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andel`s Hotel Łódź

zaprasza na Niedzielny Brunch Rodzinny:

Letnia uczta kulinarna 79 zł!

t Julian Tuwim pisał: „Na cmentarz żółta trójka wie- o prostokątnym kształcie oddzielony był od poprzedniedzie, do domu szóstka granatowa, zieloną czwórką się go kanałem rzeki Łódki. Rozciągała się za nim bardziej
dojedzie do zielonego Helenowa”...
regularna część parku, położona na skarpie. Wystarczyło
Helenów to dawny „zielony salon Łodzi”, pokonać kilkanaście kamiennych stopni, by stanąć przed
ekskluzywny park pełen typowych dla XIX wie- kolistym klombem z wodotryskiem. Tu krawędzie alejek
ku pokus. Do jego bramy dojeżdżał tramwaj udekorowano ogromnymi muszlami przywiezionymi
z zieloną tabliczką i numerem 4. Park i nazwa są pa- z odległych kontynentów, ścieżki bieliły się w słońcu, bo na
miątką po rodzinie Anstadtów, właścicielach najwięk- ich nawierzchnię wysypywano żwir i piasek dostarczany
szego łódzkiego browaru. Od 1881 r. tworzył go Ludwik z Riwiery! Jeszcze większe wrażenie robiła duża maAnstadt, nadając mu charakter elitarny, z płatnym wstę- lownicza grota zbudowana z tufów wulkanicznych.
pem i wieloma atrakcjami. Budowany dużym nakładem W północnej części parku stanął pawilon mleczarni
z wysoką, murowaną wieżą widokową.
kosztów „zielony salon”
Widać z niej było niemal cały park
nazwał od imienia żony
i najbliższą okolicę. Zimą stawy zamie„Helenowem”. Okazałe
niały się w lodowisko, łyżwy wypożywejście ulokowano przy
czano na miejscu, na zmarzniętych
ul. Północnej, na wprost
czekało grzane piwo. Trzeba dodać,
alei wiodącej od ul. Średże dla zaspokojenia gustu najwytrawniej (dziś Pomorska). Tuż
niejszych znawców piwa podawano
za ogrodzeniem powstała
w parku specjalny gatunek piwa zwany
elegancka
restauracja,
„helenowskim”.
z dobudowanym później teatrem, połączona
t Mało co z tego zostało, a w dawnej
cukierni teraz jest siłownia.
w późniejszych latach
Po 1945 r. park tracił coraz
z drewnianym pawilowięcej urządzeń i budowli, odnem cukierni. Tuż za
wiedzany był głównie przez miłobramą po prawej stronie
Rozmowa z Ryszardem Bonisławskim, śników sportu, którzy podziwiali
głównej alei zbudowano
wyczyny kolarzy torowych oraz
muszlę koncertową. Za
Prezesem Towarzystwa
zaglądali na mecze rozgrywanią, w kierunku wschodPrzyjaciół Łodzi
ne w dawnej sali restauracyjnej
nim powstały tereny
i w teatrze. One także opustosportowe, tor dla cyklistów i boiska. Połączono je po latach z kortami teniso- szały i zmieniły przeznaczenie po wybudowawymi. Graniczyły one ze zwierzyńcem, w którym domi- niu, oczywiście kosztem parku – hali sportowej
i strzelnicy KS „Społem”. W 2003 r. 10 listopada
nowała duża neogotycka klatka dla niedźwiedzi.
odsłonięto na wprost ul. Sterlinga pomnik Chwat Mnóstwo tu było wody...
Za restauracją znajdowała się wysoka skarpa, ły Żołnierzy Armii Łódź. Przeminęła dawna uroda
opadająca stromo do stawu. Jego brzegi były obu- parku i jego społeczne znaczenie, pozostały jednak
dowane drewnem, a w zachodniej części powstała stare pocztówki i albumy ze zdjęciami, odkrywająpo 1898 r. malownicza przystań w orientalnym sty- cymi minione uroki Helenowa.
lu. Ponad aleją wiodącą wzdłuż skarpy zbudowano
Notował: Jerzy Mazur
sztuczny wodospad z mrocznymi przejściami, uluZdjęcia: JSM, archiwum RB
bione miejsce zakochanych par. Drugi, mniejszy staw

Zielony
salon
Łodzi

Joanna Podolska-Płocka, Dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Ryszard Bonisławski i Wiceprezydent
Łodzi Radosław Stępień podczas obchodów Nocy Świętojańskiej w Helenowie
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Nowoczesne pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej będą
woziły pasażerów z Łodzi do Łowicza, Koluszek, Kutna oraz
Sieradza. Projekt ŁKA jest wspófinansowany przez Unię Europejską, a pierwsze składy wyjadą na tory 15 czerwca 2014 roku.
Pociągi mają wozić pasażerów do pracy, szkoły, na zakupy, do
kina i teatru, będą kursowały z częstotliwością od 30 do 60 minut. Ceny biletów mają być konkurencyjne względem innych
przewoźników. Składy będą zatrzymywały się na remontowanych i całkowicie nowych przystankach, które powstaną na
trasie ŁKA. Za budowę i modernizację dworców odpowiadają
Polskie Linie Kolejowe w ramach komplementarnego projektu. Projekt ŁKA ma się przyczynić do gospodarczego rozwoju
województwa oraz większego zainteresowania jego turystycznymi atrakcjami.
Projekt zakłada zakupienie 20 elektrycznych zespołów
trakcyjnych o wnętrzach klimatyzowanych i dostosowanych
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Będą w nich biletomaty, wyświetlacze LCD oraz kamery monitorujące, jak również
specjalne stojaki na rowery. Dla potrzeb ŁKA powstanie nowoczesne zaplecze techniczne dla taboru w rejonie stacji Łódź
Widzew. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 458 mld
zł, z czego 52 proc. będzie finansowane ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2007-2013. Zakończenie projektu planowane jest w czerwcu 2015 r.
(jm), ilustracje: archiwum ŁKA

Telefony, hotele, teatry, kina i muzea
11
Plan centrum Łodzi
12-13
Centrum Handlowe PTAK & PTAK Outlet 14
andel`s Hotel Łódź
15
Modna Strefa
16

GASTRONOMIA

17-20

Sushi mix na pietrynie
Lody w sieci
Letni Bar skyFLY z panoramą Łodzi
Rarytasy znad Warny

KULTURA

21-22-23

Będzie frywolnie
Paryskie metro w Manufakturze
Katastrofa zaczyna się od przyzwolenia
Kulturalny lipiec
Baśniowa kawiarenka ma 5 lat
Akademia do rewitalizacji
Łódzki SDP nagrodził

HISTORIA

Prawdziwe kłamstwa westernu (9)

RYNEK

17
18
19
20
21
21
21
22
22
23
23

24
24

25

Perełki na szlaku

25

NIGHT LIFE

25

Klub „Magnes”

25

www.rynek-lodzki.pl

3

TRANSPORT

Piknik
co tydzień
Tomasz Sadzyński,
Hanna Zdanowska,
Jan Smela,
Jolanta Chełmińska
i Marek Cieślak

Ericpol
buduje

W czerwcu została wbita łopata na placu nowej inwestycji firmy Ericpol w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – na terenie dawnej pływalni Olimpia największa
łódzka firma ICT rozpocznie budowę nowoczesnego biurowca
dla 800 pracowników. W uroczystości wzięli udział m.in. Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, Wiceprezydent Łodzi
Marek Cieślak, Prezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tomasz
Sadzyński, Prezes Zarządu Ericpol Jan Smela oraz ostatni kierownik pływalni
Andrzej Jabłoński, który przekazał prezesowi Smeli skobel z furtki do Olimpii.
Ericpol jest firmą inżynierską, która od ponad 20 lat prowadzi działalność na
międzynarodowym rynku ICT. Świadczy
usługi outsourcingu, consultingu z zakresu
optymalizacji wydajności systemów telekomunikacyjnych, wdraża rozwiązania IT
oraz dostarcza rozwiązania dedykowane w
obszarach telekomunikacji, komunikacji
machine to machine oraz user experience
– aplikacji dla sektora medycznego, finansów i bankowości. Firma posiada 3 biura
w Polsce i 3 spółki zależne na Białorusi,
Ukrainie oraz w Szwecji, które razem tworzą Grupę Ericpol, zatrudniając w sumie
ponad 1700 pracowników.
(jm)

W tym roku Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Q4Q Impresariat Artystyczny po raz
pierwszy zapraszają w każdą sobotę lipca na Piknik
u Grohmana. Rodzinne spotkania na trawie stały
się świeżą modą na całym świecie. Będzie wspólne
biesiadowanie, zabawa i muzyka na żywo w profesjonalnym wykonaniu. W kolejne soboty wystąpią:
6 lipca Affabre Concinui, najlepszy polski zespół
wokalny obchodzący jubileusz 30 lat wspólnej pracy; 13 lipca – Leszek Kułakowski Trio z jazzowymi improwizacjami na znane tematy; 20 lipca –
Coral Band, grający hity polskiego rocka; 27 lipca
– Alla Wienna, który przeniesie nas do lasku wiedeńskiego z czasów Cesarza Franciszka. Pikniki odbywają się na zamkniętym terenie ŁSSE w Łodzi przy
ul. Tymienieckiego 22/24 od godziny 15.00 do
19.00. Koncerty artystów będą o 15.30 i 17.00.
Zabierzcie ze sobą dobry humor, kosze ze smakołykami, koc na trawę i coś do zabawy. Do zobaczenia
w każdą sobotę lipca na Pikniku u Grohmana!

Strefa rośnie w Łęczycy, Kutnie i Przykonie
Spólki HTL-Strefa, Sonoco Poland Packaging Services oraz ASTI otrzymały zezwolenia
na prowadzenie działalności gospodarczej w
Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. HTL-Strefa rozbuduje zakład w Łęczycy – do lipca
2016 r. utworzy tam 10 nowych miejsc pracy oraz
utrzyma 654 dotychczasowe stanowiska; inwestycja wyniesie co najmniej 3,4 mln euro. Z kolei Sonoco Poland Packaging Services zamierza
wybudować w Kutnie nowy zakład opakowań
kosztem co najmniej 17,4 mln zł, w którym za-
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trudnienie znajdzie 25 pracowników. Natomiast
spółka ASTI planuje budowę hali produkcyjnej w Przykonie wraz z zapleczem socjalnym,
magazynem oraz nowoczesnym laboratorium.
Nakłady inwestycyjne wyniosą co najmniej
1 mln zł, dzięki czemu powstanie tu 5 nowych
miejsc pracy. Przez 15 lat istnienia ŁSSE wydano
jak 222 zezwolenia na prowadzenie działalności
oraz zrealizowano inwestycje o łącznej wartości
blisko 10 mld zł, tworząc blisko 26 tysięcy miejsc
pracy. (jm), Zdjęcie: archiwum UM Kutno
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Idą wakacje, warto popracować w ogródku. Największy wybór maszyn
do pracy w ogrodzie i lesie oferuje w Łodzi salon i serwis Husqvarna, mający
też pełną gamę produktów marek McCulloch, Partner i Gardena. Znajdziemy tu sprzęt dla profesjonalistów i amatorów, którzy mogą liczyć na fachową poradę i instruktaż przy zakupie. Salon zapewnia serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny, można płacić kartą i na raty. BRONKOS przygotował na
lato liczne promocje i wybrane maszyny można kupić taniej. Już teraz warto
zastanowić się nad zakupem kosiarki, traktora czy wykaszarki w promocyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu oraz na stronę www.bronkos.pl!
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BiznesHUB wystartował
Przy ul. Łąkowej 29 powstaje pierwszy w Polsce hotel DoubleTree by Hilton oraz Centrum Kongresowe BiznesHUB
(BHCC). Otwarcie całości zaplanowano na lipiec tego
roku, ale BHCC rozpoczął działalność już w czerwcu. Niegdyś były tu hale łódzkiej Wytwórni Filmów
Fabularnych, dziś BHCC oferuje ponad 4,5 tys.
mkw. przestrzeni kongresowo-wystawienniczych,
a największa z hal konferencyjnych może pomieścić
ponad tysiąc gości! Można tu organizować kongresy, konferencje, eventy oraz imprezy firmowe – podkreśla Dominik
Heftowicz z Grupy TOYA, inwestora BHCC. Sercem
kompleksu jest pierwszy w Łodzi czterogwiazdkowy
hotel klasy premium DoubleTree by Hilton: to dwieście
nowoczesnych pokoi, restauracja Four Colors, Golden Bar oraz
centrum SPA z basenem na ostatnim, dziesiątym piętrze, z którego hotelowi goście mogą podziwiać panoramę Łodzi. W BHCC wystartował
w czerwcu Fotofestiwal oraz Festiwal Dobrego Smaku. W kolejnych miesiącach na terenie BiznesHUB odbędzie się zgrupowanie modelek ogólnopolskiego finału The Look of the Year, cześć festiwalu Łódź Art Design
oraz zjazd Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej. Chcemy zatroszczyć się
o uzupełnienie oferty rozrywkowo kulturalnej tej części miasta – wyjaśnia Dominik
Heftowicz. Pracujemy nad programem cyklicznych wydarzeń w naszym kinie 3D
i Wytwórni, ale także w okolicy – np. w Parku Poniatowskiego. W przyszłości chcielibyśmy przy współpracy partnerów biznesowych oraz instytucji miejskich przywrócić
temu obszarowi dawną świetność, ponownie nadać mu tożsamość i przyczyniać się
w ten sposób do rewitalizacji tkanki miejskiej.
(jm)

Z Kantonu
do Łodzi

ABSL w natarciu

W dniach 6-7 czerwca w andel`s Hotel Łódź
odbyło się największe w Polsce wydarzenie branży
nowoczesnych usług dla biznesu – IV Konferencja Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych
ABSL. Partnerami wydarzenia były Urząd Miasta
Łodzi Urząd Marszałkowski w Łodzi, a gościem
specjalnym – Marek Belka, Prezes Narodowego
Banku Polskiego oraz Jan Krzysztof Bielecki,
Przewodniczący Rady Gospodarczej RP. Dzięki
dobremu klimatowi biznesowemu i wykształconej kadrze Łódź przekształciła się z gospodarki
opartej na włókiennictwie w gospodarkę bazującą
na wiedzy i usługach. Jednym z głównych atutów
miasta jest jego potencjał akademicki – ponad
100 tys. studentów (w tym 9000 na kierunkach
informatycznych) kształci się na 25 uczelniach
wyższych. Priorytetowe dla rozwoju gospodar-
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czego miasta są nowoczesne branże: centra usług
biznesowych (BPO i IT), biotechnologia, produkcja gier komputerowych, a także produkcja AGD
i przemysł elektroniczny. Łódzcy inwestorzy wykorzystują sprzyjające warunki i rozwijają działalność. Znakomitym przykładem jest dynamiczny
rozwój firm sektora BPO – zatrudnienie w swoich
centrach zwiększają Infosys BPO, City Handlowy,
Tate&Lyle, Nordea, Fujitsu Technology Solution
i Hewlett-Packard, które zatrudniają łącznie około 9500 pracowników. Ponad 3600 osób pracuje
zaś w branży IT. Kolejne projekty inwestycyjne
zapowiadają firmy Indesit, Amcor, Hutchinson,
ABB, Gilette i Compal. Liczna jest grupa przedsiębiorstw z sektora IT – AgreeYa, Cybercom, Sii,
Ericpol i Comarch. Do dobre wróżby dla naszego
miasta.
(jm), Zdjęcia: archiwum INFOSYS

6

Miasto Łódź, reprezentowane
przez Pierwszego Wiceprezydenta Marka Cieślaka, podpisało
porozumienie o współpracy
z władzami Kantonu – ośrodka
administracyjnego chińskiej prowincji Guangdong. Jest to pierwszy krok do zawarcia umowy
o miastach partnerskich. Kanton
to jedno z najdynamiczniej rozwijających się chińskich miast –
centrum branży motoryzacyjnej
i sektora usług. Biorąc pod uwagę
swoje szeroko zakrojone plany
urbanistyczne władze Kantonu
są zainteresowane nawiązaniem
współpracy z Nowym Centrum
Łodzi. Wyraziły także chęć skorzystania z naszych doświadczeń
jako centrum logistycznego
i filmowego. Łódź szczególnie
promuje szybkie połączenie cargo
i szeroką ofertę inwestycyjną. (jm)
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Puchary rozdane

Szkoły Podstawowe nr 55 i nr 205 zwyciężyły w tegorocznym Skrzydlewska Cup, zaś Piłkarzami Finału zostali Marek Grądzki z zespołu
SP 205 oraz Marcel Pięczek z SP 55. Nagrodę na nich ufundowało Stowarzyszenie Byłych Piłkarzy Widzewa im. Ludwika Sobolewskiego.
– Zawodnicy ze szkoły numer 55 mają sposób na wygrywanie w moim turnieju,
wygrali po raz drugi z rzędu i zastanawiam czy wygrają także za rok – mówiła Joanna Skrzydlewska na uroczystości rozdania nagród. – Serdecznie gratuluję wszystkim drużynom, które zagrały w tym finale, byliście naprawdę
świetni, a wygrali najlepsi z najlepszych. Ale za rok będzie okazja do rewanżu.
Zawodnikom należą się duże słowa uznania za kondycję, bo finał rozgrywany był w tropikalnym upale.
(Not. jm)

Vena Sport za nami

Prezes Vena Sport Festival Leszek Jezierski, Monika Stefaniak z Wydziału Sportu
UMŁ i Prezes Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego Sylwester Pawłowski

19 czerwca na
stadionie lekkoatletycznym przy ul.
Lumumby w Łodzi
odbył się finał Vena
Sport Festival. Wzięło w nim udział ponad 200 sztafet z województwa łódzkiego, rywalizując w 13 konkurencjach. Honor Łodzi – mówi Leszek Jezierski,
organizator festiwalu – uratowało Gimnazjum nr 44 w sztafecie szwedzkiej chłopców, jednak występ szkół z Łodzi wypadł najsłabiej w 5-letniej historii imprezy. Na podium stawały sztafety z Kołobrzegu, Stargardu
Szczecińskiego, Kościerzyny, Jedlińska, Wrześni, Bytomia, Żerkowa, Krakowa, Włodawy, Szamotuł, Szczecina oraz z Aleksandrowa
Łódzkiego i Rawy Mazowieckiej. Województwa wielkopolskie i zachodniopomorskie zdobyły po 3 złote medale, łódzkie było na trzecim miejscu. Uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody i upominki
ufundowane przez firmy Rossmann, Siemens AGD, Torf Corporation, IS Rajstopy, Lenora, Restauracja Polska, COSA AZS Wilkasy,
Społeczną Akademię Nauk i Europosłanka Joanna Skrzydlewska.
Gratulujemy!

Sportowe lato
Z myślą o dzieciach i młodzieży, które
będą spędzać wakacje w mieście, powstał
program „SPORTOWE LATO Z MOSiR
2013”, w ramach którego instruktorzy dyscyplin sportowych poprowadzą zajęcia we
wszystkich obiektach MOSiR-u. Na „Stawach Jana” odbędą się mini regaty kajakowe
i wyścigi na rowerach wodnych, mecze siat-
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kówki plażowej będą rozgrywane na „Stawach Stefańskiego. Na ORW „Arturówek”
można przychodzić na zajęcia z biegania
i nordic walking, na pływalnię „Wodny
Raj” – na gimnastykę dla seniorów i zawody pływackie. Ponadto MOSiR zaprasza
do parku linowego w „Arturówku”., gdzie
można skorzystać z trasy „tyrolskiej” o sied-
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miu zjazdach, z przejazdami powyżej 120
metrów. Z kolei na „Stawach Stefańskiego”
będzie działać „wakepark” – atrakcja dla
miłośników sportów wodnych, pozwalająca
na uprawianie tej formy rekreacji bez wyjeżdżania za miasto. Szczegóły na stronie
www.mosir.lodz.pl
(BeO)
Zdjęcia: archiwum MOSiR

SPORT

Wizja w trzech

wymiarach

Vision 3D Studio powstało jako wsparcie dla tych, którzy na
stronach internetowych chcą jak najlepiej zaprezentować swoje
produkty – wyjaśnia założyciel firmy Waldemar Zawadzki, ceniony łódzki fotograf. – Możemy robić sesje zdjęciowe w trzech wymiarach praktycznie ze wszystkim – od drobnej biżuterii, poprzez
gadżety, zabawki, artykuły dla dzieci, elektronikę, antyki, AGD,
obuwie, odzież, sprzęt sportowy oraz meble. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się prezentacje obrotowe odzieży z udziałem
modelek. Do wypróbowania daliśmy w studiu do sfotografowania
Colta, a efekty warto obejrzeć na stronie: www.vision3dstudio.pl
Możemy tu przybliżać obiekt, zatrzymywać go w ruchu, obracać we wszystkie strony i zaglądać w każdą szparę. To właśnie
tym rewolwerem testowaliśmy w czerwcu nową amunicję kaliber
.45 Long Colt, o czym piszemy obok. Studio ma profesjonalny
sprzęt fotograficzny i najwyższej klasy urządzenia oraz oprogramowanie komputerowe do wykonywania zdjęć 360° przedmiotów o szerokości i wysokości nawet
do 200 cm i wadze do 250 kg. Takie
prezentacje to obecnie konieczny
standard w działalności e-commerce
i coraz częstszych zakupach on-line.
Gorąco zachęcam do wizyty na stronie Vision 3D Studio!
Jerzy Mazur

Strzelcy

z Dzikiego Zachodu
Rośnie w siłę sekcja westernowa Klubu Strzelectwa Sportowego „Strzelec” przy ul. Konstantynowskiej 1. Wraz z najnowszym
członkiem klubu Łukaszem Skonieczką testowaliśmy tu w czerwcu nową amunicję kaliber .45 Long Colt do rewolweru Colt USFA
1873 oraz sztucera Winchester USFA 1894. USFA to skrót od nazwy
United States Fire Arms Manufacturing Company z Hartford, która od wielu lat produkuje broń kowbojską wzorowaną na słynnym
peacemakerze z fabryki Samuela Colta z XIX wieku. Siedzibę ma
obok murów starej fabryki Colta i często korzysta z jej oprzyrządowania oraz maszyn. Broń jest niezawodna, na kilku Mistrzostwach
Polski w strzelectwie westernowym wywalczyłem z niej złote i srebrne medale. Łukaszowi też się bardzo spodobała i chyba częściej będziemy teraz na strzelnicy „masakrować” drewniane kulochwyty.
Kto ma chrapkę na takie strzelania, niech wyśle maila do prezesa
KSS „Strzelec” Bronisława Kałużnego na adres bronislaw21@gmail.com i zapisze się do sekcji!
Jerzy Mazur

Z okazji 40-lecia działalności w Łódzkim
Ogrodzie Botanicznym odbył się w czerwcu festyn ekologiczny. Dzieci mogły wziąć
udział w sadzeniu kwiatów, warsztatach ceramicznych, plastycznych i gry na bębnach,
pojeździć na kucykach, bicyklach, trójkołowcach, tandemach i wozem konnym oraz
zobaczyć, jak się robi papier czerpany. Były
zabawy, konkursy przyrodnicze, pokazy
afrykańskiego tańca Zumba i koncerty muzyki z Czarnego Lądu. Obecny na festynie
Wiceprezydent Łodzi Radosław Stępień
i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi Tomasz Łysek zachęcali łodzian do
udziału w imprezach plenerowych w zielonych częściach miasta. Będzie ich wiele tego
lata – więcej informacji na www.botaniczny.
lodz.pl Zapraszamy!

SPORT

Ogród na lato
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Kazimierz Wielki zaprasza

do Inowłodza
Po wielu latach przywrócono dawną świetność zamkowi Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu. 15 czerwca odbyła się na placu zamkowym uroczystość, na którą
przybyli przedstawiciele lokalnych władz, wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk
i tłum gości z miasteczka i okolic. Wielu z nich wspominało czasy, gdy zamek był
w ruinie i nawet trudno go było znaleźć podczas spaceru po uliczkach Inowłodza.
– Teraz nikt nie będzie miał z tym problemu – cieszył się wójt Inowłodza Zenon Chojnacki składając podziękowanie tym, którzy przyczynili się do renowacji starego
zamczyska. Przy Tamie nad Pilicą zorganizowano pokazy życia obozowego rycerstwa, artylerii średniowiecznej, były też akrobacje lotnicze, występy szczudlarzy
i żonglerów na zamkowej wieży. Odbył się jarmark średniowieczny i pokazy kunsztu rzemieślniczego. Wystąpił też chór ze Szkoły Muzycznej z Tomaszowa Mazowieckiego, obejrzeliśmy widowisko o duchach, pokazy tańca i ognia. Warto wybrać się
do Inowłodza – od Łodzi to niecała godzina drogi.
(BeO)

Skansen
w Nagawkach
Nagawki 15A, 95-061 Dmosin
Tel. +48 722 007 525
biuro@nagawki.pl www.nagawki.pl
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REKREACJA

ej
motoryzacji

Piekielnie dobre granie...

na wakacje!

Jedziesz
na wakacje i masz
kiepski sprzęt w samochodzie?
Wpadnij do serwisu audiomania przy
ul. Kolumny 122/128 (tel. 501 490 543 oraz 516 879 839).
Zainstalujesz tu najbardziej wymyślne radia, głośniki,
wzmacniacze, systemy video, CB-Radia, systemy nawigacji
GPS lub zestawy głośno-mówiące. Firma specjalizuje się także
w zabudowie bagażników, przeróbkach wnętrz pojazdów,
montowaniu czujników cofania, zabezpieczeniach i alarmach, satelitarnych systemach monitorowania i systemach
ksenonowych. Zajrzyj na www.caraudiomania.pl
i wpadnij do nas na konsultacje.

Doradzimy, jak
przygotować samochód
na wyjazd!

MOTORYZACJA
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WAŻNE TELEFONY
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
tel. . . . . . . . . . 42 664-10-10, 42 664-10-00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 663-30-50
URZĄD MIASTA ŁODZI
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 638-40-00
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
tel./fax . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 638-59-55
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

tel. . . . . . . . . . 42 638-59-57, 42 663-77-33

INFORMATOR MIEJSKI
INFORMACJA LOTNISKOWA
- PORT LOTNICZY ŁÓDŹ
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 683-52-55
INFORMACJA LOTNICZA PLL LOT
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801-703-703

ALARMOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 112
POGOTOWIE RATUNKOWE . . . . . . tel. 999
POLICJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 997
STRAŻ MIEJSKA. . . . . . . . . . . . . . . tel. 986

INFORMACJA MPK
tel. . . . . . . . . . 42 672-11-12, 801-301-309

STRAŻ POŻARNA . . . . . . . . . . . . . . tel. 998

INFORMACJA PKS
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 631-97-06

POGOTOWIE GAZOWE . . . . . . . . . . tel. 992

INFORMACJA KOLEJOWA PKP
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 205-50-07

BIURO NUMERÓW . . . . . . . . . . tel. 118-913

POGOTOWIE ENERGETYCZNE . . . . tel. 991
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE . . . . tel. 994

HOTELE
DoubleTree
by Hilton****

ALICJA**
Łódź,
al. Politechniki 19A
tel. 42 684-63-70
recepcja@hotel-alicja.pl
www.hotel-alicja.pl

mHotel***

otwarcie
w II kwartale 2013 r.

Łódź,
ul. Łąkowa 29
tel. 42 208-80-00
www.doubletree.hilton.pl

Łódź,
ul. Św. Teresy 111
tel. 42 652-99-90
mhotel@mhotel.eu
www.mhotel.eu

andel’s****

DZIKIE
WINO

REYMONT***

Łódź,
ul. Ogrodowa 1
tel. 42 279-10-00
info@andelslodz.com
www.vi-hotels.com/pl/andels-lodz/

Wiewiórczyn,
ul. Hallera 49
tel. 43 676-20-20
info@dzikiewino.com.pl
www.dzikiewino.com.pl

Łódź,
ul. Legionów 81
tel. 42 633-80-23
reymont@hotelewam.pl
www.hotelewam.pl

AVIATOR***

GRAND***

WILLA
IMPRESJA

Pabianice,
ul. Św. Rocha 8/10
tel. 42 292-19-81
recepcja@hotelaviator.com.pl
www.hotelaviator.com.pl

Łódź,
ul. Piotrkowska 72
tel. 42 633-99-20
grand@hotel.com.pl
www.grand.hotel.com.pl

Pabianice,
ul. Żeromskiego 20A
tel. 42 227-14-14
recepcja@willa-impresja.pl
www.willa-impresja.pl

TEATRY · KINA · MUZEA
FILHARMONIA ŁÓDZKA im. Artura Rubinsteina

ul. Narutowicza 20/22

TEATR WIELKI
pl. Dąbrowskiego

. . . . tel. 42 664-79-79

MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ

KINO CHARLIE

MUZEUM MARTYROLOGII RADOGOSZCZ

ul. Narutowicza 20 . . . . . . tel. 42 630-36-03

ul. Piotrkowska 203/205
. . . . . . tel. 42 633-99-60

TEATR MUZYCZNY

ul. Północna 47/51 . . . . . . tel. 42 678-35-11

TEATR im. S. JARACZA

ul. Jaracza 27 . . . . . . . . tel. 42 633-15-33

TEATR NOWY

KINO BAŁTYK

ul. Więckowskiego 15

. . . . tel. 42 633-44-94

TEATR POWSZECHNY

CINEMA CITY
ul. Karskiego 5

. . . tel. 42 636-00-92

. . . . . . . tel. 42 664-64-64

ul. Kopernika 8

. . . . . . . tel. 42 636-41-66

TEATR LOGOS

ul. Skłodowskiej-Curie 22 . . . tel. 42 637-65-45

TEATR V6

ul. Żeromskiego 74/76 . . . . tel. 42 668-88-51

TEATR MAŁY w Manufakturze

ul. Drewnowska 58 . . . . . . tel. 42 633-24-24

. . . . tel. 42 674-42-98

ul. Zgierska 147 . . . . . . . tel. 42 655-36-66

MUZEUM SZTUKI

ul. Więckowskiego 36

. . . . tel. 42 633-97-90

ŁÓDZKI DOM KULTURY

MUZEUM SZTUKI - ms2

ORANGE IMAX

PAŁAC HERBSTA (oddział Muzeum Sztuki)

ul. Traugutta 18 . . . . . . . tel. 42 633-70-13
ul. Karskiego 5

. . . . . . . tel. 42 664-64-64

SILVER SCREEN

al. Piłsudskiego 5 . . . . . tel. 42 639-58-00/58

ul. Ogrodowa 19 . . . . . . . tel. 42 634-39-44
ul. Przędzalniana 72 . . . . . tel. 42 674-96-98

SKANSEN MIEJSKIEJ ARCHITEKTURY
DREWNIANEJ

ul. Piotrkowska 282. . . . . . tel. 42 683-26-84

ul. Legionów 21 . . . . . . . tel. 42 633-25-39

TEATR STUDYJNY PWSFTViT

ul. Tymienieckiego 24

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
I ETNOGRAFICZNE
pl. Wolności 14

. . . . . . . tel. 42 632-84-40

CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA
ul. Piotrkowska 282

. . . . . tel. 42 683-26-84

MUZEUM MIASTA ŁODZI

ul. Ogrodowa 15 . . . . . . . tel. 42 654-00-82

MUZEUM KINEMATOGRAFII

pl. Zwycięstwa 1 . . . . . . . tel. 42 674-09-57

MUZEUM FABRYKI

ul. Drewnowska 58 . . . . . . tel. 42 664-92-93

MUZEUM KANAŁU „DĘTKA”
Plac Wolności

(o. Muzeum M. Łodzi)

. . . . . . . . tel. 42 254-90-11

MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI

ul. ks. Skorupki 21 . . . . . . tel. 42 636-83-58

MUZEUM BAJKI SE-MA-FOR

ul. Targowa 1/3 . . . . . . . tel. 42 682-26-01
www.se-ma-for.com/muzeum-bajki

RYNEK
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10% zniżki

na uSługi
gaStronomiczne
z „rynkiem łódzkim“.
wa żne do 30.09.2013

w yjąt kOw e Mie jsce , r Odzinn a at MO sF er a
Wyśmienita kuchnia fusion pobudzająca zmysły.
Designerskie wnętrza ze sztuką w tle.
Profesjonalna obsługa i pomoc w organizacji.
Zasługujesz na to.

Zorganizuj przyjęcie w gronie rodziny, znajomych lub
współpracowników w andel’s Hotel Łódź. Gwarantujemy, że
na długo pozostanie w Twojej pamięci.

Zalety: Wyjątkowe chwile tylko w wyjątkowym miejscu Sprawdź: www.andelslodz.com
Skontaktuj Się: ul. Ogrodowa 17, 91-065 Łódź,  +48 42 279 10 00, Fax: +48 42 279 10 01, ✉ info@andelslodz.com, www.andelslodz.com

rynek Łódzki 5(144) 2013
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rekomenduje JERZY MAZUR

Zestaw
Sushi Mix

Kuleczki
z tuńczyka

Sushi mix
na pietrynie
Wino śliwkowe
Choya
Original
oraz piwa
Kirin
Ichiban
i Asahi

Zupa Red Tokyo

rynek Łódzki 7(146) 2013

Szef kuchni „Tokyo Sushi-Bar” (ul. Piotrkowska
126, tel. 42 636 26 66”)
Dawid Rygielski zaprasza w lipcu na kilka nowych dań. Ale
ucztę przy sushi radzimy zacząć od zupy
Red Tokyo – pikantnego
wywaru mięsnego z polędwiczek wieprzowych,
włoszczyzn
i
makaronu
noodle. Doskonale wyostrza
apetyt, a wtedy lepiej
smakują np. kuleczki
z tuńczyka czy zestaw
sushi mix – największy,
jaki tu można samemu
skomponować z sashimi
z łososia, california paradise, tuńczyka hosomaki,
krewetki w mango oraz
ryżu nigiri. Lokal serwuje
także japońskie wino śliwkowe Choya Original oraz
piwa Kirin Ichiban oraz Asahi,
które doskonale uzupełniają
smaki sushi. Gorąco polecam!
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GASTRONOMIA

Poznaj prawdziwy smak Indii

FIND US ON FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT

Lody w sieci

Sieć restauracji „Chłopskie
Jadło”
(www.chlopskiejadlo.pl).
wprowadziła w czerwcu nową kartę
z rewelacyjnymi deserami lodowymi, przygotowanymi na bazie
lodów niemieckiej marki premium
Mövenpick o smaku waniliowym,
czekoladowym,
truskawkowym
oraz Maple Walnut (orzech z syropem klonowym), wzbogaconych
różnego rodzaju dodatkami. To idealna oferta na upalne lato! W nowej
karcie znajdziemy takie desery, jak
Lody z gofrem, czyli połączenie lodów o dowolnie wybranym smaku oraz gofra, całość urozmaicona wiśniami i bitą śmietaną,
Cherry Lady – lody waniliowe
i czekoladowe z wiśniami w lekkim syropie, bitą śmietaną i płatkami czekolady, Puchar Włoski
– lody czekoladowe i smaku Maple
Walnut z orzechami, udekorowane bitą śmietaną, Puchar lodowy – deser łączący smaki lodów
waniliowych,
czekoladowych,
truskawkowych z owocami i bitą
śmietaną, Owocowy czar – deser
z owocami w lekkim jogurcie i lodami truskawkowymi oraz Chocolate
Dream – lody czekoladowe z dodatkiem bitej śmietany, posypane
wiórkami czekoladowymi. Pycha,
serdecznie polecam!
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Profesjonalne usługi porządkowe
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

rekomenduje JERZY MAZUR

Letni Bar skyFLY
z panoramą Łodzi

Od lipca na najwyższym piętrze andel’s Hotel Łódź będzie można spędzić romantyczny wieczór popijając energetyzujące drinki i orzeźwiające koktajle w Letnim Barze skyFLY.
Szczególnie polecamy letnie koktajle alkoholowe z flagowym
andel’s SoCo oraz lekkie i zdrowe przekąski w stylu włoskim
i hiszpańskim, przygotowane przez Szefa Kuchni, Mirosława Jabłońskiego. W każdy wtorek i czwartek serwowane tu będą także
wyśmienite dania z grilla. A wszystko to przy dźwiękach kojącej muzyki z widokiem na panoramę postindustrialnej Łodzi
w świetle zachodzącego słońca. Bar będzie czynny codziennie od
18.00 do 23.00, a mieści się na 5-tym piętrze przy Centrum SPA i Fitness skySPAce. Zapraszamy tu każdego, kto szuka wieczornego relaksu na świeżym powietrzu, a przypominamy, że w każdą niedzielę
lipca andel`s Hotel Łodź zaprasza na Brunch Rodzinny w atrakcyjnej cenie: za 79 zł/os jemy bez ograniczeń!

rynek Łódzki 7(146) 2013
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Rarytasy
z Bułgarii
Restauracja Bułgarska „Sixty Nine” mieści się przy ul. Piotrkowskiej 69 (tel. 42 207 27 60 oraz 793 483 936). Priorytetem lokalu jest podawanie takich samych dań, jakie serwowane są w restauracjach w Bułgarii i Serbii. Testowaliśmy tu już
wcześniej zupę bułgarską z kurczakiem, kebabche, paprykę
faszerowaną mięsem i ryżem, musakę oraz sałatkę szopską
z grillowaną papryką i serem sirene. W lipcu szef kuchni poleca
zaś banicę, czyli bułgarskie ciasto na słono, bakławę – deser
z ciasta filo, orzechów włoskich i miodu, jajca po panagjurski
– danie szczególnie polecamy na upały: to jajka w koszulkach
na jogurcie z dodatkiem czosnku i polane klarowanym masłem.
Na koniec warto tu zamówić sirene po shopski, danie jednogarnkowe z pieca z serem sirene, pieczoną papryką, serem
kashkaval, pomidorami, ziołami bułgarskimi, ostrą papryczką
i jajkiem. Wyborne!
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Będzie frywolnie
Rozmowa z Piotrem Bikontem, reżyserem
sztuki „Wszystko o kobietach” Miro
Gavrana w Teatrze Nowym
t Czy na premierze będzie bardziej „porno
i duszno” niż to, co zobaczyliśmy na próbie?
Nie będzie ani porno, ani duszno,
lecz frywolnie. Ale bez przekraczania granicy dobrego smaku. Dotąd wystawiano
sztuki chorwackich dramatopisarzy przy
zmienionych realiach – bohaterowie
mieli polskie imiona, śpiewali polskie
piosenki, jeździli do Warszawy, Łodzi
czy Krakowa. Miro Gavrana wystawiano bodaj osiem razy w całym kraju. Ja
chciałem przywrócić chorwackie realia
oraz „pobawić” się chorwackimi piosenkami. Na sztukę składa się pięć różnych
opowieści, w każdej z nich występują trzy
kobiety i każda ogrywa pięć różnych ról.
t Do kogo adresowane jest przedstawienie?
Do ludzi od 20 do 60 lat. Sięgnąłem
po tę sztukę z miłości do aktorek oraz
Chorwacji. Jest tak napisana, że daje

aktorkom ogromne możliwości. Autor
przy tym bardzo precyzyjnie określa didaskalia i tych wskazówek trzeba się trzymać. Ale nie jest to spektakl, który opowiada wszystko o kobietach. Nie jest to
możliwe. Ja skupiłem się na osobowości
aktorek tworzących te postaci – Mirosławy Olbińskiej, Katarzyny Żuk i Joanny
Fidler. To one opowiadają o kobietach!
t Premiera odbyła się w Stowarzyszeniu
Teatralnym Badów. Ile sztuk już tam zagraliście?
Gramy raz w miesiącu. Ale to są
wieczory, kiedy dzieją się też inne wydarzenia. Ludzie przyjeżdżają obejrzeć
przedstawienie, ale też pobiesiadować
z gospodarzami, przejść się po okolicy.
Mieliśmy w Badowie osiem premier.
Wszyscy aktorzy, którzy się przez Badów
przewinęli, byli tak czy inaczej
związani z Teatrem Nowym
w Łodzi. Coś mnie tu
trzyma...
(Not. jm)

Katastrofa zaczyna się od przyzwolenia
W dniach 4-12 czerwca odbył się w Łodzi „Tydzień Wolności” zorganizowany
przez redakcję miesięcznika „Liberté”. Celem spotkań było upowszechnienie wiedzy
o przemianach w Polsce po 1989 r. Do Łodzi przyjechali znani publicyści i działacze:
poeta Tomasz Jastrun, publicysta „Polityki”
Jacek Żakowski, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” Bogusław Chrabota i redaktor
naczelny „Gazety Wyborczej” Adam Michnik. Z braku czasu byłem tylko na spotka-
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niu z Michnikiem, które zatytułowane było
„Polskość w czasach wolności”. Poprowadził je Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny
miesięcznika „Liberté”, choć na początku bardzo mu przeszkadzali narodowcy.
Interweniowała policja, ale inaczej niż za
komuny, kiedy można było dostać pałą.
Michnik mówił o początkach faszyzmu
w Niemczech i Włoszech, niedwuznacznie
wskazując, że katastrofy zawsze zaczynają
się od przyzwolenia...
Jerzy Mazur
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Paryskie metro
w Manufakturze
Do końca lipca w galerii Alliançe Francaise w Manufakturze będzie czynna wystawa Piotra Czajkowskiego pt. „Metro”.
Prezentowane są na niej obrazy i rysunki
odwołujące się do planu paryskiego metra.
Oglądając je udajemy się w podróż tunelami podziemnego miasta, oglądamy świat
oczami zamyślonego pasażera siedzącego
w pędzącym wagonie. Autor jest absolwentem, a obecnie pracownikiem Akademii
Sztuk Pięknych w Łodzi. Na wernisażu wystawy obecni byli m.in. rektor ASP Jolanta
Rudzka-Habisiak, konsul honorowy Francji w Łodzi Alicja Bień, zaś Marc Boudin,
dyrektor Alliançe Francaise w Łodzi, zapowiedział, że po zakończeniu prezentacji
wystawy w Łodzi będzie ona podróżować po
całej Europie – wszędzie tam, gdzie działają
ośrodki Alliançe Francaise.
(BeO)

Leszek Jażdżewski
i Adam Michnik
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Kulturalny czerwiec
Wszystkie łódzkie teatry mają letnią przerwę.
Wyjątkiem jest Pinokio, który 6 lipca pokaże
w Ogrodzie Botanicznym spektakl „Pippi Pończoszanka”. Inne sceny odpoczywają po pracowitym sezonie, ale nie znaczy to, że cała łódzka kultura robi sobie wakacje. Można zwiedzać muzea
i wystawy, będą też ciekawe koncerty.

W Muzeach

W Galerii Mistrzów Polskich przez cały lipiec czynna jest wystawa pt. „Alfons Karpiński
– Mistrz martwej natury”. Wystawie towarzyszą
„kwiatowe” warsztaty dla dzieci. Uczestnicy rozmawiają o kwiatach i tworzą pachnącą kwiatami
zakładkę do książki z fragmentem poematu Tuwima „Kwiaty polskie”. Zapisy przyjmuje Paulina
Dzwonkowska, tel: 42 254 90 11. W muzealnej
galerii „Na piętrze” można obejrzeć wystawę „W
poszukiwaniu prawdy” – prezentację twórczości
malarskiej Kajetana Sosnowskiego, twórcy z I połowy XX w. związanego z Łodzią, który w historii
malarstwa zapisał się jako malarz spod znaku abstrakcji i geometrii. Z kolei w galerii „W biegu”,
do 18 lipca będzie można oglądać grafikę i malarstwo Zofii Mackiewicz – studentki Akademii
Sztuk Pięknych w Łodzi.

Obraz Zofii
Mackiewicz
W głównej siedzibie Muzeum Sztuki przez
cały miesiąc oglądać można prace Cezarego Bodzianowskiego, a w ms2 – wystawę pt. „Przyjdźcie,
pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca”, której towarzyszą warsztaty i projekcje. Przez

cały miesiąc w Muzeum Włókiennictwa czynne
będą cztery duże wystawy prezentujące plon tegorocznej, XIV edycji Międzynarodowego Triennale
Tkany. Zachęcamy też do zwiedzania dawnej kotłowni fabryki Geyera, gdzie od wiosny tego roku
działa interaktywne muzeum włókiennictwa.
Z kolei na dziedzińcu Białej Fabryki w każdy piątkowy wieczór będą się odbywać koncerty z cyklu
Geyer Music Factory – Gorączka Piątkowej Nocy.
Wchodzić na nie można od godz. 20.00 (bilety
w kasie muzeum), a wszystkie koncerty grane są
na powietrzu (w razie deszczu trzeba zabrać peleryny i parasole). „Gorączkę” rozpocznie występ
argentyńskiego wirtuoza akordeonu Ariela Ramireza Tango (5.7). W wykonaniu grupy Retro
Funk będziemy słuchać muzyki funk i funky jazz
(12.7). Wystąpi też grupa „ABBA SHOW”(19.7).
Tradycję wieczorków tanecznych przypomni zespół White Dancing Orchestra, który zagra takie
przeboje jak „Chattanooga” czy „Mona Lisa”.
W skład zespołu wchodzą znani łódzcy muzycy:
pianista Adam Manijak i perkusista Tomasz Wrocławski (26.7).

Kolory Polski

Filharmonia Łódzka zaczyna swoje letnie
podróże po regionie i zaprasza na 14 edycję Wędrownego Festiwalu „Kolory Polski”. Pierwszy
koncert pt. „Klasyka z góralskim piórkiem” odbędzie się w kościele ewangelicko-augsburskim
w Tomaszowie Mazowieckiem, (6.7 godz. 16.00).
Wystąpią skrzypkowie: Krzysztof i Kuba Jakowicz, a towarzyszyć im będą muzycy z Orkiestry
Symfonicznej FŁ pod batutą Adama Klocka oraz
orkiestra „Sinfonietta”. Nazajutrz festiwal przeniesie się do Karczmy Letniej „Raz na Wozie”
w Buczku k/Brzezin, gdzie wysłuchamy koncertu
pt. „Wszystkie smaki muzyki”. Zagra „Tatrzańska orkiestra klimatyczna”, a w programie są
muzyczne specjały „kuchni” austro-węgierskiej
(czyli polka Straussa i czardasz Montiego), polskiej („Tango milonga”, „Całuję Twoją dłoń,
madame”), latynoskiej („La cucaracha”, „Cuanto
le gusta”) oraz zakopiańskiej („Czy pamiętasz tę
noc w Zakopanem”). W Lipcach Reymontowskich odbędzie się koncert „Piosenki ze starej
płyty” – tercet wokalny „Singin’ Birds” wyśpiewa
standardy muzyki polskiej i amerykańskiej, piosenki kabaretowe i przeboje złotej ery swingu, np.
„Chattanooga” i „Sex appeal” (14.7). W Sieradzu,
usłyszymy piosenki Franka Sinatry w jazzowych

Kolory Polski zapraszają w lipcu
do Karczmy Raz na Wozie w Buczku
aranżacjach Krzysztofa Herdzina (13.7). Ostatni
lipcowy koncert odbędzie się w Uniejowie – na
scenie przy Zamku zagra zespół „Wołosi” (20.7).

Letnia Akademia Jazzu

Uroczysta Gala pt. „Between Friends. Od
jazzu do piosenki” zainauguruje tegoroczną,
szóstą edycję Letniej Akademii Jazzu pt. „Legendy Polskiego Jazzu”, Program wypełni twórczość
Jerzego Miliana, od jazzu do jazzowych interpretacji utworów wokalnych. W koncercie wystąpią:
Piotr Kałużny Quartet, Jerzy Milian, Andrzej Dąbrowski, Grażyna Łobaszewska (4.7). W ramach
tegorocznej edycji LAJ organizatorzy przedstawią twórczość prekursorów „polskiej szkoły jazzu”: Jerzego Miliana, Andrzeja Trzaskowskiego
i Krzysztofa Komedy. Wystąpią m.in.: Leszek Żądło i Jan „Ptaszyn” Wróblewski z zespołem.

Muzyka w Starym Klasztorze

W sanktuarium św. Antoniego w Łagiewnikach odbędzie się cykl koncertów „Muzyka
w Starym Klasztorze”. Tegoroczna edycja tego
letniego cyklu o 25-letniej tradycji będzie miała
wersję skróconą. Rozwiązane zostało Łódzkie
Towarzystwo Muzyczne im. K. Szymanowskiego i nie miał się kto ubiegać o środki finansowe.
W tej sytuacji grono łódzkich artystów postanowiło wystąpić bez honorariów, by podtrzymać
ideę imprezy. Cykl rozpocznie występ organisty
Jakuba Garbacza, a towarzyszyć mu będą: flecistka Joanna Woszczyk-Garbacz oraz Chór Mieszany Tow. Śpiewaczego „Lutnia” w Zgierzu. Przed
koncertem słowo o muzyce wygłosi Aleksandra
Bęben (5.7). W drugim wieczorze wystąpi łódzka
organistka Ilona Kubiaczek oraz skrzypek Tomasz Król (14.VII).
Na koncerty sławnych muzyków zaprasza latem Atlas Arena: wystąpi tam zespół Iron Maiden
(3.7) i Leonard Cohen (9.7)
(BeO)

Baśniowa kawiarenka ma 5 lat

kie Kaczątko, „Czerwony Kapturek”, „O wilku
i siedmiu koźlątkach”, „Śpiąca Królewna” czy
„Ali Baba i 40 rozbójników”. Wyjątkowe na kulturalnej mapie Łodzi miejsce, stworzone przez
aktorkę Urszulę Binkowską, było wielokrotnie nagradzane jako „przyjazne dzieciom”.
W lipcu „Takie sobie bajeczki” będą grane
dla zorganizowanych grup dzieciaków, np.
z półkolonii i dyżurujących przedszkoli.
(BeO)

Baśniowa Kawiarenka w czerwcu obchodziła swoje pięciolecie. W jubileuszowy wieczór teatralna kawiarnia
zaprosiła dzieci na premierę przedstawienia „Dlaczego słonie mają trąby, wielbłądy garby, a wieloryby wąskie gardło?”. Fabuła osnuta jest na motywach „Takich
sobie bajeczek” Rudyarda Kiplinga. Spektakl z udziałem
Urszuli Binkowskiej, Danuty Siempińskiej i Włodzimierza Twardowskiego to dziesiąta premiera
„Baśniowej Kawiarenki”, mającej w repertuarze
takie arcydzieła literatury dla dzieci, jak „Brzyd-
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Akademia do rewitalizacji
Siedziba Akademii Muzycznej w Łodzi
przy ul. Gdańskiej 32 to jeden z najpiękniejszych pałaców Łodzi. Zachwyca pracowników, studentów i melomanów, którzy
przychodzą tu na koncerty, gości z kraju
i zagranicy. Podoba się też filmowcom.
Pałac zagrał w „Ziemi obiecanej” Andrzeja Wajdy – rozgrywa się przed nim jedna
z najbardziej znanych scen, gdy Karol Borowiecki informuje Moryca Welta o podwyżce ceł bawełny. Uradowany Moryc
z radości wskakuje na ogrodzenie. Pałac
wpisany jest do rejestru Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków; w ciągu najbliższych dwóch lat odzyska dawny blask
dzięki konsorcjum firm VIK-BUD i Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych, które zrealizowało prestiżowy
projekt rekonstrukcji ruin zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu.
Pałac wzniesiono w latach 1904-08 dla
Karola Poznańskiego, syna łódzkiego fabrykanta Izraela Kalmanowicza. Wybudowany według projektu Adolfa Zelingsona
ma charakter eklektyczny: łączy elementy
włoskiego renesansu i baroku z motywami
secesyjnymi. Został zaprojektowany
na planie podkowy jako budynek jednopiętrowy, z wysokimi
suterenami i mieszkalnym
poddaszem. Na piętrze znajduje się efektowny ogród zimowy przykryty szklanym
dachem,
widocznym
od strony ogrodu. Pomieszczenia w skrzydle

bocznym służyły domownikom, w suterenach mieściły się pomieszczenia gospodarcze i kotłownia centralnego ogrzewania.
Na poddaszu mieszkała służba, dziś są tam
sale ćwiczeń dla studentów. Rozpoznawalnym elementem pałacu jest umieszczony
w narożniku półokrągły ryzalit, przykryty
spłaszczoną kopułą. Pełne przepychu wnętrza zachowały wiele ze swej świetności,
zaś klatkę zdobi witraż Richarda Schleina z
Zittau. Podczas okupacji w pałacu była niemiecka Städtische Musikschule, działa- łająca niemal do końca 1944 r. Po wyzwoleniu
były tu siedziby Akademii Muzycznej, Średniej Szkoły Muzycznej i łódzkiej Szkoły Filmowej. Obecnie w pałacu mieszczą się sale
koncertowe, sale wykładowe i ćwiczeniowe dla studentów, Studio Komputerowe
Muzyki Elektronicznej, Pracownia
Elektroakustyczna, i tutaj
urzędują też władze
uczelni. (BeO)

Łódzki SDP nagrodził

Rozstrzygnięte zostały konkursy na „Dziennikarza Roku” oraz o Nagrodę im. Krzysztofa Michalskiego dla Najlepszego Korespondenta Regionalnego w 2012 roku, organizowane przez łódzki oddział Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich. Z każdą edycją konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem – podkreśla Zbigniew Natkański, prezes Oddziału. W tym roku do
konkursu napłynęły 64 materiały (rok temu – 51). Wyróżnienia otrzymali
Łukasz Goss (TVP), Agnieszka Rutkowska (TVP), Dagmara Zalewska (TVP)
oraz Aleksander Ziemiańczyk (TVP). III miejsce ex aequo i nagrody po 500
zł otrzymały Agnieszka Jasińska (Dziennik Łódzki) za reportaże „Blue sky”,
„Urodzić dziecko albo walczyć z rakiem” i cykl tekstów „Matka prosi o jedzenie” oraz Agata Zielińska (Polskie Radio) za reportaż „Pierwsza miłość”
o aktorce Marii Probosz. II miejsce i czek na 1500 zł otrzymała Magdalena
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Aleksandra
Magda
Rek
Hodak
Hodak (Nowe Życie Pabianic) za demaskatorski cykl artykułów o honorowym obywatelstwie miasta Pabianic dla Eugeniusz Debicha. I miejsce, tytuł
Dziennikarza Roku 2012 oraz 3000 zł otrzymała Aleksandra Rek (TVP) za
reportaż „Pogonka”, konsekwencję w doskonaleniu trudnej sztuki reportażu oraz talent i pasję. Nagrodę im. Krzysztofa Michalskiego dla Najlepszego
Korespondenta Regionalnego Jury jednogłośnie przyznało Marcinowi Wąsiewiczowi z telewizji Polsat. Serdecznie gratulujemy!
(jm)
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Perełki na szlaku
Rozmowa z Tomaszem Dronką, Naczelnikiem Wydziału Turystki
w Departamencie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego

t Rozmawiamy w Ośrodku Jeździeckim Denysowo
w Jeżowie. To dobry punkt na szlaku konnym?
Dla turystyki aktywnej dobry jest każdy punkt poza
wielkim miastem. To dobre miejsce. Szlak w województwie ma ponad 1800 km i łączy atrakcyjne turystycznie
miejscowości w województwie. Jest jak sznur korali – są
tu i zwykłe świecidełka, ale trafiają się też stajnie jak perełki. Świecidełek mamy teraz na szlaku 200. To dużo.
Musimy jednak pamiętać, że co innego znaczy turystyka, a co innego rekreacja. Przygotowanych do turystyki
konnej jest 20-30 ośrodków, więc można powiedzieć,
że mamy 30 perełek.
t Co należy zrobić, aby zwiększyć liczbę perełek?
Musimy przełożyć myślenie o rekreacji poprzez
szlak konny na turystykę. Bo nie każdy, kto świadczy
usługi rekreacyjne potrafi sobie poradzić z turystyką
konną. Wszyscy musimy się tego uczyć, bo rajdy to
zupełnie co innego niż ćwiczenia na padoku i nauka
jazdy. Bardzo potrzebna jest nauka, bo daje klientów
dla turystyki konnej. Zaczynamy od nauki, a w następnym etapie padok już nie wystarcza. Potrzebujemy już terenu – i zaczyna nam brakować przestrzeni,
chcemy pojechać gdzieś dalej. Taki szlak musi rozwijać się dynamicznie. To jest sprawa nie na dziś ani na
jutro, tylko na 5-6 lat. Nawet do 10. Dopiero wtedy
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okaże się, że region łódzki doskonale pasuje do
turystki konnej.
t Co przewidu▲ Jarosław Denys, Roman
jecie na najbliższe
Jagieliński i Tomasz Dronka
miesiące?
Dzisiejsza impreza w „Denysowie” pokazuje, że na
szlaku konnym zawsze się coś dzieje. W zeszłym tygodniu naliczyłem 400 osób na koniach i w zaprzęgach
końskich w gminie Uniejów. A na całym szlaku też
coś się dzieje. Ludzie mogą popatrzeć, jak się ścigają
zaprzęgi, mogą pooglądać konie. Dzięki koniom wielu
ludzi ma rekreację, rozrywkę i sport. To długofalowa
nauka, a w sumie korzystają z niej wszyscy – w roku
ubiegłym aż o 15 proc. wzrosła liczba turystów odwiedzających nasze województwo. Wzrasta ilość miejsc
noclegowych, ośrodków agroturystycznych, mamy
7 parków krajobrazowych z licznymi atrakcjami oraz
pięcioma rodzajami szlaków turystycznych – jest właśnie konny, ale także rowerowe, kajakowe, kulturowe
(Bursztynowy, Cysterski i Grunwaldzki). W przyszłym
roku zaś dojdzie samochodowy szlak frontu wschodniego I wojny światowej.
Jerzy Mazur
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Wyjątkowe wakacje nad morzem
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Ekskluzywne Centrum SOLARIS w Łazach
kryty basen z atrakcjami, sauny
korty tenisowe, boiska sportowe
plac zabaw dla dzieci, grillowiska

rozległe lasy sosnowe
250 m od plaży

Teren ogrodzony o powierzchni 1,7 hektara. 252 miejsca noclegowe. Duży parking.

Centrum Wypoczynkowo-Konferencyjne SOLARIS
ul. Słoneczna 16, 76-002 Łazy (zachodniopomorskie)
tel./fax: 94 318 29 83 tel. kom. + 48 665 911 264, konferencje: + 48 665 911 265
E-mail: recepcja@ solaris.turystyka.pl, www.solaris.turystyka.pl

