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W Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej
w Łodzi odbyła się w marcu uroczystość
z okazji 25-lecia Straży Miejskiej. Aplikanci złożyli ślubowanie, wręczono podziękowania dla dotychczasowych komendantów, instytucji i służb, z którymi SM
współpracuje, jak również pamiątkowe
medale pracownikom zatrudnionym
Rozmowa
ze Sławomirem
w 1991 r.; nastąpiła także ceremonia
awansowania na wyższy stopień wyróżniających
się pracowników.
Majmanen, Prezesem
Polskiej
Akademię uświetnił występem tenor Dariusz Stachura. Kilka dni
Agencji
Informacji
i
Inwestycji
później w hali sportowej MOSiR odbył się z okazji jubileuszu
Zagranicznych
Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar
Prezydenta Miasta Łodzi,
w którym wzięło udział 15 drużyn – reprezentacji mediów, służb
mundurowych, urzędów oraz oldboje ŁKSu i   Widzewa. ZwyMówi Pan,Państwowej
że polska gospodarcięzcą turnieju została Komendat Miejskia
Straży
ka wychodzi zOkręgowej
europejskiego
kokoPożarnej, drugie miejsce zajęła reprezentacja
Służby
nu. Jak?Policji i czwarte reprezenWięziennej, trzecie Komenda Miejska
Po latachzostał
koncentrowania
się na
tacja Straży Miejskiej. Królem strzelców
Dawid Andrzejsprawach
integrowania
czak ze Straży Miejskiej. Wwłasnych
marcu zapadła
teżoraz
decyzja,
że Straż
się z Europą
zaczynamy będą
dostrzegać,
że istMiejska i Centrum Zarządzania
Kryzysowego
miały nową
nieją też– możliwości
z krajami Azji
i Afryki.
Chcesiedzibę
na potrzebywspółpracy
tych służb dostosowane
zostaną
budynki
my, abyszkoły
polscyz przedsiębiorcy
dostrzegli,
że Afryka i121/123.
główne
dawnej
internatem przy
ulicy Wólczańskiej
kraje tego
będą
się rozwijały
w ciągubyć
najbliższych
Przetarg
nakontynentu
dostosowanie
kompleksu
powinien
rozstrzy15 lat już
znacznie
szybciej
niż reszta świata.
I że sąza
tam
możliwości
gnięty
w kwietniu,
a przeprowadzka
nastąpi
dwa
lata.
nie tylko dla takich gospodarek światowych,
jak archiwum
chińska, ame(jm, zdjęcia:
SM)
rykańska, brytyjska, francuska czy rosyjska, ale także dla krajów
o średnim potencjale. Mamy wszelkie dane ku temu, by stać się
największym środkowoeuropejskim partnerem dla krajów Afryki. Takie dziedziny, jak budownictwo, produkcja materiałów
budowlanych, budowa infrastruktury drogowej i kolejowej, organizacja 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?
Komendant
SM Zbigniew Kuleta
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.
Łódzka Kolej Aglomeracyjna
Po drugie – zorganizowaliśmy tam polsko-nigeryjskie forum gozostała uhonorowana tytułem
spodarcze, na które przyjechało ponad dwustu przedsiębiorców
Jakość Roku 2015 w kategorii
nigeryjskich, niektórzy limuzynami poprzedzonymi samochoda„Usługa”. W imieniu zarządu spółmi z ochroną. Jasne jest jedno – nie ma co pchać się do Afryki bez
ki statuetkę odebrała Anna Lenarpoparcia tamtejszego rządu i jego parasola politycznego.
czyk, Dyrektor Handlowy spółki.
t Jakie macie na to sposoby?
Wręczenie tytułów odbyło w marcu
Wspólnie podczas
z Łódzką
Regionalną Izbą Gospodarczą
w Warszawie
II Europejoraz
Instytutem
Afrykańskim
skiego Kongresu Jakości. ŁKA nasza agencja organizuje w listopadzie
w najbardziej
Łodzi pierwszy kongres partnerstwa
znajduje
się w czołówce
i
współpracy
polsko-afrykańskiej
2013. roku
Łódź
punktualnych przewoźników w POLANDAFRICA
Polsce, a w ubiegłym
jest jednym
z najbardziejnie
znanych
miast
w Afryce
dzięwskaźnik
punktualności
spadł polskich
poniżej 96
procent.
Certyfiki tutejszemu
Studium
Językajest
Polskiego,
które ukończyło
kat
Jakość Roku
przyznawany
przy wsparciu
Polskiego wielu
Cenafrykańskich
zapraszamy
zatem łódzkich
trum
Badań i polityków.
CertyfikacjiWspólnie
pod patronatem
honorowym
Europrzedsiębiorców
w dniach
listopada
na kongres.
Udział w
pejskiej
Organizacji
Jakości26-27
z siedzibą
w Brukseli.
Laureatami
kongresie są
jestprzedsiębiorstwa,
bezpłatny, a informacje
o nim
są na stronie
www.
konkursu
instytucje,
uczelnie
i jednostki
polandafrica.pl
naukowo-badawcze
z całej Polski. Przewoźnicy na wiele sposoMazur
bów zachęcają łodzian do podróżowania Rozmawiał:
koleją – np.Jerzy
9 kwietnia
pociąg ŁKA zabierze publiczność
Festiwalu
Sztuk
Przyjemnych
do Teatru Narodowego w Warszawie
na „Kordiana” w reżyserii Jana
Englerta. Bilet na spektakl uprawnia
do bezpłatnego przejazdu festiwalowym pociągiem w obie strony.
Z kolei łódzki oddział Przewozów
Regionalnych razem z Teatrem Wielkim podjął inicjatywę pt. „Pociąg
do Teatru” – z biletem na pociąg
będzie można taniej kupować bilety
na wybrane spektakle.
(BeO)

Kurs na Afrykę?

Jakość Roku 2015

Dyrektor Handlowy ŁKA Anna Lenarczyk
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FILM VIDEO FOTO zaprasza!
dzone przez najbardziej rozpoznawalnych ekspertów ze świata foto
i wideo. Jednym ze spotkań będzie
prelekcja Tomasza Tomaszewskiego,
który opowie o swoim ostatnim projekcie poświęconym Góralszczyźnie.
Swoją obecnością uświetnią targi również artyści fotograficy: Marcin
Dobas, Piotr Stós i Jakub Kaźmierczyk. Podczas targów będzie można
skorzystać z ponad 150 godzin różnych warsztatów, prezentacji i spotkań, które dotyczą zarówno fotografii, filmu, jak i edycji obrazu. Więcej
informacji: www.filmvideofoto.pl

7 kwietnia w Hali EXPO-Łódź
rozpoczną się XIX Targi FILM
VIDEO FOTO. Tegoroczna edycja tej największej tego typu
imprezy targowej w Europie Środkowo-Wschodniej zgromadzi blisko 150 wystawców krajowych
i zagranicznych, którzy odwiedzającym zaprezentują najnowszą
ofertę produktów i usług. Wśród
liderów branży foto-video zobaczymy firmy Olympus i Sony.
Pierwsza zaprezentuje sprzęt linii
OM-D, PEN oraz Tough, a na stoisku będzie można przetestować
najnowszy obiektyw 300 mm f/4
PRO IS oraz aparat PEN-F. Specjalnie dla klientów marki Olympus będzie dostępny serwis obejmujący czyszczenie i ogólny przegląd aparatu. Z kolei Sony podczas targów świętować będzie kilka
ważnych jubileuszy: 70-lecie założenia Sony Corporation, 20-lecie
aparatów kompaktowych Cybershot i 10-lecie lustrzanek Alfa.
Na stoisku obejrzymy najnowsze produkty – m.in.: aparaty Alfa
6300, Alfa 68 i obiektywy SEL2470GM F2.8 i SEL85F14GM z najnowszej linii GMaster. Na zwiedzających czekają warsztaty prowa-

Zdjęcia: archiwum targów FILM VIDEO FOTO

Edukacja w EXPO-Łódź

pokazali się producenci multimedialnych
rozwiązań wspomagających procesy edukacyjne. Salonowi towarzyszyła konferencja
„Multimedia w edukacji”, dedykowana
dyrektorom i nauczycielom. Ciekawy był
Salon i Forum Pracodawcy z udziałem firm
oraz instytucji oferujących programy praktyk dla szkół zawodowych. Wśród wystawców były szkoły języków i tańca oraz biura podróży, a nowością
imprezy był bieg eduRun dla młodzieży gimnazjalnej i nauczycieli
wychowania fizycznego, którzy rywalizowali na dystansie 1 mili.
Więcej o targach na stronie www.targiedukacyjne.com

W marcu odbyły się XIX Łódzkie Targi
Edukacyjne. Hala EXPO-Łódź stała się największym polskim centrum informacji edukacyjnej, podczas którego została zaprezentowana bardzo szeroka oferta szkół publicznych,
prywatnych, uczelni wyższych z całego kraju
oraz placówek zajęć pozaszkolnych. Na targach pojawiła się nowa przestrzeń wystawiennicza: Salon Innowacyjna Szkoła, na którym

Targi w nowej formule

wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie
nowych kontaktów. Regionem partnerskim
imprezy była Darłowska Lokalna Organizacja
Turystyczna, a na odwiedzających czekali wystawcy z bogatym wachlarzem atrakcji turystycznych
i znani podróżnicy. Atrakcje podczas wydarzenia były bardzo urozmaicone – było sporo degustacji, warsztatów,
występów artystycznych i konkursów, a można było wygrać vouchery
do najciekawszych miejsc turystycznych kraju oraz sprzęt turystyczny. Fotorelacja z targów jest na stronie www.nastykukultur.pl
(jm)

Tegoroczne Targi Regiony Turystyczne NA
STYKU KULTUR zorganizowane zostały w nowej
formule wystawienniczej. Program imprez towarzyszących został przygotowany z myślą o miłośnikach podróżowania, a w trzech strefach interakcji – Rodzinnej, Aktywności i Kulinarnej –
organizatorzy postawili na wspólną zabawę,

TARGI
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Co to znaczy dobre piwo?

będzie dyskusja blogerów piwnych i browarników, którzy spróbują odpowiedzieć na pytanie
„co to znaczy dobre piwo?”. Targi
organizuje spółka INTERSERVIS, a towarzyszy im gala rozdania nagród III łódzkiego konkursu piw domowych oraz gala wręczenia nagród Bractwa Piwnego.
Trzeba tu koniecznie być!

Ponad 500 odmian piwa będzie można spróbować podczas III
edycji Targów Piw Regionalnych PIWOWARY, które odbędą się 1-2
kwietnia w hali EXPO przy ulicy Stefanowskiego 30. Wezmą w nich
udział przedstawiciele wszystkich polskich browarów regionalnych
i rzemieślniczych, które przygotowały na targi specjalnie premiery
i nowości – m.in. piwo uwarzone według staro-frankońskiej receptury
„Rosalie” oraz nowy napój z popularnej serii Czarny Kot. Wśród propozycji wystawców są piwa łączące klasyczne belgijskie smaki z pilsami, Piernikowy Foch – ciemne piwo dolnej fermentacji, Robust Porter czy New Zeland Ipa oraz Wielka Szycha browaru Reden. Odbędzie
się tu kilkanaście prezentacji i prelekcji poświęconych produkcji oraz
kulturze picia piwa. Wykłady poprowadzą: Andrzej Olkowski,
Krzysztof Zawlik oraz blogerzy piwni Jerry Brewery i Browarnik
Tomek. Jan Lichota z Europejskiej Unii Konsumentów Piwa opowie
o Piwach Belgijskich Trapistów, Maciej Chołdrych przeprowadzi
dwustopniowy kurs kiperski, a w strefie domowego piwowara poznamy proces warzenia piwa. Kulminacyjnym punktem programu

TECHCONFEX - targi szyte na miarę
W dniach 13-14 kwietnia obędzie się II edycja Targów Maszyn,
Technologii i Surowców do Produkcji Odzieży, Tapicerki i Konfekcji Technicznej TECHCONFEX, organizowana przez spółkę
INTERSERVIS. Ta platforma spotkań dla specjalistów i przedstawicieli z branży jest niepowtarzalną okazją do zapoznania się z wiodącymi rozwiązaniami technologicznymi i biznesowymi dla przemysłu tekstylnego. Prezentowane maszyny, urządzenia oraz surowce
obejmują szerokie spektrum całego łańcucha przygotowania i wykonania produkcji. Wśród wystawców znajdują się producenci i wiodący dystrybutorzy znanych i rozpoznawalnych światowych marek.
Podczas tegorocznej edycji po raz pierwszy odbędzie się Giełda Zleceń – na specjalnym stoisku będzie można skorzystać z bazy kon-

taktów firm wykonujących i zlecających szycie, wszystko przy profesjonalnym wsparciu
doradców z serwisu factorybox.pl Jest to szansa
na znalezienie sprawdzonych partnerów biznesowych. W programie targów są również panele prezentacyjne
dotyczące pozyskiwania środków UE na rozwój przedsiębiorstw
i inwestycje z oraz możliwości i sposobów zatrudniania pracowników produkcyjnych z zagranicy. Zapraszamy!

VETMEDICA-nauka-praktyka-biznes
w nim krajowi
i zagraniczni wykładowcy – specjaliści
o dużym praktycznym doświadczeniu. Zakres tematyczny kongresu
obejmuje wszystkie
dziedziny weterynarii: małe zwierzęta, konie, bydło, trzodę, zwierzęta egzotyczne, higienę i dobrostan
oraz dietetykę i żywienie. Więcej o imprezach – na stronie
www.interservis.pl

W dniach 23-24 kwietnia odbędzie się XII edycja Targów Medycyny Weterynaryjnej VETMEDICA. To specjalistyczna impreza
dla producentów i dystrybutorów sprzętu, akcesoriów, żywności,
wyposażenia i urządzeń medycznych. Uczestniczą w niej firmy
farmaceutyczne ze sprzętem diagnostycznym i laboratoryjnym,
wydawnictwa branżowe oraz instytucje związane ze środowiskiem
weterynaryjnym. Wystawa skierowana jest do lekarzy weterynarii,
kadry naukowej, inspekcji weterynaryjnej, personelu pomocniczego, studentów, uczniów i techników weterynaryjnych. Impreza
jest jednym z najważniejszych dorocznych wydarzeń dla tych, którzy chcą stale podnosić kwalifikacje zawodowe oraz widzą potrzebę rozwoju swojego biznesu. Targom towarzyszy VI Kongres VETFORUM, największe w kraju wydarzenie w branży. Uczestniczą

rynek Łódzki 4(179) 2016

5

TARGI

INTERBUD ze złota

POLSKA, GROMOS oraz BLACHOTRAPEZ, a wyróżnienia zdobyły firmy
M-STUDIO, DRAFT i GEBERIT. Złoty
Medal VIII Salonu Praktyki Dekarskiej
przypadł firmie KALAMALA ENKE
PARTNER, a nagrody za Innowacyjny
Produkt Targów zdobyły firmy
NESLING i ALBA KOMPOZIT. Prezydent Miasta Łodzi przyznał nagrodę dla
PHU BERNARD DURAJ, Wojewoda
Łódzki nagrodził firmę IWONA PELLETS, a Marszałek Województwa Łódzkiego – IZODOM 2000 POLSKA.
Nagroda Głównego Urzędu Nadzoru
Budowlanego przypadła firmie RECTOR POLSKA, zaś Złoty Kask INTERBUD wywiozła z targów firma 4 ENERGY TOMIKA. Gratulujemy!
(jm)

W marcu odbyły się XXIII Targi Budownictwa INTERBUD oraz
VIII Salon Praktyki Dekarskiej. W hali Łódź EXPO 262 firmy zaprezentowały najnowsze rozwiązania dla budownictwa konwencjonalnego, ekologicznego, innowacyjnego
i dekarstwa. Pokazano tu technologie
i usługi niezbędne na każdym etapie
prowadzenia budowy. Wśród propozycji były znane i sprawdzone technologie w nowych odsłonach i zastosowaniu. Nie zabrakło specjalistycznych
prezentacji oraz warsztatów z praktycznej wiedzy budowlanej. Pierwszego dnia targów Komisja Konkursowa
przyznała Złote Medale Targów
INTERBUD firmom IZODOM 2000
IZODOM 2000 POLSKA

Drzwi z nagrodą RED DOT

lceste", fot. Javier del Real, Madryt

KALAMALA ENKE PARTNER

PHU Bernard Duraj

wygodnymi moskitierami i ciężkimi zasłonami, drzwi CENTOR mają moskitiery i rolety,
które znikają w ościeżnicy. Pozwala to zadbać
o estetykę wnętrz oraz zachować czystość oraz
coś niezwykle cennego – prywatność. Możliwość całkowitego zaciemnienia pozwala rozkoszować się intymnością, błogim i długim
snem oraz ukryć się przed uporczywym słońcem. To innowacyjne rozwiązanie sprawia
także, że kino domowe przestanie być jedynie
domeną wieczorów, zaś rolety występują
w wersji zaciemniającej lub rozpraszającej światło. Drzwi, moskitiera
i roleta pracują niezwykle lekko, są przyjazne dzieciom i łatwe
w obsłudze w czasie wizyty gości. Wszystkie Drzwi Zintegrowane
Centor wykonane są na zamówienie po dokonaniu wyboru spośród
szerokiego asortymentu. Więcej informacji na ten temat znajdziemy
na stronach centor.com/pl/ oraz mstudio.centor.com/pl/
Zapraszamy też do salonu MSTUDIO przy ul. Łąkowej 7B!

Na Targach INTERBUD 2016 łódzka
firma MSTUDIO ŁÓDŹ OKNA
i DRZWI pokazała Drzwi Zintegrowane
Centor, które zdobyły jedno z targowych
wyróżnień. Warto jednak wiedzieć, że produkt ten zdobył także Red Dot Design
Award, prestiżową nagrodę w międzynarodowym konkursie wzornictwa organizowanym od 1955 r. przez Design Zentrum Nadrenia Północna-Westfalia
w Essen. MSTUDIO działa w łodzi
od 1991 r. i ma na swoim koncie wiele
nagród i wyróżnień Targów INTERBUD.
Drzwi Zintegrowane Centor to bardzo
innowacyjny produkt – w przeciwieństwie
do tradycyjnych drzwi tarasowych z nie-

Blues, rock i Taneczne Zderzenia
oraz członkowie zespołu OldBreakout. Z kolei w dniach 28-29
kwietnia już po raz trzeci odbędzie
się Festiwal Taneczne Zderzenia –
prezentacje będą miały miejsce
MONOPOLIS, Fot. VIRACO
w siedzibie teatru, Monopolis oraz
przestrzeni miejskiej. Ideą festiwalu jest podkreślenie roli tańca jako
nośnika ważnych idei. W tym roku zaplanowane są dwa spektakle,
w których będą dominować współczesne problemy świata – pogłębiające się różnice mentalne, obyczajowe i religijno-polityczne między Wschodem i Zachodem, ukazane zostaną paralele i różnice między kulturami: europejską, Dalekiego Wschodu i afrykańską. Głównym wydarzeniem będzie „Mur” w choreografii Artura Żymełki –
balet w symboliczny sposób ukazujący podział społeczny i kulturowy ludzkości na przestrzeni wieków. Z kolei „Usłyszeć taniec” połączy różne rodzaje stepowania (flamenco, step irlandzki), taniec
współczesny i graną na żywo muzykę etno-jazzową.
(BeO)

Teatr Muzyczny 2 kwietnia
pokaże widowisko pt. „Mira – na
obu brzegach tęczy. Powrót
do korzeni polskiego blues
rocka”, w którym zagrają dawni
muzycy zespołu Breakout. To
widowisko multimedialne stworzone w hołdzie Mirze Kubasińskiej, zmarłej 10 lat temu niezwykłej wokalistce legendarnego
zespołu Breakout. Jego pomysłodawcą i twórcą jest Krzysztof Jerzy
Krawczyk, lider zespołu KGBand,
z którym Mira Kubasińska koncertowała pod koniec życia.
Wystąpią formacja KGBand,
wokalistka Grażyna Łobaszewska

www.teatr-muzyczny.lodz.pl
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Festiwal pełen energii

„(A)pollonią”. Myślę, że wielu ciekawych spostrzeżeń dostarczy
również panel „Teatr, który szuka imienia”, w którym udział wezmą
uznani teoretycy i praktycy teatru, od lat obserwujący twórczość
Krzysztofa Warlikowskiego.
Festiwal w tym roku odbywa się także w EC1, Manufakturze, Monopolis, Opus Filmie, a festiwalowy pociąg ŁKA zawiezie widzów do Warszawy. Jak się to wszystko udało Pani spiąć w jednym projekcie?
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to
pytanie. To głównie lata
pracy, które stoją za Festiwalem i które sprawiają,
że ma on ugruntowaną
markę i renomę. Przez
ponad dwadzieścia lat
udowodniliśmy, iż tworzymy wydarzenie, które
prezentuje interesujące
spektakle, stawia ważne
tematy i zachęca do dys- Z inicjatywy Teatru Powszechnego na Piotrkowskiej
kusji. To właśnie sprawia,
pojawiła się w 2015 r. gwiazda Allana Starskiego,
fot. Katarzyna Chmura
że łatwiej jest mi dziś
„zarażać” nowe osoby nawet najbardziej odważnymi i szalonymi
pomysłami i zachęcać ich, by zostali partnerami Festiwalu. Od dłuższego czasu staram się, by Festiwal był obecny w mieście, wychodził
do odbiorców i prowokował ich. Zaprosiliśmy np. studentów ASP,
by w Manufakturze stworzyli instalację multimedialną. Odkrywamy nowe miejsca, jak Monopolis, gdzie prezentowana będzie wystawa poświęcona Warlikowskiemu, czy halę Opus Film Piotra Dzięcioła, kojarzoną z sukcesem „Idy”. No i EC1. To miejsce magiczne,
mające ogromny potencjał, by stać się jedną z kulturalnych wizytówek miasta. Ale muszą tam zagościć ważne projekty artystyczne.
Dlatego cieszę się, że właśnie w EC1 zainaugurujemy tegoroczny
Festiwal i pokażemy tam spektakle Krzysztofa Warlikowskiego,
Michała Borczucha oraz zamykającą Festiwal prapremierę Teatru
Powszechnego w Łodzi w reżyserii Adama Orzechowskiego. Wierzę,
że zostawimy w tym miejscu dobrą, twórczą energię. Ale moim głównym celem jest jak najpełniejsza rozmowa na temat współczesnego
świata oraz pokazanie, jak teatr i życie mieszają się, jak sztuka i otaczający nas świat wzajemnie na siebie oddziałują.
Beata Ostojska, zdjęcia archiwum TP, Katarzyna Chmura

Rozmowa z Ewą Pilawską,
Dyrektorką Teatru
Powszechnego w Łodzi
oraz Międzynarodowego
Festiwalu
Sztuk Przyjemnych
i Nieprzyjemnych
2 kwietnia rusza XXII Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych - przez trzy tygodnie publiczność razem z artystami będzie zastanawiać się, co ogranicza współczesnego artystę. Jak Pani odpowiedziałaby na
tak postawione pytanie?
Nie chodzi o to, abym to ja na nie odpowiadała. Zaproponowałam wstępniak w takiej, a nie innej formie, by nie stawiać w nim tez,
ale by zachęcać do dyskusji, do zastanowienia się. Zależało mi na
postawieniu pytań, na zwróceniu uwagi na pewne zagadnienia i problemy. I myślę, że właśnie szukanie odpowiedzi i ich konfrontowanie podczas kolejnych prezentacji będzie najbardziej interesujące.
Mnie osobiście najbardziej interesują ograniczenia dotyczące przestrzeni tworzenia i zobowiązań twórcy wobec odbiorcy. Wierzę,
że to one staną się głównym tematem dyskusji towarzyszących festiwalowym wydarzeniom, jak również panelu, który będzie swego
rodzaju podsumowaniem Festiwalu.
Głównym bohaterem przeglądu będzie Krzysztof Warlikowski. Jaki jest
jego wpływ na rozwój współczesnego teatru?
Uważam, że ogromny. Warlikowski to jeden z najważniejszych
twórców współczesnego teatru. Teatr, który tworzy, jest teatrem
totalnym. Każdy jego spektakl jest debatą na temat problemów dotykających współczesnego człowieka. Jego inscenizacje, zamknięte
w pięknych scenografiach Małgorzaty Szczęśniak, są głęboko filozoficzne i poruszają istotne, najbardziej dojmujące tematy. Często
budzą kontrowersje – szczególnie u konserwatywnej części widowni
– jednak nikogo nie pozostawiają obojętnym. Jednocześnie Warlikowski to także autor zjawiska o nazwie Teatr Krzysztofa Warlikowskiego, wokół którego zbierają się wybitni artyści tworzący wspólnie
z reżyserem. Dlatego cieszę się, że będziemy mieli okazję zaprezentować jego prace oraz dokonania współpracujących z nim twórców.
Pokażemy „Kruma”, jeden z najważniejszych spektakli Krzysztofa
Warlikowskiego, a także operę w jego inscenizacji. Zaprezentujemy
„Alceste” Christopha
Willibalda Glucka,
którą Warlikowski zrealizował na scenie
madryckiego Teatru
Królewskiego.
Ten
tytuł znakomicie splata się zresztą z pracami Warlikowskiego
w teatrze dramatycznym, m.in. z prezentowaną na Festiwalu
Sztuk Przyjemnych
"Alceste", fot. Javier del Real, Madryt
i
Nieprzyjemnych

Car Samozwaniec Fot. archiwum TP
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Kurtyna w górę

kulturalny kwiecień

Fotografie
na wystawach

Muzyka poważna
W Teatrze Wielkim 6 kwietnia
Akademia Muzyczna organizuje 68. sesję Musica Moderna – na
ostatni raz w sezonie obejrzymy inauguracji 5 kwietnia zagra zespół Spółdzielnia Muzyczna Conbalet „Oniegin”; na afiszu są też temporary Ensemble. 9 kwietnia w archikatedrze odbędzie się konopery: „Carmen”, „Straszny dwór” cert upamiętniający Jana Pawła II – w programie jest „Missa latina
i „Madame Butterfly”. 3 kwietnia na sopran, alt, tenor, bas, chór mieszany i orkiestrę”, wielki utwór
z widzami spotkają się twórcy majo- łódzkiego kompozytora Zdzisława Szostaka w znakomitym
W galerii wykoŁTF
wej premiery opery „Turandot”, zaś naniu Orkiestry Symfonicznej i Chóru FŁ podprzy
batutą
Maria
ul. José
Piotrkow24 kwietnia wystąpi orkiestra Came- Florencio, Ewy Vesin (sopran), Romualda Tesarowicza
skiej 102 (bas).
przez 123
risti della Scala. Teatr Muzyczny organizuje w kwietniu Festiwal kwietnia w filharmonii zespół Multicamerata tygodnie
będzie grać
utwory
od 8.10
bęTaneczne Zderzenia (więcej na stronie 6). Teatr Nowy zrealizował Corelliego i Mozarta, a także H. Czyża i A. Tansmana.
14
kwietnia
dzie można oglądać
premierę sztuki Larsa von Triera pt. „Dogville”. Jej bohaterowie odbędzie się koncert pt. „Woda w muzyce”, a 22 kwietnia melomani
wystawę fotografii
ukrywają młodą kobietę uciekającą przed gangsterami, potem zmu- poczują się w naszej filharmonii jak w Tatrach, usłyszą bowiem
Krzysztofa Jarczewszają do pracy, zaczynają dręczyć i wykorzystywać seksualnie. Grace „góralskie” poematy symfoniczne Wojciecha Kilara: „Kościelec”
skiego pt. „Zapozozemści się zabijając wszystkich – tę ponurą historię w reż. M. Libera i „Krzesany”. 27 kwietnia zaplanowany jest koncert muzyki barokowani”. Zobaczymy
obejrzymy 2 kwietnia w Dużej Sali. Teatr im. Jaracza pokaże w kwiet- wej, a dwa dni później – koncert z okazji 70-lecia ZSM im. S.
na niej portrety
niu dwie premiery: 9 kwietnia sztukę M. Gorkiego „Wassa Żelazno- Moniuszki w Łodzi. Akademia Muzyczna zaprasza do obu swoich
osób znanych ze
wa” w reż. Leny Frankiewicz, a 16 kwietnia – „Śmierć na gruszy” sal koncertowych – na recital fortepianowy Wojciecha Świtały, wiesceny Bachowski.
politycznej
w reż. Jakuba Falkowskiego i Sebastiana Majewskiego. Teatr Mały czór „Różne oblicza tanga” i II Łódzki Maraton
i
artystycznej.
– Nie
fot.
Krzysztof
Jarczewski
zrealizował nowy spektakl pt. „Niepoważna śmierć. Teatralny kry- W dniach 10-17 kwietnia odbędzie się XXIX Konkurs Muzyki Kamebędę udawał, że prezenminał”; prapremiera – 22 kwietnia. Powszechny wystawi „Szkołę ralnej im. Kiejstuta Bacewicza.
Jerzego
zagrać utwory
się budowa
sali
koncer- teatr
zdjęcia to chwile „upolowane” – mówi aużon”,Zakończyła
„Czad” i „Vladimira”,
a od
2 kwietnia
będzieSemkowa
żył FestiwaMocne Brahmsa
uderzenie, jazz itowane
piosenka
i Mozarta.
Następny
towej
Akademii
Muzycznej
przy ul. Żu-(więcej
tor zdjęć.wystąpi
– Zdecydowałem
na pełną współpracę
lem
Sztuk
Przyjemnych
i Nieprzyjemnych
o festiwalu
– na dzień przyniesie
17 kwietniakonw filharmonii
AndrzejsięSikorowski
i jego
Filharmonii
bardzkiej
Dałemprzeboje
im możliwość
wystąpienia
przed
stronie
7). 2. Uroczyste otwarcie odbędzie cert Orkiestry Symfonicznej
córka Maja
– krakowskiz modelami.
bard wykona
Zespołu
Pod Budą
sięWystawy
18. 10, a uświetni je cykl koncertów, któ- Łódzkiej pod batutą Pawła
aparatem
w dowolnym
sytuacji.
Tacy
oraz Przytockiego,
utwory pochodzące
z dwóch
ostatnichstroju,
płyt miejscu,
nagranych
wspólktóra
będziewystawa
towarzyszyć
Beacie
ry13
odkwietnia
adresu nowej
sali otrzymał
„AŻ
są, 1jakkwietnia
chcą, ale jednak
pozowali.
scenoniepianistce
z córką. W
Wytwórni
będzie–grać
MattWybierali
Dusk. Nazaw Muzeum
Miastatytuł
Łodzi
zostanie
otwarta
w Koncercie
fortepianowym
festiwal”,
a trwać
będzie Andrzeja
(nomen omen!)
kostiumy,
mimikę,
rekwizyty.
A może
jednak,
jutrz
swoją solową płytęgrafię,
będzie
promować
Piotr
Rogucki.
8 kwietnia
obrazów,
grafik
i rysunków
Gieragi. WBilińskiej
Muzeum WłókienW. Lutosławskiego.
programie
też
aż do10
18 kwietnia
grudnia. Już
17.10 na
estra- kolekcji
dzięki wolności pozy,
są na
tych zdjęciach
prawdzisię sąkoncert
zapowiadający
nowy
album
grupy Hey
pt.
nictwa
zakończy
sięnowej
prezentacja
pozaeuropej- Wodbędzie
G. Verdiego,
Britte- będzie
dzieastanie
Akadewi? śpiewać
Warto sprawdzić!
„Błysk”. i7B.
kwietnia
Ania Dąbrowska, a 9 kwietnia –
skiej,
do 28Orkiestra
kwietniaSymfoniczna
można oglądać
grafikęutwory
użytkową
z okresu R. Wagnera
(18.10). Serdecznie
(BeO)
mii Muzeum
Muzycznej
w Łodzi,
aby pod
batutą naparyskiego
kolei w będzie
galerii występem
Akademickiego
OśrodMaria Pleszek.
Koncert 17Zkwietnia
Kasi StankiePRL.
Sztuki
udostępnia
rekonstrukcję
salonu zapraszamy!
ka Inicjatyw
Artystycznych
do 16.10
będą
jest jubileusz
25-lecia zespołu.
Polecam
z XXI wieku, która od 25 lat wędruje po muzeach świata; Łódź jest wicz i Varius Manx – okazją
eksponowane
Grzegorza
Michałowex cathedrazdjęcia
(21 kwietnia
w Sali
przy ul.
pierwszym w Europie przystankiem na trasie „Salon de Fleurs”; za także wieczór z cyklu Jazz
wystąpiktóry
Krzysztof
Herdzin
Trio.pracy zawojego sprawą poczujemy się w ms1 jak w salonie, gdzie pokazano obra- Żubardzkiej), w którymskiego,
obchodzi
25-lecie
zy Cézanne'a i Picassa. W ms2 do 24 kwietnia można oglądać prace
Film
dowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
Jána Mančuški, a w Galerii Sztuki Dawnej Pałacu Herbsta do 17
W Muzeum Kinematografii
obejrzymy
otwartą Ilustrowanym”,
w marcu wystaod publikacji
w „Expressie
kwietnia – kolekcję Czartoryskich. 3 kwietnia w galerii ECK Logos wę „Filmy Wajdy w światowym
plakacie
filmowym”.
Kino Charlie
potem robił
zdjęcia
dla „Przeglądu
Sportozostanie otwarta wystawa rysunków Andrzeja Grendy, do 3 kwietnia planuje w dniach 15-21 kwietnia
Tydzień– Kina
Hiszpańskiego.
wego”, obecnie
dla redakcji
fotograficznej
w Ośrodku Propagandy Sztuki obejrzymy prace laureatów KonkurDla naszych pociech Polskiej Agencji Prasowej. Zapraszamy! (jm)
Marek
su im. Wł. Strzemińskiego, do 8 kwietnia w Art Inkubatorze – wystaW Mec.
Teatrze
Nowym 10 kwietnia odbędą się warsztaty Bardzo Mała
Kopczyński,
wę laureatów konkursu na projekt, zaś do 10 kwietnia w galerii ande- Literacka
pt. „Andersen i jego baśnie”, a 14 kwietnia teatr zaprasza
mec. Bożenabaśni” – widowisko performatywne łączące czytal’s Art – obrazy czeskiej malarki Veroniki Holcovej. Wystawę tkani- na „Pogromców
Niecieckany obejrzymy także w foyer Sali koncertowej Akademii Muzycznej, nie tekstu
z żywym planem. Nową propozycją Teatru Wielkiego są
Ostojska
gdzie prezentowany jest dywan autorstwa prof. Jolanty Rudzkiej- warsztaty dla dzieci od 7 lat pt. „W krainie chińskiego smoka”, zwiąi dziekan
-Habisiak. Do 10 kwietnia na stelażach w rotundzie galerii handlo- zane z premierą opery „Turandot”, której akcja toczy się w Chinach
ORA Jarosław
wej w Manufakturze można oglądać wystawę „Krzysztof Kieślowski – w dniach
2-10 kwietnia dzieci będą budować przestrzenną, zdolną
Szymański
– Ślady i pamięć”, przygotowaną przez Muzeum Kinematografii do tanecznej
animacji kukłę smoka chińskiego (ok. 15 m długości).
fot. Maciej
w 20. rocznicę śmierci reżysera.
Beata Ostojska
Grzegorek

AŻ Akademii Muzycznej

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

13 września w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 63 zgromadzili się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci
i wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień
z okazji X rocznicy śmierci Bożenny Banasik.
W spotkaniu wzięły też udział Jej dzieci - Kinga
i Maciej Banasik. Prawnicy ciepło i serdecznie
wspominali byłą dziekan ORA, podkreślając Jej
charyzmę i wkład w umocnienie pozycji polskiej
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień
pomagały piosenki francuskie wykonane przez

Agnieszkę Grajnert – Bożenna Banasik była bowiem wielbicielką kultury francuskiej. Postać
Pani Dziekan przypomniał poświęcony Jej dokonaniom film dokumentalny, a wieczór był także
promocją wydanego pośmiertnie tomiku wierszy
Bożenny Banasik „Miłość w ogrodzie”, który do
druku przygotowało nasze wydawnictwo. Inicjatorami spotkania byli adwokaci Bożena Nieciecka-Ostojska i Marek Kopczyński, a patronat nad
nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.
(BeO)

fot. Grzegorz
Michałowski

TERMINY NAJBLIŻSZEJ AUKCJI: 23 kwietnia - 182 Aukcja Dzieł Sztuki
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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.:
42 299 92 72
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
SILVER SCREEN al. Piłsudskiego 5 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 639-58-00/58
KINO BODO Rewolucji 1905 r. 78/80 . . . . . . . . . . .
tel.:
539-801-858

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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Postawiłem na jakość
Rozmowa z Dariuszem Sojką,
właścicielem restauracji „Quale”

Skąd nazwa lokalu?
Quale po łacinie oznacza odczuwalną jakość i z myślą o niej zaprojektowaliśmy lokal. Pragniemy by
nią emanował.
Jak długo działa Pan w gastronomii?
Czwarty rok. Zacząłem od Klubu
Szafa, który przejmowałem gdy miał
problemy, dlatego zmieniłem jego
wnętrze, skoncentrowałem uwagę na
muzyce i klimacie retro. Obecnie
pub nieźle prosperuje. Quale Restaurant to odmienny projekt, łączący
nowoczesność z elegancją lat
20-stych. To lokal dla ludzi ceniących
Od kwietnia w Teatrze Wielkim
kawiarnia Clakier Caffe
jakośćdziała
i smak.
(tel. 733 300 072). Ale można tu nieJak
tylko
wypić
smaczną restauracji?
kawę, zjeść
powstała koncepcja
ciasta własnego wypieku i wypić drinka
w przerwach
między spekKoncepcja
lokalu inspirowanego
taklami. Lokal czynny jest od 10.00
do 18.00lat
(w dni
spektakliwynika
nawet
stylistyką
20-stych
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy
tu smakowitetamtym
dania naokregoz moich zainteresowań
rąco, w tym chrupiące krewetki
na sałacie
z sosem
słodko-pikantsem,
zwłaszcza
muzyką
i estetyką.
nym. Clakier Caffe jest bardzoZarysowałem
ustawny i można
wizję,tua zorganizować
wystrój wnębankiet, przyjęcie lub spotkanie
okolicznościowe
– kawiarnię
protrza
zaprojektowało
łódzkie biuro
wadzi Dariusz Trzmielak, właściciel
cenionej firmyMoomoo
cateringowej
INarchitektoniczne
ArchiTERBANKIET oraz restauracjitecks.
„Congresowa”
w nowej
Hali Łódź
Inwestycja trwała
półtora
roku.
EXPO. W Clakier Caffe można
obejrzeć
malarstwa
Miejsce
jestwystawę
łodzianom
znane, Beaty
wcześniej
na górnych
piętrach do
działał
tu
Szwed, znanej artystki i autorki
opracowań
graficznych
ponad
Francaise,
teraz Gorąco
nad restau50 filmów fabularnych, w tym Alliance
„Seksmisji”
i „Vabank”.
poracją mieszczą się biura.
lecam i zapraszam!
Kogo Pan chce tu przyciągać?
Przede wszystkim smakoszy
poszukujących zindywidualizowanego serwisu i jakości. Elegancki
wystrój połączyliśmy z wytworną
kuchnią Szymona Stacha, nowoczesnym cocktail-barem oraz cigar lounge. Zadbaliśmy o tło muzyczne.
Lokal z pewnością przypadnie
do gustu miłośnikom whisky – oferujemy ponad trzysta rodzajów whisky z całego świata. Na życzenie gości
wspólnie z barmanem nasi kucharze
dobiorą odpowiedni do trunku
appetizer, danie lub deser. Restauracja ma też specjalną salę dla osób
i firm planujących organizację
zamkniętych spotkań.
Jerzy Mazur

Teatralny Clakier

Łódź, ul. Narutowicza 48; tel (42) 253-80-39
www.qualerestaurant.pl; biuro@qualerestaurant.pl

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

Poznaj prawdziwy smak Indii

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

CELTYCKIE
SMAKI
tel. 690 419 141,
502 960 697
info@celtyckiesmaki.pl
www.celtyckiesmaki.pl

Profesjonalne usługi porządkowe
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Szef kuchni Szymon Stach
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Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977
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Hort Cafe się zmieni
Od nowego sezonu ogródek
Hort Cafe zyska nowe oblicze. –
Będzie nawiązanie do historii, mnóstwo
zieleni, wygodne meble i atmosfera sprzyjająca wypoczynkowi – zapowiada
Anna Krawceniuk, właścicielka
kawiarni. – Na razie z przebudową
czekamy. Wiele służb i osób włożyło mnóstwo pracy w nasze projekty, ale potrzebujemy jeszcze sporo zezwoleń. Dlatego marnowanie sezonu byłoby bez sensu. Inwestycja ruszy wiec w przyszłym sezonie, zaś
w obecnym firma na pewno będzie się
angażować w lipcowe urodziny miasta.
Gdziekolwiek jestem, a ostatnio byłam
już cztery razy we Francji, gdzie być może
uruchomimy
własną
zawsze
Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42
207 27 60
orazprodukcję,
793 483 to
936,)
zadobrze
o Łodzi –
prasza w październiku na nowe mam
daniaokazję
szefamówić
kuchni,
przyrządzane
bo jestem
z Wrocławia,
ale dla
mnieGeorHort
pod okiem znawców – konsultantem
lokalu
jest m.in.
prof.
i odwrotnie!
gii Mintcher z Katedry SlawistykiCafe
UŁ.to–Łódź
W tworzeniu
karty dań pomaga
Pierwsze
działania
związane
nam też Mariana Mamos, znawczyni kuchni
Bałkanów
– wyjaśnia
Maciej
z przebudową
ogródka
firma
Sosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy
tu już kilka
smakowitych
podejmie
jeszcze
w
tym
sezonie,
dań, a tym razem przyglądaliśmy się jak powstają zelevi sarmi, czyżeby (polskie
nie marnować
dni,
li gołąbki w liściach kiszonej kapusty
robioneciepłych
są z kapusty
zaś sama inwestycja zacznie z końsłodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna bułgarska pasta z pieczonych
cem lata po wakacjach. – Jestem przebakłażanów, grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne,
konana – podkreśla Anna Krawcegorąco te dania polecam!
niuk – że następny sezon to będzie nowa
odsłona Hort Cafe. Ogródek będzie miał
elementy związane z historią Łodzi,
mamy też pomysł, żeby na górze był
taras. Pomysłów zresztą mamy bardzo
dużo, czekam tylko na możliwości ich
zrealizowania. Rok temu rozmawiałam
nawet o utworzeniu takiego punktu
w Boombaju, teraz pojawiła się Francja.
Takie pomysły mnie
uskrzydlają
i powoPieczone bakłażany
Pasta kiopołu
Gołąbki
zelevi sarmi
dują, że chce się robić więcej!
Życzymy zatem powodzenia
i trzymamy kciuki!
Jerzy Mazur

Jesień po bułgarsku
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rekomenduje JERZY MAZUR

Grupa trzyma się dobrze

Rozmowa z Grzegorzem Zielińskim
współwłaścicielem restauracji Braci Zielińskich

Jakie są dzisiaj Restauracje Braci
Zielińskich?
Sporo się zmieniło. Wyszliśmy
z hoteli PT Łódź, które zostały sprzedane, a niektóre zburzone – choćby
„Centrum”, w którym mieliśmy kiedyś największy lokal „Greenski”.
Nasz flagowy okręt to teraz Restauracja Klub PUB 97, a w grupie są „Dworek” i pizzerie „Solo”, które wciąż się
rozwijają. Dalej prowadzimy catering – organizowaliśmy imprezy
w Polsce oraz w Brukseli, Szwecji i na
Litwie, a teraz szykujemy się
do obsługi jubileuszu 25-lecia łódzOd kwietnia w Teatrze Wielkim
działanakawiarnia
Clakier
kiej firmy
ponad 1000
osób.Caffe
(tel. 733 300 072). Ale można tu nieŁódź
tylkosięwypić
smaczną
kawę,
zjeść–
bardzo zmienia, a z nią
ciasta własnego wypieku i wypić
drinka
w przerwach
między
spekłódzka
gastronomia.
Jakie są
teraz trendy?
taklami. Lokal czynny jest od 10.00Miasto
do 18.00
(w dni
spektakli nawet
traci
mieszkańców,
któdo 24.00), a w porze lunchu zamówimy
tu smakowite
dania naKragorzy w porównaniu
z Warszawą,
rąco, w tym chrupiące krewetki
na sałacie
z sosemczy
słodko-pikantkowem,
Poznaniem
Gdańskiem
nym. Clakier Caffe jest bardzo– ustawny
możnadlatego
tu zorganizować
zarabiająi mniej,
trudno tu
bankiet, przyjęcie lub spotkanie
okolicznościowe
– kawiarnię
proprowadzić
i utrzymać
lokal z najwyżwadzi Dariusz Trzmielak, właściciel
cenionej
firmy cateringowej
INszej półki.
Konkurencja
jest zresztą
TERBANKIET oraz restauracjiw„Congresowa”
nowejostra
Halii Łódź
tym segmenciew
bardzo
hoteEXPO. W Clakier Caffe można
wystawę
malarstwa
Beaty
le obejrzeć
z czterema
gwiazdkami
wyspecjalizowały
się w obsłudze
tej grupy
klienSzwed, znanej artystki i autorki
opracowań
graficznych
do ponad
50 filmów fabularnych, w tym tów.
„Seksmisji” i „Vabank”. Gorąco poA jak rozwija się założone przez
lecam i zapraszam!
Pana Łódzkie Convivium Slow Food?
Convivium liczy kilkadziesiąt
miłośników dobrego smaku i utrzymujemy się w tempie ok. 10 spotkań
rocznie, a ostatnio robiliśmy nawet
spotkanie wyjazdowe w hotelu Ireny
Eris w Polanicy. W tym roku we
wrześniu jedziemy na Targi Slow
Food do Włoch. Będzie to już nasz 6
wyjazd, a targi odbywają się co dwa
lata. Nasze Convivium jest największe w Polsce, a ostatnio coraz więcej
dołącza do niego producentów zdrowej żywności z województwa.
Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych sukcesów!
Jerzy Mazur

Teatralny Clakier
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PIZZERIA
IN CENTRO
Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92

Klub Spadkobierców

Poznaj prawdziwy smak Indii

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

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

ul. Moniuszki 1A
www.facebook.com/senoritasrestaurant
Rezerwacje: +48 501 671 700
rezerwacje@senoritas.pl

Restaurant Week będzie w Łodzi
W dniach 1-10 kwietnia w Łodzi po raz pierwszy odbędzie się
Restaurant Week z udziałem 22 łódzkich restauracji. Organizatorzy:
Adam Kopczyński, Igor Jankowski, Kasia Jankowska i Natalia Adamus przewidują udział 5 tysięcy gości. Restauracje przygotują specjalnie menu, w którym pojawią się tak ciekawe dania, jak zębacz, grasica
cielęca, czy „powietrze z czekolady”. Trzydaniowy posiłek będzie
można wtedy zjeść za 39 zł (napoje i ewentualne alkohole to dodatkowy koszt). To nie jest festiwal pośpiechu – podkreślają organizatorzy. To impreza dla ludzi, który lubią posiedzieć w miłym gronie,
przy smacznym daniu i butelce dobrego wina. Nadchodząca edycja
odbędzie się 9 miastach, w tym 3 nowych – właśnie w Łodzi oraz
Szczecinie i Lublinie. Założeniem festiwalu jest promowanie idei
wychodzenia z domu, a do udziału zaproszono lokale z charakterem
i autorską kuchnią. Ideą przewodnią jest kwitnąca scena restauracyjna w Polsce, rozumiana
także w sensie używania kwitnących ziół i kwiatów jadalnych.
Korzyści dla restauracji to m.in.
centralny i przejrzysty system

rezerwacyjny, a każdy restaurator może się przygotować z tygodniowym wyprzedzeniem. Profile restauracji są dostępne na stronie www.restaurantweek.pl oraz na Facebooku, gdzie wymienione są nazwiska
restauratorów i szefów kuchni oraz architektów wnętrz lokali. Każdy
gość, który zarezerwuje stolik, ma półtorej godziny, żeby zjeść obiad,
deser, zamówić sobie dobre wino.
Każda z restauracji ma swojego
ambasadora, który ocenia dania
i zachęca kolejne osoby do odwiedzenia restauracji. Wśród nich są
Iza Lach, Piotr Miazga, Jakub
Koźba, Tomasz Boruszczak i Sylwia Kurzela. Zapraszamy!
(jm)

Karmelizowany brzuch wieprzowy Quale

Przedstawiciele restauracji biorących udział w festiwalu

Polik wieprzowy sous vide U Kretschmera

Łódzkie Łabędzie wręczone

Rozstrzygnięto IV edycję konkursu na wybór „Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2015", organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Jego celem jest wyróżnienie pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia
w szkołach, promowanie współpracy ze szkołami oraz inspirowanie
pracodawców do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku
współczesnej edukacji. Podczas Gali Finałowej w Muzeum Miasta
Łodzi wiceprezydent Tomasz Trela wręczył laureatom statuetki Łódzkich Łabędzi oraz wyróżnienia. Statuetkę zdobyli w kategorii przed-

Trybowane udko z kurczaka Klub Wino

siębiorstw zatrudniających
do 10 osób – Biuro Turystyczne Raftur, zatrudniających od 11
do 50 osób – Przemysław Rokicki,
a w kategorii zatrudniających powyżej 50 osób – spółka BSH Sprzęt
Gospodarstwa Domowego. Wyróżnienia otrzymały firmy „ALEX”
Paweł Leńczuk, Systemy Nauczania i Prezentacji Interaktywnych
SYNAPIA, Procter & Gamble oraz Veolia Energia Łódź SA, wyróżnienia w skali kraju otrzymały spółka Nowa Szkoła i Transition Technologies SA. Gratulujemy!
(jm, zdjęcia ŁCDNiKP)

Nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne dla firm i instytucji
Dedykowane łącza światłowodowe
Doświadczony zespół specjalistów
100% własnej infrastruktury
Projektowanie i realizacja indywidualnych rozwiązań it oraz PBX/IPPBX
Internet
asymetryczny
do 200/20 Mb/s
+ WIFI

Internet
symetryczny
do 1Gb/s

Transmisja
danych lub
dzierżawa
włókien

Dostęp do
węzłów wymiany
danych (PLIX,
TPIX, THINX)

Łącza
telefoniczne
- analogowe,
cyfrowe ISDN
i SIP Trunk

Platformy
telefoniczne
PBX/IPPBX

Sieci
bezprzewodowe
WIFI

Sieci
komputerowe
LAN

Firmy małe
Firmy średnie
i sieci handlowe
Firmy duże
i wielooddziałowe
Instytucje
publiczne
Placówki
oświatowe
Operatorzy

rozwiązania rekomendowane dla poszczególnych grup klientów.
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W maju odbędzie się XIV edycja Biegu Ulicą Piotrkowską ROSSMANN RUN. Pierwsza odbyła się w 2002 roku, a głównym założeniem inicjatorów przedsięwzięcia, łódzkich dziennikarzy sportowych, było przekonanie mieszkańców, że bieganie główną ulicą
miasta to znakomita zabawa, sposób dbania o zdrowie i promocja
dla regionu. Po raz trzeci bieg ma nową nazwę za sprawą sponsora

Walczymy z Szympansem!
Marcowe spotkanie Klubu Dyrektorów Finansowych „DIALOG” organizowane przez warszawskie Wydawnictwo Business Dialog przy współpracy „Rynku Łódzkiego”, poświęcone
było komunikacji oraz związanej z nią
walce, jaka na co dzień odbywa się wewnątrz nas między… Szympansem, a Człowiekiem. Naszą moderatorką była Agnieszka M. Staroń,
coach, trener, konsultant – właścicielka firmy MAGA Consulting
i autorka bloga Przyjazny Coaching. Zaczęliśmy od pytania: jak
przekazywać informacje aby chronić interes firmy oraz własny,
a zarazem dać poczucie bezpieczeństwa innym? Agnieszka M. Staroń
przywołała opinię profesora Steve`a Petersa, psychiatry i eksperta
medycyny sportowej, który twierdzi, że w naszym mózgu koegzystują mechanizmy Szympansa i Człowieka. Szympans siedzi u nas
w płacie limbicznym – części mózgu, która odpowiada za emocje.
Natomiast Człowiek usadowiony jest w płacie czołowym – myśli
i działa logicznie. Szympans podejmuje działania w oparciu o popędy, a jego głównym zadaniem jest przetrwanie – chroni siebie,
potomstwo, stado i terytorium przed zagrożeniami. Jest kilkakrotnie
szybszy i silniejszy od człowieka. Dlatego tak ważne jest dostrzeżenie
i zaakceptowanie jego potrzeb. Dopiero wtedy można nim zarządzać. Gdy szef firmy informuje o planowanych zmianach nasz
Szympans od razu widzi czarny scenariusz. Nie dostrzega możliwych
plusów takiej sytuacji. Gdy coś na nas leci, odruchowo zamykamy
oczy, dopiero później Człowiek, czyli kora mózgowa, podpowiada
– zobaczmy, co leci i jak się przed tym chronić. Skutkiem tego
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tytularnego, jakim jest ROSSMANN, a w tym roku do grona sponsorów dołączyła także firma IMMERGAS. Od początku bieg znakomicie wpisywał się w strategię miasta i strategię ulicy Piotrkowskiej.
Przez kolejne lata bieg stawał się imprezą gromadzącą czołowych
zawodników z kraju. Ze względu na coraz większe zainteresowanie
impreza została w tym roku podzielona na dwa eventy. Biegi szkolne, w tym także niezwykle popularna rywalizacja przedszkolaków,
zorganizowane zostaną 21 maja pod nazwą Mini Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Limit uczestników to 1500 osób. Udział
w zawodach dla najmłodszych będzie bezpłatny. – Dzięki organizacji osobnego wydarzenia możemy zaproponować więcej kategorii
wiekowych, by jeszcze bardziej zrównać szanse – tłumaczy Robert
Blesiński ze stowarzyszenia Akademia Sport i Zdrowie, organizator
imprezy. – Dla przykładu: zamiast kategorii klas 1-3 będzie rywalizacja klas 1-2, w dalszej kolejności 3-4 i 4-6. Oczywiście miejscem zabawy będzie ulica Piotrkowska z metą w Pasażu Schillera. Bieg główny
ROSSMANN RUN odbędzie się 28 maja o godz. 19.00, można się
jeszcze zgłaszać na stronie www.biegpiotrkowska.pl

mechanizmu jest fakt, że osoba przekazująca trudne wiadomości
musi się zwykle zmierzyć z Szympansami odbiorców tych treści…
Różnie to się odbywa w firmach – np. w spółkach giełdowych
każda decyzja podjęta na posiedzeniu zarządu firmy musi być upubliczniona w ciągu 24 godzin, bo takie przepisy obowiązują Giełdę
Papierów Wartościowych. Jak się to obchodzi? Ano członkowie
zarządu wychodzą do toalety i tam się informują o tym, czego nie
chcą dać do wiadomości publicznej. W mniejszych spółkach właściciel nie musi informować o swoich planach, a jego milczenie może
tworzyć stresową sytuację wśród pracowników. Szczególnie wtedy,
gdy trwają ustawiczne spotkania z udziałem obcych ludzi w pokoju
konferencyjnym. Plotki tworzą burzę w szklance wody. Przychodzi
np. nowa księgowa, ludzie dowiadują się, że pracowała w spółkach,
które zwalniały dużo osób – i na wszystkich pada blady strach.
Zatem komunikacja w firmie jest niezwykle ważna, ale – podkreśla
Agnieszka M. Staroń – musi być obwarowana precyzyjnymi zasadami, a wiele decyzji powinno być podawanych także na piśmie. Bywa
też tak, że menedżerowie firmy nie dostają wystarczającego wsparcia
informacyjnego od zarządu. Chodzi tu nie tylko o sposób przekazywania trudnych komunikatów lecz również o możliwość udostępnienia w miarę dużej ilości informacji – tak, by pracownicy widzieli
tło sprawy i byli w stanie ujarzmić siedzące w ich głowach Szympansy. Warto zorganizować spotkanie przy kawie – np. w neutralnej sali
konferencyjnej – i omówić strategię działania. Dyskusja zawsze tworzy nowe możliwości dialogu, ale trzeba się wtedy otworzyć na
innych. Więcej na ten temat znajdziemy na blogu
www.przyjaznycoaching.pl/2016/02/ty-i-twoj-szympans_14.html
oraz stronie www.businessdialog.pl
Jerzy Mazur, zdjęcia Sebastian Szwajkowski

19

RYNEK

ul. Drewnowska 102
91-008 Łódź
tel.: 662-005-955, 662-005-855

www.opiekawdomu.com.pl

Centrum Rehabilitacji "Kraszewskiego" Łódzkiej Fundacji Rehabilitacji "Kamień Milowy"

ul. Kraszewskiego 7/9
93-161 Łódź
tel. 42 643 43 00
fax. 42 643 80 06
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
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Wiosenny BRONKOS

BRONKOS to jedyny autoryzowany łódzki diler Husqvarna –
zapraszamy do zakupów w sklepie przy ul. Bronisin 17 i odwiedzenia
strony www.bronkos.pl Oferujemy na miejscu bardzo szeroki wybór
kosiarek, wykaszarek, traktorów, riderów. Doradzimy przed zakupem, a przy zakupie każdy klient zostanie
krótko przeszkolony w zakresie obsługi
i konserwacji maszyny. Każda maszyna
zaś zostanie przekazana klientowi gotowa
do pracy i wyregulowana. Przed zakupem
traktora czy ridera jest możliwość wykonania jazdy próbnej! Na sezon wiosenny
2016 r. firma Husqvarna przygotowała
specjalną atrakcyjną ofertę na kosiarki

serii LC (z koszem). Każdy klient może zdecydować się na zakup takiej kosiarki w ofercie RAT 0% z płatnością rozłożoną na 10
równych miesięcznych rat, bez żadnych
dodatkowych kosztów. W tym roku do gamy modeli kosiarek dołączyło kilka nowości. Wśród nich są kosiarki do mniejszych trawników LC140 i LC140S o szerokości roboczej 40 cm, po kilku latach
nieobecności w gamie Husqvarna pojawiły się ponownie lekkie
kosiarki z obudową z kompozytu – modele LC247 i LC247S o szerokości roboczej 47 cm. Kolejną nowością są kosiarki LC348VI oraz
LC353VI, wyposażone w mocne silniki Briggs&Stratton z technologią InStart®, która pozwala na uruchomienie silnika bez linki rozrusznika, pompowania i ssania – po dociśnięciu dźwigni hamulca.
Serdecznie zapraszamy!

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

rynek Łódzki 4(179) 2016

21

CAR SERVICE

