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Pomnik Ulicy Piotrkowskiej znów
podniesiono o 1 cm. Niezwykły
pomnik rośnie razem z miastem i jego
mieszkańcami. To już tradycja,
że zawsze 15 maja, w dzień Święta Ulicy
Piotrkowskiej, obelisk jest podwyższany o jeden centymetr. Dzięki temu ma
on zawsze tyle centymetrów, ile lat ma Piotrkowska. W tym roku osiągnął już 194 cm wysokości – i właśnie tyle lat ma najsłynniejsza ulica
Łodzi. Kolejne ogniwo pomnika założono w honorowej asyście Łódzkiej Straży Miejskiej.
Jerzy Mazur

ABSL Talks w EXPO
Co łączy Randi Zuckerberg, Marcina Gortata i Aleksandrę Przegalińską? Całą trójkę, usłyszymy 12 czerwca podczas Konferencji ABSL Talks
– wydarzenia, w którym znane postacie z różnych branż opowiedzą o tym, jak przekuć pasję
w sukces. Głównym gościem konferencji będzie Randi Zukerberg fot. Wikipedia
Randi Zuckerberg, założycielka i dyrektor generalny Zuckerberg Media,
butikowej agencji marketingowej i produkcyjnej. Na ABSL Talks wystąpią również: koszykarz Marcin Gortat, ekspert od social media i online
marketingu Yuri Drabent, trenerka biznesowa Sylwia Królikowska,
dziennikarz i fotograf podróżniczy Tomasz Michniewicz i badaczka
z amerykańskiego MIT Aleksandra Przegalińska. Całe wydarzenie
poprowadzi Karol Paciorek, youtuber znany ze swojego kanału „Lekko
Stronniczy”. ABSL Talks chce inspirować jak najszerszą publiczność
przygotowując różnorodną tematykę wystąpień. Więcej informacji
o wydarzeniu i biletach – na stronie www.absl-talks.com
(jm)

Kosmynka w Berlinie
TYPO to jedna z największych i najbardziej
popularnych konferencji-festiwali poświęconych
kulturze wizualnej i grafice użytkowej. Impreza
od 1995 r. roku odbywa się cyklicznie w Berlinie,
Londynie i San Francisco. W tym roku w maju na
konferencji TYPO Berlin 2017 Wanderlust zaprezentowany został projekt realizowany przez Borysa
Kosmynkę w ramach programu Stypendia Artystyczne Prezydenta Miasta Łodzi. Założeniem projektu było opracowanie merytoryczne i wizualne prezentacji multimedialnej dotyczącej zbiorów typograficznych
Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi. Na prezentację składały się elementy graficzne, dokumentacja fotograficzna, materiały filmowe oraz
przygotowany wykład. Każdy z wymienionych środków pozwolił
odbiorcom projektu lepiej zapoznać się ze zbiorami muzeum, które stanowią fizyczne świadectwo historii polskiej typografii. Gratulujemy!

Foto Festiwal

XVI Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi Fotofestiwal
2017 zacznie się w Dzień Dziecka i potrwa do 11 czerwca. To jedno
z najważniejszych wydarzeń fotograficznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponad 50 wystaw w różnych częściach miasta, spotkania, przegląd portflolio, warsztaty i pokazy slajdów co roku przyciągają do Łodzi niemal 20000 widzów z całego świata. Na zamówienie
festiwalu powstają wystawy analizujące tematy współczesnej fotografii. Organizatorzy proponują nowy program i tematy, a uczestnicy tej
edycji tworzą nowe światy i „niby-biografie“ pokazujące świat tak
dziwaczny, że aż nieprawdopodobny. Oszukują, wymyślają, wysyłają
dwuznaczne sygnały, by wciągnąć widza w swoją grę i zmusić do wyjścia z roli obserwatora. Zespół kuratorski zaprezentuje prace mistrza
mistyfikacji Joana Fontcuberty, jednego z najbardziej znanych artystów i teoretyków fotografii.
Zobaczymy też instalacje Noémie
Goudal, projekt tropiciela absurdów Martina Kollara i wystawę
kuratorską Augustina Rebeteza.
Trzeba tu być!
(BeO)
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Miasto Mody PTAK

ski. Węzeł komunikacyjny autostrady A1 i drogi ekspresowej S8
daje idealne połączenie z każdym
zakątkiem kraju, co bezpośrednio
przekłada się na wzrost klientów. Z Gdańska dojechać tu teraz można
w niecałe 3 godziny, a z Katowic w godzinę i 30 minut. A centrum
nie sposób przegapić. Przejeżdżając przez Rzgów po obu stronach
drogi widzimy kompleks hal z czerwonej cegły, nawiązujący
do fabrycznej zabudowy Łodzi. Jeśli ktoś wybiera się na zakupy
w sobotę, powinien zrobić to bardzo wcześnie – często nie sposób tu
znaleźć miejsce dla samochodu, tylu jest gości z całego kraju. Stoją tu
także autobusy z Ukrainy, Rosji, Czech, Białorusi, a nawet Rumunii
czy Węgier. Wszędzie słychać różne języki, ale przeważa rosyjski. Bogata oferta Miasta Mody PTAK przyciąga co roku ponad 7 milionów
klientów. Tak wielkie zainteresowanie prowadzi do nowych inwestycji, dzięki którym Miasto Mody wciąż się powiększa. Już we wrześniu
2017 otwarta zostanie Hala S, w której znajdować się będą nowoczesne
stoiska. Zlokalizowana będzie w bezpośrednim sąsiedztwie hali D,
przy największym parkingu, co
dodatkowo wpływa na jej atrakcyjność. Gdy rozeszła się wieść,
że powstaje, przed biurem firmy
dzień przed rozpoczęciem sprzedaży stoisk ustawiły się kolejki
chętnych. Wygląda na to, że teraz
Europa przesypia Ptaka…
Jerzy Mazur

To miasto w Rzgowie pod Łodzią budowano od zera, a dziś handluje tu 2,5 tys.
firm. Nie da się przejść całego centrum,
chyba że przeznaczymy na to kilka dni.
Łącznie trzeba obejść 250 tys. m kw. – taką
powierzchnię zajmują wszystkie sklepy.
Początki były skromne. Centrum powstało w 1993 r. – był tu po prostu plac, na którym okoliczni producenci
odzieży handlowali towarem ułożonym w kartonach. Klienci zmieniali się na przestrzeni lat, a ich oczekiwania rosły i chcieli być obsługiwani w lepszych warunkach. Chodzenie w deszczu, czasem błocie, zaczynało im przeszkadzać. Właściciele centrum doskonale wyczuli te
nastroje. I zaczęli budować ogrzewane hale z porządnymi toaletami
i zapleczem gastronomicznym. Gdy w 1994 r. pisałem o tym reportaż
dla poznańskiej „Gazety Targowej”, po rozmowie z Antonim Ptakiem
i Kazimierzem Ćwikłą zatytułowałem ten rozdział „Łódź przespała Ptaka”.
Na czym polega sukces Miasta Mody? Z pewnością na różnorodnym i bardzo bogatym
asortymencie. Ale nie bez znaczenia jest też to, że centrum
powstało w samym sercu Pol-

China Homelife Show

-Wschodniej, których na targi przybędzie wg szacunków około
10 tys., będą mieli więc w czym wybierać. Aby zarezerwować
miejsce na targach, należy wypełnić formularz rejestracyjny na
stronie chinahomelife.com.pl
(jm)

W dniach 6-8 czerwca w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie
odbędzie się VI edycja targów China Homelife Show
– to największe w Europie Środkowo-Wschodniej targi
chińskich producentów, targi branży odzieżowej i szeroko rozumianego wyposażenia dla domu, połączone
kolejny raz z targami maszyn i urządzeń China Machinex. To ogromna szansa dla polskich przedsiębiorców
na nawiązanie kontaktów z chińskimi firmami i znalezienie odpowiedniego partnera z Państwa Środka.
Organizatorzy targów oferują bezpłatną usługę Match
Makingu. Dzięki niej chińscy dostawcy i polskie firmy
są ze sobą kojarzeni przede wszystkim na podstawie
zapotrzebowania na konkretne produkty. Kupujący
i wystawcy mogą skontaktować się ze sobą wcześniej,
przeprowadzić wstępne rozmowy handlowe, aby później spotkać się osobiście na targach w Nadarzynie.
Na imprezie pojawi się ponad 1200 najlepszych producentów z Chin. Są oni dokładnie sprawdzani przez
organizatora – wszyscy muszą się legitymować międzynarodowymi certyfikatami jakości. Chińscy producenci będą mieli do zaoferowania liczbę około 60000 produktów. Przedsiębiorcy z krajów Europy Środkowo-

PAŹDZIERNIK

13-15.10.2017
X Międzynarodowe Targi
Żywności Ekologicznej i Naturalnej
NATURA FOOD

Łączymy biznes

13-15.10.2017
VI Targi Ekologicznego Stylu
Życia beECO

CZERWIEC

1.06.2017
Konferencja Komunikacja
i Transport w Mieście

15-17.09.2017
XVI Międzynarodowe Targi
Zoologiczne PET FAIR
27-28.09.2017
II Łódzkie Regionalne Targi Pracy

MIĘDZYNARODOWE TARGI ŁÓDZKIE SPÓŁKA TARGOWA Sp. z o.o.
93-590 Łódź, al. Politechniki 4, tel. 42 674 15 00, fax 42 674 15 01

TARGI
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LISTOPAD

WRZESIEŃ

24-26.11. 2017
VII Salon Ciekawej Książki
29-30.11.2017
II Targi Logistyki Magazynowej
INTRALOMAG

www.targi.lodz.pl
info@targi.lodz.pl
www.facebook.com/lodzinternationalfair
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Pozytywnie o EXPO 2022

Fotografie
na wystawach

W maju Komitet Wykonawczy Międzynarodowego Biura
Wystaw (BIE) przekazał państwom członkowskim raporty z misji
ewaluacyjnych przeprowadzonych w państwach kandydujących
do organizacji EXPO International 2022/2023, czyli w Stanach
W galerii ŁTF
Zjednoczonych Ameryki, Polsce i Argentynie. Rekomendacje
przy ul. Piotrkowi raporty Komitetu Wykonawczego BIE będą prezentowane podPrezydent
skiej Hanna
102 Zdanowska
przez 3
czas Zgromadzenia Ogólnego BIE w czerwcu 2017 r., które zdecyoprowadza
delegację
tygodnie
od 8.10
będuje ostatecznie o przyjęciu bądź odrzuceniu każdej z kandydaMiędzynarodowego Biura Wystaw
można
oglądać
tur. – Ocena kandydatury Polski i Łodzi jest pozytywna – podkreślał na
po Zamku dzie
Królewskim
w Warszawie
wystawę fotografii
konferencji prasowej Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w MiniKrzysztofa
Jarczewten rok. Pierwsze
sterstwie Rozwoju, pełnomocnik rządu ds. EXPO 2022 – tym dwóch największych zamówień publicznych na
samym Komitet Wykonawczy rekomenduje dopuszczenie naszej kandydatury z nich to projekt zaangażowania zewnętrznych
skiegokonsultantów
pt. „Zapozomają
doświaddo kolejnej fazy aplikacyjnej, czyli do głosowania nad przyznaniem praw do budowania poparcia międzynarodowego, którzy
wani”.
Zobaczymy
dziado EXPO 2022/2023 na sesji Zgromadzenia Ogólnego BIE w listopadzie czenie w takich przedsięwzięciach. Drugie dotyczy
na realizacji
niej portrety
w Łodzi,
w Polsce
2017 r. Pozytywną rekomendację otrzymała również kandydatura łań promocyjnych skierowanych do odbiorcówosób
znanych
ze
5 czerwca
i w druArgentyny. Natomiast trzecie kandydujące państwo otrzymało i na świecie. W tym przetargu oferty otworzymy
sceny
politycznej
A 10 czerwca
rekomendację negatywną. Ostateczna lista kandydatów dopusz- giej połowie miesiąca wykonawca rozpocznie pracę.
fot. Krzysztof Jarczewski i artystycznej. – Nie
czonych przez BIE będzie znana po Zgromadzeniu Ogólnym BIE rozpoczyna się EXPO 2017 w Astanie, gdzie będzie
promowana
będę udawał,
że prezenkandydatura
Łodzi. Przedstawiciele
i magistratu
odwiew czerwcu.
Jerzegoubiegania
Semkowa się
zagrać
utwory Brahmsa
Zakończyła się budowa sali
koncer- Projekt
towane zdjęcia toRządu
chwile RP
„upolowane”
– mówi
auo EXPO
wkracza
zatem dzień
dzają
kolejne konkraje i organizacje.
Minister Kwieciński
i Mozarta.
Następny
przyniesie
towej Akademii Muzycznej przy
ul. Żu- 2022
tor zdjęć. – Zdecydowałem
się na pełnąpromował
współpracę
finalny etap.
Tym samym
– EXPOFilharmonii
na posiedzeniu zUN-Habitat
w Etiopii,
wcześniej
na forum
cert –Orkiestry
Symfonicznej
bardzkiej 2. Uroczyste otwarciewodbędzie
modelami. Dałem
im możliwość
wystąpienia
przed
mówi
Wojciech
Rosicki,
Wicegospodarczym
w
Zjednoczonych
Emiratach
Arabskich.
Wicepresię 18. 10, a uświetni je cykl koncertów, któ- Łódzkiej pod batutą Pawła Przytockiego,
aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji.
Tacy
przechodzizydent
Łodzi
Krzysztof
Piątkowski
był –wpozowali.
Chinach,
Prezydent
która –będzie
towarzyszyć
pianistce
Beacie
ry od adresu nowej sali otrzymałprezydent
tytuł „AŻ Łodzi
są, jak
chcą, ale jednak
Wybierali
scenomyomen!)
do finału
tego wyścigu.
Te Hanna
Zdanowska towarzyszyła
Wiceministrowi
Kultury
deleBilińskiej
w Koncercie
fortepianowym
festiwal”, a trwać będzie (nomen
grafię, kostiumy,
mimikę, rekwizyty.
A możewjednak,
ostatnie
miesiące
poświęcimy
na
gacji
do
Grecji,
natomiast
Wiceprezydent
Tomasz
Trela
towarzyaż do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej estra- W. Lutosławskiego. W programie są też
dzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdziszeroką akcję promocyjną. Jeste- szył Ministrowi Spraw Zagranicznych podczas wizyty w Japonii.
dzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akade- utwory G. Verdiego, R. Wagnera i B. Brittewi? Warto sprawdzić!
śmy w trakcie finalizowania
(jm)
mii Muzycznej w Łodzi, aby pod batutą na (18.10). Serdecznie zapraszamy! (BeO)
Z kolei w galerii Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych do 16.10 będą
rzone w głównym gmachu dawnej rozlewni wódki i dwóch nowych
eksponowane zdjęcia Grzegorza Michałowbudynkach. W postindustrialnych przestrzeniach historycznego
skiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawobudynku M1 powstanie 7000 m kw. nowoczesnych biur. W dwóch
dowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
Zabytkowe przestrzenie dawnego Monopolu Wódczanego przy nowych gmachach M2 i M3 – odpowiednio 8050 i 8350 m kw, co
publikacji
w „Expressie
ul. Kopcińskiego zamienią się w kompleks Monopolis. Powstał już daje w sumie niemal od
2500
komfortowych
miejscIlustrowanym”,
pracy. Goście
potem
robił
dla „Przeglądu
Sportoprojekt łączący najwyższej klasy biura, usługi i kulturę z szeroką i klienci Monopolis będą
mieli
dozdjęcia
dyspozycji
także restauracje,
wego”, kameralny
obecnie – dla
redakcji
fotograficznej
skwer,
zielone
tarasy na
ofertą gastronomiczną. – Biurowiec, choćby nie wiem jak nowoczesny, to kawiarnie, punkty usługowe,
Polskiej Agencji Prasowej. Zapraszamy! (jm)
muzeum
jednak dziś za mało – mówi Krzysztof Witkowski, prezes zarządu Vira- dachu,Mec.
Marek poświęcone historii Monopolu Wódczanego, galeko, właściciel całego terenu. – Miejsce pracy to już nie stanowisko z biur- rię sztuki,
teatr,
spa
z
basenem,
klub malucha i przedszkole. – To
Kopczyński,
kiem i telefonem, tylko przestrzeń, w której wygodnie i komfortowo spędzimy czas. kolejny mec.
przykład
inwestycji, która zachęca do życia i pracy w naszym mieście –
Bożena
Możemy wziąć laptopa, telefon i pracować w zieleni, pójść do kawiarni piętro podkreśliła
prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Prace budowlane
Niecieckaniżej, spotkać się z klientem lub kolegą w restauracji, zostawić dziecko obok rozpoczną
się w drugiej połowie tego roku, w pierwszym etapie
Ostojska
w klubie. Wszystko to znajdziemy w Monopolis. Chcemy, aby to miejsce żyło zostaną
odrestaurowane i zaadaptowane do nowych funkcji histoi dziekan
Jarosław
również po godzinach pracy i było otwarte na wszystkich mieszkańców, aby ryczneORA
budynki
dawnego Monopolu Wódczanego. Kolejne etapy
Szymański
wszyscy łodzianie czuli się tu dobrze i znaleźli tu coś dla siebie. Inwestycja jest inwestycji
przewidziane są na lata 2019 –2020. To trzeci co do wielMaciej
świetnie zlokalizowana u zbiegu dwóch głównych arterii miasta – kości fot.
zespół
fabryczny w Łodzi po zakładach Karola Scheiblera
Grzegorek
Poznańskiego. Wizja zapiera dech, tym mocniej zaciskamy
al. Piłsudskiego i ul. Kopcińskiego. Kompleks jest dobrze skomuni- i Izraela
13 września
w siedzibie
Ad-dojeździe
Agnieszkę
Grajnert – Bożenna
Banasikkciuki!
była bokowany
z dworcem
ŁódźOkręgowej
FabrycznaRady
i przy
do autostrady
i trzymamy
A1.
Powstanie
tu przy
23400
kw. najwyższej
klasywiem
biur. wielbicielką
Zostaną stwoJerzy Mazur
wokackiej
w Łodzi
ul m
Piotrkowskiej
63 zgrokultury francuskiej. Postać
madzili się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci Pani Dziekan przypomniał poświęcony Jej dokoi wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień naniom film dokumentalny, a wieczór był także
z okazji X rocznicy śmierci Bożenny Banasik. promocją wydanego pośmiertnie tomiku wierszy
W spotkaniu wzięły też udział Jej dzieci - Kinga Bożenny Banasik „Miłość w ogrodzie”, który do
i Maciej Banasik. Prawnicy ciepło i serdecznie druku przygotowało nasze wydawnictwo. Inicjawspominali byłą dziekan ORA, podkreślając Jej torami spotkania byli adwokaci Bożena Niecieccharyzmę i wkład w umocnienie pozycji polskiej ka-Ostojska i Marek Kopczyński, a patronat nad
fot. Grzegorz
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan
Michałowski
pomagały piosenki francuskie wykonane przez Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.
(BeO)

AŻ Akademii Muzycznej

Monopolis World

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

TERMINY NAJBLIŻSZEJ AUKCJI: 3 czerwca - 190 Aukcja Dzieł Sztuki
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Balet jest schronieniem

przekazać doświadczenia młodym. Zawsze czułem, że mam
dużo do dania, a lubiłem pracować z młodzieżą. Dlatego postanowiłem stworzyć Acosta
Danza w kraju, aby pomóc
kubańskiemu ruchowi tanecznemu. Nasz przyjazd do Polski
Jak Pan został tancerzem i skąd Pan czerpał na to siłę na
jest pierwszym zagranicznym
Kubie Fidela Castro?
występem naszego zespołu,
W młodości lubiłem futbol, a nie klasyczny balet, choć
a przyjęcie, jakie nam zgotowała
uwielbiałem tańczyć. To ojciec zachęcił mnie do baletu klapubliczność Teatru Wielkiego,
sycznego i jemu zawdzięczam, że zostałem tancerzem. Balet
Na zdjęciu od lewej Carlos Luis Blanco, Laura Treto, było fenomenalne – mieliśmy
stał się moim najlepszym przyjacielem, a kiedy to, co człoLaura Rodriguez, Carlos Acosta i Jerzy Mazur owację na stojąco! Jesteśmy za to
wiek robi, jest jego schronieniem, można osiągnąć wszystko. Umysł nie zna ograniczeń. Chciałem zostać tancerzem i osiągnąć bardzo wdzięczni i mamy wielką ochotę tu wracać i tańczyć.
Najbliższe plany zespołu?
w nim doskonałość. Mogłem poznawać inne kraje oraz języki, szybko
Chcemy wraz z moją fundacją założyć bezpłatną szkołę tańca dla
nauczyłem się angielskiego. Dlatego na Kubie można było coś osiągnąć. Tam dalej edukacja i kultura jest bezpłatna, co nie jest dziś dzieci z mniej rozwiniętych krajów. Czyli powtórzyć to, co mnie spotkało. Może wtedy znajdziemy przyszłych członków Acosta Danza.
powszechne na świecie. Kubańczycy są z tego bardzo dumni.
Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych sukcesów.
Jak doszło do utworzenia Acosta Danza?
Nie można tańczyć przez całe życie, to niewykonalne. A ja dość
Rozmawiał i tłumaczył z hiszpańskiego Jerzy Mazur
długo już tańczę i zawsze zadawałem sobie pytanie, co będzie potem.
Zdjęcie Grzegorz Habryn HabrynWawrzoła HaWa, arch. Teatru Wielkiego
Postanowiłem więc stworzyć platformę działania, która pomoże mi

Rozmowa z Carlosem Acosta,
założycielem Acosta Danza z Kuby

Radość tańczenia

Balet od zaplecza

Trwają Spotkania Baletowe, przed nami występ łódzkiego zespołu. Jaki będzie ten „nasz”
„Spartakus” – podobno gladiator będzie walczył... na lotnisku?
Widziałem kostiumy i scenografię. Tych widzów, którzy spodziewają się Spartakusa
z filmów, widowisko trochę zaskoczy – to inna koncepcja; zobaczymy te same postaci,
tyle że przeniesione w inny świat. Większość akcji toczy się na lotnisku, co jest zgodne
z panującą teraz tendencją upolityczniania spektakli. Dla mnie to jest próba zrobienia
czegoś nowego, a czy udana – widownia to oceni.
Jaka jest obsada?
W widowisku tańczy cały zespół – końcu to nasza premiera! Główny ciężar dźwiga
zespół męski, ale żeński też ma tam dużo do roboty.
Ogląda pan zagraniczne spektakle – który podobał się najbardziej?
Jestem pod wrażeniem Carlosa Acosty i jego zespołu. Podoba mi się w Kubańczykach to, że mają iskrę bycia na scenie i radość tańczenia. Ich „Carmen” jest fenomenalna – to dobry pomysł inscenizacyjny i ciekawa choreografia, czyli połączenie tańca
klasycznego z folklorem kubańskim.
Not. (jm)

Spotkania Baletowe to 5 zagranicznych zespołów,
dziesiątki tancerzy, zespoły techniczne i ciężarówki
sprzętu. Trudno było to skoordynować?
Rzeczywiście English National Ballet przywiózł do Łodzi dwie bogate i widowiskowe produkcje. Rozmach logistyczny przedsięwzięcia
był ogromny. Równie trudnym zadaniem,
zwłaszcza od strony technicznej, było zorganizowanie spektaklu Akram Khan Company. Jednak
dzięki ogromnemu doświadczeniu i odpowiedniej organizacji pracy sprostaliśmy zadaniu,
a same spektakle przebiegły bez żadnych zakłóceń. Skoordynowanie wizyt 5 zagranicznych
zespołów na pewno wymagało od nas i pozostałych działów Teatru Wielkiego w Łodzi dużo
pracy, ale widząc entuzjastyczną reakcję i ciepłe
przyjęcie festiwalowej publiczności, wiemy,
że nasza praca nie poszła na marne.
Czy goście mieli jakieś specjalne wymagania? Krążą
legendy o fanaberiach artystów, którzy zażyczyli sobie
w hotelu M&M-sów tylko w jednym kolorze…
Mimo że zespoły pochodziły z bardzo różnych
stron globu, a wśród zaproszonych gości było
wiele znanych osobistości tanecznego świata,
nikt nie miał ani nadzwyczajnych, ani wygórowanych wymagań. Wszyscy byli bardzo skromni
i sympatyczni, dzięki czemu praca z nimi była
przyjemnością.
(Not. jm)

Rozmowa z Dominikiem Muśką,
kierownikiem baletu Teatru Wielkiego w Łodzi

Dwa pytania do Aleksandry Kuli
z impresariatu Teatru Wielkiego

Dominik Musko w "Onieginie", fot Joanna Miklaszewska
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Wracamy do korzeni

Jakie były hity mijającego sezonu?
To drugi sezon, w którym dyrektorem artystycznym
teatru jest Sebastian Majewski. W tym czasie zrobiliśmy
5 premier, a to dla mnie powód do satysfakcji; jedną
z nich umieściliśmy jako gospodarze w programie jesiennej edycji
Festiwalu Klasyki Światowej, na który kupili bilety nawet goście
z Pragi, Niemiec i Wilna. Dumny jestem, że dalej ten festiwal prowadzimy, ale najbardziej cieszy mnie, że Urząd Marszałkowski
nie wycofuje się z jego dotowania; w tym roku była czwarta edycja
i po raz pierwszy w finansowanie włączyło się Ministerstwo Kultury,
więc impreza wchodzi w optykę władz centralnych. Najlepszy
odbiór miał spektakl „Battlefield” Petera Brooka, przyszły dzikie
tłumy – musieliśmy dostawić ponad 100 krzeseł!
Teatr postawił także w tym sezonie na imprezy towarzyszące…
Tak. Były czytania inscenizowane, wystawy, odbyła się projekcja
filmu „Mahabharata” jako wstęp do spektaklu „Battelfield”. Takich
imprez było ponad 15. Zrobiliśmy też parę wystaw na foyer, bardzo
oryginalna była „Mistrzowie zza kulis”, czyli zdjęcia rzemieślników,
którzy pracują ciężko nad spektaklem, a nigdy ich nie widać: sztuka-

torzy, krawcy itd. I na wystawie pokazali twarze, wystąpili w charakteryzacji
i w kostiumie. Nie tylko my mieliśmy
satysfakcję, bo ta wystawa jeździ po Polsce, lada chwila będzie w Instytucie
Teatralnym w Warszawie. Chcemy udowodnić, że można pokazać ludzi z drugiej strony rampy jako bardzo interesujących. Ponadto zaliczyliśmy 9 wyjazdów festiwalowych i aż 35 wyjazdów na
nasze sceny regionalne. Wiadomo,
że każdy wyjazd, czy na festiwal, czy
w region, oznacza dla teatru chaos i zamieszanie, a myśmy się
do tego przyzwyczaili; staliśmy się niemal teatrem wędrownym,
gdyż w regionie też są widzowie, którzy czekają na nasze spektakle.
Jakie są plany teatru na przyszły sezon?
Dwa lata temu zmieniła się dyrekcja artystyczna, a więc i repertuar teatru. To był eksperyment w naszych dziejach, dlatego zamówiłem w zewnętrznej firmie badania publiczności. Okazało się,
że zaproponowany przez nas repertuar nie do końca się przyjął. Jeśli
chodzi o frekwencję, to odpłynęła od nas stara widownia, dopłynęła
nowa, ale nie w takiej samej ilości. A ja liczyłem, że zdobędziemy
więcej widzów. Jest tęsknota za starym, klasycznym Jaraczem. Trzeba
teraz zbudować nowy repertuar. Na pewno będzie nowa dyrekcja
artystyczna, gdyż starej kończy się umowa. Wracamy więc i z repertuarem, i z widzem – do korzeni.
Rozmawiali: Beata Ostojska i Jerzy Mazur

Trwa XXIII Międzynarodowy Festiwal Sztuk
Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Teatrze
Powszechnym w Łodzi. 24 czerwca festiwalowa
publiczność obejrzy jeszcze „Dryla” Wojciecha
Bruszewskiego w reżyserii Marty Streker. Przed
nami również szósty spektakl w ramach cyklu
edukacyjnego „Dziecko w sytuacji”. Za nami
pierwsza z dwóch prapremier gospodarzy – 20
maja na Małej Scenie zaprezentowane zostało „Arcydzieło na śmietniku” Stephena Sachsa w reżyserii Justyny Celedy. – Spektakl oparty
na prawdziwej historii skłania nas do postawienia wielu pytań –
o naturę relacji między ludźmi, ale również o sztukę współczesną –
mówi dyrektor artystyczny Festiwalu Ewa Pilawska. – Nasza druga
festiwalowa prapremiera powstaje na bazie jedynej sztuki napisanej
przez łódzką legendę awangardy Wojciecha Bruszewskiego. Spektakl
reżyseruje Marta Streker. Akcja „Dryla”
rozgrywa się w zdegradowanej klinice
dentystycznej.
Nie jest jednak satyrą
na służbę zdrowia.
W zamkniętej przestrzeni obserwujemy
chory porządek funkcjonowania
małej
społeczności – szpital
staje się mikrokosmosem, w którym docho-

dzi do absurdalnych, wręcz surrealistycznych
zachowań.
W
spektaklu
zacierają
się
funkcje społeczne, moralność
jest wypaczona.
– Dentyści stają
się pacjentami,
a pacjenci dentystami – mówi
reżyserka spektaklu Marta Streker. – „Dyl” ma formę absurdalnego musicalu utrzymanego
w klimacie czarnej komedii. Ta pozornie lekka formuła pozwala jednak podjąć
bardzo ważne tematy. Sztuka stawia pytania o kondycję człowieka w świecie,
w którym jednostka staje się przedmiotem eksperymentu. Mówi o poddawaniu
społeczeństwa ciągłej manipulacji i indoktrynacji – dodaje Streker.
8 czerwca na scenie Powszechnego odbędzie się również prapremiera spektaklu „Dziewczyna jak ta”. Sztuka Evana Placeya adresowana jest do młodzieży. – Wszystkie premiery w ramach „Dziecka w sytuacji” prezentowaliśmy najpierw w ramach Teatru dla niewidomych i słabo
widzących, podobnie było z tą sztuką. Pierwszy raz pokazaliśmy ją 24 maja
podopiecznym łódzkiej Szkoły dla niewidomych – przypomina Ewa Pilawska, która społecznie wyreżyserowała 56 premier w ramach autorskiego cyklu. – Spektakl mówi o problemach, które dotyczą współczesnej młodzieży – sextingu, internetowym hejcie, wykluczeniu
z grupy i podejście do seksu” – dodaje dyrektor Powszechnego. Spektaklowi będą towarzyszyć warsztaty przygotowywane przez Andrzeja
Jakubasa, który współtworzy cykl „Dziecko w sytuacji”.
(BeO, zdjęcia Katarzyna Chmura archiwum TP)

Rozmowa z Wojciechem Nowickim,
Dyrektorem Naczelnym
Teatru im. Jaracza w Łodzi

Festiwal na finiszu

dryl_reklama_40x185.indd 1
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kulturalny czerwiec
Teatry
Publiczność 24. Łódzkich Spotkań Baletowych 3 i 4 czerwca obejrzy program „Beyond the Hirizon”, z którym przyjechał
do Łodzi chiński zespół Bejingdance/LDTX.
Emocje na widowni wzrosną jeszcze 17 czerwca, gdy na festiwalu wystąpi zespół baletowy
Teatru Wielkiego w Łodzi w balecie Arama
Chaczatiuriana „Spartakus”, przygotowanym pod kierunkiem Kiryła Simonova.
W wypełnionym baletem repertuarze teatru
pojawi się piosenka – 6 czerwca solistka Olga
Maroszek oraz artyści chóru zaprezentują
klasykę polskiej piosenki kabaretowej. Natomiast 10 czerwca wystąpi z udziałem orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi pod dyrekcją
Cipriana Teodoraşcu wielka postać czołowych scen operowych świata – rumuńska
sopranistka Angela Gheorghiu; wykona fragmenty dzieł Pucciniego, Verdiego, Cilei
i Bizeta. Światowej sławy śpiewaczka koncertuje m.in. dla Elżbiety II i królowej Beatrix,
w 2003 r. wystąpiła podczas ceremonii wręczenia Nagrody Nobla, a w 2009 r. zaśpiewała w Waszyngtonie arię z ”Toski” w obecności
Baracka Obamy. W Łodzi będzie jej towarzyszyć na scenie tenor Călina Brătescu. Bardzo
dobre spektakle – „Skrzypka na dachu”,
„Krainę uśmiechu” i „Jesus Christ Superstar” będzie można obejrzeć w Teatrze
Muzycznym, a Teatr im. Jaracza będzie grać
w czerwcu „Bing Bang”, „Komedianta” oraz
autorski monodram Kamili Sammler pt.
„Cień”. Teatr Powszechny 8 czerwca wystawi
spektakl przygotowany w ramach projektu
„Dziecko w sytuacji” pt. „Takie dziewczyny”,
a 24 czerwca sztukę Wojciecha Bruszewskiego
pt. "Dryl" – ostatnią premierę XXIII Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych
i Nieprzyjemnych. Autor opracował ramową
koncepcję spektaklu, która zakłada wykorzystanie przygotowanych przez niego materiałów wideo. Reżyseruje Marta Streker, scenografię przygotuje Anna Trzpis McLean,
a kostiumy Julia Kosmynka; w obsadzie m.
in. Barbara Szcześniak i Jan Wojciech Poradowski. Premierze towarzyszyć będzie sesja
i pokazy filmów W. Bruszewskiego, po premierze zaś zostaną ogłoszone wyniki plebiscytu publiczności i poznamy Najlepszy
Spektakl, Najlepszą Aktorkę i Aktora Festiwalu. Logos będzie grać „Miłość” i „Moje
urodziny”. W Teatrze Nowym obejrzymy
w czerwcu „przyjazne dusze” i „Kobro”
(po spektaklu będzie prezentowana instalacja dźwiękowa „Konstrukcja w metalu –
pamięci Katarzyny Kobro”). Z kolei Teatr
Mały 24 czerwca zaplanował premierę sztuki
„Emma pragnie dziecka”.
Muzyka
W Filharmonii Łódzkiej 2 czerwca Orkiestra Symfoniczna pod batutą Wojciecha
Pławnera wykona utwory Mendelssohna,
Czajkowskiego i Ravela. 11 czerwca odbędzie
się finał cyklu recitali organowych. 14 czerwca wystąpią uczniowie szkoły muzycznej im.
Moniuszki. Natomiast 23 czerwca przy pulpicie dyrygenckim stanie Massimiliano
Caldi, a soliści, Orkiestra Symfoniczna
i Chór FŁ wykonają fragmenty oper

KULTURA

Igraszki z żabą – Kaja Wróblewska

wystawa Logos Michniowiec, ekolina

wystawa Logos Nowotaniec, ekolina

wystawa w Muzeum Włókiennictwa

8

Moniuszki, M. K. Poniatowskiego oraz
Feliksa Nowowiejskiego – i ta gala operowa
zakończy sezon artystyczny w filharmonii.
Wystawy
Duże wystawy kończą się w głównej siedzibie Muzeum Miasta Łodzi – wyroby
z porcelany można oglądać do 11 czerwca,
dzieła łódzkich kontynuatorów Strzemińskiego – do 18 czerwca, a pejzaże Jana Stanisławskiego – do 25 czerwca. Natomiast 25
czerwca w pałacowej Galerii Wystaw Czasowych rozgości się opowieść o łódzkim sporcie – wystawa pt. „Ocalić od zapomnienia”, przygotowana przez Sebastiana Glicę
w oparciu o zbiory Oddziału Sportu i Turystyki. Wystawa będzie prezentować ważne
postaci i wydarzenia związane z historią
sportu i turystyki w Łodzi, a jej atrakcją
będzie rekonstrukcja wnętrza kawiarni
Roszkowskiego z końca XIX w. (późniejsza
„Łodzianka” na rogu ulic Piotrkowskiej
i Moniuszki) – miejsca spotkań łódzkich
szachistów, których sylwetki zostaną zaprezentowane na ścianie multimedialnej.
W Muzeum Kinematografii czynna jest
wystawa plakatów Jana Młodożeńca. W ms2
9 czerwca zostanie otwarta ekspozycja prac
włoskiego futurysty Enrico Prampoliniego,
a w ms1 do 4 czerwca można oglądać prace
S. Kaltenbacha. W Muzeum Włókiennictwa
eksponowane są tkaniny indonezyjskie, a 10
czerwca dowiemy się, kto w tym roku zdobył tytuł Złotej Igły – w budynku D Białej
Fabryki zostanie otwarta VII Ogólnopolska
Wystawa Haftu Krzyżykowego „Złota Igła
2017” – organizowany od wielu lat przegląd
nowych trendów w hafciarstwie krzyżykowym. W budynku D warto też obejrzeć
wystawę „Magazyn wzorów uszytych”, prezentującą dawną i przeobrażoną Łódź włókienniczą; fragmenty materiałów filmowych ukazują widoki tkalni, maszyn i pracujących przy nich ludzi. Są także rozmowy
z łódzkimi włókniarkami. 29 czerwca
muzeum zaprosi na wernisaż wystawy
„Bunt materii”. W foyer Teatru Wielkiego,
na wystawie towarzyszącej Spotkaniom
Baletowym, można oglądać fotografie
i rysunki Ewy Kutylak, w których motywem
i inspiracją jest ludzkie ciało, ruch i taniec.
Do 14 czerwca w Galerii ECK Logos eksponowane będą piękne obrazy Tadeusza Czarneckiego. Z kolei w Galerii A Teatru Arlekin
do 20 czerwca, można oglądać jaskrawozielone żaby na obrazach Kai Wróblewskiej.
Warsztaty i wykłady
3 czerwca o godz.12.30 w Pałacu Poznańskich można wysłuchać wykładu o historii
dekoracji zastaw stołowych w ubiegłych wiekach; po wykładzie dr Łukasz Grzejszczak
oprowadzi po wystawie „Porcelanowy
ogród”. Z kolei 11 czerwca Monika Nowakowska będzie oprowadzać po Galerii
Mistrzów Polskich, a 18 czerwca w Sali
Lustrzanej odbędzie się wykład z prezentacją pt. „Pojedziemy do wód. Łodzianie
w wakacyjnych podróżach XIX-XX wiek”.
Beata Ostojska
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WAZNE TELEFONY

INFORMATOR MIEJSKI

HOTELE

Urząd Wojewódzki . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 664-10-00, 42 664-10-10
Urząd Marszałkowski . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 663-30-50
Urząd Miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 638-40-00
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ. . . . . .
tel.:
42 638-59-55
REGIONALNA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO . . . . . . . . . .
tel.:
42 638-59-57, 42 663-77-33
PORT LOTNICZY ŁÓDŹ. . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 683-52-55
INFORMACJA LOTNICZA PLL LOT . . . . . . .
tel.:
801-703-703
INFORMACJA MPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 672-11-12, 801-301-309
INFORMACJA PKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 631-97-06
INFORMACJA KOLEJOWA PKP . . . . . . . . . .
tel.:
42 20-55-007
Serwis TV-VIDEO-FOTO . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
601-320-071
Serwis komputerowy DPCOMP . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
514-749-148
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

EC1

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

Novotel** Łódź, al. Piłsudskiego 11A. . . . . . . . . .
tel.:
42 254-39-00
Reymont** Łódź, ul. Legionów 81. . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 633-80-23
Qubus*** Łódź, ul. Mickiewicza 7 . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 275-51-00

Zbiornik wodny na Stokach, zwany podziemną katedrą Łodzi

KULTURA * MUZYKA * TEATRY * KINA * MUZEA
OŚRODEK INFORMACJI KULTURALNEJ ŁDK. . . . . .
tel.:
42 633-72-99
Planetarium EC1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
539-997-693
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 MAŁY w Manufakturze ul. Drewnowska 58 . . . . .
tel.:
42 633-24-24
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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.:
42 254-90-00
MUZEUM KINEMATOGRAFII pl. Zwycięstwa 1 . . . .
tel.:
42 674-09-57

9

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. Pl. Wolności 2 . . . .
tel.:
42 250-51-31
MUZEUM BAJKI SE-MA-FOR ul. Targowa 1/3 . . . . .
tel.:
42 682-26-01
www.se-ma-for.com/muzeum-bajki

RYNEK

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.

RYNEK
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Zapraszamy do kontaktu: b2b@toya.net.pl | 42 208 77 88
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Kawa na...

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

Profesjonalne usługi porządkowe

90-106 Łódź, ul.Nawrot 2
Telefon 690-033-706

Przy kawie o…

ch
smaków

● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

rekomenduje JERZY MAZUR

Będzie „Skandal”...

„Coś Dobrego”
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 ul.
Manufaktura,
Drewnowska
58A każde
– nie
używamy półproduktów,
„Skandal Tel. 638
podawane
tu danie powstaje od zera.
98 98
w Kuchn!”
Nasza kuchnia to autorska fuzja najcie-

Dzikie Wino

Przy ul. Nawrot 2 działa
od niedawna kawiarnia „Kawa
na…”, którą prowadzi Mariusz
Skoneczny. W maju rozpoczęły
się tu spotkania Kawowe Czwartki, które powoli stają się tradycją.
Pierwsze odbyło się na początku
miesiąca i gościem kawiarni była
Anna Rejman, ceniona artystka
uwielbiająca „szperać” aparatem
fotograficznym po łódzkich
podwórkach. Kolejne odbyło się
pod koniec maja i jego bohaterami byli Krzysztof Jarczewski
oraz… niżej podpisany. Krzysztof opowiadał jak robił zdjęcia
z ujeżdżania byków w miasteczku
kowbojów w Karpaczu, a ja – jak
pędziłem bydło z Teksasu
do Montany w 1866 i 1867 roku,
z czego powstała książka „Prawdziwe kłamstwa Westernu”. Spotkania prowadziła red. Ewa Tyszko z TV TOYA, a goście raczyli się
doskonałą kawą i ciastem. Podczas pierwszego spotkania na ścianach kawiarni wisiały fotografie
Krzysztofa z albumu „Twardziele
Westernu”, na drugim – właśnie
rewelacyjne zdjęcia z ujeżdżania
byków. Na spotkaniu był też Jerzy
Rubersz, znawca historii jeździectwa oraz instruktor jazdy w stylu
western. To Jurek będzie kolejnym
gościem Kawowych Czwartków
w kawiarni na, które już w czerwcu serdecznie zapraszamy!

kawszych 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
m.in. hiszpańskie wino stołowe w karafkach, którego nikt w Łodzi jeszcze
nie podaje jako domowe. Koszt litrowej karafki wyniesie 42 zł, a będą też
dostępne w karafkach 250 oraz 500 ml.
t Macie tu ciekawe wnętrze. Co się
tu będzie działo?
Do „Skandalu w Kuchn!” będą
przychodzili artyści bez zapowiedzi,
aby zaskakiwać gości. Będą pokazy
tanga argentyńskiego, występy muzyczne i recitale. Zapraszamy, wpadnijcie do nas!
(Not. jm)

Wiewiórczyn k/Łasku
ul. Hallera 49, tel. 43 676 20 20
www.dzikiewino.com.pl

Jerzy Mazur

fot. K. Jarczewski
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fot. A. Rejman
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Hotel IBIS

Al. Pilsudskiego 11
tel. 42 638 67 00
H3096@accor.com
www.ibis.com/Łódź

„Cammino” jest większe

Lokal przeszedł niedawno
modernizację i przystosował
pomieszczenia znajdujące się
w piwnicy. Restauracja mieściła się kiedyś w Manufakturze
i miała dwa poziomy – właściwie wraca zatem do źródeł.
Na dole jest teraz 130 mkw.
powierzchni i w przyszłości
będą tu trzy sale, z czego dwie
już są gotowe i przyjmują gości,
zaś w trzeciej będzie miejsce dla
dzieci. Zmieści się tu 70 gości,
a pomieszczenia są klimatyzowane. Z kolei na górze jest
miejsce dla 65 osób w dwóch
dużych salach udekorowanych
bardzo ciekawymi zdjęciami
w stylu retro. – W nowym miejscu
kuchnia jest dużo większa niż
w Manufakturze – podkreśla
Maciej Dąbrowski, który wraz
z żoną Moniką prowadzi
restaurację. – Dlatego nastawiamy się na catering i obsługujemy już
firmy w całej Łodzi. Przypomnijmy, że lokal zdobył w przeszłości sporo nagród na Festiwalu
Dobrego Smaku i dyplomy
można podziwiać na ścianie
przy wejściu. Maj i czerwiec to
miesiące „komunijne” – i właśnie naciski klientów skłoniły
właścicieli do remontu, gdyż
kilka rodzin koniecznie chciało tu zrobić rodzinne spotkanie, bo znają „Cammino” jeszcze z czasów Manufaktury.
Latem jest tu mały ogródek
z parasolami przed wejściem,
blisko są dwa parki, w których
można po obiedzie pospacerować.
Klimatyczny
lokal
z doskonałymi potrawami,
a niebawem powstanie nowa
karta dań. Gorąco polecam!

PIZZERIA
IN CENTRO
Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92

pub, restauracja, ogródek piętrowy

Piotrkowska Klub

ul. Piotrkowska 97,

tel. 42 630 65 73

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

Mosty zbudują orientarium?
Trzy konsorcja złożyły oferty w drugim przetargu na budowę
orientarium w łódzkim ZOO. Do drugiego przetargu na budowę
orientarium zgłosiły się trzy konsorcja, na których czele stanęły:
Mosty Łódź, Mostostal Warszawa
oraz Alstal Inowrocław. Oferenci
zaproponowali kolejno: 262 mln
zł, 294 mln zł oraz 322 mln zł.
Chociaż Mosty Łódź złożyły najniższą ofertę, nie są jeszcze zwycięzcami postępowania. – Przed
nami długa procedura – mówi Arkadiusz Jaksa, prezes łódzkiego
ogrodu zoologicznego. – W myśl
nowego prawa zamówień publicznych,
oferenci składają swoje propozycje, w których deklarują, że posiadają wszystkie
wymagane dokumenty. Teraz muszą
nam je dostarczyć, a my je zweryfikujemy. Dopiero po analizie nastąpi
wybranie oferty, którą komisja

100 lat podziemnej Łódki

100 lat temu z miejskiego krajobrazu zniknął pierwszy odcinek
rzeki Łódki. Ukryto ją w podziemnym kanale między ulicami
Wschodnią a Nowomiejską (obecnie Park Staromiejski). Do płynącej przez najbardziej zaludnioną część miasta rzeki trafiały nieczystości z rynsztoków, ścieki z fabryk, odpadki z targowisk. Nad brze-

Pałac będzie odnowiony

RYNEK

uzna za najkorzystniejszą. Biorąc pod uwagę
miliony
złotych,
o które walczą konsorcja, można spodziewać
się, że sprawa trafi
do Krajowej Izby Odwoławczej.
Jeśli
nikt
nie skorzysta z prawa do odwołania, umowa zostanie podpisana bez
dodatkowych postępowań. Jeśli ktoś się odwoła – po wyroku KIO.
Arkadiusz Jaksa przewiduje, że umowa zostanie podpisana do końca
lata. Prace fizyczne mają
rozpocząć się jeszcze
w tym roku. Orientarium, w którym zamieszkają m.in. słonie indyjskie, rekiny, płaszczki,
pantery mgliste, orangutany,
niedźwiedzie
malajskie i i wiele
innych
gatunków
powstanie do 2020 r.
(jm)
gami cuchnącego kanału
w niehigienicznych warunkach odbywał się handel. Obawiając się wybuchu epidemii
władze rosyjskie nakazały właścicielom
przylegających
do Łódki nieruchomości przykryć ją murowanym sklepieniem. W 1905 r. zdecydowano
o wyasygnowaniu z miejskiej kasy pieniędzy na uporządkowanie
rzeki od Franciszkańskiej do Nowomiejskiej. Prace były jednak prowizoryczne i już w 1913 roku gazety donosiły, że brzegi Łódki są podmyte. Za uporządkowanie rzeki zabrali się okupujący Łódź Niemcy.
Prace budowlane ruszyły w maju i zostały zakończone w 1917 roku.
Nad schowaną pod ziemią rzeką powstała nowa handlowa ulica
„Nad Łódką”. Był to chyba pierwszy w Łodzi woonerf z wydzielonym pasem zieleni, szpalerami drzew i ławkami. Obecnie kanałem
Łódki odprowadzany jest z centrum miasta nadmiar wód deszczowych. Płynącą pod ziemią strugę można obserwować w Parku Śledzia przez specjalny wizjer zwany „okiem śledzia”. Z okazji 100-lecia
pracownicy ZWIK na jednej z parkowych alei stworzyli kolejny
punkt obserwacyjny. Spoglądając przez ażurowy właz zobaczymy
nie tylko nurt Łódki, ale również najbardziej „filmowy” w Polsce
podziemny kanał. Powstały w nim bowiem zdjęcia do trzech produkcji filmowych, w tym nominowanego do Oskara „W ciemności”
Agnieszki Holland.
(BeO)
Trwają przygotowania do rewitalizacji jednej z pereł łódzkiej
architektury – pałacu Steinertów przy ul. Piotrkowskiej 272 a/b. Znajduje się tu aż 5 różnego typu zabytkowych obiektów. Koszt inwestycji szacowany jest na 38 mln zł,
ale 70 proc. stanowić będą środki unijne. – Prace
chcemy rozpocząć jeszcze w tym roku – zapowiedział szef
komitetu ds. rewitalizacji UMŁ Tomasz Piotrowski. Zabytkowy obiekt będzie modernizowany
pod okiem konserwatora zabytków, a cała posiadłość Steinertów pokaże historię Łodzi przemysłowej w pigułce, gdyż obejmuje stary dom tkaczy
z lat 40. XIX wieku, wyremontowany już pałac
Adolfa Steinerta przy ul. Piotrkowskiej 272 z drugiej połowy XIX wieku oraz unikatowy podwójny
w założeniu niesymetryczny budynek pałacowy
braci Steinertów – synów protoplasty Karola Gottlieba – zaprojektowany w stylu neorenesansu niemieckiego i zbudowany w latach 1909-1911.
Zakończenie prac przewiduje się w 2019 r.
(BeO)
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INWESTOR PILNIE POSZUKIWANY!
Rewitalizacja: Narutowicza 16
Łódź wciąż zmienia wygląd
i odzyskuje swój blask. Tak też
było z kamienicą Szmula
i Musze Urysohna przy ul.
Narutowicza 16, zaprojektowaną przez arch. Gustawa Landau-Gutentegera. To piękny
pięciokondygnacyjny budynek
o elewacji w stylu wiedeńskiej
secesji z licznymi dekoracjami:
girlandami,
wazonami,
bachantkami.
Parę lat temu kamienica
została odnowiona, a obecni
Inwestorzy planują w III kwartale 2017 roku uruchomienie
kameralnego hotelu z lokalem
gastronomicznym na parterze.
W latach 2012-2013 działała

w budynku restauracja, po której pozostały staranne wykończenia, nadające
lokalowi ducha epoki Art Nouveau
z przepięknymi zdobieniami w postaci
kolorowych witraży. Lokal ma 400
mkw. i właściwie jest gotowy do wykorzystania na cele komercyjne – gastronomiczne, biurowe lub charytatywne.
Bliskość Dworca Fabrycznego sprawia, że adres Narutowicza 16 stać się
może idealnym miejscem pobytu dla
przyjezdnych gości, którzy wybrali
Łódź nie tylko w celach biznesowych.
Obok jest Filharmonia Łódzka, Teatr
Wielki i Teatr Jaracza. Z tego miejsca przespacerować się można słynną ulicą Piotrkowską i odwiedzić ławeczkę Tuwima oraz aleję Gwiazd
na Filmowym Deptaku. Zainteresowane współpracą firmy, restauratorów, sieci restauracji, bądź inwestorów z kraju i zagranicy, którzy
mają odpowiednie doświadczenie oraz renomę i chcieliby uzyskać
więcej informacji na temat tego przedsięwzięcia zapraszamy
do odwiedzenia strony www.opal-investment.pl
(jm)

Przygotowujemy się do kolejnego etapu budowy
ulicy Nowotargowej (nazwa robocza). Po zakończeniu
prac bezpośrednio dojedziemy nią od al. Piłsudskiego
do dworca Łódź Fabryczna i Nowego Centrum Łodzi.
Prace projektowe dobiegają końca i jeszcze w tym roku
ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane. Ulica
Nowotargowa od al. Piłsudskiego w kierunku dworca
będzie przebiegać w obecnym śladzie ul. Targowej. Za
Nawrot odbije nieco na wschód, podzieli istniejący
kwartał, by połączyć się z dalszym odcinkiem tej trasy
w okolicy Tuwima – al. Rodziny Scheiblerów. Ulica ta
będzie miała po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Powstaną przy niej chodniki oraz trasy dla rowerzystów (na odcinku od Nawrot do Tuwima odseparowana
droga rowerowa, a od Nawrot do Piłsudskiego ciąg pieszo-rowerowy). To jednak nie koniec zmian w tym rejonie miasta. Ulica Targowa, odcinek od EC1 do włączenia
w ul. Nowotargową, również zostanie przebudowana.
Ruch na niej zostanie uspokojony, powstaną zieleńce
i zasadzone zostaną nowe drzewa. Odcinek od Uniwersyteckiej
do Tuwima powstał w ramach przebudowy dworca Łódź Fabryczna.
Teraz powstanie fragment od Tuwima do Piłsudskiego. Trasa ta jest

jednym z głównych dojazdów do dworca i Nowego Centrum Łodzi.
Inwestycja powinna zakończyć się w 2019 roku.
(jm)

Najbardziej znaną częścią ekspozycji Centrum Nauki i Techniki EC1 jest multimedialna
wystawa wykorzystująca wyposażenie zabytkowej elektrowni z 1929 r., prezentująca proces
przetwarzania energii. Ale powstaje tu także
coś wyjątkowego. W strefie głębokiego kosmosu znajdują się eksponaty opowiadające o najdalszych zakątkach Wszechświata oraz o tym
jak możemy je badać. Korzystając z ogromnego ekranu o ponad czterometrowej przekątnej
zanurzymy się w głębinach kosmosu i z bliska
obejrzymy galaktyki znajdujące się nawet
miliony lat świetlnych od nas. Będziemy mogli
wcielić się w rolę prawdziwych astronomów metodą paralaksy oraz
świecy standardowej zbadać odległość dzielącą nas od gwiazd. Uzupełnieniem strefy głębokiego kosmosu są dwa wyświetlacze sferyczne
– na jednym z nich będziemy mogli z bliska przyjrzeć się powierzchniom gwiazd (w tym Słońca). Na drugim zaś obejrzymy animacje
pokazujące m.in. jak Ziemia wygląda z kosmosu czy obrazujące
zachodzące zmiany klimatyczne. Strefa głębokiego kosmosu to ideal-

ne dopełnienie oferty i repertuaru Planetarium EC1. Całkowita wartość brutto projektu "Aranżacja i wykonanie ekspozycji i wyposażenia Centrum Nauki i Techniki w Łodzi” wynosi 45,5 miliona zł,
z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opiewa na kwotę 18,39 miliona zł. Powierzchnia całkowita
wyniesie 18355 mkw., a zabudowy rewitalizowanej – 11921 mkw.
Będzie co zwiedzać!
(jm)

Łódź buduje

Kosmos w EC1

rynek Łódzki 6(193) 2017

19

RYNEK

Bionanopark pęcznieje
Tereny Bionanoparku zyskały nowego lokatora – spółkę
Biologistyka z siedzibą w Leżajsku, specjalizującą się w obszarze nowoczesnych technologii biomasy oraz biotechnologii.
Badania prowadzone przez naukowców spółki mają zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, weterynaryjnym, rolno-spożywczym,
kosmetycznym
oraz
energetycznym.
Na powierzchni 0,22 ha inwestor wybuduje laboratorium,
w którym będą prowadzone
badania oraz prace rozwojowe w zakresie przetwarzania
biomas, szczególnie w zakresie wykorzystania materiału
lignocelulozowego. Jednocześnie, spółka zamierza
rozszerzyć dotychczasową
współpracę z należącym
do Bionanoparku Laboratorium Biotechnologii Prze-

Dentobus już jest
Zadebiutował podczas Biegu Olimpijczyka, który odbył się
w Parku Baden Powella pod patronatem Regionalnej Rady Olimpijskiej. A pod koniec maja łodzianie mogli go obejrzeć w Pasażu
Schillera. Mobilny gabinet stomatologiczny był miejscem badań
profilaktycznych i edukacji dzieci oraz ich rodziców. – Nasz pojazd
budzi duże zainteresowanie w całym kraju i mamy dużo zapytań o możliwość
przyjazdu i wzięcia udziału w najróżniejszych wydarzeniach – mówi
Michał Swoboda, pomysłodawca
przedsięwzięcia. – Pacjentów
nie trzeba namawiać na udział
w badaniu, są bardzo chętni, szczególnie dzieci. W Pasażu Schillera szybko
ustawiła spora kolejka. Bardzo nas to
cieszy, bo od samego początku przyświecała nam idea krzewienie zdrowia
i prawidłowej higieny jamy ustnej.
Dentobus jest zbudowany na
podwoziu Forda Transit Jumbo.
Może pracować bez ograniczeń
czasowych na terenie całego
kraju, ma niezbędne wyposażenie medyczne, a do jego prowadzenia wystarczy prawo jazdy
kategorii B – podkreśla Michał

mysłowej. Potencjał laboratoriów Bionanoparku doceniła również wiodąca na
rynku
farmaceutycznym
firma Polfarmex SA, która
od kwietnia jest najemcą
Łódzkiego Inkubatora Technologicznego. Spółka specjalizująca się w produkcji
leków generycznych w najbliższym czasie rozpocznie
w Łodzi prace badawcze nad nowymi substancjami leczniczymi powstałymi z wykorzystaniem mikroorganizmów, w tym
mikroorganizmów genetycznie modyfikowanych. Dla firm
chcących rozwijać swój biznes w obszarze bionano, Bionanopark ma ofertę kolejnych terenów inwestycyjnych.
(jm)
Na zdjęciu od lewej: Prezes spółki Biologistyka Tomasz Kapela, Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, Prezes Bionanoparku Marek Cieślak
i dr Krzysztof Makowski z Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej
Swoboda, zawodowo zajmujący
się wyposażeniem gabinetów stomatologicznych.
Dentobus
powstał dzięki firmie AZCAR
z podwarszawskich Marek,
można w nim lakować i wybielać
zęby, przeprowadzać fluoryzację,
ale przede wszystkim – zrobić
dokładny przegląd zębów oraz
instruktaż higieny jamy ustnej.
Specjaliści Dentobusa są w stanie w krótkim czasie postawić trafną
diagnozę stomatologiczną i skierować pacjenta do właściwego specjalisty, gdyż korzystają ze specjalistycznego sprzętu – kamery
wewnątrzustnej Full HD CMOS, skanera wewnątrzustnego,
mikroskopu i aparatu rentgenowskiego. Samochód można wynająć wraz z obsługą na najróżniejsze eventy dla firm, na początku
czerwca będzie w Tomaszowie Mazowieckim i podłódzkich Brzezinach. Więcej informacji na stronie www.dento-bus.eu
(jm)

DENTOBUS
Mobilny Gabinet Stomatologiczny
Tel. 575 704 420, 575 704 424
www.dento-bus.eu

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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Droga S14 powstanie
Wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr Gliński otwierał w Łodzi V Międzynarodowe Forum Producentów i Dostawców AGD w Europie, a podczas konferencji
prasowej na pytanie reportera „Dziennika Łódzkiego” odniósł
się do unieważnienia przetargu na budowę drogi ekspresowej
S14. – Być może firmy – mówił wicepremier – które brały udział
w przetargu na S14 były przyzwyczajone do innych warunków przetargowych i innych cen. Wcześniej budowano w Polsce bardzo drogo autostrady
i drogi szybkiego ruchu. W związku z tym musimy drogę przeprojektować,
ale także przyspieszyć przetarg. Moim zdaniem będzie to urealnienie
projektu. Droga S14 do wystawy Expo w Łodzi w 2022 roku
powstanie na pewno, myślę, że nawet szybciej. Razem z Waldemarem Budą i innymi posłami PiS mocno pracujemy z Ministerstwem Infrastruktury, żeby szybko zrealizować ten przetarg
w nowej formule.
Blisko 30-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S14, która
według planów ma połączyć autostradę A2 z drogą ekspresową
S8, jest ostatnim brakującym elementem tzw. ringu autostrad

i dróg szybkiego ruchu wokół Łodzi. Od północy tworzy go autostrada A2, od południa S8, a od wschodu otwarta w lipcu br.
autostrada A1.
(jm)

Branża AGD w Strefie

Jaka jest przyszłość branży AGD w Europie i w Polsce?
W jaki sposób dynamiczny rozwój nowych technologii wpłynie
na sytuację sektora? Jakie znaczenie dla rynku będą miały nowe
pokolenia konsumentów i pracowników? O tych zagadnieniach dyskutowali w maju przedstawiciele branży, eksperci,
reprezentanci administracji publicznej, a także deweloperzy
i generalni wykonawcy podczas 5. edycji Międzynarodowego
Forum Producentów i Dostawców AGD w Europie, którego
współorganizatorem była Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. – Sektor AGD jest jednym
z najsilniej reprezentowanych
w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – podkreślała podczas forum Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE SA.
– Firmom z branży, których
w Strefie jest 14, wydaliśmy
29 zezwoleń, a one stworzyły prawie 6 tys. miejsc pracy i poniosły
nakłady inwestycyjne na poziomie
2 mld 300 tys. zł. Silna pozycje
tego sektora w województwie
łódzkim potwierdza też Zygmunt Łopalewski, rzecznik
firmy Whirlpool, która
w tym roku uruchomi
w Łodzi Centrum Usług
wspólnych. Arkadiusz Rodo-

wicz z Lila Logistik, firmy organizującej Forum, podkreśla,
że branża odnotowuje stały wzrost sprzedaży, a przy tym ponosi coraz większe nakłady inwestycyjne na badania i rozwój. –
Dużo mówi się teraz o roli w gospodarce przemysłu, a sektor AGD zatrudniający w regionie dziesiątki tysięcy pracowników stanowi o sile lokalnej
ekonomii – ocenia Adam Pustelnik, dyrektor Biura Obsługi
Inwestora UMŁ. Wśród głównych atutów dla lokalizacji w regionie przedsiębiorstw branży AGD należy m.in. dostęp do wykwalifikowanej kadry – swoje placówki ma w regionie 26 szkół wyższych, na których studiuje ponad 80 tys. osób. Blisko są skrzyżowania autostrad A1 i A2 oraz kolejowe węzły towarowe
w Łodzi, Zduńskiej Woli i Kutnie, mamy konkurencyjne koszty
pracy, władze lokalne i wojewódzkie sprzyjają tej gałęzi gospodarki. W tym roku w forum wzięli udział przedstawiciele kilkunastu liczących się firm światowych.
(jm)

NOWE TERENY INWESTYCYJNE
POWIERZCHNIE
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE
POD WYNAJEM

POMOC PUBLICZNA DO 55% KOSZTÓW INWESTYCJI

DOSKONAŁA
LOKALIZACJA
W CENTRUM POLSKI

ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. | UL.KS. BISKUPA WINCENTEGO TYMNIENIECKIEGO 22G TEL [48] 42 676 27 53 | INFO@SSE.LODZ.PL
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Na Dzień Dziecka

W Teatrze Pinokio na początku
czerwca zespoły
aktorów z Poznania i Gdańska będą prezentować spektakle dla dzieci w ramach projektu Teatralna Karuzela. Teatr Arlekin wystawi
bajkę „Królewna z drewna” i „Księgę dżungli” – niezwykły spektakl,
dla którego zbudowano obrotową scenę, a lalkarz z Islandii Berd
Ogrodnik pomógł stworzyć projekty marionetek długoniciowych.
Muzeum Włókiennictwa planuje spotkanie z cyklu Geyerwerki, na
którym dzieci stworzą rzeźby, obrazy i broszki z filcu, a na warszta-

tach „Stwórz ten wątek” połączą w scenariusz wątek tkacki
i fabularny. Teatr Wielki wystawi balet „Królewna Śnieżka
i siedmiu Krasnoludków”,
a Filharmonia planuje koncert, w którym siedmiu muzyków zagra muzykę Prokofiewa
z bajki „Piotruś i Wilk”.
Z kolei 10 czerwca odbędzie się
koncert pt. „Upiór w orkiestrze” – sensacyjny scenariusz
zapozna dzieci z pracą orkiestry. Teatr Muzyczny zaprasza
na spektakl taneczny w wykonaniu dziewczynek z zespołu
Broadway Girls, musical
„Zorro” i Koncert Przedszkolaków. W Muzeum Miasta
Łodzi 2 czerwca o godz.17.00 zacznie się Magiczna Noc Literatury
Dziecięcej i Młodzieżowej; goście będą mogli wypożyczyć przewodnik w formie kolorowego komiksu pt. „W magicznym domu pana
Poznańskiego”, a zwycięzcy specjalnie przygotowanej gry dostaną
go na własność. 4 czerwca Łódzkie Centrum Wydarzeń zaprasza na
Piotrkowską, gdzie odbędzie się Miejski Dzień Dziecka; na dzieci
będą czekać eksperymenty naukowe, pokaz karate i nauka chodzenia na szczudłach.
(BeO)

www.syzan.com

Spektakle świetlne i pokazy laserowe
do muzyki mechanicznej
oraz muzyki na żywo.
RYNEK
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Muzeum Mazdy

W Augsburgu w Niemczech powstało w maju pierwsze – i jedyne poza Japonią – muzeum Mazdy w Europie. Znajdziemy tu 45
klasycznych modeli tej marki
i poznamy 100-letnią historię
samochodów przełamujących
konwencje
w
motoryzacji.
Muzeum mieści się w odnowionej zajezdni tramwajowej z 1897
r., znajduje się tu również rozległy teren do organizacji imprez,
restauracje i sklep z pamiątkami.

– Pierwsze poza Japonią muzeum
Mazdy to urzeczywistnienie
marzeń rodziny Freyów, która
zawsze pragnęła zaprezentować
opinii publicznej swoją unikalną
kolekcję klasycznych Mazd
z całego świata – mówił podczas
otwarcia wiceprezes Mazda
Motor Corporation Akira Marumoto. Na wystawie znalazły się
między innymi modele Mazda
Cosmo Sport z 1967 r., Mazda
Luce RX87 z 1969 r. i Mazda
RX-7 z 1992 r. Ekspozycja będzie
się zmieniać. Na wystawie pojawią się kolejne klejnoty z liczącej
ponad 120 pojazdów kolekcji
rodziny Freyów. Założyciele muzeum mają również nadzieję,
że stanie się ono miejscem spotkań klubów Mazd i wielbicieli
innych klasycznych samochodów. Auto Frey jest dealerem Mazdy
od 1978 r. Obecnie prowadzi trzy salony w regionie Augsburga.
Więcej informacji www.mazda-classic-frey.de/en
(jm)

sprzedaż opon wszystkich marek;
przechowalnia kół i opon;
wymiana oleju, klocków i tarcz
hamulcowych;
montaż i wyważanie kół;
wulkanizacja.
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