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Kurs na Afrykę?

XXI kwesta na Starym Cmentarzu odbywa się
pod hasłem „16 odnowionych pomników na
160-lecie Starego Cmentarza”. Do akcji zachęcały kartki okolicznościowe wydane przez PreRozmowa
ze Sławomirem
zydent Łodzi Hannę Zdanowską.
Tradycyjnie
na Starym Cmentarzu spotykająMajmanen,
się w ZaduszPrezesem Polskiej
ki przewodnicy, pracownicy łódzkiej TVP
Agencji
Informacji
i Inwestycji
i pozostałych redakcji, władze miejskie i wojeZagranicznych
wódzkie, politycy, artyści, naukowcy
i sportowcy, którzy wspólnie kwestują na rzecz ratowania zabytków najstarszej łódzkiej
nekropolii, posiadającej pomniki nagrobne i kaplice reprezentut Mówi
Pan, że polska
gospodarjące najwyższy poziom europejskiej
XIX-wiecznej
sztuki
sepulwychodzi
z europejskiego
kokokralnej. – W tym roku – podkreśla ka
Cezary
Pawlak,
prezes Towarzystwa Opieki nad Starym nu. Jak?
Cmentarzem – dzięki zeszłorocz- Po latach koncentrowania się na
własnych sprawach oraz integrowania
nej, rekordowej kweście (zebraliśmy
z Europą zaczynamy dostrzegać, że ist106 182,92 zł), poddanosiępracom
nieją też możliwości
współpracy z krajami Azji i Afryki. Chcekonserwatorskim
16 pomników
my, aby polscy
przedsiębiorcy
nagrobnych,
a w przeciągu
21 lat dostrzegli, że Afryka i główne
kraje odnowionych
tego kontynentu
będą
zostało
już ponad
160się rozwijały w ciągu najbliższych
15 lat znacznie
szybciej
niż reszta świata. I że są tam możliwości
pomników
ze środków
pochodzących
z nie
listopadowych
tylko dla kwest!
takichPrzypomigospodarek światowych, jak chińska, amenamy,
że brytyjska,
wpłaty na
konto czy rosyjska, ale także dla krajów
rykańska,
francuska
Towarzystwa
(Bank PEKAO
o średnim potencjale.
Mamy wszelkie dane ku temu, by stać się
SA
12 1240 5585
1111 0000 4884
największym
środkowoeuropejskim
partnerem dla krajów Afry4626)
można
dokonywać
ki. Takie
dziedziny,
jakprzez
budownictwo, produkcja materiałów
cały
rok.
budowlanych,
budowa infrastruktury drogowej i kolejowej, or(BeO)
ganizacja przetwórstwa spożywczego,
rybołówstwa i gospodarki
morskiej – to najbardziej oczywiste kierunki polskiej współpracy z Afryką.
t Był Pan z delegacją rządową w Nigerii. Jakie są możliwości tego
kraju?
Organizowaliśmy tam część gospodarczą wizyty premiera
Donalda Tuska. Byłem zaskoczony stopniem przygotowania ministrów rządu nigeryjskiego. Prezydent Nigerii zaprosił ich na
spotkanie z polską delegacją, a oni dokładnie wiedzieli, o czym
chcą rozmawiać z polskim rządem i naszymi przedsiębiorcami.
Po drugie – zorganizowaliśmy tam polsko-nigeryjskie forum gospodarcze, na które przyjechało ponad dwustu przedsiębiorców
nigeryjskich, niektórzy limuzynami poprzedzonymi samochodami z ochroną. Jasne jest jedno – nie ma co pchać się do Afryki bez
poparcia tamtejszego rządu i jego parasola politycznego.
t Jakie macie 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
jest jednym z najbardziej znanych polskich miast w Afryce dzięki tutejszemu Studium Języka Polskiego, które ukończyło wielu
polityków.
Wspólnie
zapraszamy
zatem łódzkich
4afrykańskich
listopada rozpocznie
się IX
Ogólnopolska
Konferencja
„Kultuw dniach
26-27 stołu”.
listopada
na kongres.
Udział w
raprzedsiębiorców
i turystyka – wokół
wspólnego
Będzie
to najważniejsze
kongresie jest
bezpłatny,
a informacje
o nim sąbranży
na stronie
www.
tegoroczne
wydarzenie
poświęcone
współpracy
turystyczpolandafrica.pl
nej
oraz kulinarnej w Polsce. W programie konferencji są 33
Rozmawiał: Jerzy Mazur
wykłady i prezentacje,
a w spotkaniu uczestniczą
zarówno
pracownicy
naukowi, jak i praktycy
(z kraju i zagranicy) zajmujący się tym tematem. Konferencji towarzyszą liczne
wystawy, prezentacje i konkursy, a udział w nich
zapowiedzieli członkowie
Konsorcjum
Polskich
Szlaków Kulinarnych oraz
członkowie Rady Polskiej
Konferencja odbędzie się
Organizacji Turystycznej.
w Łódzkim Domu Kultury.
O konferencji więcej napiszemy w grudniowym wydaniu „Rynku Łódzkiego”.
Zapraszamy do udziału, a więcej informacji znajdziemy na stronie www.konferencja2015.rotwl.pl
(jm)

Przy stole o kulturze i turystyce

GOSPODARKA
WYDARZENIA

Ekologia nagrodzona

szych producentów żywności
wysokiej jakości. Tygle Smaków
VIII Wojewódzkiego Konkursu
Produktów Tradycyjnych trafiły
do firm Wiatrowy Sad, Zakładu
Rzeźniczo-Wędliniarskiego Stanisław Katusza, Przedsiębiorstwa „Hektor”, Elżbiety Krajewskiej z Nagawek, PWPUiH
„Inter Solar”, Czesława Maszczyka oraz PPH Klimeko.
O Złoty Medal NATURA
FOOD walczyło 33 producentów, a otrzymały je firmy FHP
Cezary
Lompart,
Pasieka
PUCER, Zakład Produkcji Spożywczej Stefan Skwierawski, zaś
wyróżnienia zdobyły CELIKO
SA, Frupp BIO i EKONUTA.
Gratulujemy i do zobaczenia na
następnych targach w dniach
7-9 października 2016.
(jm)

Październikowe Targi Żywności Ekologicznej i Regionalnej
NATURA FOOD oraz Targi Ekologicznego Stylu Życia beECO były
niewątpliwie wielkim świętem miłośników zdrowego jedzenia i życia
w zgodzie z naturą. – Wystawcy tegorocznej edycji targów to wiodący producenci
i dystrybutorzy branży bioproduktów – mówi Agata Szczepaniak kierownik
projektu. – Na przestrzeni ponad 6 tys. mkw. swoją ofertę przedstawiło tu 350
firm z kraju oraz Czech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Litwy, Austrii i Ukrainy,
wśród nich producenci, przetwórcy i dystrybutorzy żywności ekologicznej, naturalnej
i regionalnej, a także naturalnych i ekologicznych kosmetyków, środków czystości oraz
sprzętu AGD wytwarzanego
z materiałów przyjaznych dla
środowiska. Zwiedzający
uczestniczyli w wielu atrakcjach – m.in. w pokazach
kulinarnych znanych szefów
kuchni.
W ramach NATURA
FOOD odbyły się również konkursy na najlep-

Pokazy nie tylko dla smakoszy

z Atelier Smaku. Na amatorów czarnego napoju
czekała Strefa Miłośników Kawy, w której odbywały się
prezentacje parzenia i domowych
sposobów
przygotowywania
”małej czarnej”, ozdabiania kawy
mlekiem i śmietanką oraz
o pochodzeniu i uprawie kawoMirek Trymbulak, Agata Szczepaniak
wych ziarenek. Gościem specjali Jola Słoma
nym strefy był Mistrz Polski Baristów Marcin Rusnarczyk, a gościem targów beECO Reni Jusis, wielbicielka stylu eko, ceniona wokalistka i propagatorka macierzyństwa
w zgodzie z naturą.
(BoB)

W ramach NATURA FOOD
odbyło się mnóstwo atrakcji dla
miłośników gotowania i dobrego
jedzenia. Swój kunszt zaprezentowały największe gwiazdy telewizyjnych
programów kulinarnych, znani blogerzy i celebryci. Goście targowi
tłumnie zjawili się w specjalnej Strefie Pokazów Kulinarnych, aby kibicować takim sławom, jak Liliana
Filipiak, Carlos González Tejera
oraz Jola Słoma i Mirek Trymbulak

Pasieka z medalem

Unii Europejskiej. W roku ubiegłym
firma została uhonorowana w rankingu „e-gazel Biznesu”, organizowanego przez wydawcę „Pulsu Biznesu”, bierze też udział w imprezach
targowych w kraju i Niemczech, a na
Targach Natura Food 2015 miód
nektarowy lipowy zdobył złoty
medal. Jest doskonały na grypę, przeziębienia, zatoki, działa uspokajająco, przeciwgorączkowo i przeciwkaszlowo.
(jm)

Firma sięga korzeniami 1957 r., kiedy dziadek obecnego właściciela firmy Dariusza Pucera podarował 4 ule swojemu synowi, zafascynowanemu życiem pszczół tętniącym za płotem u sąsiada na
malowniczo położonych terenach Warmii i Mazur na obszarze
Natura 2000. Stopniowo firma się rozrastała i z roku na rok zwiększała pasieki – obecnie Pasieka PUCER ma ponad 800 pni pszczelich. W 2011 r. dzięki wsparciu środków unijnych firma wybudowała
zakład konfekcjonowania i przetwórstwa miodu, co umożliwiło
konfekcjonowanie i dystrybucję miodów zarówno w sklepach jak
i hurtowniach na terenie Polski i innych krajów, również państw

TARGI

4
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Większe żagle w Łodzi

kowego oraz odzieży turystycznej i sportowej. Swoje oferty
przedstawią firmy czarterowe
oraz mariny z Polski i zagranicy. Boatshow to również znakomita okazja do wymiany
doświadczeń oraz poznania
wielu interesujących osób, które
łączy wspólna pasja. Koncerty
szantowe, prelekcje, liczne
warsztaty, a wszystko w niepowtarzalnym klimacie! Wśród
zaproszonych gości znalazł się
m.in.: Robert Makłowicz –
który poza zamiłowaniem
do kulinariów jest również
żeglarzem, Krzysztof Hanke
z kabaretu RAK czy Piotr Myszka, reprezentant Polski w klasie
RSX na Olimpiadę w Rio de
Janeiro. Na odwiedzających czekają atrakcyjne nagrody, m.in.
łodzie i kajaki.
(jm)

Targi Boatshow od lat łączą biznes z pasją i w tym roku po raz
pierwszy odbędą się w dwóch halach wystawienniczych. Po raz 17.
motorowodniacy, pasjonaci żeglarstwa, kajakarstwa i innych sportów
wodnych spotkają się z wystawcami, prezentującymi nowoczesne jachty żaglowe i motorowe, łodzie wędkarskie, kajaki oraz osprzęt i wyposażenie. Tegoroczne targi to zdecydowanie targi premier i nowości.
Na odwiedzających czeka światowa premiera jachtu Galeon 310HTC,
polskie premiery jachtów Maxus Evo 24, Cobra 41, Futura 36 czy
Focus 800 Performance, Elan 30, Calipso 550, Phobos 24.5, Janmor
700, Sedna 26, Pegazus
550 Top Fisher, Antila 33
oraz Eskapader 600 Camper. Łącznie pokazanych
zostanie 126 jednostek
pływających, w tym pływający dom – Aquaner
900! Wszystko wsparte jest
różnorodną ofertą akcesoriów
żeglarskich
i motorowodnych, sprzętu nawigacyjnego, ratun-

XVII
Łódź, 20-22 listopada 2015

Tygle Smaków rozdane
Podczas Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej
i Regionalnej NATURA FOOD Marszałek Województwa Łódzkiego
Witold Stępień nagrodził laureatów VIII Wojewódzkiego Konkursu
Produktów Tradycyjnych „Tygiel Smaków”. Wzięło w n im udział 21
producentów żywności wysokiej jakości z terenu woj. Łódzkiego.
W kategorii mięso świeże oraz produkty mięsne symbol konkursu
„Tygiel Smaków 2015” trafił do Zakładu Rzeźniczo-Wędliniarskiego Stanisław
Katusza, producenta „Salcesonu z zagrody”. W kategorii orzechy, nasiona,
zboża, warzywa i owoce
wyróżniono paprykę na
miodzie wielokwiatowym
Przedsiębiorstwa „Hektor”. Najsmaczniejszym

wyrobem piekarniczym i cukierniczym okazało się ciasto drożdżowe z Nagawek Elżbiety Krajewskiej, a strogonow PWPUiH
Inter Solar zwyciężył w kategorii
gotowe dania i potrawy. Z napojów jury wybrało nalewkę malinową „Smocza Krew” Czesława
Maszczyka, zaś w kategorii inne
produkty doceniono ser twarogowy chudy firmy PPH Klimeko
Bogusława Klimczaka. Nagrodę
główną konkursu otrzymał sok
pomidorowy z Kałęczewa firmy
Wiatrowy Sad Grażyny Wiatr.
Gratulujemy!
(jm)

Smaki w nowej odsłonie

Polska Ekologia przygotowali
zupę rybną z karpia oraz karpia
smażonego z Gospodarstwa
Rybackiego Nad Grabią. Zupa
była serwowana w talerzach
z otrąb pszennych firmy Biotrem,
posiadających atest PZH, których
składnikiem są w 100 proc. konsumpcyjne otręby pszenne, ulegające całkowitej biodegradacji; są
kompostowalne, czyli nie generują odpadów komunalnych. Po
Carlos Gonzalez-Tejera,
Ernest Jagodziński i Anna Kołodziej
zjedzeniu zupy goście pokazów
talerzyki ze smakiem schrupali! Są idealne do zimnych i ciepłych
potraw, nie parzą rąk, wykonane solidne i trwałe – nie uginają się
i mogą być używane do odgrzewania potraw w mikrofalówce. To całkiem nowa odsłona tradycyjnych smaków!
(jm)

Pomysłodawczynią i organizatorką pierwszych edycji wojewódzkiego konkursu produktów tradycyjnych Tygiel Smaków była Anna
Kołodziej, która dziś prowadzi własną działalność pod marką DOBRY
TARG. Na tegorocznych Targach Natura
Food mogliśmy wypróbować kilka produktów
z Dobrego Targu, przygotowanych specjalnie
na pokazy kulinarne dla
zwiedzających. Znany
pasjonat kuchni Carlos
Gonzalez-Tejera wspólnie z Anną Kołodziej
oraz Stowarzyszeniem
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Trasa W-Z otwarta!
Gdy oddawaliśmy listopadowe wydanie „Rynku Łódzkiego”
trwały jeszcze na Trasie W-Z prace wykończeniowe i gdzieniegdzie
było widać pracujące maszyny. W weekend otwarcia można tu było
jeździć środkami komunikacji miejskiej za darmo zgodnie z uchwałą łódzkich radnych. – Chcemy, żeby po przebudowie trasy W-Z łodzianie
znów się przyzwyczaili do korzystania z komunikacji miejskiej i zapoznali się
ze zmianami – mówił Grzegorz Nita,
dyrektor Zarządu Dróg i Transportu. Gdy zaczęto budowę trasy
W-Z radni wprowadzili ulgi w taryfie
biletowej – z biletem 20-minutowym
można było jeździć 40 minut, a na
40-minutowych – godzinę. Promocja
miała obowiązywać do końca października, ale radni zdecydowali,
że przedłużą ją do końca roku. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zwiększyło dofinansowanie
na dwie największe łódzkie inwestycje – dworzec Łódź Fabryczna i Trasę
W-Z. Budowa trasy W-Z miała kosz-

tować około 750 mln zł, a Unia Europejska miała dołożyć do inwestycji 450 mln złotych. Teraz dofinansowanie zwiększy się o 82 mln
zł i wyniesie 532 mln zł. Z kolei miejska część dworca Łódź Fabryczna będzie kosztować 460 mln złotych, a dofinansowanie UE miało
wynieść 75 proc., czyli 252 mln zł. Teraz Unia dołoży do tego 17
mln zł, zatem wartość inwestycji się nie zmieni, ale zmniejszy się za
to wkład miasta, który wyniesie o 100 mln złotych mniej. Według
nowego harmonogramu z nowego dworca będziemy mogli skorzystać w sierpniu przyszłego roku, choć już pod koniec października
pierwszy pociąg wjechał na stację Łódź Fabryczna. W ramach inwestycji na Trasie W-Z zmodernizowano 13 kilometrów torów
i powstał nowy, czterokilometrowy odcinek na Olechów. Po tylu
latach męki na drogach możemy powiedzieć… UFF, udało się!!!
Jerzy Mazur

Strefa nagrodzona
po raz drugi
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna po raz drugi z rzędu
otrzymała tytuł najlepszej specjalnej strefy ekonomicznej dla sektora
MŚP w Europie.
Tytuł przyznany
został przez prestiżowe
brytyjskie
wydawnictwo fDi
Magazine z Grupy
Financial Times
w rankingu fDi
Global Free Zones
of the Year 2015.
Oprócz
tytułu
ŁSSE została również wyróżniona
w czterech innych
obszarach swojej

działalności: reinwestycjach, strategii i zaangażowaniu we współpracy polsko-chińskiej, nowych inwestycjach oraz szkoleniu umiejętności. Od początku 2014 r. wydano 43 zezwolenia, z czego 25 projektów to reinwestycje takich firma, jak BSH, Ceramika Paradyż, Interprint Polska, czy Fujitsu Technology Solutions. W październiku
Rada Ministrów wydała rozporządzenie, na mocy którego ŁSSE
zostaje rozszerzona o 36 hektarów (na terenach w Łodzi, Łęczycy,
Kleszczowie, Koluszkach i Wieluniu). Powierzchnia Strefy zwiększy
się do ponad 1339 ha, dzięki czemu powstanie blisko 1000 nowych
miejsc pracy. W najbliższym czasie ŁSSE SA planuje wybudować
nową powierzchnię biurową przy ul. Tymienieckiego 22/24 – biurowiec będzie miał na celu spełnienie wymagań i potrzeb dynamicznie
rozwijających się firm innowacyjnych, a jednocześnie będzie wpisywał się w XIX-wieczny zespół budynków pofabrycznych.
(jm, zdjęcia Paweł Nowak, arch. ŁSSE)

Monitoring rozbudowany

W pierwszym etapie zainstalowano 89 kamer w 22 punktach miasta,
głównie na ul. Piotrkowskiej. System obsługiwany jest przez miejską
i wojewódzką policję, strażników oraz Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego UMŁ.
(jm)

Trwają intensywne prace przy rozbudowie Monitoringu Miejskiego. Wartość inwestycji to ponad 1,6 mln zł – bezpieczeństwa
łodzian pilnować będzie od przyszłego roku 85 dodatkowych kamer.
Kamery zainstalowane zostaną w 18 punktach Łodzi, m.in. przy Trasie W-Z, EC-1 i cerkwi prawosławnej przy ul. Kilińskiego. Koszt
instalacji kamer wyniesie 1,6 mln zł. – System się sprawdza. Ułatwia
nam oraz policji pracę, a poczucie bezpieczeństwa wśród łodzian
wzrosło – powiedział komendant Straży Miejskiej Zbigniew Kuleta.
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W galerii ŁTF
przy ul. Piotrkowskiej 102 przez 3
tygodnie od 8.10 będzie można oglądać
wystawę fotografii
Krzysztofa Jarczewskiego pt. „ZapozoW kinie Helios w CH „Sukcesja” odbyła się od uczestników odwiedzenia kilku stref
wani”. Zobaczymy
w październiku impreza charytatywna pod zabawy, w których mogli obejrzeć zwiastun
na niej portrety
hasłem „JESTEM JEDI. POMAGAM”, zorga- serialu, zrobić sobie zdjęcie na ściance z jego
osób znanych ze
nizowana przez grupę TOYA oraz Disney XD. bohaterami, zagrać na konsoli w Disney Infisceny politycznej
Przyszło mnóstwo dzieci, które wzięły udział nity Star Wars, ozdobić przedramię rebei artystycznej. – Nie
fot.
Krzysztof
Jarczewski
w wielu konkursach i zabawach. Tego dnia lianckim tatuażem i zbudować z LEGO figubędę udawał, że prezenodbyła się w kinie premiera drugiego sezonu rę Dartha Vadera. Dołączenie do rebelianZakończyła się budowa sali koncer- Jerzego Semkowa zagrać utwory Brahmsa
towane zdjęcia to chwile „upolowane” – mówi auserialu „Star Wars: Rebelianci” i załoga statku tów tysiąca dzieci przełożyło się na 10000 zł,
Następny dzień
przyniesie
kon- Stotowej Akademii
Muzycznej
przy
ul. Żutor zdjęć. – Zdecydowałem się na pełną współpracę
kosmicznego
„Duch”
szukała
wśród
dziecii Mozarta.
które organizatorzy
imprezy
przekazali
Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii
bardzkiej 2. na
Uroczyste
otwarcie rebeliantów.
odbędzie certwarzyszeniu
z modelami. Dałem im możliwość wystąpienia przed
kandydatów
pomocników
SOS Wioski Dziecięce.
GratuluŁódzkiej
pod
batutą
Pawła
Przytockiego,
się
18.
10,
a
uświetni
je
cykl
koncertów,
któaparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Tacy
Przejście na Jasną Stronę Mocy wymagało jemy pomysłu!
(jm)
ry od adresu nowej sali otrzymał tytuł „AŻ która będzie towarzyszyć pianistce Beacie
są, jak chcą, ale jednak – pozowali. Wybierali scenofestiwal”, a trwać będzie (nomen omen!) Bilińskiej w Koncercie fortepianowym
grafię, kostiumy, mimikę, rekwizyty. A może jednak,
aż do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej estra- W. Lutosławskiego. W programie są też
dzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdzii B. Brittedzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akade- utwory G. Verdiego, R. Wagnera
Warto sprawdzić!
Przed końcem
sezonu wwi?
Powszechnym
pojawią się nowi reżyserzy,
(BeO)
mii Muzycznej w Łodzi, aby pod batutą na (18.10). Serdecznie zapraszamy!
Z
kolei w galerii nowe
Akademickiego
m.in. Jacek Poniedziałek. Zaproponujemy
inicjatywy Ośrodedukaka Inicjatyw
Artystycznych
do 16.10
będą
cyjne oraz projekt P(off)szechny,
przygotowany
z myślą
o ludziach
eksponowane
zdjęcia na
Grzegorza
Michałowmłodych. W kwietniu natomiast
zaprosimy
XXII Międzynaroskiego, który
obchodzi 25-lecie pracy zawodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych
i Nieprzyjemnych.
dowej. Znany
łódzkiinicjatywy:
fotoreporter
Czy teatr będzie kontynuować
wcześniejsze
dla zaczynał
niewidood młodzieży?
publikacji w „Expressie Ilustrowanym”,
mych, bezrobotnych oraz dla
robiłsię
zdjęcia
dla„Teatr
„Przeglądu
Oczywiście. Zawszepotem
kierujemy
zasadą
bliskoSportoludzi”
Co nowego pojawi się w tym sezonie
obecnie
– dla redakcjiczasie
fotograficznej
i to się nie zmieni. Mamwego”,
nadzieję,
że w najbliższym
uda nam
w Teatrze Powszechnym?
„Teatr
dla niewidomych
i słabo widząNowe premiery, nowe projekty, nowi się poszerzyć zasięg projektu
Polskiej
Agencji
Prasowej. Zapraszamy!
(jm)
Marek którego w każdym sezonie wystawiamy około
realizatorzy i nowi aktorzy. Wśród nich cych”,Mec.
w ramach
Kopczyński,
premier. W najbliższym odwiedzają nas niewidomi z Siem.in. Katarzyna Kalwat, która wraz siedmiu
mec. Bożena
z autorką Martą Sokołowską przygotowu- radza, Zgierza, Sochaczewa, Poznania. Myślę również o nowym
Niecieckaje spektakl „Ekstazy”, mówiący o kondy- projekcie edukacyjnym adresowanym do młodzieży, który pojawi
Ostojska
cji współczesnych kobiet – sceniczny się w i repertuarze
Powszechnego jeszcze przed wakacjami oraz
dziekan
kolaż, którego bohaterkami są trzy kobie- o nowej
odsłonie
ORA
Jarosław „Otwartej Sceny”, cyklu, który uruchomiliśmy
ty reprezentujące różne pokolenia. Sztukę w zeszłym
roku akademickim. W tym sezonie realizować będziemy
Szymański
dla naszego teatru, którą zrealizuje Adam Orzechowski, pisze go z drfot.
Ewą
Bloom-Kwiatkowską, wykładowcą łódzkiej ASP i SzkoMaciej
Radosław Paczocha. Inspiracją jest powieść Andrzeja Struga „Dzie- ły Filmowej.
Zajęcia dla studentów poświęcimy scenografii, a otwoGrzegorek
je jednego
pocisku”.
JakOkręgowej
mówi dramaturg,
chce
spojrzeć
rzymy
je w listopadzie
13 września
w siedzibie
Rady Ad- w sztuce
Agnieszkę
Grajnert
– Bożenna
Banasik
była bo- spotkaniem z Allanem Starskim. Nadal rozzwokackiej
dystansuw na
łódzkie
fabryki,
przypomnieć
ich
właścicieli,
ale
też
wijać
będziemy
takie projekty edukacyjne, jak warsztaty dla podŁodzi przy ul Piotrkowskiej 63 zgro- wiem wielbicielką kultury francuskiej. Postać
robotników
i
łódzkie
włókniarki.
Nową,
czwartą
już
komedię
dla
opiecznych
Stowarzyszenia
MONAR i cykl Joga w teatrze.
madzili się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci Pani Dziekan przypomniał poświęcony Jej dokonaszego teatru, pisze Juliusz Machulski. Nie zabraknie sztuk obcoJakie głośne nazwiska pojawią się na afiszu w tym sezonie?
i wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień naniom film dokumentalny, a wieczór był także
języcznych. Jakub Zubrzycki wyreżyseruje Vladimira Matjaža
Nie chciałabym używać terminu „głośne nazwisko”, bo wydaje
z okazji X rocznicy śmierci Bożenny Banasik. promocją wydanego pośmiertnie tomiku wierszy
Zupančiča. Bartosz Wierzbięta przygotowuje dla nas nowe tłuma- mi się, że takie mają celebryci. Twórcy zaś proponują nam rozmoW spotkaniu wzięły też udział Jej dzieci - Kinga Bożenny Banasik „Miłość w ogrodzie”, który do
czenie sztuki Marca Camolettiego „Pomoc domową”, opowieść wę merytoryczną. Tworząc repertuar kolejnych sezonów czy Festii Maciej Banasik. Prawnicy ciepło i serdecznie druku przygotowało nasze wydawnictwo. Inicjao perypetiach Nadii, którą publiczność miała już okazję poznać walu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych staram się nie ulegać
wspominali byłą dziekan ORA, podkreślając Jej torami spotkania byli adwokaci Bożena Nieciecw sztuce „Boeing, Boeing”. Spektakl będzie prapremierą, wyreżyse- modom ani magii nazwisk; najważniejsze jest dla mnie, aby spotkacharyzmę i wkład w umocnienie pozycji polskiej ka-Ostojska i Marek Kopczyński, a patronat nad
ruje go Jakub Przebindowski i otworzymy nim rok 2016. Paweł nie artysty i publicznośćfot.
zaowocowało
teatrem, stawiającym pytaGrzegorz
palestry wprzygotuje
Europie. Winscenizację
przywołaniu dramatu
wspomnieńSzekspira,
nim sprawował
adw. Jarosław
Dziekan
Szkotak
zaprezentujeniaSzymański,
i ważne tematy.
Michałowski
pomagały
piosenki francuskie
przez teatru
Okręgowej
Rady Adwokackiej w Łodzi.
(BeO)
(Not. BeO)
my
też propozycje
z kręguwykonane
współczesnego
brytyjskiego.

Zostali pomocnikami JEDI

AŻ Akademii Muzycznej

Będziemy blisko ludzi

Rozmowa z Ewą Pilawską,
Dyrektorką Teatru
Powszechnego w Łodzi

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik
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7 listopada - 178 Aukcja Dzieł Sztuki
28 listopada - 28 Aukcja Promocyjna
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kulturalny listopad
Teatry

wicz zorganizowanym przez Akademię Muzyczną w Łodzi, na który
przysłało prace 94 muzyków z wielu krajów. I nagrodę zdobył Hiszpan Manuel Martinez Burgos. Prawykonań nagrodzonych utworów
dokona Orkiestra FŁ, a wszyscy laureaci przyjadą na koncert odebrać nagrody i usłyszeć swoją muzykę. W tym miesiącu w filharmonii odbędą się też dwa koncerty związane z jubileuszami łódzkich
szkół muzycznych: 14.11 swoje 65-lecie uczci Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna im. Henryka Wieniawskiego, zaś 29 listopada
70-lecie obchodzić będzie Państwowa Szkoła Muzyczna im. A. Tansmana. 14 listopada w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej przy
ul. Żubardzkiej 2a odbędzie się koncert inauguracyjny kolejnego
AŻfestiwalu. Usłyszymy w nim dwa utwory Maxa Brucha i Suitę
„Ognisty ptak” Igora Strawińskiego. Natomiast 26 listopada w tym
samym miejscu będzie można posłuchać występu słynnego pianisty
Kevina Kennera, który z Orkiestrą Smyczkową PRIMUZ grać
będzie oba koncerty fortepianowe Fryderyka Chopina. 20 listopada
w Atlas Arenie wystąpi wybitny gitarzysta Slash, jedna z bardziej
wyrazistych postaci sceny rock’n’rollowej. Natomiast do Wytwórni
6 listopada przyjedzie z koncertem Ewa Farna, nazajutrz wystąpi
zespół Coma, 8 listopada– zespół Kult, a 20 listopada – Kayah,
która świętuje 20-lecie swojej płyty „Kamień”.
Łódź filmowa
27 listopada zaczyna się 20. Forum Kina Europejskiego Cinergia; projekcje i wydarzenia będą odbywały się do 4 grudnia w kinie
Charlie, w Szkole Filmowej i w Muzeum Kinematografii. W dniach
25-28 listopada odbędzie się 25. Festiwal Mediów „Człowiek
w Zagrożeniu” organizowany przez Muzeum Kinematografii.
A miłośnicy srebrnego ekranu śledzą wieści o festiwalu muzyczno-filmowym Transatlantyk, który od przyszłego roku przenosi się
z Poznania do Łodzi. Jego dyrektor – kompozytor Jan A. P. Kaczmarek mówi: Nie ma nic piękniejszego niż praca w mieście, które jest zbudowane
na legendzie filmowej. Zapewnił, że nie chce kolizji z Festiwalem Camerimage, dlatego nie zaprosi na swoją imprezę operatorów, lecz
innych fachowców z branży filmowej. Łódzki debiut imprezy dopiero w czerwcu, ale już tej jesieni zaczął się cykl sobotnich śniadań
z Transatlantykiem – co dwa tygodnie w łódzkich kawiarniach
będzie można spróbować dań ze specjalnego menu i oglądać filmy
związane z kulinariami. Pierwsze śniadanie odbyło się 17.10 w restauracji „Lokal” – goście zjedli „filmowe” śniadanie oglądając film pt.
„Niebo w gębie”.
Łódź festiwalowa
Październik upłynął pod znakiem festiwali. Tysiące widzów oglądało na żywo i w Internecie Finały Mistrzostw Polski w grach komputerowych, które odbyły się w Atlas Arenie i towarzyszyły Festiwalowi Komiksu i Gier. Dobre wspomnienia zostawił Festiwal Designe’u. V edycja Festiwalu Światła – Light Move Festival osiągnęła
rekordowe rozmiary.
A przed nami kolejny festiwal – ten, który kojarzy się
z „zaduszkowym” miesiącem:
XIX Festiwal Kultury Chrześcijańskiej odbędzie się w dniach
8-22 listopada. Jak zwykle złożą
się na niego wydarzenia z różnych dziedzin sztuki – malarstwa, muzyki i teatru. ZapreSzelmostwa lisa Wilalisa
zentują się na nim zespoły
Logos fot: Zbigniew Fidos
teatralne
zaprzyjaźnione
z ECK i Teatrem LOGOS, który 2 listopada obchodzi 28. urodziny.
Na festiwal przygotowano 15 tysięcy zaproszeń; tradycją jest, że chętnych jest więcej – w ubiegłym roku wydarzenia obejrzało aż 120 tys.
ludzi!
Zaduszki w kulturze
Dla łódzkiej kultury Zaduszki były smutne w tym roku, gdyż 2
listopada pożegnaliśmy wieloletniego dyrektora Teatru Nowego –
charyzmatycznego poetę i reżysera Zdzisława Jaskułę, fantastycznego człowieka, wciąż szukającego w teatrze rozwiązań niekonwencjonalnych. Stworzył znakomity zespół, ale bez Jego udziału teatrowi
trudno będzie wypełniać artystyczny testament swojego Mistrza…
Beata Ostojska

Teatr Wielki 21 listopada
wystawi
premierę
opery
Mozarta „Don Giovanni” pod
kierownictwem muzycznym
Wojciecha Rodka. Jej reżyserka
Maria Sartova osadziła akcję
w latach 50. i 60. XX wieku.
Z kolei w Teatrze Powszechnym Ewa Pilawska wyreżyseroJesus Christ Superstar fot. Arch. TM
wała 46. premierę z cyklu Teatr
Czytany, na którą zaprasza widzów niewidomych i słabo widzących 25 listopada.
7 listopada w Teatrze Nowym zaplanowana
jest premiera sceny Impro pt. „W pogoni
za Haroldem”. Więcej teatralnych premier
w listopadzie nie będzie; polecamy nowe
przedstawienia, które są na afiszach dopiero od miesiąca: „Księcia niezłomnego”
„Więcej niż możesz zjeść” i „Anię z Zielonego Wzgórza”. 13 i 15 listopada Teatr
Muzyczny pokaże zaś rock operę „Jesus
Christ Superstar”, z sukcesem prezentowaPrzy Piotrkowskiej 100 stanął
ną przed miesiącem w Pasażu Schillera.
nowy słup ogłoszeniowy,
W Łodzi stanął kolejny słup ogłoszeniowy,
w górnej części wyglądający jak
ten, który tam stał w 1904 r.
na którym naklejane są informacje o repertuarach teatrów – postawiła go Fundacja Ulicy Piotrkowskiej!
Muzea i galerie
W Muzeum Miasta Łodzi warto zwiedzić ekspozycję pt. „Dziedzictwo dwóch kultur – kolekcja rodziny Poznańskich z Muzeum
Polskiego w Rapperswilu”. Prezentowane są na niej obrazy przywiezione ze Szwajcarii, które w Łodzi
poddano konserwacji. Galeria
Mistrzów Polskich na swoje
5-lecie wzbogaciła się o 33 obrazy
i rysunki polskich artystów
z I połowy XX wieku, które jej fundator Krzysztof Musiał zakupił
przez pięć ostatnich lat. W Białej
Fabryce tylko do 10.11 można
oglądać wystawę pt. „Inspirujemy
kolorem”, na której znajduje się
296 prac pasjonatów robótek ręcznych, hafciarzy i rękodzielników
z całej Polski; są tam i reprodukcje
obrazów i przedmioty użytkowe,
np. kolorowo haftowane obrusy
i torby. Godna uwagi jest również
ekspozycja pt. „Pamięć utrwalona. Dary i nabytki Centralnego
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
Obraz Alfreda Schwarza
z lat 2003 – 2014” – obejrzymy na
Portret Izy Marii Poznańskiej, 1919,
niej archiwalia związane z rozwowłasność Muzeum Polskiego w Rapperswilu
jem przemysłu włókienniczego.
Muzeum Sztuki do 29.11 w sali na parterze ms1 udostępnia projekt
„Bezimienność nocy” – żydowski artysta Assaf Zeev Gruber porusza w czterech filmach wideo kwestie tożsamości i pamięci, winy
i zadośćuczynienia. Spotkanie z autorem odbędzie się 3.11 w ms2.
W ms2 można też zwiedzać wystawę pt. „Wszyscy ludzie będą siostrami”. W galerii Atlas Sztuki eksponowane są obrazy Jerzego
Nowosielskiego, zaś w hotelu andel’s do 14.11 będzie czynna wystawa sztuki kinetycznej pt. „In motion”.
W salach koncertowych i na estradach
W Filharmonii Łódzkiej 6 listopada Orkiestra Symfoniczna FŁ
pod batutą Gintarasa Rinkeviciusa wykona m.in. Suitę orkiestrową
„Alladyn” Carla Nielsena i Koncert e-moll Maxa Brucha. 10 listopada w koncercie na Dzień Niepodległości zabrzmi muzyka polskiej
emigracji, a w koncercie 20.11 usłyszymy dzwony rurowe (zagra na
nich Julianna Siedler). Natomiast 27.11 usłyszymy kompozycje
nagrodzone w V Konkursie Kompozytorskim im. Grażyny Bace-
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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
Łódzki
rynek
Łódzki11(174)
10(149)2015
2013

ch
smaków

rekomenduje JERZY MAZUR

Piętryna dla smakoszy

Restauracja Piotrkowska
Klub często jest nazywana
„Piętryna” – od piętrowego
ogródka, który od lat stoi przy
ul. Piotrkowskiej 97. To całoroczny „ogródek”, w zimie
ogrzewany specjalnymi piecami, można tu zatem zjeść kolację podziwiając za oknami
oświetloną – a już niebawem
świąteczną! – dekorację ulicy.
Z najnowszej karty dań szefowej kuchni Ewy Rezler szczególnie polecam krem z dyni
z kardamonem i ziarnami grasicy cielęcej, podany z dresingiem malinowym. Na drugie
zaprosić
do Caffe
stołu
Od kwietnia w Teatrze Wielkim danie
działa radzę
kawiarnia
Clakier
wątróbkę
bukietem
(tel. 733 300 072). Ale można tu nie tylko
wypić cielęcą
smacznąz kawę,
zjeść
sałatwzprzerwach
karmelizowanym
jabłciasta własnego wypieku i wypić drinka
między spekkiem,
cebulkąnawet
oraz
taklami. Lokal czynny jest od 10.00 do
18.00prażoną
(w dni spektakli
owocami
granatu dania
i amerykańdo 24.00), a w porze lunchu zamówimy
tu smakowite
na goborówką.
Warto
pamiętać,
rąco, w tym chrupiące krewetki na ską
sałacie
z sosem
słodko-pikantże zjemy
tu jeden
z najsmacznym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny
i można
tu zorganizować
niejszych
tatarów
w
mieście
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarnię
pro-–
podawany
jest cateringowej
z mięsa z udźca
wadzi Dariusz Trzmielak, właściciel cenionej
firmy
INwołowego (jak chcemy żółtko,
TERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź
trzeba o nie poprosić!) z tradyEXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć wystawę malarstwa Beaty
cyjnymi przyprawami, wędzoSzwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad
nym szprotem i grzybkiem
50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji” i „Vabank”. Gorąco pomarynowanym. W godz. 12.00lecam i zapraszam!
17.00 lokal serwuje lunch
w wersji basic (19,99 zł) oraz
premium (25 zł), a w grudniu
zaprasza na okolicznościowe,
wigilijne spotkania firmowe.
Gorąco polecam!

CELTYCKIE
SMAKI

Teatralny Clakier

tel. 48 690 91 41
502 960 697
info@celtyckiesmaki.pl
www.celtyckiesmaki.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
15

Piotrkowska 126

tel. 537 133 337

Szlakiem
łódzkich
murali
Łódzkie Centrum Wydarzeń
zaprosiło łodzian w październiku na wycieczki szlakiem murali.
Autobus poruszał się specjalną
trasą, a przy malowidłach przewodnik Michał Bieżyński –
dyrektor artystyczny projektu
w latach 2009-2014, a obecnie
kurator odpowiedzialny za organizację i wybór autorów – opowiadał o muralach, artystach
i technikach malowania. W ciągu
3 godzin zobaczyliśmy ponad 20

rynek Łódzki 11(174) 2015

murali takich artystów, jak Os Gemeos,
Aryz, Roa, Vhils,
M-City, Inti, Remed,
Sat One, 3ttman,
Kenor, Morik, Tone,
Sepe i Chazme. Podczas
wrześniowego
Festiwalu Energia Miasta powstały nowe
murale
Fundacji
Urban Forms na ścianach Wieży Babel
i kamienicy przylegającej do boiska I LO,
w którym uczył prof. Janusz Boissé, słynny harcmistrz Blady. Łódzkie murale doceniono za granicą – „Wieża Babel” i „Jerzyk” zostały uznane przez portal isupportstreetart.com za jedne z najlepszych dzieł powstałych we wrześniu na świecie.
(BeO)
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Manufaktura z atrakcjami Almanach
kina

Do 10 listopada na parterze galerii handlowej obejrzymy najnowsze modele popularnych marek samochodów, które miały
swoją premierę w tym roku. Natomiast przez cały miesiąc i aż do wiosny będziemy na rynku przeżywać emocje w „Akceleratorze Emocji”, czyli w salonie atrakcji multimedialnych – wybierzemy się
magicznym wagonikiem w podróż w głąb Ziemi, zaś w oceanarium
zaatakuje nas 20-metrowy rekin, pływający w basenie za szybą.
Do 20 listopada w rotundzie Manufaktury będzie czynna wystawa
fotograficzna pt. „Życie warte jest życia” – dwa ostatnie lata życia
Sławomira Mrożka pokażą zdjęcia Pawła Chary, który był osobistym sekretarzem pisarza. Dzień
Mrożka planuje też Teatr Mały
w Manufakturze – 5 listopada
po spektaklu „Emigranci” odbędzie się otwarcie wystawy zdjęć
i obejrzymy film biograficzny
o pisarzu.
(BeO)

O filmie w regionie

Wydawnictwo Księży Młyn
opublikowało książkę „Łódzkie
kina. Od Bałtyku do Tatr” autorstwa Piotra Kuleszy, Anny Michalskiej i Michała Kolinskiego. Będzie
to obowiązkowa lektura dla wszystkich miłośników X muzy – znajdziemy tu opisy niemal wszystkich
kin (nawet na peryferiach miasta!),
które kiedykolwiek funkcjonowały w Łodzi razem z archiwalnymi
zdjęciami, plakatami, reklamami
i notatkami prasowymi. Informacje o kinach przeplatane są wspomnieniami bywalców X muzy oraz
filmowych recenzentów i historyków. To ponad 100 lat kinowej historii naszego miasta, a można ja kupić także przez internet na stronie
www.km.com.pl (z rabatem 20 procent!).
jm

W województwie łódzkim zrealizowano mnóstwo filmów –
m.in. „07 zgłoś się”, „1920. Bitwa Warszawska”, „Akademia pana
Kleksa”, „Alternatywy 4”, „Czterej pancerni i pies”, „Ida” „Komisarz Alex”, „Miasto 44”, „Pan Tadeusz”, „Pan Wołodyjowski”,
„Papusza” „Trójkąt Bermudzki” czy „Ziemia obiecana”. Możemy
o tym przeczytać w „Przewodniku filmowym po województwie
łódzkim”, którego wydawcą jest łódzkie stowarzyszenie Centrum
Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO, zajmujące się tematyką filmową od 2009 r. Stowarzyszenie stworzyło serwis www.filmowalodz.pl
i wydało już książki „Przewodnik po filmowej Łodzi” (2010) oraz
„Stawkowy przewodnik filmowy” (2014). Najnowszy przewodnik
przytacza liczne anegdoty z planów zdjęciowych z ponad 170 filmów, prezentuje archiwalne zdjęcia dokumentujące pracę filmowców, a także ciekawostki krajoznawcze. Autorem książki jest Maciej
Kronenberg – łodzianin, regionalista, licencjonowany przewodnik
po Łodzi i województwie łódzkim; autor książek o Łodzi i regionie,
m.in. „500 zagadek o Łodzi i regionie łódzkim” (2005), „ABC regionów Polski” (2008), „Przewodnik po filmowej Łodzi” (2010) oraz
„Stawkowy przewodnik filmowy” (2014).
(jm)

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
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Zima z Paragwaju

Salon Ciekawej Książki

Znana i ceniona w świecie (przełożono
ją na 40 języków!) powieść paragwajskiego
pisarza Juana Manuela Marcosa pt. „Zima
Guntera” wreszcie została przetłumaczona
na język polski, a zrobiła to… łodzianka
Krystyna Pisera, absolwentka dawnego
Liceum Ekonomicznego Nr 3 im. Tekli
Borowiak oraz Iberystyki Uniwersytetu
Warszawskiego. Powieść opowiada historię
urzędnika próbującego uratować poetkę
torturowaną w czasach dyktatury wojskowej 1973-1987. To jedna z najważniejszych
powieści paragwajskich ostatnich 40 lat –
stawiana jest obok dzieł takich sław, jak Gabriel Garcia Marquez,
Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges czy Julio Cortazar. Wartka akcja
rozgrywa się w wielu krajach Ameryki Łacińskiej oraz w Nowym Jorku,
Madrycie, Paryżu i Bukareszcie, znajdziemy tu wiele ciekawostek
o paradoksach naszych czasów. Autorka przekładu doskonale zna
realia latynoskie, gdyż od wielu lat mieszka właśnie w Paragwaju.
Książka ukazuje się nakładem Wydawnictwa Kaligrafia.
Jerzy Mazur

W dniach 20-22 listopada Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają na V Salon Ciekawej Książki, największą imprezę wystawienniczą
w regionie łódzkim skierowaną
do branży wydawniczej i czytelników.
Każdego roku w imprezie bierze
udział kilkudziesięciu wystawców,
wśród których są największe firmy
wydawnicze, m.in.: Czarna Owca,
Helion, Znak, Agora, Nasza Księgarnia, Zakamarki, Sonia Draga,
Burda Publishing National Geographic, Karakter, Zeszyty Literackie.
Na zwiedzających czekać będą nowości książkowe – często w promocyjnych cenach, spotkania z autorami, panele dyskusyjne poświęcone
kulturze i literaturze, konferencje branżowe oraz warsztaty edukacyjne
dla dzieci. Bogaty program imprez towarzyszących przygotowały również instytucje kultury UMŁ oraz Samorządu Województwa Łódzkiego – biblioteki, muzea,
domy
kultury,
teatry.
Podobnie jak w roku ubiegłym, tegoroczny Salon Ciekawej Książki odbywać się
będzie w zabytkowych wnętrzach
Centralnego
Muzeum Włókiennictwa
w Łodzi. Szczegóły na www.
salonciekawejksiazki.pl
Serdecznie zapraszamy!

Smuga przodków
Stefan Türschmid

Joseph Conrad w „Smudze cienia” opisał, jak z młokosa zrodził
się rasowy kapitan statku. Stefan
Turschmid porwał się na dzieło
bardziej opasłe – ponad 200-letnią
historię swojego rodu. Jego najnowszą książkę „Cień Lucyfera”
wydało Wydawnictwo ARCANA
– to przeszło 500-stronicowa opowieść o tym, jak potomek XVIIIStefan Türschmid
-wiecznych emigrantów z Bawarii
został rasowym dziennikarzem
i pisarzem. To historia ludzi, którzy w niezwykły sposób wpisywali
się w otaczającą ich rzeczywistość.
Pradziadek Feliks jako kilkunastoletni chłopak brał udział w Powstaniu Styczniowym, a jego wnuczka
Rysia – w Powstaniu Warszawskim. Dziadka Wilhelma, wybitnego chirurga, za współpracę z AK aresztowało Gestapo i był więźniem obozu
w Oświęcimiu, gdzie został rozstrzelany. Ojca za komuny aresztował
Urząd Bezpieczeństwa i został skazany na więzienie, podobnie jak
nieco później sam Stefan Turschmid.
Autor odważnie i bez kompromisu
opisuje dzieje swojej rodziny oraz
okres, w którym sam dojrzewał jako
działacz opozycji, redaktor, pisarz,
wielki pasjonat koni, strzelectwa
sportowego i właściciel firmy meblarskiej. Czyta się świetnie, warto po tę
sagę sięgnąć!
(jm)

CIEŃ
LUCYFERA

Z pasatem w żaglach
To najnowsza książka Zdzisława Szczepaniaka, reportera, dziennikarza i żeglarza mającego za sobą ponad 40 tysięcy mil
morskich spędzonych na Morzach Bałtyckim, Północnym, Południowym, Śródziemnym, Karaibskim oraz Atlantyku.
Ukazała się nakładem Wydawnictwa
KONTEKST i jest relacją z wyprawy jachtu „Polski Len” do Nowego Jorku i Kanady. Rejs odbył się co prawda w 1976 r.,
ale autor wraca do przeszłości, gdyż – jak
podkreśla we stępie – lepiej jest zrobić coś późno, niż wcale. Była to
zresztą historyczna eskapada: polski jacht po przepłynięciu Atlantyku
jako pierwszy wyruszył wtedy z Nowego Jorku do Montrealu wewnętrznymi drogami wodnymi USA i Kanady, płynąc rzekami, kanałami
i jeziorami. Książka barwnym i pełnym humoru językiem opowiada
o przygodach na oceanie oraz
odkrywaniu kapitalistycznej Ameryki w dobie panującego wtedy
w Polsce schyłkowego socjalizmu.
Zawiera mnóstwo ilustracji i czyta
się znakomicie, podobnie zresztą
jak poprzednie dzieła tego autora.
(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
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Mazda 6
bezpieczna i lekka
I zużywa mniej paliwa. Zarówno Sedan, jak i Sport Kombi charakteryzują się płynną sylwetką linii nadwozia. Projektanci samochodu postawili na zmniejszenie jego wagi o 8 proc., ale zwiększyli
sztywność zawieszenia o 30 proc. dzięki wykorzystaniu lżejszej stali
o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Zastosowano nowy
układ kierowniczy, ulepszono przednie zawieszenie, a w tylnym
zmieniono parametry geometryczne. Podwozie jest lżejsze o 14
proc. i łączy zwinność prowadzenia z komfortem jazdy nawet przy
najwyższych prędkościach. O bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów dba tu pakiet aktywnych systemów i-ACTIVSENSE – zestaw
wspierających kierowcę czujników i radarów. Znajdziemy tu także
adaptacyjne reflektory ALH, czyli cztery
oddzielnie sterowane zespoły LED ze zintegrowaną funkcją zmiany świateł drogowych/mijania. Poprawia to widoczność
w nocy dzięki wyłączaniu poszczególnych segmentów światła niezależnie
od siebie, żeby nie oślepić kierowcy zbliżającego się pojazdu. Z kolei I-ELOOP to
pierwszy na świecie system odzyskujący
energię z hamowania, wykorzystujący

specjalny kondensator, który nie jest aktywny, gdy silnik napędza
samochód, ale podczas hamowania przechwytuje i zamienia energię
mechaniczną
w
elektryczną.
KARAKURI zaś to
pomysłowe i łatwe
w użyciu rozwiązania
– m.in. lekka roleta
bagażnika w wersji
Sport Kombi, która
otwiera się i zamyka
wraz z tylną klapą; są
tu też specjalne dźwigienki pozwalające
zdalnie złożyć oparcie tylnej kanapy
(dzielone w proporcji
60:40). W roku ubiegłym samochód zdobył tytuł Best Car
i powtórzył ten sukces w bieżącym.
Aby go obejrzeć
i przetestować warto
wybrać się do jedynego autoryzowanego
salonu Mazdy przy
ul. 3 maja 1/3.
Zapraszamy!

Konkurencyjny Hyundai Tucson
Średnia wartość tego modelu po trzech latach wzrasta o 8
proc. w stosunku do poprzedniego – atrakcyjny design,
jakość i codzienny komfort
użytkowania oraz 5-letnia gwarancja bez limitu kilometrów
zwiększają wartość rezydualną
samochodu. Według badań
przeprowadzonych w Europie
przez niezależne organizacje
związane z branżą motoryzacyjną, nowy Hyundai Tucson utrzyma
wiodącą wartość rezydualną w swojej klasie. Analiza przeprowadzona na pięciu największych rynkach wykazała także, że cena kompaktowego SUV-a po trzech latach będzie około 8 proc. wyższa niż
w poprzednim modelu. Wszystkie raporty prognozują imponujące
wartości końcowe dla Nowego Tucsona, który ma być jednym z najlepiej sprzedających się modeli Hyundaia w Europie. W ocenie
brano pod uwagę wysoką jakość, wyróżniający design oraz komfort
i wygodę codziennego użytkowania. Przewiduje się, że Tucson
zachowa 49 proc. swojej pierwotnej ceny po trzech latach, co jest
wynikiem lepszym o 8 proc.
w porównaniu do poprzedniego modelu. Badania pokazują,
że nowy Tucson przewyższa
średnią w segmencie C na pięciu największych rynkach. Kluczowe elementy, które wzięto
pod uwagę przy jego ocenie to
m.in. unikatowy program
5-letniej gwarancji bez limitu
kilometrów, wiodąca w klasie

MOTORYZACJA

przestrzeń wewnątrz
kabiny oraz inteligentne rozwiązania
wpływające na komfort
codziennego
użytkowania. Dzięki
wprowadzeniu Tucsona do sprzedaży
Hyundai zamierza
wzmocnić swój sukces w segmencie SUV, w którym marka sprzedała
już ponad 1,2 miliona samochodów. Warto też pamiętać, że nowy
Hyundai Tucson osiąga maksymalną notę pięciu gwiazdek w testach
Euro NCAP!
(jm)
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Legenda wróciła!

Byliśmy w październiku na
prezentacji Syrenki S201 w salonie firmy AMZ w Kutnie. Samochód przeszedł już testy, otrzymał homologację i mogliśmy
nawet nim pojeździć. Na razie
powstało pięć sztuk, ale firma
zapowiada, że w pierwszym roku
wyprodukuje 50 aut i 100 w kolejnym. Cena zostanie ogłoszona,
gdy konstruktor wybierze nowy

silnik. Prace koncepcyjne nad
Syrenką S201 rozpoczęły się
w 2011 r., pod maskę trafi silnik
1.4 o mocy 90 KM, współpracujący z pięciobiegową, ręczną
skrzynią biegów. Produkcja na
szerszą skalę ruszy w drugiej
połowie przyszłego roku. Pierwowzór był produkowany w latach 1957-1972 przez Fabrykę Samochodów Osobowych w Warszawie, a od 1972 do 1983 roku przez
Fabrykę Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej.
(jm)

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
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CAR SERVICE

NOWA MAZDA 6
TYLKO W SALONIE MATSUOKA!

