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Kurs na Afrykę?

W czwartek 24 września podczas konferencji prasowej w Centrum
Handlowym „Sukcesja” przy al. Politechniki 1 poznaliśmy możliwości technologiczne najnowszego obiektu ogólnopolskiej sieci
kin Helios. Konferencję poprowadził znany i ceniony krytyk filze Sławomirem
mowy Tomasz Raczek. NowyRozmowa
obiekt posiada
dziewięć najnowocześniejszych sal mających blisko
2000
miejsc,
a pochwalić
Majmanen,
Prezesem
Polskiej się
może spektakularną jakością obrazu w rozdzielczości 4K oraz
Agencji Informacji i Inwestycji
doskonałym dźwiękiem Dolby Atmos, unikatowym na polskim
Zagranicznych
rynku i pozwalającym na wyznaczenie
trójwymiarowej przestrzeni dźwięku w sali kinowej. A 4K to wysokiej jakości standard rozdzielczości filmów cyfrowych, charakteryzujący się czterokrotnie
t Mówi
Pan, że polskaużywanej
gospodarwiększą liczbą pikseli w porównaniu
do powszechnie
ka wychodzi
z europejskiego
kokorozdzielczości Full HD, co zapewnia
spektakularne
emocje nawet
nu. Jak? Do łódzkiego kina zawita
najbardziej wymagającym kinomanom.
Po ekrany.
latach koncentrowania
na
także technologia DepthQ i srebrne
Wysoki poziom się
komwłasnych sprawach
fortu zapewnią lekkie, niestandardowe
okularyoraz
3D; integrowania
po ich zakuz Europą
zaczynamy
dostrzegać,
że istpie można je wziąć do się
domu
i korzystać
przy kolejnych
wizytach
teżW
możliwości
współpracy
krajami Azji ipokazie
Afryki. filmu
Chcewnieją
kinie.
dniu otwarcia
kina w zpremierowym
my, aby
polscy przedsiębiorcy
dostrzegli,
że Afryka
i główne
Jerzego
Zielińskiego
"Król życia" wziął
udział Robert
Więckiewicz.
kraje tego
kontynentu
się rozwijały
w ciągu
najbliższych
Helios
SA to
największa będą
sieć kin
w Polsce pod
względem
liczby
15 lat znacznie
szybciej
niż reszta
świata. Iposiadającymi
że są tam możliwości
obiektów.
Dysponuje
obecnie
35 kinami,
łącznie
192
i ponad
40 gospodarek
tys. foteli. Sieć
jest w 100 procentach
scyfrynieekrany
tylko dla
takich
światowych,
jak chińska,
amezowana.
Spółka
skupia
swoją działalność
miastach
rykańska,
brytyjska,
francuska
czy rosyjska,głównie
ale takżewdla
krajów
małej
i średniej
wielkości,
ale jejwszelkie
kina są również
o średnim
potencjale.
Mamy
dane kuobecne
temu, wbynajwiękstać się
szych
aglomeracjach
Polski – m.in. wpartnerem
Łodzi, Gdańsku
i Wrocłanajwiększym
środkowoeuropejskim
dla krajów
Afrywiu.
Firmadziedziny,
jest częściąjak
Grupy
Agora SA, produkcja
jednej z największych
ki. Takie
budownictwo,
materiałów
spółek
medialnych
w Polsce,
działającej
w segmencie
prasy
budowlanych,
budowa
infrastruktury
drogowej
i kolejowej,
or(wydawca
„Gazetyspożywczego,
Wyborczej”,rybołówstwa
„Metrocafe.pl”
i czasoganizacja m.in.
przetwórstwa
i gospodarki
pism),
reklamy
zewnętrznejoczywiste
(lider rynku
AMS),polskiej
Internetu
(grupa
morskiej
– to najbardziej
kierunki
współpraGazeta.pl),
radia (stacje radiowe Radio TOK FM, Radio Złote Przecy z Afryką.
boje,
t ByłRock
Pan Radio
z delegacją rządową w Nigerii. Jakie są możliwości tego
i kraju?
Radio Pogoda)
orazOrganizowaliśmy
telewizji
tam część gospodarczą wizyty premiera
(współwłaściciel
Donalda Tuska. Byłem zaskoczony stopniem przygotowania mikanału
nistrów filmowerządu nigeryjskiego. Prezydent Nigerii zaprosił ich na
go
Stopklatka
spotkanie z polską delegacją, a oni dokładnie wiedzieli, o czym
TV). Gratulujemy
chcą rozmawiać z polskim rządem i naszymi przedsiębiorcami.
Grupie
Agora
Po drugie – zorganizowaliśmy tam polsko-nigeryjskie forum gokolejnej,
tym
spodarcze, na które przyjechało ponad dwustu przedsiębiorców
razem kinowej
nigeryjskich, niektórzy limuzynami poprzedzonymi samochodaperełki w jej bogami zzestawie!
ochroną. Jasne jest jedno – nie ma co pchać się do Afryki bez
tym
poparcia
rządu i jego parasola politycznego.
Jerzytamtejszego
Mazur,
tzdjęcia
JakieHelios
macieSA.
na to sposoby?
Wspólnie z Łódzką Regionalną Izbą Gospodarczą
oraz Instytutem Afrykańskim nasza agencja organizuje w listopadzie w Łodzi pierwszy kongres partnerstwa
i współpracy
polsko-afrykańskiej POLANDAFRICA 2013. Łódź
Gościem
Międzynarodowych
jest jednym
z najbardziej
znanych polskich miast w Afryce dzięTargów
Mody
w Ptak Fashion
ki tutejszemu
Języka Polskiego, które ukończyło wielu
City
w RzgowieStudium
była dziedziczafrykańskich
polityków.
Wspólnie zapraszamy zatem łódzkich
ka
fortuny słynnych
właścicieli
przedsiębiorców
dniach 26-27 listopada na kongres. Udział w
hoteli
Hilton. wCelebrytka
kongresie jest bezpłatny,
a informacje
o nim są na stronie www.
zaprezentowała
autorski dj
set
polandafrica.pl
podczas
wieczornego after
Rozmawiał: Jerzy Mazur
party, a na wieczornej gali
pokazała się w sukience
z Domu Mody Polskich Producentów ptakmoda.com, którego detaliczny sklep internetowy miał swoją premierę. Targi
są niekwestionowanym sukcesem ponad 3000 wystawców
z przeszło 20 krajów, którzy
na powierzchni 250 tys. mkw.
prezentowali swoją ofertę
na sezon jesień/zima 2015/16.
Imprezę odwiedziła rekordowa
liczba gości. Organizatorzy już
dzisiaj zapraszają wystawców
i gości na kolejną edycję targów
w dniach 4-6 marca 2016 roku.
(jm, zdjęcia Sebastian Szwajkowski)

Paris Hilton w Ptak Fashion City

GOSPODARKA
WYDARZENIA

EKO na topie
producenci, przetwórcy, właściciele sklepów oraz dystrybutorzy
żywności. Targom towarzyszy
Akademia Biokuriera i BIOBiznes
Forum, po raz drugi odbędzie się
Forum Ekobranży. Zaplanowano
też warsztaty i pokazy kulinarne
Krystiana Skwierza i Liliany Filipiak, a także prezentacje bezglutenowej kuchni wegańskiej, którą
przeprowadzi duet z Atelier
Smaku, czyli Jola Słoma i Mirek
Trymbulak. Będzie również Strefa
Miłośników Kawy, a jedną z atrakcji targów beECO będą warsztaty
poświęcone wytwarzaniu naturalnych kosmetyków i środków czystości w domu, które poprowadzi
znana i ceniona piosenkarka Reni
Jusis. Więcej informacji na stronach www.NATURAFOOD.pl
oraz www.beeco.com.pl

Prezes MTŁ Katarzyna Drobińska i mistrz Carlos Gonzales Tejera

W dniach 2-4 października Międzynarodowe Targi Łódzkie organizują VIII edycję Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej
i Regionalnej NATURA FOOD i IV edycję Targów Ekologicznego
Stylu Życia beECO. To największa i najważniejsza impreza wystawiennicza w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej dedykowana przedstawicielom rynku bioproduktów oraz miłośnikom ekologicznego stylu
życia. Rokrocznie uczestniczy w niej blisko 350 wystawców i odwiedza
ponad 12 tys. gości, z czego połowa to kadra menedżerska, rolnicy,

Smaki z Głuchowa

Marco Campos de Almeida z Portugalii

PET FAIR rekordowy

Edyta Winiarska

TARGI

charytatywna Master Chef 4
Dogs, w której znani kucharze
częstowali przygotowanymi przez
siebie potrawami wszystkich, którzy przynieśli dary dla mieszkańców łódzkiego schroniska dla
zwierząt. Dzięki temu udało się
zebrać półtorej tony suchej karmy
dla psów, co jest rekordem wśród
wszystkich akcji, które odbyły się
do tej pory w Polsce. Organizatorzy już dzisiaj zapraszają na kolejną edycję targów w dniach 15-17
września 2017.
(jm)

XV edycja Międzynarodowych Targów Zoologicznych PET FAIR okazała
się ogromnym sukcesem i potwierdziła,
że impreza jest najważniejszym wydarzeniem branży zoologicznej w Polsce.
Odwiedziło ją tysiące osób, wzięło w niej
udział ponad 100 wystawców, w tym 82
wiodących producentów i dystrybutorów z Polski i zagranicy, którzy na ponad
4 tys. mkw. pokazali innowacyjne produkty. – Targi stworzyły przestrzeń do nawiązania relacji handlowych między wystawcami
i ich biznesowymi odbiorami – sklepami zoologicznymi, hurtowniami oraz sieciami handlowymi. Praktycznie na każdym stoisku mogli oni
skorzystać ze specjalnych ofert i rabatów, a także
na preferencyjnych warunkach złożyć zamówienia na interesujący ich asortyment – podkreśla
Edyta Winiarska, kierownik projektu
targów PET FAIR. Podczas Targów odbył
się także Konkurs o Złoty Medal PET
FAIR 2015 na najlepszy produkt. Złote
Medale otrzymały firmy Naturea Petfoods, Millmar.pl oraz Fokus Cezary Skatulski. Sukcesem zakończyła się akcja
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Październik miesiącem gwiazd w Galerii Łódzkiej
Drugi weekend października będzie najbardziej rozświetlonym weekendem roku, na trzy
wieczory Łódź stanie się miastem, które nie śpi! Galeria Łódzka przygotowała dla czuwających
Łodzian niezwykle atrakcyjny wieczór. W sobotę, 10 października centrum będzie otwarte
aż do północy! O godzinie 20:00 w świetle reflektorów zobaczymy samego Dr Albana! Scenę
na parkingu Gazety Wyborczej, przy głównym wejściu do Galerii Łódzkiej, rozgrzeją takie hity
jak „It’s my life”, „Sing Hallelujah”, czy „Hello Africa”! Niezwykły koncert przeniesie nas
prosto w dyskotekowe lata 90! Startujemy o godzinie 20:00. Wstęp wolny.
W tę wyjątkową noc klienci Galerii Łódzkiej będą
mogli wyruszyć na nocne zakupy! Aż do północy
na „nocnych marków” czekać będą w centrum atrakcyjne rabaty i specjalne oferty.
Gorącą jesienną atmosferę podtrzyma kolejne październikowe wydarzenie! W sobotę, 17 października
Galeria Łódzka wspólnie z trenerką „wszystkich Polaków” świętować będzie zbliżające się otwarcie Trasy
W-Z. Ewa Chodakowska dokona metamorfozy głównej
arterii miasta, która zamieni się w największy plenerowy
trening! Warsztaty fitness rozpoczniemy o godzinie
12.00, a już o 15.00 ćwiczenia poprowadzi sama Ewa
Chodakowska. Fani sportowego stylu życia będą mieli
okazję osobiście spotkać się z Ewą o godzinie 17.00,
w specjalnie przygotowanej strefie na poziomie -1 centrum. Otwarcie Trasy W-Z to wydarzenie, którego wszyscy wyczekujemy z niecierpliwością. Wraz z jej
otwarciem pojawią się nowe możliwości szybkiego i bezproblemowego dotarcia do centrum z dowolnego miejsca w Łodzi. Moda nigdy jeszcze nie była tak blisko!
(Zdjęcia: Galeria Łódzka)

Ferdynand Wspaniały na szlaku bajkowym

We wrześniu odsłonięto przed Galerią Łódzką pomnik psa Ferdynanda Wspaniałego, postaci literackiej stworzonej przez Ludwika
Jerzego Kerna. Rzeźbę wykonali łódzcy artyści Marcin Mielczarek
i Magdalena Walczak. Rzeźbę ufundowała Galeria Łódzka, powiększając tym samym szlak turystyczny „Łódź Bajkowa”, który tworzą
małe pomniki przedstawiające postaci z seriali dla dzieci i filmów Studia Małych Form Filmowych Se-ma-for. Warto pamiętać, że w Łodzi
powstało ponad 1400 filmów animowanych, które były emitowane
w telewizji w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Szlak obejmuje

teraz 9 rzeźb: Ferdynand Wspaniały przed Galerią Łódzką, Miś Uszatek (ul. Piotrkowska 87),
Pingwin Pik-Pok (al. Unii Lubelskiej 4), Kot Filemon i Bonifacy (pl. Zwycięstwa 1), Zaczarowany
ołówek (ul. Traugutta 18), Plastuś (Park Sienkiewicza), Trzy Misie (Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej), Wróbelek Ćwirek (Park Źródliska) oraz Maurycy i Hawranek (ZOO).
(BeO)

Centrum Rehabilitacji "Kraszewskiego"
ul. Kraszewskiego 7/9
93-161 Łódź
tel. 42 643 43 00
fax. 42 643 80 06
kraszewskiego@kamienmilowy.org. pl

Klinika Stomatologiczna Mak-Laser
ul. Łososiowa 28/33 blok 1209, tel. 42 657 57 77, 511 770 777,
ul. Cieszkowskiego 4, tel. 42 207 15 55
ul. Ossowskiego 2, tel. 42 234 33 44,
ul. Tuwima 40, tel. 42 207-33-33

www.mak-laser.pl
rynek Łódzki 10(173) 2015
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Michel Moran gotuje z Przyjaciółmi Świata
10 października 2015 r. w hotelu andel’s odbędzie się siódma
edycja kolacji charytatywnej „Przyjaciele Gotują” organizowana

Fotografie
na wystawach

przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Świata”. Wyjątkowy wieczór z
udziałem gwiazd organizowany jest cyklicznie w zaszczytnym celu
pomocy potrzebującym. Podczas tegorocznej kolacji goście będą
mieli okazję spróbowania dań mistrza kuchni Michela Moran – w
menu znajdzie się m.in. opera z fois gras, chutney z gruszki i porto
W galerii ŁTF
na przystawkę, bavarios z marakui i sałatka z mango. Do Przyjaciół
przy ul. PiotrkowŚwiata co roku dołączają kolejni przedstawiciele biznesu, świata
skiej 102 przez 3
medycyny, nauki i kultury, którzy przekazują na licytację swoje
tygodnie od 8.10 bęprace. W tym roku podczas kolacji charytatywnej wystąpi Mieczymożna
oglądać
sław Szcześniak – artysta otrzyma statuetkę dzie
Amicus,
specjalną
wystawę
fotografii
nagrodę Przyjaciół Świata wręczaną osobom, które dzięki gotowoKrzysztofa
Jarczew-z
ści niesienia pomocy przysłużyły się Stowarzyszeniu.
Dochód
skiego
pt.
„Zapozobiletów październikowej kolacji, a także prowadzonej w trakcie
wani”.
Zobaczymy
imprezy aukcji, będzie w całości przeznaczony na
wsparcie
Instytuna niejHonorowy
portrety
tu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Patronat
znanych
ze
nad imprezą objęli: Pierre Buhler, Ambasadorosób
Republiki
Francusceny politycznej
skiej w Warszawie, Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska,
Wojewoda
artystycznej.
– Nie
Łódzki Jolanta Chełmińska,
Stowarzyszenie
Française
fot. Krzysztof
Jarczewski iAlliance
udawał, że
oraz Union des Français de l’Etranger. Więcej będę
informacji
naprezenstroBrahmsa
Zakończyła się budowa sali koncer- Jerzego Semkowa zagrać
towaneZapraszamy
zdjęcia to chwile
nieutwory
www.przyjacieleswiata.pl
do„upolowane”
udziału! – mówi autowej Akademii Muzycznej przy ul. Żu- i Mozarta. Następny dzień przyniesie kontor zdjęć. – Zdecydowałem się na pełną współpracę
bardzkiej 2. Uroczyste otwarcie odbędzie cert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
z modelami. Dałem im możliwość wystąpienia przed
Przytockiego,
się 18. 10, a uświetni je cykl koncertów, któ- Łódzkiej pod batutą PawłaObrazy
aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Tacy
dobrze zapowiadapianistce
Beacie w są,
jących
się artystów
cenach
ry od adresu nowej sali otrzymał tytuł „AŻ która będzie towarzyszyć
jak chcą, ale jednak – pozowali. Wybierali scenowywoławczych
od 300 grafię,
do 500
fortepianowym
festiwal”, a trwać będzie (nomen omen!) Bilińskiej w Koncercie
kostiumy, mimikę, rekwizyty. A może jednak,
Aukcje odbywają
co 2-3
programie
są też siędzięki
aż do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej estra- W. Lutosławskiego. Wzł.
wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdzimiesiące i iB.dlatego
klienBritte- dlawi?
dzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akade- utwory G. Verdiego, R. Wagnera
Warto sprawdzić!
tów, którzy (BeO)
chcieliby mieć
mii Muzycznej w Łodzi, aby pod batutą na (18.10). Serdecznie zapraszamy!
Z kolei w galerii Akademickiego Ośrodkontakt z tego rodzajuka
sztuką
Inicjatyw Artystycznych do 16.10 będą
na co dzień, otworzyliśmy
Jaki jest dzisiejszy rynek sztuki? Kupujemy mniej, czy więcej?
eksponowane zdjęcia Grzegorza MichałowPolacy kupują coraz więcej dzieł sztuki, przede wszystkim obra- galerię – mieści się w narożnej
skiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawozów. Świadczą o tym wyniki publicznie prowadzonych aukcji – kamienicy przy ul. Wschodniej
dowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
Naruw 2014 r. sprzedano w Polsce ok. 8700 obiektów, czyli o 2500 więcej 69, ale wejście jest od ul.od
publikacji w „Expressie Ilustrowanym”,
tu robił zdjęcia dla „Przeglądu Sportoniż w roku poprzednim. To zasługa marszandów współpracujących towicza. Codziennie można
potem
zobaczyć obrazy najbardziej
z artystami młodego pokolenia.
wego”, obecnie – dla redakcji fotograficznej
popularnych artystów Polskiej
z łódz- Agencji Prasowej. Zapraszamy! (jm)
Pod tym względem to właśnie Wasza galeria pokazała drogę…
Tak. W 2006 r. po raz pierwszy w Polsce przeprowadziliśmy kiej młodej
fali – Pauliny
Mec. Marek
Kopczyński,
Katarzyny Gołęaukcję, na której wystawiono dzieła studentów ostatniego roku Zalewskiej,
mec. Bożena
Wojciecha Piekari absolwentów miejscowej Akademii Sztuk Pęknych im. Władysława biowskiej,
Dominika Woźniaka
Strzemińskiego. Po zakończonej sukcesem licytacji przyszły następ- skiego,Niecieckainnych. Organizujemy
ne i naszym śladem w Warszawie, i wieluOstojska
i dziekan
czasowe. Pierwsza
Sopocie, Krakowie i Wrocławiu też wystawy
Jarosław była twórpoświęcona
zaczęto od 2008 r. organizować z nichORA
Szymański
aukcje tzw. Młodej Sztuki. Obra- czości rektor łódzkiej Akadefot. Maciej
Pięknych im. Władyzy, grafiki i rzeźby świeżo upie- mii Sztuk
Grzegorek
czonych plastyków sprzedają się sława Strzemińskiego Jolanty
13 września w siedzibie OkręgowejwRady
Ad- odAgnieszkę
– Bożenna
Banasik była bo- która –
Rudzkiej-Habisiak,
cenach
kilkusetGrajnert
do kilku
wokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej
63 zgrowiemi cieszą
wielbicielką
kultury
francuskiej.
podobnie
jak Postać
Prezydent Miatysięcy
złotych
dużym
madzili się tłumnie adwokaci, radcowie,
aplikanci
Pani
Dziekan
przypomniał
poświęcony
Jej doko- – objęła
powodzeniem zarówno u osób sta Hanna Zdanowska
i wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień
naniom
film ładnego
dokumentalny,
a wieczór był
także
poszukujących
czegoś
patronatem
nasze
Aukcje Proz okazji X rocznicy śmierci Bożenny
wydanego
pośmiertnie
tomiku
wierszy pierwsze
na Banasik.
ścianę, jakpromocją
i handlarzy
i kolekmocyjne,
wspierając
W spotkaniu wzięły też udział Jej dzieci
- Kinga polujących
Bożenny Banasik
„Miłość kroki
w ogrodzie”,
który sztuki
do
na rynku
absolcjonerów
na dzieła,
i Maciej Banasik. Prawnicy ciepło iktóre
serdecznie
druku przygotowało
wydawnictwo.
Inicjauczelni,
którą kieruje.
w przyszłości
mogą stać sięnaszewentów
wspominali byłą dziekan ORA, podkreślając
Jej torami
spotkania
byli adwokaci
Bożena
NieciecNajbliższa
Aukcja
odbędzie się
mogą źródłem
dużych
zarobków.
charyzmę i wkład w umocnienie pozycji polskiej
i Marek
Kopczyński,
a patronat
nad serdeczPromujecieka-Ostojska
rodzime, młode
środow sobotę
28 listopada,
fot. Grzegorz
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień
nim
Jarosław
Dziekan
nieSzymański,
zapraszam!
wisko plastyczne.
Cosprawował
można naadw.
takich
pomagały piosenki francuskie wykonane
przez
w Łodzi.
(BeO)
Jerzy MazurMichałowski
aukcjach
kupić?Okręgowej Rady Adwokackiej Rozmawiał:

AŻ Akademii Muzycznej

Sztuka w dobrej cenie

Rozmowa z Wojciechem Niewiarowskim,
Prezesem Zarządu firmy Rynek Sztuki

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

TERMINY NAJBLIŻSZYCH AUKCJI:

rynek
Łódzki 10(149) 2013
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7 listopada - 178 Aukcja Dzieł Sztuki
28 listopada - 28 Aukcja Promocyjna
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Astronomia bez Kopernika?

wielkich astronomów i fizyków: Galileusza, Huygensa,
Newtona i Hubble. Zabrakło
polskiego akcentu – wśród
astronomów nie było Mikołaja Kopernika! Mamy nadzieję,
że „nasz” Kopernik pojawi się
w pokazach i zajęciach dla
młodzieży jeszcze w tym roku.
(BeO, zdjęcia UMŁ)

Już w listopadzie w EC1 Łódź zostanie uruchomione Planetarium z nowoczesnym kinem sferycznym, w którym na ekranie
o średnicy 14 metrów można obserwować pokazy w rozdzielczości
8K. Przedsmakiem tych atrakcji był Spin Day 12 września, podczas
którego widzowie obejrzeli pierwsze prezentacje: pokaz pt. „Dwa
Szkiełka” był wirtualną podróżą do czterech księżyców Jowisza,
pierścieni Saturna oraz niezwykłych struktur innych galaktyk, zaś
spektakl pt. „A jednak się kręci!” pozwalał poznać historię odkryć

Zuzanna w MONOPOLIS
W XVII Konkursie Chopinowskim weźmie
udział łodzianka – Zuzanna Pietrzak, która jest
najmłodszą uczestniczką Konkursu w historii
naszego regionu. Artystka chodzi jeszcze do
klasy maturalnej Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej im. H. Wieniawskiego w Łodzi,
gdzie do konkursu przygotowała ją nauczycielka Renata Płażewska-Kryachok. Młoda pianistka zagrała swój konkursowy program podczas
koncertu w MONOPOLIS, który w połowie
września zorganizowała Fundacja „Virako

Szczęśliwe podwórka”. Wysłuchała jej licznie
zgromadzona publiczność, nagradzając jej
grę owacją na stojąco. Po koncercie Zuzanna
Pietrzak dostała cenny prezent – symboliczny czek na 500 zł, które w formie stypendium fundacja będzie jej wypłacać przez cały
rok szkolny. Konkurs zaczyna się w pierwszych dniach października, więc trzymajmy
kciuki za Zuzię!
(BeO)

Otwieramy się na nowości

Deklaruje Pan, że Teatr Wielki otworzy się na innowacyjność…
To jest w tej chwili koniecznością w każdym teatrze. Pewnie,
że stare dekoracje mają swój urok, ale widzowie oczekują, że coś ich
zaskoczy, że wydarzy się coś dziwnego, że wykonawca pojawi się
zawieszony gdzieś w przestrzeni nie wiadomo jak. Absolutnie
innowacyjne będzie widowisko Macieja Pawłowskiego, planowane
na 50-lecie teatru, które dzieje się w przestrzeni kosmicznej.
Zaprasza Pan do współpracy ośrodki naukowe. W jakim celu?
Potrzebna nam tu jest nowoczesność oraz innowacyjność; poza
tym obecnie różnorodne sztuki się bardzo integrują. Dlatego
chciałbym namówić studentów łódzkiej filmówki, żeby zrobili tu
warsztaty pod hasłem: jak patrzeć na operę przez kamerę. Coraz
bardziej popularne są transmisje z Metropolitan Opera, więc warto
się nauczyć, jak pokazywać operę na ekranie (także urządzeń
mobilnych), ważny jest też kontakt z nowoczesnym designem,
a pod tym względem liczę na środowisko plastyczne.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy samych sukcesów!
Rozmawiali: Beata Ostojska i Jerzy Mazur

Rozmowa z Pawłem Gabarą,
dyrektorem naczelnym
Teatru Wielkiego w Łodzi
Długo Pan pracował w innych miastach,
ale to nie pierwsze Pana spotkanie
z łódzkim teatrem. Co Pana w nim zaskoczyło?
Nie sądziłem, że jest w nim taka potęga. Byłem tu wiele lat temu, a teatr oglądałem jako widz, więc widziałem tylko jak
wielka jest ta scena. Teraz dostrzegam wiele
innych szczegółów zaplecza i nie ukrywam swojego podziwu. Wszędzie urządzenia są nowiutkie; to wielka radość kiedy można wymyślać różne
rzeczy i każdy pomysł da się zrealizować!
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kulturalny październik
W teatrach
Teatr Wielki, oprócz pozycji z własnego repertuaru, pokaże spektakl pt. „Cud albo Krakowiaki i Górale” z Opery Narodowej (26.10).
Teatr Muzyczny zaprasza na „Człowieka z La Manchy”, „Zemstę nietoperza”, „Sen nocy (nie)letniej” oraz na plenerową wersję rock-opery „Jesus Christ Superstar” – będzie wystawiana 2.10 na scenie
w Pasażu Schillera. Teatr Powszechny
będzie grać „Szalone nożyczki” oraz
„Boeing boeing”, „Brancz, „Hotel
Minister” i „Wytwórnię piosenek”.
Teatr im. Jaracza przygotował premierę dramatu Słowackiego „Książę
niezłomny”; (30.10), a Teatr Nowy
im. K. Dejmka – premierę sztuki pt.
Jesus Christ Superstar otrzymał
Złotą Maskę 2015
„Więcej niż możesz zjeść” – na podfot. Magda Hueckel
stawie felietonów Doroty Masłowskiej (2.10). W Teatrze Logos obejrzymy nową „bajkę dla dorosłych”
– „Szelmostwa lisa Witalisa”. Teatr Mały w Manufakturze zacznie
swój siódmy sezon premierą „Ani z Zielonego Wzgórza” (9.10); tytułową bohaterkę zagra Ania Wysocka-Jaworska.
W salach koncertowych
Filharmonia Łódzka będzie transmitować opery z Metropolitan
Opera House: „Trubadur” (3.10) i „Otello” (17.10). Występ Sławomira
Zubrzyckiego we wtorek 6.10 zainauguruje cykl koncertów muzyki
kameralnej. Artysta zagra na violi organista – instrumencie klawiszowym zrekonstruowanym wg projektu Leonarda da Vinci. 9.10 pianista
Paweł Kowalski z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej FŁ pod
batutą Michała Nesterowicza wykona Koncert fortepianowy A-dur
Mozarta. 16.10 Piotr Pławner z Orkiestrą pod batutą Pawła Kotli zagra
I Koncert skrzypcowy Karola Szymanowskiego. Koncert z cyklu
„Młodzi na start” (18.10) będzie popisem wiolonczelisty Tomasza
Darocha i flecistki Aleksandry Dunajskiej. 23.10 pod batutą Vladimira
Kiradijeva zostanie wykonane oratorium „Eliasz” Mendelssohana-Bartholdy’ego. 27.10 odbędzie się recital organowy Andrzeja Białki.
W ostatni piątek miesiąca usłyszymy wielkie Requiem d-moll Mozarta pod batutą
Tomasza Bugaja. Akademia Muzyczna rozpocznie nowy rok akademicki 8 października w sali koncertowej przy ul. Żubardzkiej; tego dnia odbędzie się koncert uczelnianej orkiestry symfonicznej, a także
nadanie tytułu doktora honoris causa wiolonczeliście i pedagogowi -prof. Stanisławowi Firlejowi. 15.10 studenci Wydziału
Wokalno-Aktorskiego zaprezentują fragmenty operetki Lehara „Wesoła wdówka”,
a w Sali Kameralnej odbędą się wieczory:
„Laureaci Koncertu Roku” (26.10)
Stanisław Firlej
i „Muzyka Maurice’a Ravela” (27.10).
Akademia Muzyczna
Muzea i galerie
W Muzeum Włókiennictwa w tym miesiącu zakończy się wystawa „Zaczarowany ogród. Wzory kwiatowe w modzie damskiej XX
w.” Przez cały miesiąc można oglądać dywany z Dywilanu, hafty
i koronki na wystawie „Dzieci, ach te dzieci” oraz dużą ekspozycję
pt. „Pamięć utrwalona. Dary i nabytki Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi z lat 2003 – 2014”, zorganizowaną z okazji jubileuszu 55-lecia CMW. Kuratorka wystawy – st. kustosz Lidia Zganiacz – wybrała najciekawsze nabytki muzeum z ostatnich lat – ok.
600 obiektów: archiwalia związane z historią Łodzi i rozwojem przemysłu włókienniczego (np. zespół projektów i planów Białej Fabryki
Ludwika Geyera, dwie litografie i 114 fotografie i litografie ze zbiorów łódzkich fabrykantów. Uzupełnieniem archiwaliów są maszyny
i przyrządy włókiennicze, zespoły katalogów i tkanin z łódzkich firm
włókienniczych, a także prace łódzkich projektantów tkanin. Spośród nabytków wyróżnia się barokowa mitra z pasami biskupimi,
ozdobne pasy i kilimy. Ponadto polecamy wystawy przygotowane
w ramach „26Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi”, organizowane
we współpracy z Łódzkim Centrum Komiksu i Stowarzyszeniem
Twórców „Contur”, a także nową wystawę haftu pt. „Inspirujemy
kolorem”. 15 października Muzeum Kinematografii organizuje
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wydarzenie z okazji rocznicy śmierci Jadwigi Andrzejewskiej – jednej
z najpopularniejszych przedwojennych aktorek, pochodzącej z Łodzi,
która jako dziecko stawiała pierwsze kroki na scenie w łódzkim
Teatrze Miejskim, potem grała w kilku teatrach i kabaretach; wystąpiła też w wielu filmach. Po wojnie aktorka wróciła ze Lwowa do Łodzi,
gdzie występowała aż do śmierci w 1977 r. Kochała ją cała Polska, a dla
łodzian była „naszą Jadzią”. W Muzeum Miasta Łodzi w Aneksie Jednego Mistrza 11 października zakończy się wystawa obrazów Sotera
Jaxy-Małachowskiego, a 26.10 dobiegnie końca prezentowana przez
wiele miesięcy wystawa o historii Bałut. Natomiast 9 października
godz. 17.00 uroczysty wernisaż w Sali Lustrzanej otworzy ekspozycję
w Galerii Wystaw Czasowych pt. „Dziedzictwo dwóch kultur. Kolekcja rodziny Poznańskich z Muzeum Polskiego w Rapperswilu”, która
stanie się głównym punktem jubileuszu 40-lecia działalności instytucji. Na wystawie będzie można obejrzeć 17 dzieł wybitnych polskich
artystów – m.in. Józefa Chełmońskiego, Olgi Boznańskiej czy Juliana
Fałata, a także związanych z Łodzią autorów żydowskiego pochodzenia, np. Artura Szyka. Natomiast w Sali Lustrzanej 25 października
odbędzie się konferencja naukowa pt. „Bracia Hirszenbergowie –
W poszukiwaniu Ziemi Obiecanej”; jej tematem będzie historia twórczości trzech braci Hirszenberg: Samuela, Leona i Henryka. 18.10
w muzeum odbędzie się wykład o Józefie Chełmońskim. Muzeum
Sztuki zaprasza do ms1, gdzie tej jesieni ponownie otwarto Salę Neoplastyczną. W galerii ECK Logos przy kościele środowisk twórczych
do 6.10 można oglądać wystawę prac Agnieszki Pychyńskiej, zaś
w hotelu andel’s jest eksponowana wystawa obrazów i fotografii pt.
„Mamy czas”. Na początku października Wydział Tkaniny i Ubioru
ASP im. Władysława Strzemińskiego we współpracy z innymi łódzkimi uczelniami wyższymi organizuje w auli Centrum Promocji Mody
konferencję „Estetyka japońska w modzie, sztuce, literaturze” z okazji nadania japońskiej projektantce Junko Koshino doktoratu honoris causa ASP w Łodzi.
W Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego czynna będzie w październiku wystawa „Bramy
Sztuki Zbigniewa Władyki
(1935-2002)”, ojca cenionej
rzeźbiarki Zofii Władyki-Łuczak, autorki pomnika Rajmunda Rembielińskiego przed
Ryszard Bonisławski, Zofia Władyka, Jolanta
Centrum Handlowym „SukceChełminńska i Krzysztof Łuczak
sja”.
Soundedit’15
Od 22 do 24 października Łódź stanie się dźwiękowym centrum
Polski i Europy – w Wytwórni odbędzie się VII Międzynarodowy
Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit '15. Podczas tegorocznej edycji dowiemy się jak organizuje się „Live Aid” i jak pracowało
się na planie „The Wall”. Organizatorzy planują też niepowtarzalne
koncerty. 24 października na scenie Wytwórni wystąpi Wojciech
Waglewski w towarzystwie Marii Peszek, Leszka Możdżera, Fisza
i Emade oraz zespołu VooVoo. Po koncercie Waglewski otrzyma
nagrodę „Człowieka ze Złotym Uchem” za „szczególne dokonania
w dziedzinie produkcji muzycznej i kunszt słowa”. Na festiwal zawita też muzyk i producent, basista zespołu Deep Purple – Roger Glover, który spotka się z publicznością, a w niedzielę wystąpi ze swym
macierzystym zespołem w łódzkiej Atlas Arenie. Laureatem nagrody
Soundedit ‘15 będzie Sir Bob Geldof – muzyk, kompozytor, producent i organizator koncertów.
Dla naszych pociech
W Teatrze Arlekin im. H. Ryla 3.10 odbędzie się premiera przedstawienia „Piękna i bestia” w reżyserii Małgorzaty Wolańskiej; koncepcję spektaklu wg scenariusza Waldemara Wolańskiego opracował
David Syrotiak z USA, autorką scenografii jest Maria Balcerek. Teatr
Pinokio zaprasza na „Pokolorowanki”, bajkę „Pinokio” oraz spektakl plenerowy pt. „Wołanie miasta”(2.10), a w sali teatru odbędzie
się czytanie performatywne „Maszyny Trurla” – z „Bajek robotów”
Lema. W ostatni dzień miesiąca, po bajce „Koralina”, zacznie się wieczór Halloween.
Beata Ostojska
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WAZNE TELEFONY

INFORMATOR MIEJSKI

HOTELE

Urząd Wojewódzki . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 664-10-00, 42 664-10-10
Urząd Marszałkowski . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 663-30-50
Urząd Miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 638-40-00
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ. . . . . .
tel.:
42 638-59-55
REGIONALNA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO . . . . . . . . . .
tel.:
42 638-59-57, 42 663-77-33
PORT LOTNICZY ŁÓDŹ. . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 683-52-55
INFORMACJA LOTNICZA PLL LOT . . . . . . .
tel.:
801-703-703
INFORMACJA MPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 672-11-12, 801-301-309
INFORMACJA PKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 631-97-06
INFORMACJA KOLEJOWA PKP . . . . . . . . . .
tel.:
42 20-55-007
Serwis TV-VIDEO-FOTO . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
601-320-071
Serwis GSM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
881-000-700
ALARMOWY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
112
POGOTOWIE RATUNKOWE. . . . . . . . . . . . . .
tel.:
999
POLICJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
997
STRAŻ MIEJSKA. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
986
STRAŻ POŻARNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
998
POGOTOWIE ENERGETYCZNE. . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
991
POGOTOWIE GAZOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
992
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE. . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
994
BIURO NUMERÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
118-913

andel`s**** Łódź ul. Ogrodowa 17 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 279-10-00
Focus*** Łódź, ul. Łąkowa 23/25 . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 637-12-00
Grand*** Łódź, ul. Piotrkowska 72 . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 633-99-20

Ibis** Łódź, al. Piłsudskiego 11 . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 638-67-00
Qubus*** Łódź, ul. Mickiewicza 7 . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 275-51-00
Stacja Nowa Gdynia**** Zgierz, ul. Sosnowa 1 . . . .
tel.:
42 714-21-90

KULTURA * MUZYKA * TEATRY * KINA * MUZEA
OŚRODEK INFORMACJI KULTURALNEJ ŁDK. . . . . .
tel.:
42 633-72-99

FILHARMONIA ŁÓDZKA ul. Narutowicza 20/22 . . . . .
tel.:
42 664-79-79
TEATR WIELKI pl. Dąbrowskiego . . . . . . . . . . . . .
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 ul. Więckowskiego 15 . . . . . . .
tel.:
42 633-44-94
TEATR POWSZECHNY ul. Legionów 21 . . . . . . .
tel.:
42 633-25-39
TEATR STUDYJNY PWSFTViT 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

KINO HELIOS al. Politechniki 1 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 630 36 01
KINO CHARLIE ul. Piotrkowska 203/205 . . . . . . . . .
tel.:
42 636-00-92
CINEMA CITY ul. Karskiego 5 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 664-64-64
ŁÓDZKI DOM KULTURY ul. Traugutta 18 . . .
tel.:
42 633-70-13
ORANGE IMAX ul. Karskiego 5 . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 664-64-64
KINO POLONIA ul. Piotrkowska 67 . . . . . . . . . . .
tel.:
42 207 38 11
SILVER SCREEN al. Piłsudskiego 5 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 639-58-00/58

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 KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ ul. Tymienieckiego 24
tel.:
42 674-42-98
MUZEUM MARTYROLOGII RADOGOSZCZ
ul. Zgierska 147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 655-36-66
MUZEUM SZTUKI ul. Więckowskiego 36 . . . . . . . . .
tel.:
42 633-97-90
MUZEUM SZTUKI – ms2 ul. Ogrodowa 19 . . . . . . .
tel.:
42 634-39-44
PAŁAC HERBSTA
(oddział Muzeum Sztuki) ul. Przędzalniana 72 . . . . .
tel.:
42 674-96-98
SKANSEN MIEJSKIEJ ARCHITEKTURY
DREWNIANEJ ul. Piotrkowska 282. . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 683-26-84
MUZEUM FABRYKI ul. Drewnowska 58 . . . . . . . . . .
tel.:
42 664-92-93
MUZEUM KANAŁU „DĘTKA” Plac Wolności . . . . .
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

INFORMATOR MIEJSKI
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rekomenduje JERZY MAZUR

Restauracja ANALOGIA
Stary Rynek 2
tel. 42 636 56 56
www.analogialodz.pl

Jesień po bułgarsku
Profesjonalne usługi porządkowe
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42 207 27 60 oraz 793 483 936,) zaprasza w październiku na nowe dania szefa kuchni, przyrządzane
pod okiem znawców – konsultantem lokalu jest m.in. prof. Georgii Mintcher z Katedry Slawistyki UŁ. – W tworzeniu karty dań pomaga
nam też Mariana Mamos, znawczyni kuchni Bałkanów – wyjaśnia Maciej
Sosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy tu już kilka smakowitych
dań, a tym razem przyglądaliśmy się jak powstają zelevi sarmi, czyli gołąbki w liściach kiszonej kapusty (polskie robione są z kapusty
słodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna bułgarska pasta z pieczonych
bakłażanów, grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne,
gorąco te dania polecam!

ch
smaków

ul. Piotrkowska 106/110
Tel. 42 632 44 98,
42 636 63 77
www.hortcafe.com.pl
rekomenduje
JERZY MAZUR
hortcafe@hortcafe.pl

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

CELTYCKIE
SMAKI
Będzie
„Skandal”...

Pieczone bakłażany

Pasta kiopołu

Gołąbki zelevi sarmi

Rozmowa
t Kogo zapraszacie do nowej restauracji?
Chcemy stworzyć miejsce, w któz Patrykiem
dobrze będą się czuli ludzie w przeApostolidisem, rym
dziale 25-45 lat – zarówno biznesmeni,
właścicielem jak i młodsi, którzy mieszkają w okolicy. Budujemy kartę kuchni od podstaw
restauracji
–48
nie690
używamy
Tel.
41 półproduktów,
91 41, 502każde
960 697
„Skandal
podawane tu danie powstaje od zera.
info@celtyckiesmaki.pl
www.celtyckiesmaki.pl
w Kuchn!”
Nasza kuchnia
to autorska fuzja najciekawszych połączeń kuchni klasycznej,
molekularnej i śródziemnomorskiej.
Łącznie z procesami wędzenia – dbamy
o to, aby te procesy odbywały się we
właściwej temperaturze i miały odpowiednie drewno do palenia. Tworzymy
własne przetwory, mamy już marmoladę morelową, a będą też grzyby marynowane.
t Jakie macie do wyboru wina?
Wina muszą być w dobrej cenie,
aby zachęcały do konsumpcji. Nasza
załoga jest przygotowana do tego,
aby o winach opowiedzieć, doradzić
i właściwie podać. Serwować będziemy

GASTRONOMIA

PIZZERIA
IN CENTRO
18

Piotrkowska 153

tel.
42 636
99 92
rynek
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CELTYCKIE
SMAKI

ch
smaków
tel. 48 690 91 41
502 960 697

rekomenduje JERZY MAZUR

info@celtyckiesmaki.pl
www.celtyckiesmaki.pl

Kawowy rekord świata

W sierpniu w Sopocie miało
miejsce wyjątkowe wydarzenie. Co
dwa lata spółka J. J. Darboven zajmująca się sprzedażą i dystrybucją
kawy oraz szkoleniem najlepszych
baristów organizuje tam plenerowy konkurs na przygotowanie fantazyjnych i przepysznych kaw. Nie
zabrakło tam łódzkiej firmy Hort-Cafe, której przedstawicielka Julia
Krawceniuk znalazła się w 10-osobowym zespole, który zaparzył
największą ilość kaw cappuccino
w ciągu 1 godziny – 2231 filiżanek!
To nowy Kawowy Rekord Świata.
W ciągu 5 godzin najlepsi polscy
bariści w 10-osobowych zespołach
zaparzyli
razem 9047Clakier
kaw. Zabawa
Od kwietnia w Teatrze Wielkim
działa kawiarnia
Caffe
czujnym
(tel. 733 300 072). Ale można tu nieprzebiegała
tylko wypićpod
smaczną
kawę,okiem
zjeść
komisjiwdo
spraw Rekordów
ciasta własnego wypieku i wypić drinka
przerwach
między Guinspeknessa
i została
jako
taklami. Lokal czynny jest od 10.00
do 18.00
(w dni zgłoszona
spektakli nawet
nowy
oficjalny
rekord
świata.
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy tu smakowite dania na goMiłośnicy
kawysłodko-pikantoraz kawowi
rąco, w tym chrupiące krewetki na sałacie
z sosem
profesjonaliści
mieli
w Sopocie
nym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny i można tu zorganizować
czas
nie
tylko
na
wspólną
zabawę,
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarnię
proalecenionej
także na
wymianę
cennych,
wadzi Dariusz Trzmielak, właściciel
firmy
cateringowej
INzawodowych doświadczeń. PrzedTERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź
sięwzięciu towarzyszyły pozytywEXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć wystawę malarstwa Beaty
ne emocje, uczestnikom, gościom
Szwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad
i kibicującej konkursowi publicz50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji” i „Vabank”. Gorąco poności rozdano tysiące przygotowalecam i zapraszam!
nych przez profesjonalistów kaw.
Liczne konkursy i akcje marketingowe miały na celu propagowanie
wiedzy o „czarnym napoju” i niewątpliwie są wartością dodaną
sopockiego wydarzenia kulturalnego. Magia kawy w takim wydaniu naprawdę działa! Z myślą
o kolejnych wyzwaniach firma
Hort-Cafe szkoli nowych baristów
z nadzieją na ponowne pobicie
rekordu. Do zobaczenia za 2 lata
w Sopocie!
Justyna Gołębiowska

Teatralny Clakier

Piotrkowska 77

tel. 42 632-48-76
www.irishpub.pl

Poznaj prawdziwy smak Indii

Klub Spadkobierców

Piotrkowska 77
tel. 42 633 76 70
www.klub-spadkobiercow.pl

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

TOKYO Sushi-Bar

rynek Łódzki 10(149) 2013

19

Piotrkowska 126

tel. 537 133 337

Gadający z gitarami
Dwa pytania do Emilio Miguel Padrón Visual,
kubańskiego wirtuoza gitary
Odniosłem wrażenie podczas koncertu w Pałacu Poznańskich, że prowadzi Pan z instrumentami niezwykły dialog, a nawet czasami kłóci się
z nimi…
Gitara to doskonałe narzędzie, którego człowiek używa, aby
dotrzeć do innych, skomunikować się z nimi i porozumieć, aby
wpływać na ich uczucia i życie. Sprawdzałem to w praktyce, jeżdżąc
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jeszcze na studiach po całej Kubie, będąc pod wpływem muzyki Brazylii, Wenezueli, Peru, Chile, Argentyńskiej, USA i Europejskiej.
Szukam inspiracji w muzyce Indii, Chin, Turcji i innych krajów
świata – studiowałem grę na kubańskiej gitarze tres, ale gram także
na bandurri, mandolinie, wenezuelskiej cuatro, portugalskiej cavaquinho oraz lutni, a ostatnio w centrum moich zainteresowań są
takie instrumenty współczesne, jak gitara basowa i elektryczna.
Każdy instrument to kolejne narzędzie, które mi służy do kontaktu
z ludźmi. I faktycznie czasami zdarza mi się wykraczać poza klasyczne kanony gry na danym instrumencie…
Pisał Pan w swoim curriculum vitae, że rozpoczynając nowy etap życia
w Polsce przywiózł Pan ze sobą cały kontynent.
Uczyłem się i kończyłem studia w Hawanie, gdzie żywa jest
muzyka afro-kubańska. Dokładałem potem do swojej wiedzy cegiełki z innych krajów latynoamerykańskich. Przywiozłem tu zatem
cały nasz kontynent, co starałem się pokazać podczas licznych koncertów. Od sierpnia 2014 r. do stycznia 2015 r. z kwartetem jazzowym „Jazz en Trance” występowaliśmy w klubie „Wytwórnia”
w Łodzi oraz w hotelu DoubleTree by Hilton. W grudniu 2014 r.
z całym naszym zespołem prowadziliśmy warsztaty muzyki kubańskiej i latynoskiej dla uczniów szkoły muzycznej im. Stanisława
Moniuszki w Łodzi. Gram jazz i muzykę klasyczną, tradycyjną, elektroniczną, brazylijską i latynoską, pop-rock oraz niektóre europejskie gatunki muzyczne. Tworzę również muzykę do filmów i telewizji w różnych formatach instrumentalnych..
Notował i tłumaczył z hiszpańskiego Jerzy Mazur,
zdjęcia Bożena Szafrańska Muzeum Miasta.
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SELGROS na balu
Jak co roku w Wytwórni
odbył się tradycyjny bal TOP
Klientów hal SELGROS.
W klubie bawiło się ponad
tysiąc gości, smakując potrawy
przygotowane przez firmę
Inter-Solar z Buczka oraz urodzinowy tort wykonany przez
Hort-Cafe. Gości serdecznie
witali dyrektorzy Marek Chruścielewski z hali przy Rokicińskiej oraz Jacek Butkowski z hali przy Pabianickiej. Selgros przy Pabianickiej – podkreślał Jacek Butkowski – odwiedziło przez 5 lat półtora miliona klientów – to tak, jakby każdy łodzianin dwa razy odwiedził tę halę!
Do tańca grał znany z programu TV „Jaka to melodia” zespól YAKA
BAND. Tradycyjnie odbyła się loteria i kilkunastu szczęśliwców
wyszło z balu z nagrodami. Wśród zaproszonych gości była Anna
Krawceniuk z Hort-Cafe oraz Jacek Mierzejewski, kierownik Kina
„Bałtyk”, których poprosiliśmy o krótką wypowiedź.
– Inspiracją do zrobienia jubileuszowego tortu dla
Selgrosa – mówi Anna Krawceniuk – jest atmosfera panująca od początku naszej współpracy i sam
dyrektor Marek Chruścielewski, człowiek o dużej, budowanej latami charyzmie. Zrobiliśmy tort w kilka
godzin, a jest w nim wszystko, co najlepsze – dobre
Anna Krawceniuk
HORT-CAFE
surowce i mnóstwo świeżych, polskich owoców!
– Helios w Selgrosie kupuje… szampana
na zakończenie działalności kina „Bałtyk”– mówił
z kolei Jacek Mierzejewski. – Przenosimy się
bowiem do „Sukcesji”, gdzie uruchamiamy 9 sal
na ponad 2000 miejsc. Mamy tam system dźwiękowy
Dolby Atmos – to najbardziej zaawansowane technoJacek Mierzejewski
logicznie sale kinowe w Polsce!
kierownik kina „Bałtyk”
Atrakcją balu był też udział Zbigniewa Maciasa, dyrektora Artystycznego Teatru Muzycznego w Łodzi, który tego właśnie dnia
obchodził urodziny, a poproszony przez salę odśpiewał a capella
piosenkę „Gdybym był bogaczem” ze „Skrzypka na dachu”. Goście
bawili się do rana!
(Not. Jerzy Mazur,
Zdjęcia: Sebastian Szwajkowski, Waldemar Zawadzki Vision Studio 3D)

Dyrektor Jacek Butkowski

Zbigniew Macias i dyrektor Marek Chruścielewski

Złote Gody Jazzu w Pałacu
W Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi 18 października o godz. 18.00 odbędzie się jubileuszowa
edycja cyklu „Jazz w Pałacu”. Jego organizatorka
Maria Barud zaprasza na koncert pt. „50-ty Jazz
na 40-tkę Muzeum”. W programie są „Jazzowe Delicje” – występ Big Bandu Akademii Muzycznej
w Łodzi pod dyrekcją Jacka Delonga oraz Young/
Stankiewicz w składzie: Kuba Stankiewicz – fortepian, Wojciech Pulcyn – kontrabas i Sebastian Fran-
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kiewicz
–
perkusja.
Dotychczas w jazzowym
cyklu w Muzeum Miasta
wystąpili tak znani artyści, jak Waldemar Malicki, Jan Ptaszyn Wróblewski,
Danuta Stenka, Wojciech Malajkat
iJoanna Woś. Jazz w Pałacu odbywa się
dzięki wsparciu m.in. firm ING Bank
Śląski, Organika, Olimpia, Ogrodnictwo Magnuscy, Robert Dybalski
i Katering Pałacowy.
(BeO)
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Strefa rośnie za miedzą
Henryk Brzyszcz, burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zorganizował w dniach 18-19 września Dni Otwarte Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Konstantynowie Łódzkim połączone z Piknikiem Rodzinnym. Mieszkańcy miasta zwiedzali przedsiębiorstwa
mające w strefie siedziby, wzięli udział w konkursach z nagrodami,
obejrzeli pokazy sprzętu strażackiego, zjedli też kiełbaski z grilla
i grochówkę. Pierwszego dnia odbyło się
uroczyste otwarcie
nowej firmy w strefie
– Eureka TECHNOLOGY PARK oraz
panel konferencyjny
o korzyściach wynikających z inwestowania w specjalnych strefach ekonomicznych.
Wzięli w nim udział
m.in.
pracownicy
Centrum
Badań
i Innowacji Pro-Akademia oraz firmy Clariant Polska, Clear
Edge Polska, Delia
Cosmetics Distribution, EL-PUK, Flint
Group, Kral, MODI,
Sensilab
Polska
i Schrag Polska.
Eureka Technology Park to dwa prężnie
działające
ośrodki

INWESTYCJE

innowacyjności zlokalizowane
w
Konstantynowie Łódzkim
i w Dąbrowie k/Poznania. Oba te
miejsca służą wymianie idei
i współpracy przedsiębiorców
ze środowiskiem naukowym skupionym wokół zagadnień szeroko
rozumianej innowacji. Do dyspozycji firm oddano tu ponad 12000
mkw.
przestrzeni biurowej
z nowoczesną infrastrukturą IT,
spełniającej najwyższe standardy
jakości i bezpieczeństwa. Każdy
obiekt Eureka Technology Park
dysponuje własną serwerownią
o łącznej powierzchnia 420 mkw.
Burmistrz Henryk Brzyszcz poinformował także o dalszych planach rozbudowy specjalnej strefy
ekonomicznej. Obecnie obszary
inwestycyjne zajmują na terenie
gminy powierzchnię 80 ha, konstantynowska podstrefa ŁSSE ma
7,5 ha, a po wybudowaniu trasy
S14 otworzy się w Konstantynowie Łódzkim kolejne 40 hektarów
terenów inwestycyjnych. Za miedzą Łodzi rośnie więc potężny
kompleks przemysłowy.
Gratulujemy!
Jerzy Mazur
Zdjęcia: UM Konstantynów Łódzki
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Amcor powiększa zakład

Rozmowa z Grzegorzem Kaźmierczakiem,
Dyrektorem Generalnym Amcor Tobacco
Packaging Polska
Czym zajmuje się firma Amcor?
Firma należy do australijskiego
koncernu, który jest jednym z największych producentów opakowań
na świecie. W Polsce zlokalizowane
są cztery fabryki koncernu – trzy
z nich w Łodzi, a jedna w Złotowie.
Jeden z zakładów należy do grupy
produktowej Tobacco, produkującej opakowania dla przemysłu tytoniowego, pozostałe do grupy Flexibles, zaopatrującej głównie branżę
spożywczą w opakowania foliowe
– np. spożywcze, farmaceutyczne,
żywności dla zwierząt. Pierwszą
i największą z firm koncernu, która
została założona w Polsce, jest
mieszcząca się w Łodzi spółka
Amcor Tobacco Packaging Polska,
która rozpoczęła produkcję w 1994 r. pod nazwą Rentsch. Działalność
na Teofilowie rozpoczynaliśmy od jednej hali produkcyjnej, a obecnie
dysponujemy dwoma nowoczesnymi wydziałami produkcyjnymi oraz
trzema magazynami, wszystko na łącznej powierzchni 16 tysięcy mkw.
Firma znacznie się rozrastała przez minione lata...
Tak. W 1994 r. nasz zespół liczył 101 osób, a obecnie w okresie
zwiększonych zamówień zatrudniamy łącznie prawie 420 pracowników. Mamy najnowocześniejszy park maszynowy w grupie i wysoko
rozwiniętą infrastrukturę – 6 maszyn drukarskich rotograwiurowych,
trzy maszyny drukarskie firmy Heidelberg oraz maszyny sztancujące,
foliujące, pakujące i tnące. Jesteśmy jedną z największych fabryk grupy
Amcor Tobacco na świecie.
Proszę przybliżyć Waszą ofertę – co robicie i dla kogo?
Produkujemy w dwóch technologiach drukarskich szeroką gamę
opakowań do wyrobów tytoniowych. Naszymi głównymi klientami są
największe międzynarodowe koncerny – takie, jak BAT, Gudang
Garam, Hongta Group, Imperial Tobacco, JTI, Karelia, Philip Morris.
Silną pozycję na rynku opakowań zawdzięczamy nowoczesnym technologiom, innowacyjnym rozwiązaniom oraz wysoko wykwalifikowanemu i elastycznemu zespołowi. Nasza roczna wydajność produkcyjna
to 7 bilionów opakowań, a portfolio na dziś to 3200 aktywnych kodów
produktów. Nasze wyroby wysyłamy do ponad 30 krajów pięcioma
tysiącami tirów – to łącznie 800 wysyłek w 140 różnych destynacji w 65
procentach na eksport. Rocznie zamawiany ponad 25 tysięcy ton kartonu. Jesteśmy firmą nowoczesną i silną, mamy olbrzymi potencjał rozwojowy i planujemy dalszy intensywny rozwój fabryki w rejonie.

No właśnie – na czym polega rozbudowa zakładu?
Naszą największą inwestycją jest budowa nowej hali o powierzchni
ponad 4000 mkw., na której stawiamy nową, szósta maszynę drukarską. Dzięki temu zwiększymy nie tylko zatrudnienie do ok. 500 osób,
ale także naszą powierzchnię magazynową. Na terenie Amcor Tobacco
Packaging Polska działa Centrum Finansowe, odpowiedzialne za
obsługę większości fabryk ATP na świecie. Poza szeroko rozumianą
działalnością biznesową, firma wspiera lokalne inicjatywy społeczne.
Naszą wielką dumą jest Galeria Amcor, która od 20 lat wystawia prace
artystów na terenie fabryki i zapewnia finansową pomoc przy wydawaniu katalogów. Organizujemy wernisaże, które są okazją do spotkań
pracowników przedsiębiorstwa z autorami prac i zaproszonymi gośćmi. Każdego roku firma Amcor funduje katalog oraz przygotowuje
wystawę wybranemu przez siebie laureatowi Konkursu im. Władysława Strzemińskiego, organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych
w Łodzi. Galeria organizuje także Konkurs na Małą Formę Graficzną.
Współpracujemy też z Teatrem Powszechnym i jesteśmy jednym
ze sponsorów Wielkiej Gali Jazzowej „Jazz Melomani”.
Dziękuję za rozmowę i życzę samych sukcesów!
Jerzy Mazur

Łódzka dolina lotnicza rośnie
Firma Azura Polska, będąca częścią konsorcjum Nimrod Group,
stworzy od 200 do 300 nowych miejsc pracy w Łodzi w zakładzie produkującym precyzyjne części z metalowych blach do montażu elementów dla samolotu A350. – Kontrakt nie jest jeszcze gotowy, wciąż trwają negocjacje – powiedziała podczas konferencji prasowej Prezydent Łodzi
Hanna Zdanowska. Tymczasowo do produkcji elementów została
wynajęta fabryka w Konstantynowie Łódzkim, znajdująca się w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. NIMROD Group otrzymała
w lipcu br. od Airbusa i STELIA Aerospace zlecenie na wyprodukowanie elementów do samolotu A350 wartości 45 milionów dolarów. Rozpoczęcie produkcji przewidywane jest na 2016 rok. – Jesteśmy bardzo
dumni, że razem z Airbusem możemy tworzyć wspólny kontrakt w Łodzi – powiedział prezes Nimrod Group Eddy Ephrati. – Ważna będzie również współpraca z Politechniką Łódzką, gdyż będą potrzebni wysoko wykwalifikowani specjaliści. To duża szansa na rozwój dla osób chcących pracować w nowoczesnej firmie.
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Pierwsze dostawy z Polski zaplanowano na początek 2016 roku. Jestem bardzo
zadowolony z powodu rozpoczęcia projektu w Łodzi. Mamy tu wsparcie władz
lokalnych, wykształcone kadry i wiele możliwości dla nowego projektu. Witamy
w Łodzi i życzymy powodzenia!
Jerzy Mazur (Fot. Archiwum UMŁ)
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Hyundai Tucson już jest
Pierwsze egzemplarze nowego Hyundaia Tucson w Polsce tworzą edycję limitowaną Tour de Pologne. Oprócz specjalnego znakowania nawiązującego do największej imprezy kolarskiej w Polsce, edycja oferuje pełne wyposażenie w standardzie. Nowy łączy
w sobie wyraziste proporcje w nadwoziu SUV, a jego projekt (pracowały nad nim trzy centra projektowe w Korei, USA i Niemczech pod nadzorem Petera Schreyera) nadaje mu jednocześnie
elegancji i dynamiki. Samochód ma płynne przejścia, wyraziste
linie i charakterystyczny dla marki sześciokątny grill, podkreślający mocny, sportowy wygląd samochodu. Wygodne, przestronne
wnętrze oraz funkcjonalne rozwiązania podnoszą komfort podróżowania nowym Tucsonem na zupełnie nowy poziom, a przyjemna jazda będzie również wyjątkowo bezpieczna dzięki aktywnym
i pasywnym systemom bezpieczeństwa.
Pozycja kierowcy została zoptymalizowana dla zapewnienia
pewnego prowadzenia i dobrej widoczności drogi przy zachowaniu pełnej wygody. Dostęp do wszystkich funkcji jest szybki
i łatwy, aby skupienie kierowcy pozostawało na drodze. Do nawigacji fabrycznej dołączony jest pakiet darmowych aktualizacji
map. Aktywne oraz pasywne systemy bezpieczeństwa idealnie uzupełniają się dzięki zaawansowanym technologiom, dając poczucie
bezpieczeństwa i pewność
nawet w ekstremalnych
sytuacjach. Znajdziemy tu
system
automatycznego
hamowania (AEB), system
utrzymywania toru jazdy
(LKAS) oraz system monitorowania "martwego pola”
i ostrzegania o ruchu
poprzecznym.

Masz auto na gwarancji?
Zgodnie z prawem nie trzeba zlecać przeglądów okresowych
i obsługi auta w ASO producenta pojazdu. Można wybrać rozwiązanie korzystniejsze. Przyjedź na przegląd do serwisu INTER-CAR
PRZYGUCCY, a zachowasz gwarancję producenta auta (Dz.U.Nr 38 poz. 329 oraz rozp. RM Dz.
U.Nr 198, poz. 1315). W związku z rozpoczętą
akcją promocyjną BOSCH SERWIS PRZYGUCCY zaprasza do zmodernizowanego serwisu przy
ulicy Legionów 106, który serwisuje samochody
wszystkich marek wykonując przeglądy okresowe,
serwis zawieszenia, układów kierowniczych,
hamulcowych, ogumienia i klimatyzacji, wymiany olejów i pozostałych płynów technicznych.

Pilarki na jesień
BRONKOS SC – jedyny w Łodzi autoryzowany dealer marki
Husqvarna – zaprasza na jesienne promocje niezawodnego sprzętu
do ogrodu. W związku z sezonem obróbki drewna firma posiada
w ofercie szeroki asortyment pilarek spalinowych i elektrycznych
– w atrakcyjnych
promocjach zarówno dla klientów profesjonalnych, jak
i hobbystów-amatorów. Ceny pilarek
Husqvarna już od
699 zł za model 236
(moc 1,9 KM). Średniej klasy pilarkę
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Trzeci – obok Terracana i Santa Fe – terenowy Hyundai
ma nadwozie o długości 4,33 mm, długi rozstaw osi 2,63 m, napęd
na 4 koła (nie ma w najtańszej wersji), a pod maską może znaleźć
się jeden z trzech silników. Do wyboru jest 2-litrowy silnik benzynowy o mocy 141 KM, nieco droższy turbodiesel 2.0 CRDI
o mocy 113 KM, oraz jednostka 2.7 V6 o mocy 175 KM (występuje
tylko z 4-stopniową automatyczną skrzynią biegów). W samochodzie siedzi się wysoko, miejsca jest sporo, a dźwignia zmiany biegów umieszczona jest nie między fotelami, lecz u dołu środkowej
konsoli. Wskaźniki są czytelne, pokrętła i wskaźniki również,
całość jest estetycznie i porządnie spasowana. W polskich salonach oferowane są cztery wersje wyposażeniowe Tucsona,
a w Łodzi oglądać go można w salonie spółki MARVEL przy al.
Śmigłego Rydza 22. Zapraszamy!

Firma posiada nową ścieżkę diagnostyczną BOSCH, najnowszej
generacji urządzenia 3D do geometrii zawieszenia oraz przyrządy do diagnostyki komputerowej,
zapewniając kompleksową obsługę. Polecamy wykonanie przeglądu jesiennego w wyjątkowo atrakcyjnej cenie 49 zł brutto (kontrola
bezpieczeństwa, zużycia elementów zawieszenia, układu hamulcowego, płynów technicznych,
ogumienia i oświetlenia). Z kolei Zima First Minute to bardzo
atrakcyjna oferta opon zimowych z rabatem 33% oraz upustem
10% na tarcze i klocki hamulcowe i pióra wycieraczek marki
BOSCH. Warto do nas przyjechać!
Husqvarna 445 (moc 2,8
KM) oferujemy w obniżonej cenie 1599 zł wraz
z gratisowym kanistrem
kombi, zaś profesjonalny
model 560XP (moc 4,7
KM) w promocyjnej
cenie 2849 zł razem z gratisem w postaci kasku
drwala. Proponujemy również maszynę pozwalającą rozwiązać problem opadłych liści. W ofercie promocyjnej oferujemy dmuchawę
spalinową z funkcją odkurzacza – Husqvarna 125BVX w atrakcyjnej cenie 1339 zł. Ponadto zapraszamy już teraz do skorzystania
z oferty wyprzedażowej na kosiarki i wykaszarki Husqvarna oraz
McCulloch (rabaty nawet do 20%) . Pełna oferta promocyjna
na www.bronkos.pl oraz w sklepie przy ul. Bronisin 17 w Łodzi.
Zapraszamy!
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Łódź, Al. Śmigłego-Rydza 1 tel. 42 674 31 11
www.kia.com/pl/marvel

Łódź, Al. Śmigłego-Rydza 22
tel. 42 676 34 44
www.marvel.hyundai.pl

PROFESSIONNELS SP. Z O.O.
SERWIS I CZĘŚCI ZAMIENNE

PEUGEOT

Naprawy blacharsko-lakiernicze

UL. 3 MAJA 1/3. 93-408 ŁÓDŹ

PN-PT:8-18
SB: 8-14

WWW.PROFESSIONNELS.PL

SERWIS@PROFESSIONNELS.PL
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TEL. 42 684 31-37
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