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12 czerwca Senat Uniwersytetu Łódzkiego
na posiedzeniu z udziałem delegacji Instytutu Pamięci Narodowej uroczyście
przyznał doktorat honoris causa dla Dietera
Schenka, niemieckiego literata, kryminologa, autora publikacji na temat odpowiedzialności karnej za zbrodnie popełnione
w Polsce przez Niemców w czasie II wojny
światowej. Dieter Schenk jest też laureatem
przyznawanej przez IPN nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. Obecny
na uroczystości wojewoda łódzki prof. Zbigniew Rau podkreślił, że jest to
zwieńczenie wysiłków łódzkiej szkoły prawa karnego, której istotę stanowi wielowymiarowa reakcja na zbrodnie niemieckiego nazizmu w Polsce.
– Dzieła Dietera Schenka mają niepodważalną moc dowodową i najwyższą jakość
argumentacji – podkreślił w laudacji prof. Witold Kulesza. – Podziwiam jego
determinację, żeby osobiście być w miejscach opisywanych zbrodni i konfrontować to, co
zobaczył i usłyszał z archiwalnymi dokumentami.
(BeO)
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W parku Staromiejskim powstała piąta realizacja artystyczna w ramach
projektu UNIQA Art Łódź, organizowanego przez Łódzkie Centrum
Wydarzeń. Tym razem jest to rzeźba przedstawiająca obciętą głowę
Jana Chrzciciela. Została usytuowana na cokole w oczku wodnym
w centralnej części parku. Rzeźba jest wykonana z żywicy epoksydowej
zabarwionej pyłem węglowym. Okres ekspozycji rzeźby przewidziany
jest do czasu, kiedy w oczku zostanie spuszczona woda, czyli do połowy
października. Autorem rzeźby jest Szymon Ryczek, absolwent Wydziału
Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Uprawia grafikę warsztatową, w tym rzadko już dziś
kultywowaną przez młodych twórców technikę
gipsorytu. Kolejną realizacją w ramach projektu
UNIQA Art Łódź będzie wielkoformatowa rzeźba autorstwa dwójki artystów z Warszawy – Tomasza Górnickiego i Chazme, która stanie w lipcu przy dworcu Łódź Fabryczna.
(jm)

Gortat Team zagra w Łodzi
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Wielki koszykarz zakończył sezon w NBA i przyleci do Polski na
X edycję swojej imprezy. Od 2008 roku, kiedy odbył się pierwszy jednodniowy Camp w Łodzi, drużyna Marcina Gortata odwiedziła dziesiątki
miast w Polsce i trenowało z nią tysiące dzieci, a w kolejnych edycjach
charytatywnego meczu „Gortat Team vs Wojsko Polskie“ występowały
gwiazdy sportu, muzyki, kina i dziennikarstwa, a także koledzy Gortata
z NBA. Tegoroczna X edycja Marcin Gortat Camp będzie imprezą dwudniową i złożoną z Campu dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo (dzień pierwszy) oraz standardowego Marcin Gortat Camp (dzień drugi).
Polskę odwiedzi rekordowa liczba zawodników
z NBA, a finał, czyli Mecz Gortat Team vs Wojsko Polskie, po raz pierwszy odbędzie się w rodzinnym mieście Marcina Gortata – w Łodzi 30
lipca w Atlas Arenie.
(jm)

Art Inkubator puchnie

Młodzi, zdolni, kreatywni. Tak w trzech słowach można opisać osoby,
które po kolejnym konkursie na rezydentów Art Inkubatora wprowadziły się na Tymienieckiego 3. Są to przedsiębiorczy ludzie, którzy
postanowili rozpocząć swoją przygodę z biznesem – wśród nich
projektanci, fotografowie, a nawet pracownia tkacka. W pierwszym
etapie konkursu wpłynęły 63 aplikacje, a wszystkie etapy z sukcesem
ukończyło 15 osób. Inkubowane firmy mogą rozwijać działalność
korzystając z preferencyjnych warunków funkcjonowania – niskiej
opłaty za przestrzeń, doradztwo i szkolenia. W konkursie pojawiła się także możliwość zostania rezydentem „wirtualnym”. Część
z rezydentów nie posiada własnego biura czy pracowni, ale może
korzystać ze wsparcia w postaci pokoju spotkań biznesowych,
przestrzeni do produkcji artystycznej i szkoleń. – Jestem pewien, że z naszym trzyletnim
doświadczeniem w prowadzeniu inkubatora
przedsiębiorczości uda nam się razem wiele zrobić
– mówi Maciej Trzebeński, dyrektor Fabryki Sztuki.
(jm)
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Fot. S. Szwajkowski

of the Blue Sky”, „Moja baby”, „Beze mnie o mnie” czy „Eli lama
sabachtani”, a dziesięć lat później „Baśkę”. Teraz przyszedł czas na
utwory z najnowszej płyty „Przez dziewczyny”, choć artyści z pewnością nie pominą największych hitów grupy.
Drugiego dnia urodzin od 21.00 na placu Wolności obejrzymy
koncerty Moniki Brodki i O.S.T.R. Brodka brawurowo wygrała program „Idol”, ale jej żywiecka dusza nie dała się spacyfikować i wokalistka nie stała się kolejną gwiazdką pop śpiewającą to, co każą producenci
talent-show. Brodka żeni pop z elektroniką, elementy folkowe miesza
z postpunkową energią, czerpie z bogatej historii muzyki świata. Podczas jej koncertów nie sposób się nudzić. Z kolei O.S.T.R. to jeden
z czołowych artystów polskiego hip-hopu, niekwestionowany król freestyle’u – Adam O.S.T.R. Ostrowski. Muzyk, producent, instrumentalista, raper, jeden z najbardziej utalentowanych artystów w Polsce.
Od kilkunastu lat konsekwentnie podąża w raz obranym kierunku
artystycznym. O.S.T.R. pochodzi z muzycznej rodziny, urodził się
i wychował w Łodzi. Rozpoczynał karierę w kilku lokalnych zespołach, ale szybko dał się poznać reszcie kraju w konwencji solo. Przebił
się jako niekwestionowany lider konkursów improwizowanego rapu.
Natomiast w niedzielę 30 lipca o godzinie 17.00 w Manufakturze
wystawiony zostanie spektakl pt. „Pomoc domowa” Teatru Powszechnego w Łodzi. Łódź po raz pierwszy zostanie także miastem finałowym
Marcin Gortat Camp. Jubileuszową, dziesiątą edycję zwieńczy charytatywny mecz Gortat Team vs. Wojsko Polskie w Atlas Arenie, który
będzie kolejną atrakcją urodzinowego weekendu w Łodzi. Mecz rozpocznie się o godzinie 17.00. Oprócz tego przez cały weekend zapraszamy na liczne wycieczki po Łodzi, pikniki i lokalne wydarzenia kulturalne. Serdecznie zapraszamy!

W ubiegłym roku mieszkańcy Łodzi świętowali urodziny miasta
uczestnicząc w ponad 150 atrakcjach przygotowanych przez gminę –
w tym w licznych wycieczkach i koncertach w Manufakturze i na placu
Wolności, gdzie grały zespoły Dwa Sławy, Ten Typ Mes, Gooral, Feel,
Enej, Jamal i Lady Pank. Tegoroczna impreza odbędzie się w dniach
28-30 lipca na pl. Wolności i w Manufakturze. Pierwszego dnia Łódzkie Centrum Wydarzeń zaprasza o 20.00 na koncerty Hey, Natalii
Nykiel i Rezerwatu. Pierwszy zespół to jedna z najlepszych grup koncertowych w Polsce. Katarzyna Nosowska uznawana jest za najlepszą
tekściarkę swojego pokolenia, została wyróżniona wraz z zespołem 17
Fryderykami i licznymi innymi nagrodami. Wszystkie płyty studyjne
zespołu pokryły się platyną. Tego samego dnia łodzianie wezmą udział
w koncercie Natalii Nykiel – młodej, utalentowanej wokalistki, autorki tekstów, która szturmem wdarła się na muzyczną scenę. Następnie
odbędzie się koncert Rezerwatu, legendarnego polskiego zespołu,
od początku istnienia związanego z Łodzią. Na pl. Wolności zobaczymy energicznego lidera Andrzeja Adamiaka, autora największych
przebojów zespołu, jak „Zaopiekuj się mną”, „Parasolki”, „Obserwator” czy „Kocha Ciebie niebo”.
W sobotę 29 lipca o godzinie 18.30 na scenie na rynku Manufaktury usłyszymy największe hity Natalii Szroeder i zespołu Wilki. Utalentowaną, 22-letnią wokalistkę po raz pierwszy widzowie poznali jako
małą dziewczynkę w programie „Od przedszkola do Opola”. Występowała też w polskich preselekcjach do konkursu Eurowizji. Jednak
prawdziwą sławę muzyczną przyniosły jej takie hity, jak „Wszystko na
raz” i „Teraz ty” nagrane z Liberem, a także „Lustra”, „Zamienię cię”
czy „Powietrze”. Zespół Wilki w tym roku obchodzi 25-lecie działalności artystycznej. W latach 90. cała Polska nuciła takie przeboje jak „Son
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Przełomowy rok Galerii Łódzkiej
Centrum handlowe zlokalizowane „w sercu miasta” obchodzi w tym
roku piętnastolecie. Galeria Łódzka
zmienia się wraz z potrzebami dynamicznego rynku, poszerzając ofertę
modową i gastronomiczną.
W procesie restrukturyzacji centrum umacnia ofertę sprzedażową
poprzez dobór nowych marek z różnych branż oraz poszerzenie pakietu
usług. Również najemcy Galerii stawiają
na
rozwój
zwiększając
powierzchnie handlowe, zapewniając
nowy design wnętrz, czy relokując
sklepy. Przykładem takiego działania
jest Monnari, które zaprezentowało
powiększony salon w nowej odsłonie.
Refreshingowi została poddana również przestrzeń Vision Express oraz
Marilyn. Salon Ryłko zdecydował się
na relokację (na poziom 0), a na
powierzchni butiku Femestage Eva
Minge (na poziomie +1) znajdziemy
nową markę Esotiq. Nie brakuje też
nowości – w maju na poziomie +1
otworzył się salon Vans.
Rynek zdobywają centra, które dostrzegają nabywców i ich
potrzeby. Współczesny odbiorca oczekuje nowości, zmian i zaskoczenia. Galeria Łódzka nieustannie podąża za klientem tworząc
sprofilowaną ofertę, nie zapominając też o wyróżnikach, które skłaniają konsumentów do częstych odwiedzin. Centrum handlowe,
jako jedyne w Łodzi, może pochwalić się takimi salonami jak: Peek

& Cloppenburg, Lidia Kalita, Femestage Eva Minge, Campione,
Jack Wolfskin, Betty Barclay, Hera, Imagine, Prima Moda, Marc
Crew, Olsen czy Gabor.
Galeria Łódzka nieprzerwanie dopasowuje się do potrzeb nowoczesnego konsumenta i sprawnie „dotrzymuje mu kroku”.
(not. jm)

Ośmiolatka kwitnie

czyzn, Pedros Cup,
Orlen Cup, Gale
boksu Adamek-Gołota,
Wrodarczyk,
KSW, Wrestlemania,
Mistrzostwa Świata
w Super Enduro,
Final
Four
Ligi
Mistrzów siatkarzy,
futbol amerykański,
Orlen Liga siatkarek,
SuperCross. W najbliższych miesiącach Arena nie zwalnia tempa. Jeszcze w lipcu wielki mecz Gortat Team vs. Wojsko Polskie. W październiku Maestro
Ennio Morricone, musical „KAROL” oraz Orkiestra Złotych Przebojów. W listopadzie wielkie show Queen + Adam Lambert oraz
kabaret Neonówka. Tuż przed Świętami Atlas Arena zaprasza na
jedyne w swoim rodzaju wydarzenie Royal Christmas Gala z Sara
Brightman, chórem Gregorian i Royal Symphony Orkiestra. Nowy
rok W Arenie to powrót legendarnego zespołu Depeche Mode. Przybrana w urodzinowe balony Atlas Arena poleca się przez kolejne
lata. Gratulujemy i trzymamy kciuki!
Jerzy Mazur

W czerwcu Atlas Arena w Łodzi obchodził swoje ósme urodziny.
Z tej okazji władze spółki zarządzającej obiektem podsumowały
działalność oraz przedstawiły plany na najbliższe miesiące. Osiem
lat Atlas Areny to przede wszystkim ponad 4 miliony widzów z całej
Polski i zagranicy. Świetnie skomunikowany z innymi dużymi miastami obiekt przyciągnął do tej pory 141 koncertów, 234 imprezy
sportowe i 116 wydarzeń rekreacyjnych i targowych. W obiekcie na
bieżąco odbywają się również treningi drużyn sportowych oraz
mniejsze wydarzenia. Do tej pory w gościnnych murach Atlas Areny
gościli Depeche Mode, Sting, Kylie Minogue, Eric Clapton, The
Cure, Florence +The Machine, Lenny Kravitz, Rod Stewart, Elton
John, Slash, Rammstein, Slayer, Roger Waters, Shakira, Sade, Rihanna, Andrea Bocelli, Muse, Mark Knopfler, Green Day, Iron Maiden,
Leonard Cohen, System of a Down, Shakin Stevens, Peter Gabriel,
Aerosmith, Black Sabbath, Modern Talking, Scorpions, Andre Rieu,
Bryan Adams i J. M. Jarre. Mieszcząca ponad 13000 osób Atlas
Arena to też idealny obiekt dla dużych wydarzeń sportowych.
Obiekt gościł do tej pory Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn,
Mistrzostwa Europy w koszykówce mężczyzn i kobiet, Mistrzostwa
Europy w siatkówce kobiet, Finały Ligi Światowej w siatkówce męż-
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Fundacja w nowym miejscu
Łódzka Fundacja Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY działa
od 2011 r. Od chwili powstania kilkakrotnie zmieniała siedzibę
ze względu ciągły rozwój, poszukując jak najbardziej odpowiedniej
i dostosowanej do potrzeb swoich podopiecznych. W 2016 roku fundacji udało się pozyskać budynek po dawnej szkole budowlanej przy
ul. Siemiradzkiego 4/8 na zasadach dzierżawy od Miasta Łódź.
Obiekt ten wymaga jednak wielu starań i nakładów finansowych
– ma tu powstać Centrum Usług Medycznych, w którym będzie
przedszkole specjalne dla 50 dzieci, przychodnia rehabilitacyjna,
gabinety lekarzy specjalistów oraz zakład opieki
dla 50 chorych z problemami
psychicznymi.
Rocznie w obiekcie może
być leczonych ponad 100
tys. pacjentów. Do tej
pory Fundacja z własnych środków finansowych wyremontowała
i zaadaptowała część
budynku na potrzeby
Przedszkola Specjalnego

MILOWE LUDKI, które prężnie działa od stycznia 2017 roku,
przyjmując nieodpłatnie pod swoją opiekę dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych. Realizacja dalszych planów Fundacji uzależniona jest od możliwości finansowych oraz wyników konkursów
grantowych. A potrzeby są ogromne, każdy obszar budynku wymaga generalnego remontu, przystosowania do przepisów ppoż., sanepidu, budowlanych itp. Dla spełnienia tych planów istotne jest
każde wsparcie i pomoc. Osoby i podmioty chcące wesprzeć Fundację proszone są o kontakt pod numer telefonu: 730-242-454 lub
mailowo na adres: fundacja@kamienmilowy.org.pl Darowizny pieniężne na cele statutowe można przekazywać na rachunek:
73-1090-2705-0000-0001-1984-9021. A w czerwcu fundacja jak co roku
zaprosiła na festyn „MILOWE SKOKI W ZABAW UROKI”. Prosimy o wsparcie fundacji, której jesteśmy patronem medialnym!
Jerzy Mazur

Wakeboarding na stawach

ło nam pół roku, a potem trzeba
było odnowić rozpadający się
budynek przystani! Ośrodek
przyciąga klientów z Łodzi,
województwa, innych miast
Polski i zagranicy. Wśród nich
są nie tylko młode osoby,
ale także przedstawiciele firm,
mediów i biznesu, organizujemy imprezy tematyczne, firmowe oraz integracyjne. W tym sezonie odbędą się tu dwie imprezy Red
Bulla „Od deski do deski” i ludzie będą próbować wakeboardingu
na ekstremalnych deskach, pomalowanych przez artystów łódzkiej
Akademii Sztuk Pięknych. Wieczorem zaś Wake & Roll Park zmienia się w miejsce spotkań towarzyskich przy smacznych daniach
i dźwiękach dobrej muzyki, a w każdy piątek gra tu zespół ”The
Melons”. Dawna przystań była całkiem zapomniana, lecz dwójce
utalentowanych sportowców udało się to urokliwe miejsce ożywić.
Więcej informacji znajdziemy na stronie www.wakeandroll.pl oraz
www.facebook.com/WakeAndRollParkLodz/
Jerzy Mazur, zdjęcia: JSM i Andrzej Peszek

W Parku 1 Maja przy Stawach Stefańskiego, czyli największym łódzkim zbiorniku
wodnym, od 2013 r. działa
Wake & Roll Park. – Mamy
doskonałą lokalizację w przepięknym krajobrazie w samym centrum
Polski – podkreśla Katarzyna
Kobierzycka, która wraz
z Mateuszem Gaworskim stworzyła tu doskonałe miejsce
do uprawiania tego coraz szybciej rozwijającego się wodnego sportu
w Polsce. W kraju działa już blisko 80 Wake Parków, ale w Łodzi jest
tylko jeden, właśnie na Stawach Stefańskiego. – Gdy zacząłem swoją
przygodę z tym sportem w 2009 r. – wyjaśnia Mateusz Gaworski, mistrz
Polski i członek Kadry Narodowej – były jedynie cztery ośrodki, w których
można było wykonywać w powietrzu ewolucje nad wodą!
Wake & Roll Park posiada wyciąg do nart wodnych i wakeboardu o długości 180 metrów. Płynąc można pokonywać przeszkody,
obracać się, skakać i wykonywać najróżniejsze triki. Najlepsi zawodnicy wyskakują z przeszkód
przy prędkości 40 km/h kręcąc
się w powietrzu na wysokości
4 m. Ośrodek ma wykwalifikowanych instruktorów i działa
od maja do września. Można
tu wypożyczyć rowery wodne,
kajaki i łódki. – Trochę trwało,
zanim
otworzyliśmy
ośrodek
– mówi Katarzyna Kobierzycka. – Zebranie dokumentacji zabra-

Zielona Łódź zaprasza

nach są całonocne 12-godzinne
wycieczki i podglądanie owadów
nocą, joga na trawniku, pilates, petanque, nordic walking, Park Śniadaniowy, zajęcia fitness, tai chi, warsztaty rysunku pejzażowego, fotografii
oraz wycieczki rowerowe i Koncerty
w Altanie. Wstęp jest wolny na
wszystkie wydarzenia, jedynie spacer 12-godzinny wymaga wcześniejszego zapisania się na stronie www.zielonalodz.info Warto też śledzić
Zieloną Łódź na fecebooku!
(jm, zdjęcia Arch. ZŁ)

Przez całe lato atrakcji
nie zabraknie atrakcji przygotowanych przez zespół Zielona
Łódź – część zajęć już ruszyła
w czerwcu, kolejne rozpoczynają się od 1 lipca i towarzyszyć
będą łodzianom do końca
sierpnia, a nawet dłużej. W pla-
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Transatlantyk Festiwal

Edward Norton, fot Wikimedia

Siła Kobiety będzie motywem przewodnim VII Festiwalu Filmowego Transatlantyk (14-21 lipca). Organizatorzy przygotowali ponad
300 projekcji z całego świata. W programie są filmy kręcone przez
kobiety i o kobietach oraz szereg wydarzeń związanych z tym tematem. Będzie też jedyne w Polsce Kino Kulinarne z programem tworzonym we współpracy z Berlinale oraz plenerowe Kino Łóżkowe
(Łóżkoteka), uznane przez amerykański serwis BuzzFeed za jedno
z 10 najwspanialszych kin na świecie. Po raz kolejny odbędą się dwa
międzynarodowe konkursy kompozytorskie – Transatlantyk Instant
Composition Contest i Transatlantyk Film Music Competition,
które co roku przyciągają młodych kompozytorów muzyki filmowej ze świata. Filmowe premiery prezentowane w sekcjach Panorama oraz
Docs powalczą o nagrodę w wysokości
40000 zł. Twórcy festiwalu zaprezentują filmy wybitnych reżyserek polskiego
i światowego kina, obrazy poruszające
problemy kobiet XXI wieku. Specjalnym gościem festiwalu będzie Edward
Norton – gwiazda filmów „Fight
Club”, „25. godzina” i „Birdman”.
Będzie to jego pierwsza wizyta w Polsce. Organizatorzy zaplanowali pokazy jego filmów oraz spotkanie z widzami. Aktor na ekranie pojawia się rzad-

ko, ale dla filmu jest w stanie zrobić wiele – do roli w „Fight Clubie”
nauczył się produkować mydło, a przed kamerą wymieniał z Bradem Pittem prawdziwe ciosy. Od lat udziela się społecznie, działa na
rzecz ekologii i wspiera fundację Water For People. Akredytacje
umożliwiające wstęp na festiwalowe wydarzenia są już dostępne na
stronie www.transatlantyk.org
(BeO)

Konkurs teatralny z „Rynkiem Łódzkim”
Teatr Powszechny w Łodzi jako jedyny łódzki teatr gra aż do końca
lipca – na dwóch scenach zaprezentuje kilka tytułów z repertuaru.
Specjalnie dla czytelników „Rynku Łódzkiego” Teatr przygotował

zaproszenia na lipcowe przedstawienia. Cztery pierwsze osoby, które
odwiedzą kasę Teatru z naszym najnowszym numerem i rozpoznają
tytuły na zdjęciach, otrzymają podwójne zaproszenia.

www.powszechny.pl

LATO
W MIEŚCIE
LETNIE WIECZORY W TEATRZE
TEATR POWSZECHNY ZAPRASZA

lato_w_miescie_reklama_40x185.indd 1
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Fotografie
na wystawach

Kolory Polski
Muzeum Miasta Łodzi. W Pałacu Poznańskich warto też zwiedzić
Zaczął się 18. Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej Kolory dużą ekspozycję zbiorów Oddziału Sportu i Turystyki pt. “Ocalić
Polski; w pierwszy lipcowy weekend koncerty odbędą się w Skiernie- od zapomnienia”; 15 lipca o godz. 12.30 wyruszy z niej specjalny spawicach i Rogowie. 15 lipca w Lutomiersku będziemy słuchać polskiej cer – przewodnik z PTTK oprowadzi po mieście śladami narodzin
i litewskiej muzyki XVII wieku. 22 lipca na koncert do Warty przyje- łódzkiego sportu. Odwiedzając Muzeum Włókiennictwa obejrzymy
W (więcej
galeriio ŁTF
dzie Apertus Quartet. 29 lipca Trebunie-Tutki wystąpią na scenie batiki indonezyjskie oraz wystawę „Bunt materii”
tym
przy wul.
Piotrkowprzy zamku w Inowłodzu, a 30 lipca w Wieruszowie Wielki Chór w wywiadzie z Martą Kowalewską na str. 7). Ponadto
Białej
Fabryskiej Poradowskiej102 przez 3
Młodej Chorei wykona utwory do tekstów B. Leśmiana.
ce warto obejrzeć lniane gobeliny i miniatury Marii
tygodnie
8.10 bęWytwórnia: Letnia Akademia Jazzu
-Werszler oraz ekspozycję
pt. od
„Sprusiak
dzie można
18 lipca w Wytwórni zacznie się X edyjakiego nie znamy”. Polecamy
teżoglądać
ekspowystawę
fotografii
cja Letniej Akademii Jazzu – do 31 sierpnowaną na III piętrze
budynku
D
Krzysztofa
nia nie zabraknie gwiazd i atrakcji.
VII Ogólnopolską Wystawę
Haftu JarczewKrzyżyW koncercie inauguracyjnym będzie grać
kowego Złota Igła 2017
(główną
nagrodę
skiego
pt. „Zapozosekstet Kamila Piotrowicza oraz trio
zdobyła Halina Miernik
pracę pt.
wani”.zaZobaczymy
wybitnych pianistów: Leszek Możdżer,
„Kalejdoskop”). 8 lipca
na Sonia
niej Kądziołka
portrety
Liro Rantala i Michael Wollny. 20 lipca
kuratorka wystawy „Efekt
ostateczny.
osób znanych
ze
wystąpi zespół Cracow Jazz Collective,
Magazyn wzorów uszytych”
o znasceny opowie
politycznej
a tydzień później – China Moses. Jak co
czeniu tkaniny przemysłowej i pracy
fot. Krzysztof Jarczewski i artystycznej. – Nie
roku LAJ będzie festiwalem premier;
kobiet w historii Łodzi,będę
a nazajutrz
zwieudawał, że–prezenjednaZakończyła
z nich to „Impressions
on sali
Górecki”
dzający
tę wystawę
wyruszą na –spacer
się budowa
koncer- Jerzego Semkowa zagrać utwory Brahmsa
towane
zdjęcia
to chwile „upolowane”
mówi ślaau– towej
dziełoAkademii
saksofonisty
Macieja
Obary,
włókniarek.
kolei
Muzycznej
przy
ul. Żu- i Mozarta. Następny dzień przyniesie kontordami
zdjęć. łódzkich
– Zdecydowałem
się na pełną Z
współpracę
który
połączył
muzykę jazzową
i klasycz22 lipca kuratorka
Ania Dąbrowicz
bardzkiej
2. Uroczyste
otwarcie
odbędzie cert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
z modelami.
Dałem im możliwość
wystąpieniaoproprzed
nąsię
biorąc
na
warsztat
kompozycje
Henrywadzi
po
wystawie
„Rzemiosła
dawnej
18. 10, a uświetni je cykl koncertów, któ- Łódzkiej pod batutą Pawła Przytockiego,
aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji.
Tacy
Halina Miernik Złota Igła 2017 Łodzi. Pracownia haftu maszynowego”.
karyMikołaja
Góreckiego.
Drugi projekt
–
która będzie towarzyszyć pianistce Beacie
od adresu
nowej sali otrzymał
tytuł „AŻ
są, jak chcą, ale jednak – pozowali. Wybierali scenomuzykę
na Orkiestrę
Kameralną
Miasta
Natomiast
III piętrze
budynku
eksfestiwal”,
a trwać będzie
(nomen
omen!) Bilińskiej w Koncercie fortepianowym
grafię,
kostiumy,na
mimikę,
rekwizyty.
A może D
jednak,
Tychy
AUKSO
–
stworzył
na
LAJ
młody
ponowana
jest
nowa
wystawa
pt.
„Efekt
aż do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej estra- W. Lutosławskiego. W programie są też
dzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdzikompozytor i pianista Nikola Kołodziejostateczny. Magazyn wzorów uszytych",
dzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akade- utwory G. Verdiego, R. Wagnera i B. Brittewi? Warto sprawdzić!
czyk. Gościem X Letniej Akademii Jazzu
na której fragmenty filmów dokumentalmii Muzycznej w Łodzi, aby pod batutą na (18.10). Serdecznie zapraszamy! (BeO)
Z kolei w galerii Akademickiego Ośrodbędzie duet Masecki – Rogiewicz, który
nych o życiu łódzkich włókniarek są zdeka Inicjatyw Artystycznych do 16.10 będą
przedstawi projekt „Ragtime” z utworarzone z głosem młodych artystów.
eksponowane zdjęcia Grzegorza Michałowmi jazzowymi z lat 20. Na LAJ zabrzmi
Muzeum Sztuki zaprasza na nową wystaskiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawoteż materiał z płyty „Reneissance”, który
wę „Enrico Prampoliniego. W galerii ECK
dowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
zaprezentują Gadt (wokalistka jazzowa
Logos można oglądać nowe wystawy, na
odktórych
publikacji
w „Expressie
Anna Stępniewska), akordeonista Zbiprezentują
swojąIlustrowanym”,
sztukę Joanna
potem
zdjęcia Górna-Saniternik.
dla „Przeglądu Sportogniew Chojnacki i perkusista Krzysztof
Hrk irobił
Małgorzata
Obie
wego”,
obecnie
– dla są
redakcji
fotograficznej
Gradziuk. Chcąc skierować uwagę na
artystki
związane
z Teatrem
Arlekin
Polskiej
Agencji
Prasowej. Zapraszamy!
(jm)
zdolnych, debiutujących artystów zapro– Joanna
Hrk przygotowuje
tam scenograMec. Marek
szono na występy młode zespoły: Aga
fię
do
widowisk
lalkowych
(poza
tym
iluKopczyński,
Derlak Trio, Kamil Piotrowicz Sekstet,
struje poezje i bajki dla dzieci, zajmuje się
mec. Bożena
Kuba Więcek Trio, Cracow Jazz Collectitakże modą), a Małgorzata Górna jest
Niecieckave. Częścią LAJ będzie też V edycja warszOstojska China Moses autorką secesyjnego malarstwa na szklanej
tatów jazzowych INTL Jazz Platform.
klatce schodowej, barwnych postaci arlekii dziekan
ORA Jarosław
Geyer Music Factory
nów i klaunów na ścianie foyer; w ECK
Szymański
Na dziecińcu Białej Fabryki w wakaLogos prezentuje pejzaże wykonane techfot. Maciej
cyjne piątki o godz. 21.00 zaczynają się
niką suchej pasteli.
Grzegorek
koncerty festiwalu Geyer Music Factory.
Teatry
września w siedzibie
Okręgowej
Rady Ad- Agnieszkę Grajnert – Bożenna Banasik była boW 13repertuarze
na lipiec
są występy
Latem teatry mają wakacje, ale jeszcze
VooVoo,
Julii
Marcell
Joanny Trzepie1 i 2 lipca w Teatrze Wielkim można obejwokackiej w
Łodzi
przy uliPiotrkowskiej
63 zgro- wiem wielbicielką kultury francuskiej. Postać
cińskiej.
można
kupować
w aplikanci
kasie
rzeć operetkę „Noc w Wenecji”. Nikt
madzili sięBilety
tłumnie
adwokaci,
radcowie,
Pani Dziekan przypomniał poświęcony Jej dokoMuzeum
Włókiennictwa.
nie dorówna Teatrowi Powszechnemu,
i wielu znaczących
gości na wieczorze wspomnień naniom film dokumentalny, a wieczór był także
Wystawy
który zaczął akcję „Lato w mieście” i gra
z okazji
X rocznicy śmierci Bożenny Banasik. promocją wydanego pośmiertnie tomiku wierszy
W Muzeum
Kinematografii
aż do końca lipca! Na małej i dużej scenie
W spotkaniu
wzięły też
udział Jej dzieci - do
Kinga Bożenny Banasik „Miłość w ogrodzie”, który do
27
lipca będzie
wystawa
„Jan
będą wystawiane: „Żona potrzebna
i Maciej
Banasik.czynna
Prawnicy
ciepło pt.
i serdecznie
druku przygotowało nasze wydawnictwo. InicjaMłodożeniec.
wielkie
Inną Jej torami spotkania byli adwokaci Bożena Nieciecod zaraz”, „Arcydzieło na śmietniku”,
wspominali byłąMałe
dziekan
ORA,prace”.
podkreślając
wystawę
w ramach
„Dryl”, „Szalone nożyczki”, „Pomoc
charyzmę przygotowaną
i wkład w umocnienie
pozycjiłódzpolskiej ka-Ostojska i Marek Kopczyński, a patronat nad
kich
obchodów
Roku
Awangardy
można
domowa”,
fot.
Grzegorz„Mayday 2” i „Brancz”.
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan
Kalejdoskop - Złota Igła 2017 Michałowski
oglądać
Galeriifrancuskie
Wystaw wykonane
Czasowych
Beata Ostojska
pomagaływpiosenki
przez Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.
(BeO)

AŻ Akademii Muzycznej

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

TERMINY NAJBLIŻSZEJ AUKCJI: 8 lipca - XXXVI Aukcja Promocyjna
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Triennale od środka

Rozmowa z Martą Kowalewską, kuratorką
wystawy „Bunt materii”, podsumowującej
45 lat Międzynarodowego Triennale Tkaniny
Czym kierowała się Pani przy wyborze
prac na wystawę?
Ekspozycja ma pokazać wybór ciekawych prac prezentowanych w całej historii Triennale, które niekoniecznie były
nagradzane. Chcieliśmy przedstawić ewolucję tkaniny i dialog pomiędzy twórcami
z całego świata, który wpłynął na zmiany
w postrzeganiu tego medium sztuki. Międzynarodowe Triennale Tkaniny jest
obecnie najważniejszą cykliczną imprezą
sztuki włókna na świecie. Od 1962 do 1995
roku rolę wyznacznika trendów i kierunków pełniło Biennale Tkaniny Unikatowej w Lozannie. To była pierwsza impreza tego typu,
o rewolucyjnym wręcz znaczeniu dla sztuki tkackiej, a jednak w pewnym momencie komitet organizacyjny uznał, że Biennale wyczerpało swoją formułę. Od tamtej pory łódzkie Triennale jest jedyną
imprezą skupiającą się na zagadnieniu tkaniny unikatowej, najstarszą i niezwykle rozbudowaną, więc prezentującą szerokie spektrum
tematów z tej dziedziny.
Co takiego czyni tkaninę artystyczną ciekawą?
Przede wszystkim różnorodność. Tkanina unikatowa porusza
się po szeroko zarysowanym polu, operuje bogatymi środkami wyrazu, a przy tym posiada swoistą sensualność. Jednocześnie dotyka

innych dziedzin sztuki, przeplata się z nimi, często integruje w sposób, który spaja cechy różnych dziedzin sztuki. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że do II wojny światowej tkaninę na Zachodzie traktowano jako odpowiednik malarstwa i była ona łączona
z architekturą. Natomiast alfabet współczesnego języka tkaniny unikatowej jako niezależnej i mającej wiele do powiedzenia dziedziny
sztuki zaczął się kształtować w Polsce po II wojnie światowej. Nasi
twórcy tak wzbogacili środki wyrazu, że tkanina zyskała miano autonomicznego dzieła sztuki o wręcz rewolucyjnym znaczeniu.
Do czego nawiązuje tytuł wystawy „Bunt materii”?
To polscy artyści wyznaczali w XX wieku najważniejsze kierunki
rozwoju sztuki tkackiej. Oczywiście w tym procesie uczestniczyli też
artyści z innych krajów, ale rola Polaków jest nie do przecenienia.
Cały ten ferment twórczy spowodował, że tkanina z roli dziedziny
o konotacjach użytkowych uzyskała artystyczną autonomię i stała
się niezwykle różnorodną dziedziną sztuki. To właśnie chcemy pokazać na wystawie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa.
(Not. BeO)

Olimpijczycy w Łodzi

a obecnie prezes Towarzystwa Olimpijczyków
Polskich i wiceprezes PKOl. Wiceprezesem
Rady od początku jej działalności jest Tomasz
Rosset. – Regionalna Rada Olimpijska – podkreśla
wiceprezes – organizuje m.in. Bieg Sylwestrowy oraz
Biegi Olimpijczyków, współorganizuje wraz z samorządami miast regionu obchody Dnia Olimpijczyka, które
do tej pory odbyły się w Piątku, Nieborowie, Głownie,
Kutnie, Drzewicy, Tuszynie i Brzezinach, a w 2018
roku odbędą się w Tomaszowie Mazowieckim. Rada
inicjuje i uczestniczy w wielu przedsięwzięciach w łódzkich szkołach, jest współorganizatorem Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków, ufundowała tablicę poświęconą pamięci zmarłych łódzkich olimpijczyków. A w tym roku przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Totalizatora Sportowego wydała leksykon „Olimpijczycy Łodzi i regionu
Paryż 1924 – Rio de Janeiro 2017”. Gratulujemy!
(jm)

Od 25 marca 1998 r. promocją
idei
olimpijskich
w Łódzkiem zajmuje się Regionalna Rada Olimpijska, która
ma siedzibę w Szkole Podstawowej 79 im. Łódzkich Olimpijczyków przy ul. Pomorskiej
138. Jej pierwszym prezesem był
Na zdjęciu od lewej: Marek Kondraciuk, prof. Henryk Chmielewski,
Mieczysław Nowicki i Tomasz Rosset który po przejściu w stan spoczynku w 2014 otrzymał tytuł
honorowego prezesa RRO i nadal wspiera swoim autorytetem każdą
inicjatywę olimpijczyków. Na czele Rady stanął w 2014 Mieczysław
Nowicki, jeden z najwybitniejszych łódzkich sportowców w historii,
były kolarz Społem i Włókniarza, olimpijczyk z Monachium, srebrny
i brązowy medalista igrzysk w Montrealu, były minister sportu,

Dalej leczę

zespół, który ja poprosiłem do zarządu,
sprawdził się. W książce „Olimpijczycy
Łodzi i regionu” jest o mnie kilka ciepłych
słów, a ja z kolei wydałem czwartą książkę
– „Henryk. Od studenta do profesora,
od szeregowca do generała”.
Po studiach na Wydziale Wojskowo-Lekarskim w Łodzi wylądował pan w karnej jednostce. Za co?
Trzech najlepszych absolwentów
z roku, zamiast iść do jednostki, mogło pracować w szpitalu. Ale
w ostatniej chwili szef wojsk lotniczych załatwił sobie, że zabiera 12
najlepszych absolwentów do garnizonu w lesie – ja dostałem przydział do karnego pułku w Mirosławcu. Badałem pilotów jak delikwent był po alkoholu, nie latał przez dwa dni. Dzięki temu przez
dwa i pół roku nie miałem żadnej katastrofy. Do dziś wyszkoliłem
kilkudziesięciu lekarzy – neurologów, ortopedów i rehabilitantów.
Czterech zrobiło u mnie doktoraty z terapii manualnej, mam 27
doktorantów, a trzy osoby zrobiły habilitację.
Rozmawiał Jerzy Mazur

Rozmowa z prof. Henrykiem Chmielewskim
Co słychać?
Dalej leczę, zwłaszcza, że sam mam trochę
problemów z kręgosłupem. Jeszcze jestem
zawodowo aktywny – przyjmuję pacjentów
w poradni przy ul. Boya Żeleńskiego 12,
Kościuszki 67 i Żeromskiego 113. Ale już nie jeżdżę „stawiać” premierów w Warszawie jak kiedyś. Przyjeżdżały po mnie samochody BOR,
żeby pilnie postawić szefa rządu na nogi…
Rozmwiamy na zebraniu Regionalnej Rady
Olimpijskiej, którą Pan tworzył…
Jestem tu z wielką przyjemnością. Przez 4 kadencje, czyli 16 lat,
byłem szefem zarządu rady. Przebadałem większość zawodników.
Moi współpracownicy zdali egzamin, więc jestem zadowolony. Ten
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KULTURA

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

Posmakuj historii
w „Hort Cafe”

Profesjonalne usługi porządkowe
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

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

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

Hort Cafe, najstarsza kawiarnia
w Łodzi, zaprezentowała w czerwcu nowe
menu, w którym pojawiły się desery
lodowe nawiązujące do historii miasta. Wraz z nadejściem astronomicznego lata goście Hort Cafe będą mogli
sprawdzić jak smakuje „Bal u Poznańskiego”, „Secesja Piotrkowskiej”, „Ziemia
obiecana” lub deser Tuwima „A ja Łódź
wolę”. Nowe menu Hort Cafe, którego podstawą są okazałe i różnorodne desery lodowe,
oparte na świeżych owocach, owocowych sosach
i musach, bitej śmietanie oraz lodach rzemieślniczych, proponuje gościom nowe kompozycje smaków, które metaforycznie
nawiązują do historii
naszego miasta. „Bal
u Poznańskiego”
jest przenośnią
rekomenduje JERZY MAZUR odnoszącą się do towarzyskich wydarzeń w salach „łódzkiego Luwru”
w XIX wieku: jest w nim przepych
i rozmaitość. „Secesja
Piotrkowskiej” łączy
aż
pięć
rodzajów
lodów, galaretkę, owoce
i bitą śmietanę. Najbardziej bogatym smakowo
deserem jest „Ziemia
obiecana”: znajdziemy
tu owoce egzotyczne, lody i bitą śmietanę.
Z kolei deser Tuwima oferuje połączenie ciekawej
kompozycji smakowej lodów z musem owocowym i czekoladą. W nowym menu znalazły się
także nowe propozycje kaw smakowych oraz wytrawnych dań kulinarnych – w tym sałatki. Opisy deserów
łódzkich mają przypominać gościom o dorobku kulturalnym Łodzi, pielęgnować lokalny patriotyzm,
zachęcać do poszukiwania informacji na temat historii
miasta. Hort Cafe to najstarsza, kultowa łódzka kawiarnia, spadkobierczyni dawnej „Egzotycznej” i późniejszego Hortexu. Zapraszam, a ze starej karty polecam także Ambrozję!
Jerzy Mazur

ch
smaków
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PIZZERIA
IN CENTRO

Hotel IBIS

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

Piotrkowska 153

Festiwal Dobrego Smaku

Restauracja Český Film, kawiarnia Awangarda i pub Fabryka Krawatów wygrały tegoroczną edycję
czerwcowego Festiwalu Dobrego
Smaku. W tym roku tematem przewodnim imprezy były smaki śródziemnomorskie, a na uczestników
czekało w sumie 58 propozycji dań,
deserów i alkoholowych koktajli.
Szefowie kuchni mieli do wyboru
trzy regiony kulinarne: północnoafrykański, wschodni śródziemnomorski oraz południowoeuropejski. Jak co roku festiwalowe propozycje oceniało jury złożone
z doświadczonych szefów kuchni
z Polski i zagranicy. Na ulubiony
lokal mogli zagłosować także
uczestnicy festiwalu. Statuetki
i nagrody zostały przyznane
w trzech kategoriach: najlepsza
festiwalowa restauracja, kawiarnia
oraz pub. Najlepszym daniem
zostało „Zamieszanie w libanie”
(wołowina po arabsku duszona
w pomidorach z dodatkiem bakłażana), drugim były szyszki z kalmarów w śródziemnomorskim sosie,
na trzecim miejscu znalazła się
paella onigrazu, czyli paella
w japońskiej wersji sushi. Kawiarnia Awangarda przygotowała deser
waniliowy pudding z owocami
i prosecco, a pub Fabryka Krawatów – koktajl Fenicja na bazie uzo,
granatu, bazylii i żołądkowej gorzkiej. Finałowa gala odbyła się
w Instytucie Europejskim, a w plebiscycie publiczności wygrały
restauracja Filharmonia Smaków
za Rybę na Łodzi, Lodziarnia
Cukiernia Wasiakowie i pub Bistro.
Festiwalowy tort ufundowała Cocoart's, wina serwował KLUB WINO,
a dzięki aplikacji firmy Cheefo
festiwalowicze zamawiali jedzenie
bez czekania na obsługę, a następnie oceniali lokal. Gratulujemy!
(Fot. Kasia Golaszewska Michalak)
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tel. 42 636 99 92

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

pub, restauracja, ogródek piętrowy

Piotrkowska Klub

ul. Piotrkowska 97,

tel. 42 630 65 73

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

MONOPOLIS rusza kulturalnie
W czerwcu spółka VIRACO dostała pozwolenie na rozpoczęcie
budowy w dawnych Zakładach Monopolu Wódczanego. – Od samego
początku myślenia o Monopolis kultura stanowiła jego ważny element – mówił
Krzysztof Witkowski, prezes zarządu Virako prezentując swój kolejny projekt, czyli Letnią Scenie Monopolis. Już w te wakacje wystawią
na niej spektakle dwa stołeczne teatry: Polski i Kamienica.
Ze względu na rozpoczynające się w Monopolis roboty
budowlane, Virako zaprasza
łodzian do parku Źródliska.
– Wybór tego parku jest dla mnie
dodatkowo ciekawy z uwagi na
fakt, że tuż obok, w pałacu i fabrykach Scheiblera kręciliśmy sceny

Biznes w realiach
z epoki
Na wycieczkę po Łodzi przyjechali przed
wakacjami uczniowie I klasy Gimnazjum nr
143 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie. Przewodnikiem była Joanna Łabeńska, przebrana w piękny, historyczny strój
XIX-wiecznej Anny Scheibler. Spacerując
ulicami miasta fabrykantów, goście stopniowo odkrywali tajemnice sukcesów „królów
bawełny” oraz twórców przemysłowego
imperium XIX-wiecznej Łodzi. Spacer
zakończyli wizytą w Muzeum Fabryki, gdzie
młodzież poznała dzieje przemysłowej for-

tuny rodziny Poznańskich, technikę produkcji tkanin bawełnianych, zobaczyła jak
pracują krosna i jak wygląda codzienna
praca dawnych robotników. Na drugi dzień
była wizyta w Muzeum Animacji Se-Ma-For.
Podzieleni na grupy, po krótkim zapoznaniu się z zasadami tworzenia filmów poklatkowych każda grupa stworzyła własny film
na temat Moja Przyszłość, kim będę? przedstawiający uczniów w przyszłym życiu zawodowym. Na zakończenie wycieczki młodzież uczestniczyła w specjalnie przygotowanych warsztatach z doradztwa zawodowego
w sali konferencyjnej kawiarni Sowa (każdy
otrzymał smakołyki na koszt firmy).
Na przykładzie historii Łodzi i jego mieszkańców Joanna Łabeńska pokazała młodzie-

Premiery w Mieście Mody
W Ptaku w Rzgowie już po raz szósty odbędzie się największe
wydarzenie branży odzieżowej w Europie – tym razem w nowej,
odświeżonej odsłonie. Miasto Mody zaprasza na PTAK PREMIERY: Nowe kolekcje jesień-zima 2017 w dniach 15-17 września. To uroczysta inauguracja nowego sezonu w polskiej modzie, połączona
z pokazami i sprzedażą nowych kolekcji najlepszych producentów.
Do wyboru będą trzy wybiegi, na których zobaczymy świeże projekty i innowacyjne pomysły polskich projektantów. Nie zabraknie
również atrakcyjnych wydarzeń towarzyszących, gości specjalnych
i gorących trendów. VI edycja święta FAST FASHION będzie gratką
dla właścicieli sklepów i butików odzieżowych – nie tylko z Polski,
ale też z całej Europy. W jednym miejscu będzie można obejrzeć
i kupić premierowe kolekcje od ponad 2500 producentów ubrań.
Fani mody będą mieli okazję poznać nowe trendy, które opanują

RYNEK

„Ziemi Obiecanej” – mówił
Andrzej Seweryn, który w czerwcu wystąpił w „Szkole żon”,
przedstawieniu inaugurującym
scenę. W lipcu będziemy oglądać spektakle Teatru Polskiego,
a w sierpniu i wrześniu – przedstawienia Teatru Kamienica,
którego założyciel Emilian
Kamiński zapowiada: na finał Od lewej: Emilian Kamiński, Hanna Zdanowska,
Krzysztof Witkowski i Andrzej Seweryn
przygotujemy spektakl w mojej reżyserii; wyłącznie dla widzów dorosłych.
Bezpłatne zaproszenia można odbierać w recepcji biurowca Forum
76, przy skrzyżowaniu Marszałków.
(Not. jm)

ży, że już dzisiaj warto zastanowić się nad
wyborem przyszłego zawodu i wyznaczyć
sobie życiowe cele.
Ewa Szadejko

witryny
sklepowe
w nadchodzącym sezonie. PTAK jest największym w Europie
Środkowej kompleksem łączącym sprzedaż
hurtową i detaliczną
odzieży. Miejsce to rozpoczęło swoją działalność w 1993, a dziś jest
centrum eksportu polskiej mody na rynki światowe. Miasto Mody PTAK usytuowane jest
w sercu Polski, bezpośrednio przy głównym węźle komunikacyjnym: na skrzyżowaniu autostrady A1 z drogą ekspresową S8. PTAK
PREMIERY: Nowe kolekcje jesień-zima będą mieć miejsce w Mieście Mody w Rzgowie w dniach 15-17 września 2017. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ptakpremiery.com
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Jesteśmy przygotowani do lata
Rozmowa ze Zbigniewem Kuletą,
Komendantem Straży Miejskiej w Łodzi
Idą wakacje, a to oznacza
zwiększony ruch turystyczny i więcej
samochodów na drogach. Jak Straż
Miejska jest przygotowana do sezonu letniego?
Latem musimy się skupić na
tych miejscach, gdzie ludzie
wypoczywają, zarówno dorośli
łodzianie, jak i młodzież Zamierzamy zwiększyć liczbę patroli w
regionach kąpielisk i terenów
rekreacyjnych – takich jak Ogród
Botaniczny, ZOO, Lunapark,
Fala czy Arturówek, a ponadto
Stawy Jana i Stawy Stefańskiego, bo tam gromadzi się najwięcej
ludzi. Od czerwca funkcjonuje sezonowy posterunek na „uroczysku” na Lublinku”, gdzie też jest dużo zieleni i więcej ludzi.
Animal Patrol też będzie miał latem więcej pracy?
Ta sekcja pracy ma zawsze dużo, ale faktycznie zwierzęta są
porzucane częściej. Na szczęście udaje nam się w wielu przypadkach
złapać i ukarać sprawców.
Macie świetny monitoring – to na pewno pomaga…
Bardo pomaga! Ostatnio zauważyliśmy zmianę nastawienia
do monitoringu – na początku była bariera i niechęć, a teraz jest
odwrotnie – ludzie sami proszą, by objąć ich rejon monitoringiem;
są nawet wnioski do Budżetu Obywatelskiego i już 6 takich wnio-

OFF PIOTRKOWSKA startuje
Na przełomie kwietnia i maja ruszyła realizacja inwestycji na terenie OFF Piotrkowska Center, a w czerwcu TEAL OFFICE, jeden
z dwóch realizowanych tu projektów otrzymał prestiżowe wyróżnienie i ocenę „Very Good” w jednym z najważniejszych systemów oceny
proekologiczności budynków BREEAM. Certyfikat potwierdza,
że już na etapie projektu TEAL OFFICE spełnił restrykcyjne wymagania klasyfikacji ustanowionej przez Building Research Establishment (BRE), niezależny brytyjski instytut badawczy. Obiekt
zostanie zrealizowany w poszanowaniu
nie tylko dla idei zrównoważonego rozwoju,
ale też dla zdrowia i komfortu jego użytkowników oraz wszystkich odwiedzających
kompleks OFF Piotrkowska Center. – Chcemy propagować zdrowy i aktywny styl życia. Dzień
na OFFie zaczniemy, dojeżdżając wygodnie komunikacją bądź rowerem miejskim. Własny jednoślad
pozostawimy zaś w zadaszonej, oświetlonej i strzeżonej strefie, która uzupełni pasaż OFFa – wylicza

sków zaopiniowaliśmy pozytywnie. Obecnie System
Monitoringu Miejskiego w Łodzi składa się z 269
kamer Straży Miejskiej w Łodzi w 69 lokalizacjach
oraz 89 kamer Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi w 86 lokalizacjach. Dane są przechowywane przez 30 dni w naszych kamerach
oraz 14 dni w kamerach ZDiT. Okres przechowywania danych
w Systemie Monitoringu Miejskiego wynosi odpowiednio 30 dni dla
kamer należących do Straży Miejskiej oraz 14 dni dla kamer należących do Zarządu Dróg i Transportu. Przy pomocy kamer, operatorzy SMM SM prowadzą obserwację miejsc publicznych w przestrzeni miejskiej.
W okresie wakacyjnym przybywa też chyba tzw. dzikich wysypisk
i porzuconych samochodów.
Niedawno funkcjonariusze Eko-patrolu w rejonie osiedla
Wiskitno ujawnili bardzo dużą ilość zalegających odpadów. Odpowiedzialny za zaśmiecanie został ukarany mandatem w wysokości
500 zł i został zobowiązany do posprzątania. A jeśli chodzi o wraki
– właśnie powołaliśmy nową sekcję do walki z nimi. Jest na to duże
zapotrzebowanie, więc stworzyliśmy procedurę i zespół ludzi, który
będzie usuwał wraki z miejsc publicznych. Taka sekcja działa już
w Warszawie i koledzy
stamtąd sporo rzeczy nam
podpowiedzieli. Na początek jest to 4-osobowa
grupa, która jeździ po mieście docierając tam, gdzie
ludzie zgłaszają obecność
wraków. Nowa sekcja usunęła do tej pory 21 pojazdów, a do Straży Miejskiej
wpłynęło 150 podań o zweryfikowanie i usunięcie
zniszczonych aut.
Rozmawiał Jerzy Mazur
Michał Smulski, odpowiedzialny
za zarządzanie procesem certyfikacji po stronie zarządcy inwestycji,
OPG Property Professionals.
Obiekt wyposażony zostanie
w szereg ekologicznych technologii – m.in. szybkie windy, rozwiązania oszczędzające zużycie wody,
klimatyzację z efektywnym odzyskiem ciepła, energooszczędne
oświetlenie LEDowe oraz inteligentny system sterowania. – Uzyskana ocena certyfikacji stanowi zwieńczenie wysiłku, jaki włożyliśmy w stworzenie budynku nowoczesnego, zrównoważonego i harmonijnie wkomponowanego w zabytkową tkankę, czyli dopełniającego rewitalizację o aspekt ekologii
i odpowiedzialnego rozwoju. To projekt
utrzymany w duchu OFFa – podsumowuje Michał Styś, szef OPG
Property Professionals.

(jm)

Digital Workforce otwiera biuro
Wiodąca w Skandynawii firma sektora RPA (Robotic Process
Automation) Digital Workforce założyła nowe biuro w Łodzi, aby
wzmocnić zasięg środkowo-północnoeuropejski i rozszerzyć sieć
specjalistów. Do tej pory firma miała biura w Helsinkach i Sztokholmie. W Łodzi firma poszukuje wykwalifikowanych i utalentowanych programistów RPA oraz konsultantów, aby sprostać
rosnącemu zapotrzebowaniu rynku na automatyzację wiedzy. –
Wybraliśmy Łódź, ponieważ jest tu wiele szkół wyższych i miasto
przyciąga zróżnicowaną i technologicznie biegłych pracowników.
Zatrudniliśmy już pierwszych dziesięciu programistów, do końca
roku chcemy pozyskać 30 osób i podwoić zatrudnienia w 2018 r.
– mówi Mika Vainio-Mattila, jeden z założycieli Digital Workforce. Robotic Process Automation jest jedną z wiodących technolo-
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gii dla realizacji zadań opartych na wiedzy, gdyż automatyzacji procesów przyspiesza ich cyfrową
transformację. Wykorzystanie RPA szybko wzrastało
w ciągu ostatnich 12 miesięcy
i wzrost ten ulega przyspieszeniu. Digital Workforce jest jedyną
firmą specjalizującą się wyłącznie w usługach RPA w regionie
Europy Środkowej i Północnej. Cyfrowi pracownicy automatyzują procedury informatyczne oparte na komputerach, uwalniające
czas ludzkich pracowników do bardziej wydajnych i ważnych
zadań. Cyfrowa siła robocza powstała latem 2015 r. Zatrudnia
ponad 50 specjalistów RPA w Finlandii, Szwecji i Polsce. Więcej
informacji – na stronie www.digitalworkforce.eu
(jm)
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Dom Opieki Zacisze
Ośrodek istnieje od 1998 roku i specjalizuje się w opiece
nad osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi (także
z chorobą Alzheimera), które wymagają opieki całodobowej
lub czasowej. Posiada bogate doświadczanie, a jego lokalizacja na wsi w miejscowości Łaznowska Wola ma bardzo pozytywny wpływ na komfort podopiecznych, gdyż w okresie
letnim mogą oni spędzać czas spacerując bądź odpoczywając w dużym i przestronnym ogrodzie. Ośrodek dysponuje
oddziałami komercyjnymi i refundowanymi przez budżet
państwa. Pokoje są z łazienkami, jest tu kilka sal telewizyjnych, a do atutów ośrodka należy posiadanie własnego
zaplecza gastronomicznego. Można tu zamówić pobyt na
czas nieokreślony lub czasowy.
(jm)

Dom Opieki ZACISZE
ul. Południowa 29, 97-221 Łaznowska Wola
Telefon: +48 (44)719-50-34, +48 (44)719-50-00, +48 (44)734-16-19
www.domopieki.com.pl e-mail: d.o.zacisze@wp.pl

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
RYNEK
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Strefa ma 20 lat
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje powierzchnię
1417 hektarów w 44 podstrefach leżących na terenach województw
łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Przez 20 lat działalności Strefa wydała 307 zezwoleń na działalność ponad 200 firmom.
Inwestorzy stworzyli
36 tys. miejsc pracy
i ponieśli nakłady
inwestycyjne
na
poziomie 15 mld zł.
ŁSSE oferuje wysoki
poziom
pomocy
publicznej od 35
proc. dla dużych
firm, przez 45 proc.
dla przedsiębiorstw
średnich, po 55 proc.
dla małych firm.
Wśród inwestorów
strefy są liderzy
branż AGD, branży
ceramicznej i motoryzacyjnej, BPO, spożywczej, budowlanej
oraz kosmetycznej.
W tym roku ruszył
w strefie Startup
Statuetkę Inwestora Mecenasa otrzymał Jerzy Pietrucha
Spark – akceleracja
młodych technologicznych
firm
poprzez
wsparcie
finansowe i pomoc
w rozwijaniu produktów we współpracy z korporacjami
P&G, PGE, Wielton,

Laureatem Nagrody 20-lecia została firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego

Albea, Radio Łódź. Do I rundy akceleracji zgłosiło się ponad 200
młodych innowacyjnych firm, 70 z nich przeszło do II etapu rekrutacji, a spośród najlepszych wybrano 8 projektów firm ConvLink,
ToT, Talebook, VersaBox, TapToSpeak, TakeTask, LukinLabs oraz
Terra Hexen.
W strefie powstanie także park produkcyjno-magazynowy
o powierzchni 12000 mkw. Budynek zaprojektowany został w sposób modułowy, umożliwiający łatwe zaadaptowanie do wymagań
najemców z różnych branż: produkcyjnej, usługowej, magazynowej.
Będą tu rozległe place manewrowe oraz parkingi (135 miejsc postojowych w tym 14 dla samochodów ciężarowych). Strefa od kilku lat
współpracuje z Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych
Technologii w Łodzi i jest liderem i koordynatorem Łódzkiego Klastra Edukacyjnego. Podczas jubileuszowej gali 20-lecia wręczono
Nagrody Grohmana w kategoriach: Inwestor-Mecenas oraz Ważne
dla Łodzi oraz nagrody 20-lecia, które otrzymało pięć firm: BSH
Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Haering Polska, Procter and
Gamble, Grupa Paradyż oraz Grupa Tubądzin. W tym roku ŁSSE
została wyłoniona jako jedyny w regionie operator projektu w unijnym konkursie „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, finansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 24 mln zł.
Jerzy Mazur

oraz Krzysztof Witkowski

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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Od 20 lat przemyślane zakupy

Rozmowa z Cezarym Furmanowiczem,
dyrektorem działu marketingu Transgourmet Polska,
operatora marek Selgros Cash&Carry i Transgourmet.
W tym roku obchodzicie jubileusz 20-lecia funkcjonowania na
polskim rynku.
Dokładnie tak, 1 lipca 1997 r.
w Poznaniu otwarta została
pierwsza hala Selgros w Polsce.
Cieszymy się, że przez te 20 lat
działalności firma nieustannie
się rozwija. Działamy w 17 polskich oddziałach, a nasze hale
w całym kraju przekonują
do swoich usług coraz większą
liczbę klientów. Jesienią planujemy otwarcie kolejnej, 4 już hali
w Warszawie. Nieustannie powiększamy też asortyment naszych
hurtowni, m.in. o marki własne.
Jaki jest asortyment hal SELGROS?
Bardzo szeroki. Klienci mogą
wybierać spośród wielu artykułów, a coraz większe uznanie
przedstawicieli branży HoReCa
zyskują marki własne Transgourmet: Premium, Quality i Economy. Obejmują one produkty
skierowane właśnie do klientów
gastronomicznych, cechujące się
doskonałą jakością i dobrymi

cenami. Wprowadzona niedawno marka Premium oferuje produkty często niedostępne w innych miejscach, jak chociażby ryż pachnący świeżym pieczywem, fermentowany czarny pieprz czy sól
morska w płatkach, ważona w czerwonym winie i aromatyzowana
wędzonym dymem.
Coraz częściej na mieście widać pojazdy dostawcze z Waszym logo.
Dbamy o najwyższą jakość obsługi. Wzrost liczby klientów
z branży HoReCa sprawił, że powiększyła się także flota Selgros
Cash&Carry. W pojazdach wykorzystano najnowsze rozwiązania
technologiczne, dlatego klienci mogą być spokojni o transport
zamówionych produktów. Cały czas robimy wszystko, by byli
zadowoleni i dotyczy to także troski o transport produktów.
W naszych samochodach-chłodniach zainstalowano najnowocześniejsze agregaty, a ich funkcjonowanie pozwala zachować odpowiednią temperaturę wewnątrz pojazdu. Dodatkowo każda ciężarówka wyposażona jest w termograf. Klient może poprosić
o wydruk z termografu, by mieć pewność, że jego zamówienie było
przewożone w odpowiedniej temperaturze.
W Polsce coraz popularniejsze stają się zakupy w sieci.
Od kilku lat prowadzimy też handel internetowy. W sklepie
internetowym Selgros24.pl można kupić produkty dostępne
w halach bez konieczności wychodzenia z domu. W ofercie mamy
już ponad 26000 artykułów, które firma dostarcza prosto pod
drzwi klienta. Dodatkowo oferta internetowa jest uzupełniana
o produkty niedostępne w halach. Aktywacja konta jest bardzo
prosta i trwa przed ekranem komputera ok. 2 minuty.
(notował jm)

www.syzan.com

Spektakle świetlne i pokazy laserowe
do muzyki mechanicznej
oraz muzyki na żywo.
RYNEK
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Mazda nagrodzona
Mazda po raz czwarty z rzędu
okazała się najlepiej ocenianą marką
samochodów w 10. jubileuszowej edycji badania DCG Dealer Consulting
oraz firmy doradczej EY. Wyniki
raportu „Badanie satysfakcji dealerów samochodowych” zaprezentowane zostały podczas 8. Ogólnopolskiego Kongresu Dealerów Samochodów
w czerwcu. – Zwycięstwo Mazdy w badaniu satysfakcji dealerów jest efektem konsekwentnie prowadzonej strategii, której fundamentem jest partnerskie podejście oraz
szukanie rozwiązań korzystnych dla obu
stron. Bliska współpraca buduje zaufanie,
daje satysfakcję, a przede wszystkim pozwala stale podnosić jakość obsługi naszych
klientów w salonach i serwisach – podkreślił Łukasz Paździor, dyrektor zarządzający Mazda Motor Poland.
Gratulujemy!
(jm, fot. Archiwum Mazda)

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