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Do 10 grudnia w Instytucie Europejskim można oglądać wystawę „Protestanci dla Rzeczypospolitej”, przygotowywaną przez
Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury w ramach programu
„Niepodległa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Obejrzymy tu sylwetki wybranych polskich protestantów, którzy
mieli wielki wkład w walkę o odzyskanie lub utrzymanie niepodległości Polski w wieku XIX i XX – bohaterowie powstań, naukowcy, pisarze,
artyści, przedsiębiorcy oraz twórcy
niepodległości Polski i żołnierze o nią
walczący. Partnerami wystawy są m.in.
łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Diecezja Warszawska Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce
i Narodowe Archiwum Cyfrowe. Wystawa została dofinansowana ze środków
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. (bb)

Mauzoleum odnowione

Na Starym Cmentarzu odnowione zostało Mauzoleum Rodziny Wolczyńskich.
Pochowany tu jest Józef Wolczyński, byly
Minister Zdrowia, prezes ŁKS, poseł i senator II RP, którego popularność przed
wojną dorównywała w Łodzi gwiazdom
filmowym. Dzięki wsparciu finansowemu magistratu oraz organizowanej
od 1995 r. kweście udało się dotychczas
zebrać 1,3 miliona złotych, co pozwoliło na odnowienie prawie 200
miejsc pamięci – m.in. dwóch słynnych nagrobków: kapitana Stefana Pogonowskiego, który zginął walcząc z bolszewikami w 1920
roku, a także małżeństwa Marii i Konstantego Piotrowiczów,
które zginęło podczas powstania styczniowego. W tym roku Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem planuje odnowić
w sumie dziewięć nagrobków.
(BeO, fot. arch. UMŁ)

Wiecha na Ogrodowa Office

W listopadzie zawisła wiecha na biurowcu
Ogrodowa Office, który Warimpex buduje na
skrzyżowania ul. Ogrodowej z Zachodnią. To
jedna z największych inwestycji biurowych realizowanych aktualnie w Łodzi, a dewelope-rzy
w Łodzi budują w sumie ponad 200 tys. mkw.
powierzchni dla najbardziej wymagających najemców. W przygotowaniu jest pięć kolejnych
projektów obejmujących blisko 90 tys. mkw.,
w tym jeden w historycznej dzielnicy Księży Młyn – Textorial Park II.
Wiecha na Ogrodowa Office oznacza, że jego konstrukcja jest już gotowa. W najbliższych miesiącach gmach będzie wykończany i na początku przyszłego roku będzie gotowy do zasiedlenia. (jm, fot. arch. UMŁ)

Totem w pasażu

ZAMÓW TAKSÓWKĘ
ZA POMOCĄ WYGODNEJ
APLIKACJI MOBILNEJ:
taxi 800400400

W pasażu Rubinsteina przy wejściu od ul. Piotrowskiej
został ustawiony prawie czterometrowy totem złożony
z elektroczęści. To „Beothuk”, nowa instalacja artystyczna autorstwa Tomasza Kajszczarka, absolwenta Akademii Sztuki ze Szczecina. Powstała ona w ramach
projektu „Przecieki sztuki” organizowanego przez
Łódzkie Centrum Wydarzeń. Instalacja inspirowana jest
totemami, a jego nazwa odnosi się do rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, którzy – ze względu na
zwyczaj malowania swoich ciał ochrą – zwani byli także Czerwonymi
Indianami. Instalacja czynna będzie miesiąc i ma na celu interakcję
z przechodzącymi obok niej ludźmi; został do niej podłą-czony modem wi-fi, tak aby stanowiła ona źródło ogólnodostępnego Internetu.
Do tej pory w ramach „Przecieków sztuki” udało się zrealizować
cztery pomysły autorstwa Anny Pacholik, Jan Markiewicza, Borysa
Kosmynki i Baptiste Loprieno. 		
(jm, fot. arch. UMŁ)
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Rekordowy rok Międzynarodowych Targów Łódzkich
Blisko 1300 wystawców z Polski i zagranicy, ponad 14000 mkw.
wynajętej powierzchni wystawienniczej oraz 65000 zwiedzających to
planowany wynik MTŁ w 2017 roku. Jeśli szacunki się potwierdzą
(piszemy to w listopadzie, kiedy trwają targi), to w każdej z wymienionych kategorii, wynik spółki będzie lepszy o około 30 proc.
w porównaniu do 2016 roku. Jest na to duża szansa, ponieważ w II
połowie roku firma zorganizowała aż 7 imprez, wśród których są
zarówno wydarzenia biznesowe o międzynarodowym zasięgu,
a także adresowane do mieszkańców Łodzi i regionu. Zainteresowanie udziałem w imprezach B2B przekracza już możliwości wystawiennicze Hali EXPO-Łódź.. W drugim półroczu odbyły się Targi
Pet Fair, największe i najważniejsze wydarzenie branży zoologicznej

Salon Ciekawej Książki 2017

PET FAIR 2017

Kulinarnie po regionie

w Polsce. Swoją ofertę zaprezentowało tu ponad 150 wystawców,
wśród których byli czołowi producenci i dystrybutorzy artykułów
zoologicznych. We wrześniu odbyły się II Łódzkie Regionalne Targi
Pracy I Rozwoju Osobistego, będące odpowiedzią na dynamicznie
zmieniający się rynek pracy oraz rosnące zapotrzebowanie na
wykwalifikowanych pracowników w danej branży. W październiku
spółka zorganizowała X Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD & VI Targi Ekologicznego
Stylu Życia beECO. To imprezy o ugruntowanej pozycji, na które
cała branża czeka z niecierpliwością. Tegoroczna edycja to blisko 350
wystawców z Polski, Czech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch,
Niemiec, Litwy, Białorusi, Szwecji czy Ukrainy. W listopadzie zaś
odbyły się I Targi Zatowarowania Centrów i Sklepów
Ogrodniczych gardenCONTRACTING, VII Salon
Ciekawej Książki (któremu towarzyszyły w tym roku
Targi Prezentów Świątecznych Mikołajek) oraz II Targi
Logistyki Magazynowej Intralomag. Pozostaje tylko
pogratulować organizatorom tak udanych imprez
i życzyć jeszcze lepszych wyników w 2018 r.
NATURA FOOD 2017
Jerzy Mazur

Łódź mniej znana

Wydawnictwo Księży Młyn opublikowało
niedawno „Łódzką kuchnię regionalną”,
wyjątkowa książkę kucharską poświęconą tradycjom kulinarnym województwa łódzkiego.
Autorki Izabela Borowska i Agata Zarębska
zapraszają Czytelników na kolejną wyprawę
po smakach regionu, tym razem poza granice
ziemi obiecanej – do miasteczek i wsi, w których na co dzień pielęgnuje się kulinarne dziedzictwo, produkując i wytwarzając tradycyjne
przysmaki w sposób niezmieniony od dziesięcioleci. Poznamy regionalne produkty, z których słynie województwo
łódzkie, i zobaczymy, jak niezwykłe potrawy można z nich przygotować. Pomogą w tym szefowie kuchni najlepszych restauracji, którzy
z zapomnianych lub pomijanych produktów często w codziennym
gotowaniu przyrządzili dania, które skradną podniebienia Czytelników. Książka pozwala sprawdzić, jak wspaniale może smakować prosta wodzianka, dowiemy się, czym jest trzepka i przekonamy się,
że nawet zwykły chrzan może stać się gwiazdą obiadu. Książka prezentuje blisko 30 przepisów na dania przyrządzone z produktów wytwarzanych tradycyjnie w województwie łódzkim. To nowoczesne, ciekawe propozycje, które pozwolą wam na nowo odkryć kulinarne bogactwo regionu.
(jm)

TARGI

Anna Kulik i Jacek Perzyński przygotowali 2 część książki „Sekrety Łodzi”. Poznamy w niej mnóstwo ciekawych i mało znanych faktów związanych z historią Łodzi. Poczytamy tu zabawne anegdotki
o twórcy kosmetyków Maxie Factorze i jego bracie Johnie, który miał
bliskie kontakty z mafią, szmuglował alkohol, wyłudził ponad 8 mln
dolarów i wspierał kampanię 35. Prezydenta USA Johna F. Kennedy’ego. Dowiemy się o katastrofach kolejowych w Łodzi, słynnych zabójstwach, gościach legendarnego „Spatifu”przy al. Kościuszki 33/35,
poznamy dzieje „Żydowskiego
Supermana” ze Strykowa, który
dorobił się majątku w USA, oraz
Zdzisława Starosteckiego, który nadzorował tworzenie amerykańskiego
systemy antyrakietowego Patriot.
W sumie znajdziemy w książce 40
fascynujących historii o Łodzi i jej
mieszkańcach, świadczących o tym,
jak mało znamy dzieje naszego miasta. Książka została wydana przez
Wydawnictwo Księży Młyn pod
patronatem honorowym Prezydenta Miasta Łodzi.
(jm)
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Dynamiczne zmiany
w Galerii Łódzkiej
W IV kwartale 2017 roku oferta Galerii Łódzkiej powiększy się o nowych najemców. Centrum
stawia również na relokację i modernizację obecnych już marek. Zmiana charakteru powierzchni
handlowej jest odpowiedzią na zmieniające się
potrzeby konsumentów. Współczesny nabywca
oczekuje nowości, zmian i zaskoczenia. Dlatego
Galeria Łódzka wprowadza nowe marki, które uzupełnią listę najemców jeszcze w tym roku.
W listopadzie otwarte zostały salony Obag i Jean
Louis David. Niedawno otworzył się Big Star
w nowej, powiększonej odsłonie, a 20 października
do grona sportowych marek dołączył Martes Sport.
Centrum zmienia również strategię rozlokowania
najemców. Salony o podobnym profilu są usytuowane w tematycznych pasażach. Przykładem tego
jest rozmieszczenie Divers, Vertus, czy Cropp Town
na poziomie minus 1. Centralizacja powierzchni
ma zapewnić komfort robienia zakupów. W procesie adaptacji nowych powierzchni sprzedażowych
jest m.in. Kantor, a niebawem nastąpi otwarcie salonów Foto Joker, In Medio i Inglot. Przeniesienie
salonów wpłynie na zmianę wielkości powierzchni
lokali, którą docenią klienci.
Głównym motorem zachęcającym do odwiedzenia centrum handlowego jest nie ilość, a jakość oferowanych
marek. Dlatego też popularną praktyką jest rozbudowa, modernizacja czy relokacja najemców. Odpowiedni dobór salonów jest
gwarancją utrzymania zainteresowania klientów. – Nasze działania
podyktowane są zmianami potrzeb konsumentów, które są dla nas na pierw-

szym miejscu – mówi Beata Stefańska, dyrektor Galerii Łódzkiej.
W Centrum trwają procesy rekomercjalizacji, relokacji oraz pozyskiwania nowych marek. Jakość powierzchni handlowej i dobór
odpowiednich salonów to elementy zapewniające kombinację
różnorodnych usług.

Sztuka na aukcji

9 grudnia odbędzie się 193 Aukcja Dzieł Sztuki, zorganizowana przez łódzki Dom Aukcyjny
Rynek Sztuki. Tradycyjnie oferta zawiera dzieła
przedstawicieli polskiej awangardy, m.in. wycenioną na 180000 zł kompozycję Henryka Stażewskiego oraz innych łódzkich plastyków: Andrzeja
Gieragi, Lecha Kunku i Krystyna Zielińskiego
w cenach od 8000-12000 zł. Kolekcjonerzy preferujący sztukę przedstawieniową będą mogli licytować płótna malarzy akademickich i krakowskich
kolorystów. Oprócz obrazów i grafik znajdziemy

Uczymy patrzeć w przyszłość

Jak długo Pan zostanie?
Tylko do jutra, potem będę musiał jechać do Warszawy,
następnie do Francji i z powrotem do Mediolanu.
Wasze muzem jest jednym z największych w Europie, może Pan o nim coś
więcej opowiedzieć?
Muzem jest dedykowane Leonardowi da Vinci i pokazuje odwiedzającym historię naszego przemysłu oraz innowacjyjne pomysły
technologiczne naszego świata, dopełniając to inżynierią, chemią, środowiskiem i piętnastoma innymi dziedzinami nauki, które tam
przedstawiamy. Trzy dni temu otworzyłem wystawę o matematyce,
która pomaga prowadzić dialog naukowców z nauczycielami i uczniami. Dzięki temu przekazujemy im wiedzę, aby otrzymali swoje „obywatelstwo naukowe”. Nauka jest częścią kultury, a ludzie w dzisiejszych czasach powinni wiedzieć, jak ważna jest kultura i jak należy
patrzeć w przyszłość. Rocznie odwiedza nas pół miliona osób.
Gdzie wcześniej była wystawa „Potega Umyslu”?
Zaczęliśmy od Paryża, potem była w Monachium, następnie
w Rio de Janeiro w Brazylii, Londynie i wreszcie jest tutaj, gdzie
będzie przez 6 miesięcy. Zobaczyło ją już ponad 700 tysięcy ludzi.

Rozmowa z Fiorenzo Galli,
Dyrektorem Generalnym
Narodowego Muzeum Nauki
i Technologii im. Leonardo
da Vinci w Mediolanie

To Pana pierwsza wizyta w Łodzi. Miał Pan
okazję zwiedzić miasto?
Nie, przyjechałem tu wczoraj wieczorem,
miałem tylko szansę zwiedzić EC 1, które jest
wspaniałe. Mówiłem Pani Prezydent Hannie
Zdanowskiej, że to doskonały przyklad użycia Funduszy Europejskich. Zajmuję się od lat muzealnictwem, więc cieszy mnie, gdy ktoś
wykłada pieniadze na rozwój kultury, sam również dążę w tym samym
kierunku. To jest wspaniały dzień i widzę tu same dobre rzeczy.
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tu także obiekty rzemiosła artystycznego – srebra i porcelanę. Cała oferta
aukcyjna jest dostępna na stronie
www.ryneksztuki.eu Licytacja odbędzie się w siedzibie firmy przy ul.
Wschodniej 69, na I piętrze, początek
o godz.12:00. A do końca grudnia
w Muzeum Miasta Łodzi czynna jest
ekspozycja „Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców”, którą przygotował Rynek Sztuki.
Prezentowane tu są dzieła 59 artystów – m.in. prace Dominika
Janyszka, Magdaleny Połacik, Katarzyny Gołębiowskiej, Pauliny Zalewskiej i Natalii Anny Kalisz. 		
(jm)

(Not. jm)

5

TARGI

Jarmark na Pietrynie
Wraz z początkiem grudnia łodzianie będą mieli okazję poczuć
klimat Bożego Narodzenia – ulicę Piotrkowską rozświetli świąteczna iluminacja, a okolice pasażu Schillera wypełnią zapachy świątecznych potraw i specjałów oferowanych przez wystawców Jarmarku
Bożonarodzeniowego. Na odcinku od ul. Nawrot do ul. Tuwima
pojawi się 45 drewnianych domków – punktów handlowych. W ofercie sprzedawców znajdą się produkty regionalne, delikatesy (bakalie,
miody, słodycze, produkty cukiernicze), wyroby rękodzielnicze
i artystyczne, akcesoria świąteczne (stroiki, ozdoby choinkowe, świece, obrusy) i kulinaria. Stoiska czynne będą w godz.
12.00-20.00 w dni powszednie
oraz
12.00-21.00
w soboty i niedziele aż do 23
grudnia. W pasażu Schillera
stanie karuzela wenecka,
zjeżdżalnia „snowtubing”,
anielski młyn i rezydencja
św. Mikołaja. Podczas jar-

marku będzie można wziąć udział w licznych konkursach z nagrodami, warsztatach dla dzieci i dorosłych. W ramach iluminacji na ul.
Piotrkowskiej łodzianie będą mogli podziwiać trzymetrowy fotel
świętego Mikołaja oraz czterometrowe świetlne bramy w kształcie
gwiazd. Na placu Wolności ustawiona zostanie ponad dwudziestometrowa świąteczna choinka. Zawisną na niej bombki w kolorach
logo Łodzi, a u jej podstawy leżeć będą wielobarwnie rozświetlone
prezenty. Świetlną przemianę ulicy Piotrkowskiej przygotowała
firma Multidekor, a organizatorem Jarmarku jest Łódzkie Centrum
Wydarzeń. 			
(jm, fot. archiwum UMŁ)

Sylwester z kulturą

ciech Stefaniak, muzykę Marcin Rumiński,
a grają m.in. Barbara Lauks, Barbara Szcześniak, Marta Jarczewska, Piotr Lauks,
Michał Szewczyk i Mirosław Henke. Po
przedstawieniu na widzów czekają poczęstunek, szampan i atrakcyjne niespodzianki, a dla wszystkich, którzy kupią bilety,
w ostatnim tygodniu karnawału teatr zagra
specjalne „Szalone nożyczki”. Teatr Mały
też zakończy rok farsą – nowym spektaklem „Terapie małżeńskie”. Teatr Lalek
Arlekin, zaprasza dzieci z opiekunami na
Sylwestrowy Leśny Bal, który zacznie się
o godz. 18.00, zakończy, około godz. 20.45.
a motywem przewodnim będzie jedno
z przedstawień teatrurozśpiewana „Królewna z drewna”. W programie nie tylko spektakl - zaplanowano szalone zabawy z aktorami, tańce, konkursy,
teatralne
animacje,
tort, słodkości i lampkę szampana.
(BeO)

W ostatni wieczór roku Teatr Wielki organizuje koncert pt. „Dzisiaj wielki bal w operze”. Muzyczny postawił na przeboje lat 60. i 70
– tango, step, cza-czę i amerykańskie musicale: dwuczęściowy koncert sylwestrowy z udziałem solistów, chóru, blatu i orkiestry nosi
tytuł „Step By Step – od Portera do Webbera”. W przerwie smakołyki, a na powitanie Nowego Roku lampka szampana. Powszechny
wystawi premierę farsy Ray’a Cooney’a pt. „Wszystko w rodzinie”
w reż. Giovanny’ego Castellanosa, scenografię przygotował Woj-

Idą Święta!

lodziana

Na wystawach pysznią się ubrane
choinki, na Piotrkowskiej wkrótce
pojawią się świąteczne dekoracje,
a w instytucjach kulturalnych też
można poczuć zbliżające się Boże
Narodzenie. W Teatrze Muzycznym 12 grudnia śpiewaczka Małgorzata Walewska i trębacz jazzowy Gary Guthman wystąpią
w koncercie pt. „Christmas
Songs”, 20 grudnia odbędzie się
wieczór kolęd „Muzyczna Gwiazdka”. Z kolei filharmonicy 15 grudnia w koncercie bożonarodzeniowym pod batutą M. Wolniewskiego zagrają Concerto Grosso Haendla, Kantatę na Boże Narodzenie
A. Honnegera i Koncert na organy
F. Poulenca. Z kolei Akademia
Muyczna 18 grudnia zaplanowała

Sarah Brightman

wieczór kolęd, a 19 grudnia – koncert świąteczny pt. „I narodziła
nam się dobroć”. Teatr Arlekin wystawi swoje świąteczne przedstawienie „Pastorałka dla wołu i osła”. Na tydzień przed Wigilią
w Atlas Arenie odbędzie się Royal Christmas Gala z udziałem
Chóru Gregoriańskiego i słynnej wykonawczyni przebojów musicalowych Sarah Brightman (to jej pierwszy koncert w Polsce).
(BeO, fot. archiwum UMŁ)
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Nowy poważnie i muzycznie
8 grudnia w Dużej Sali Teatru Nowego odbędzie się premiera
„Szewców” w opracowaniu i reżyserii Jerzego Stuhra. Jak mówią
realizatorzy: „Są takie sztuki, na które przychodzi czas i wtedy trzeba je wystawiać. Dzisiaj jest czas na Szewców Witkacego. Jest tak wiele tematów, które dręczyły autora, i które niepokoją nas dzisiaj w równym stopniu. Te niepokoje wracają, kiedy jesteśmy świadkami przemian, co do których celowości nie jesteśmy
pewni. Ten nasz niepokój to jeden z tematów Szewców. Czy prawo jest dla ludzi,
czy dla władzy? Kim jesteśmy? Europejczykami czy przede wszystkim Polakami?
I o tym są Szewcy. Każda rewolucja pozostawia po sobie niedosyt i niespełnienie.

Strach! Metafizyczny strach istnienia.
Pokazanie go na scenie może trochę nam
wszystkim pomoże. Dlatego Szewców
dzisiaj wystawić trzeba”. Byłoby jednak niedobrze zakończyć rok
w klimacie „metafizycznego strachu istnienia”, dlatego po „Szewcach” 16 grudnia Nowy zaprosi jeszcze widzów na premierę spektaklu pt. „Kościuszko. Ostatnia bitwa”, którego inicjatorem jest zespół
aktorski, a na realizację spektaklu teatr pozyskał środki
zewnętrzne – wsparcia udzieliło Muzeum Historii Polski
w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.
Natomiast sylwestrową premierą w Nowym będzie pełna
wdzięku komedia muzyczna znakomitego brytyjskiego
duetu Ray Cooney & John Chapman pt. „Panna młoda”,
pełna zaskakujących zwrotów akcji przeplatanej aranżacjami nieśmiertelnych przebojów z lat 20. i 30. Wspaniała
zabawa, która wprowadzi widzów w Nowy Rok w szampańskich nastrojach.
(BeO)

Moniuszko z „Energią Kultury”
W Teatrze Wielkim listopad br. należał
do Stanisława Moniuszki. W tym ważnym
historycznie dla narodu polskiego miesiącu łódzka publiczność miała okazję zapoznać się
z dwoma wybitnymi dziełami rodzimego kompozytora: „Strasznym Dworem” i „Halką”. –
To wielkie szczęście mieć w repertuarze
dwa doskonałe dzieła Moniuszki – podkreśla Krzysztof Marciniak, Dyrektor
Naczelny Teatru. – Trudno przecenić

Halka

rynek Łódzki 12(199) 2017

Straszny Dwór

7

Straszny Dwór

historyczną wartość „Halki” dla tradycji naszej sceny, którym to przedstawieniem zainaugurowano działalność
Teatru Wielkiego w Łodzi 19 stycznia 1967 roku; po 50
latach, wznowiliśmy ten tytuł, by uczcić jubileusz półwiecza Teatru. Z kolei „Straszny Dwór” w reż. Krystyny
Jandy oczarował łódzką publiczność, która przyznała
inscenizacji „Energię Kultury” za najbardziej elektryzujące wydarzenie roku 2014 i jestem dumny, że nasza realizacja tej opery cieszy się niesłabnącą popularnością. A my
życzymy, aby w Nowym Roku powstały w teatrze nowe,
równie wartościowe przedstawienia!
(BeO)

KULTURA

Dojeżdżam dla teatru

Rozmowa z Miłoszem Słotą,
Koordynatorem ds. Marketingu i Sprzedaży
w Teatrze Powszechnym w Łodzi

Fotografie
na wystawach

W galerii ŁTF
przy ul. Piotrkowskiej 102 przez 3
Kieruje Pan Działem Promocji
tygodnie od 8.10 bęi Reklamy oraz Działem Sprzedaży
dzie można oglądać
i Obsługi Widzów Teatru Powszechwystawę fotografii
nego w Łodzi. Teatry potrzebują
Krzysztofa Jarczewdziałań reklamowych i promocyjnych?
Dojeżdża Pan z Warszawy do Łodzi? To dość nietypowe,
zawsze
raczej
skiego pt.
„ZapozoWedług mnie teatry potrzebu- łodzianie jeżdżą w drugą stronę...
wani”. Zobaczymy
ją przede wszystkim dobrego
Już ponad rok. W pewnym momencie z prywatnych
na niej powodów
portrety
repertuaru i wartościowych pro- musiałem się przeprowadzić, ale nie chciałem rozstawać
się z Teatrem
osób znanych
ze
jektów. Mam to szczęście, że pra- Powszechnym i z Łodzią. Nie jestem łodzianinem,
ale studiowałem
sceny
politycznej
cuję w miejscu, w którym cały czas tutaj, potem mieszkałem. W Łodzi jest coś fascynującego
i prawdzifot. Krzysztof Jarczewski i artystycznej. – Nie
coś się dzieje. Gramy ponad 370 wego. Gdyby nie to, pewnie nie miałbym determinacji,
żebyżetu
wrabędę udawał,
prezenrocznie,
co roku
A wracam
– przedetowane
wszystkim
względu
na Teatr,–który
Semkowa
zagraćcać.
utwory
Brahmsa
Zakończyła się budowa saliprzedstawień
koncer- Jerzego
zdjęcia ze
to chwile
„upolowane”
mówirobi
auobywa
się Międzynarodowy
Festi- dzień
dla przyniesie
tego miastakonbardzo dużo
dobrego
i pokazuje,sięconaznaczy
rewitalii Mozarta. Następny
towej Akademii Muzycznej przy
ul. Żutor zdjęć.
– Zdecydowałem
pełną współpracę
Sztuk Przyjemnych
i Nieprzyzacja społeczna.
Istotą rewitalizacji
nie jest
przecież wystąpienia
remont kamiecert Orkiestry
Symfonicznej
Filharmonii
bardzkiej 2. Uroczyste otwarciewal
odbędzie
z modelami. Dałem
im możliwość
przed
jemnych,
organizowany
jest
konkurs
„Komediopisanie”,
gramy
prenic,
chodzi
o
zmianę
w
ludziach.
Powszechny
ma
najmniejszą
się 18. 10, a uświetni je cykl koncertów, któ- Łódzkiej pod batutą Pawła Przytockiego,
aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji.dotaTacy
miery
dla niewidomych
i słabo
widzących”,
cjępianistce
spośród łódzkich
ale ma świetny
zespół,
będzie
towarzyszyć
Beacie teatrów
ry odunikatowego
adresu nowej „Teatru
sali otrzymał
tytuł „AŻ która
są, jak dramatycznych,
chcą, ale jednak – pozowali.
Wybierali
scenorealizujemy
projekty
społeczne
– mógłbym
charyzmatycznego
i wiernych
widzów.
Ponad
tys.
Bilińskiej
w długo
Koncercie
fortepianowym dyrektora
festiwal”, aróżne
trwać
będzie edukacyjne,
(nomen omen!)
grafię, kostiumy,
mimikę,
rekwizyty.
A może130
jednak,
wymieniać
dalej.
Najważniejsze
jest
jednak
to,
że
Powszechny
jest
osób
odwiedzających
Teatr
w
sezonie
–
to
mówi
samo
za
siebie.
aż do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej estra- W. Lutosławskiego. W programie są też
dzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdzi„Teatrem blisko ludzi”. Dyrektor Ewa Pilawska zawsze podkreśla,
dzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akade- utwory G. Verdiego, R. Wagnera i B. Brittewi? Warto sprawdzić!
że trzeba rozumieć lokalny kontekst, w jakim się tworzy teatr. Wczo(Not. BeO)
mii Muzycznej w Łodzi, aby pod batutą na (18.10). Serdecznie zapraszamy! (BeO)
Z kolei w galerii Akademickiego Ośrodraj przypadkiem w kasie biletowej usłyszałem od jednej z pań kupuka Inicjatyw Artystycznych do 16.10 będą
jących bilety – zresztą nie po raz pierwszy – że lubi do nas przychoeksponowane zdjęcia Grzegorza Michałowdzić, ponieważ jest tutaj wszystko – spektakle, które pozwalają się
skiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawopośmiać, jak i takie, które skłaniają do przemyśleń i refleksji. Powiedowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
działa: „ja was uwielbiam”. Może brzmi to banalnie, ale to bardzo
od publikacji w „Expressie Ilustrowanym”,
proste i szczere zdanie mówi o sile miejsca, szczególnej więzi
potem robił zdjęcia dla „Przeglądu Sportoz widzem. Na takie zaufanie dyrektor i zespół pracują latami.
wego”, obecnie – dla redakcji fotograficznej
Powszechny ma wielopokoleniowy zespół i odbiorców praktycznie
Polskiej Agencji Prasowej. Zapraszamy! (jm)
w każdym wieku. Reklama i promocja są tylko uzupełnieniem. NieMec. Marek
którzy uważają, że reklama jest podstawą sukcesu i zaczynają
Kopczyński,
od końca – tworzą eventy, które są puste. Ludzie to czują i najlepsza
mec. Bożena
reklama tego zmieni. Czy reklama jest we współczesnym świecie kluNiecieckaczem do sukcesu? Być może, ale na pewno nie w kulturze,
Ostojska
nie w teatrze.
i dziekan
ORA Jarosław
Takie przywiązanie widzów musi dawać z pewnością dużą satysfakcję...
Szymański
Ogromną! Inaczej nie dojeżdżałbym do Teatru kilka razy w tygofot. Maciej
dniu z Warszawy.
Grzegorek
13 września w siedzibie Okręgowej Rady Ad- Agnieszkę Grajnert – Bożenna Banasik była bowokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 63 zgro- wiem wielbicielką kultury francuskiej. Postać
Premiera Sylwester 2017
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 NieciecRayKopczyński,
Cooney a patronat nad
charyzmę i wkład w umocnienie pozycji polskiej ka-Ostojska i Marek
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

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

WSZYSTKO W RODZINIE

sylwester_reklama_23_11_2017_40x185.indd 1
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kulturalny grudzień
Kurtyna w górę
Grudzień w Teatrze
Wielkim będzie wesoły
i roztańczony – na afiszu
jest musical „My fair
lady” i operetka „Noc
w Wenecji”, a miesiąc
zacznie się od widowisk
baletowych – „Ziemi
obiecanej”, „Dziadka
do orzechów” oraz
„Jeziora łabędziego”,
z którym gościnnie
Noc w Wenecji
wystąpi Moscow City
Ballet. W Teatrze Muzycznym będzie można obejrzeć „Nędzników”,
„Muzyczną podróż z Wiednia do Rio” i widowisko „Powróćmy jak za
dawnych lat”. Będą też przedstawienia gościnne: premierowy koncert
Michała Bajora i komedia „Między łóżkami” w reż. Artura Barcisia.
W repertuarze Teatru Nowego ważną pozycję zajmują obchodzone w tym
roku rocznice: 8 grudnia odbędzie się premiera „Szewców” St. I. Witkiewicza w reż. Jerzego Stuhra (teatr jako operator projektu zakończy nią
obchody „Łódź stolicą awangardy”), a 13 grudnia – prapremiera
„Kościuszki” Radosława Paczochy w reż. Iwony Siekierzyńskiej (na 200lecie śmierci Naczelnika). Teatr im. Jaracza 17 grudnia wystawi premierę
dramatu pt. „Plac bohaterów” austriackiego autora Thomasa Bernharda.
Wyreżyserował ją Grzegorz Wiśniewski, a w obsadzie plejada aktorskich
znakomitości. Teatr Mały 15 grudnia wystawi premierę farsy „Terapie małżeńskie”, Powszechny będzie grać sztuki Canolettiego, Machulskiego
i Prześlugi, a Logos wystawi „Kobolda” i „Salome”.
W salach koncertowych
Koncertem pt. „Konieczny? Koniecznie!” Filharmonia Łódzka uczci
1 grudnia 80. urodziny Zygmunta Koniecznego – Orkiestra symfoniczna
FŁ pod batutą Pawła Przytockiego zagra kompozycje Jubilata, w tym wielkie przeboje Ewy Demarczyk: „Groszki i róże”, „Grand Valse Brillante”
i „Karuzelę z Madonnami”, które zaśpiewa Agata Zubel. 8 grudnia Orkiestra Symfoniczna FŁ pod kierunkiem Pawła Przytockiego wykona V Symfonię A-dur A. Brucknera, a pianista Wolfram Schmitt-Leonardy zagra
Koncert fortepianowy d-moll Bacha. Przed Świętami będą też występować artyści związani z łódzką Akademią Muzyczną – 3 grudnia zacznie się
AŻ Festiwal i w koncercie inauguracyjnym zabrzmią „Cztery pory roku
Vivaldiego”. Od 5 grudnia będzie trwać Konferencja Trębaczy, którą
oprócz przesłuchań wypełnią koncerty gwiazd – wystąpi Zbigniew Namysłowski, Frits Damarow oraz jeden z najlepszych trębaczy świata – Rex
Rihchardson. 10 grudnia zacznie się 71. sesja Musica Moderna. 10 grudnia o godz. 19.00 w salę koncertową przeobrazi się Kościół Środowisk
Twórczych – odbędzie się tam koncert promujący płytę wydaną w 50. rocznicę śmierci Haliny Poświatowskiej.
Gwiazdy na estradach
1 grudnia Natalia Kukulska
będzie promować w Wytwórni swój
studyjny album „Halo, tu Ziemia”.
Nazajutrz na Łąkowej wystąpi
Monika Brodka, która w ramach
trasy „Brodka Tour” odwiedza
kluby z koncertami piosenek
z trzech ostatnich płyt. Kolejne dni
przyniosą występy Piotra Bałtorczyka i Andrzeja Piasecznego. 7 grudnia w Wytwórni będzie grać Leszek
Możdżer, a 13 grudnia – zespół Lady
Pank. W klubie Scenografia 16 grudnia odbędzie się koncert grupy Gramatik, z którą wystąpi raper ELDO.
Bilety będą dostępne w Łódzkim
Raper ELDO
Centrum Wydarzeń od 11 grudnia.
Wystawy
W Muzeum Miasta Łodzi 6 grudnia zostanie otwarta ekspozycja
pt. „Wokół wielkiej Łodzi” – kurator dr Marcin Szymański zgromadził
na niej mapy, artefakty i fotografie, które pomogą odkryć fenomen prze-
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mysłowego sukcesu Łodzi. Ponadto cały miesiąc można oglądać jubileuszową wystawę grafiki i malarstwa Barbary Rosiak i ekspozycję „Czwarty
Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców” – efekt współpracy
Muzeum i Stowarzyszenia Artystycznego El art. 16 grudnia o godz. 12:30
oprowadzi po niej kuratorka – Julia Niewiarowska-Kulesza, przybędą też
twórcy eksponowanych prac. W Muzeum Kinematografii obejrzymy
zdjęcia Fridy Kahlo i Diego Rivery, w Pałacu Herbsta wystawę „Dom
ze snów”, a w galerii ECK Logos – „Grafiki Logosu”. Wartościowe dzieła
sztuki eksponuje też Muzeum Włókiennictwa: do 29 grudnia potrwa prezentacja prac T. Sprusiaka, a cały miesiąc będą czynne wystawy: "Bunt
materii”, „Azja-Europa” i nowa odsłona „Nostalgii za Kresami, a także„Opowieści z miasta włókniarek”, o której 3 grudnia o godz. 13.00 będą
opowiadać jej współtwórcy – byłe łódzkie włókniarki i włókniarze. 14
grudnia o godz.18.00 odbędzie się wernisaż wystawy „Ad initium”, która
zaprezentuje prace Włodzimierza Cygana min. projekcje wideo, podsumowujące doświadczenia autora zdobyte w pracy w ASP w Łodzi oraz na
Politechnice Łódzkiej. Na wystawie „Życie jest ekstremalnie piękne”
w galerii Szklarnia do 21 grudnia można oglądać wystawę nowych obrazów, obiektów i fotografii Magdaleny Moskwy. Muzeum Sztuki promowało polską awangardę za granicą – w niemieckich muzeach właśnie kończą się wystawy polskiej typografii i fotografii międzywojennej. U nas
twórczość awangardowych artystów obejrzymy w ms1 na wystawie pt.
„De Stijl, polska awangarda i design” oraz w ms2,na wystawie pt. „Montaże. Debora Vogel i nowa legenda miasta”, która przypomina twórczość
artystów z lwowskiej grupy "artes", Grupy Krakowskiej, oraz Leona
Chwistka i Władysława Strzemińskiego. Muzeum Włókiennictwa ukazuje zmiany w języku sztuki na wystawie prac jednej z najważniejszych artystek XX wieku – Magdaleny Abakanowicz, a podczas czwartej i ostatniej
odsłony cyklu „Kwartały awangardy” prezentuje praktyczne wykorzystanie awangardowej estetyki przez projektantów XX wieku na przykładach
projektów i tkanin z łódzkich fabryk.
Salon z awangardą
Pod hasłem „Poezja awangardowa” w Sali Neoplastycznej 10 grudnia
odbędzie się Krakowski Salon Poezji, który poprowadzi Maria Gładkowska, a trio klarnetowe Akademii Muzycznej oprawi muzyką.
Zajęcia i warsztaty
W Muzeum Włókiennictwa 1 grudnia zaplanowano oprowadzanie
po wystawie „Nostalgia za Kresami” – jej kuratorka opowie o znaczeniu
tkanin na dawnych Kresach wschodnich. Nazajutrz odbędzie się spotkanie z reżyserem Januszem Kondratiukiem, który przybliży postać założycielki Centralnego Muzeum Włókiennictwa Krystyny Kondratiuk.
Dla naszych pociech
W dniach 12-15 grudnia w Teatrze Pinokio będzie można obejrzeć
nowe przedstawienie pt. „Chłopcy z placu broni”. Arlekin wystawi
„Krawca pana Niteczkę” – opowieść Kornela Makuszyńskiego o krawcu,
który zaszył dziurę w niebie, żeby przestało padać. Ten nowy spektakl
będzie grany codziennie do 8 grudnia. Wyreżyserował go Waldemar
Wolański, który jest też autorem muzyki. W salach warsztatowych
Muzeum Włókiennictwa 2 grudnia dzieci będą wyrabiać jadalną farbę
i malować nią swoje ulubione dania, nazajutrz na warsztatach Geyerwerki
będą pracować z tkaniną: przeplatać ją, tkać i zszywać, a 9 grudnia zrobią
z materiałów tkackich własnego ufroludka – Orbitka.
Beata Ostojska

Krawiec pan Niteczka
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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 ARLEKIN ul. Wólczańska 5 . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 633-08-94
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

RYNEK

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

10

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
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Profesjonalne usługi porządkowe
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

ch
smaków

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

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

Faktura

Drewnowska 58, Tel. 516 245 676

Hotel IBIS

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

PIZZERIA
IN CENTRO
Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92

rynekŁódzkich
smaków

rekomenduje JERZY MAZUR

Restaurant Week za nami

Dobiegła końca 10. jubileuszowa edycja Festiwalu Restaurant
Week. Odbyła się pod hasłem „Okazja do świętowania” i uczestniczyło w niej kilka tysięcy łodzian. Swoim zasięgiem objęła 13 regionów i ponad 30 miast. Spośród blisko czterystu restauracji biorących udział w festiwalu, w internetowym plebiscycie goście wybrali
trzy najlepsze lokale w kategorii ogólnej, oraz najlepszą piątkę
w kategoriach: przystawka, danie główne, deser, atmosfera oraz
obsługa. Już teraz zapraszamy na wiosenną edycję Festiwalu Najlepszych Restauracji. Wyniki Plebiscytu Gości wiosennej edycji
festiwalu zostały ogłoszone 23 listopada na konferencji online
i dostępne są na Facebooku. Najwyższe noty w Łodzi uzyskały
restauracje Farina Blanco (pierwsze miejsce), „Cztery Ściany” (drugie) i „Fatamorgana” (trzecie). Serdecznie gratulujemy!
(jm)

Bawełna

Piotkowska Klub

Farina Bianco

Piknik

Cztery Ściany

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

Manu Cafe
Drewnowska 58, Tel. 516 245 676

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

pub, restauracja, ogródek piętrowy

Piotrkowska Klub

ul. Piotrkowska 97,

tel. 42 630 65 73

Staropolska gościnność w środku miasta

ul. Wigury 12a. tel. 42 637 30 81, 691 48 48 42

Nowe poradnie w Madurowiczu
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa posiada w swej strukturze organizacyjnej 7
oddziałów szpitalnych w placówce przy ul. Wólczańskiej 191/195, oraz 9 oddziałów szpitalnych w ośrodku szpitalnym im.
M. Madurowicza
przy ul. Wileńskiej 37. I właśnie
w Madurowiczu
oddano w listopadzie do użytku
nowe poradnie –
Kardiologiczną,
Nocną, Świątecz-

ną Opiekę Zdrowotną oraz POZ.
Wcześniej Poradnia Kardiologiczna mieściła się w pałacyku
fabrykanckim Leo Plihala przy
Wileńskiej 37, gdzie pacjenci
musieli się wspinać po wysokich
schodach, teraz wszystkie gabinety są na parterze, dzięki czemu
poprawi się jakość oferowanych
usług ambulatoryjnych i komunikacja personelu szptala. Poradnie zajmują ok. 200 mkw.
powierzchni i są doskonale wyposażone w sprzęt medyczny. (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

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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Skórzana odzież na zimę
Andy-Fashion jest jednym z najbardziej renomowanych producentów odzieży
skórzanej i kożuchów w Polsce. Kolekcje łączą w sobie
najnowsze trendy mody z ciekawymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi, a użyte surowce to
głównie bardzo dobrej jakości
skóry jagnięce o różnorodnym wykończeniu, sprowadzane z Włoch i Hiszpanii.
Wysoka jakość skór, eleganckie obszycia z naturalnych
futer, najnowsze kroje i precyzyjne wykończenie tworzą

wyroby oryginalne i niepowtarzalne. Firma profesjonalnie wykonuje przeróbki i naprawy odzieży
(w tym kurtek motocyklowych) oraz specjalizuje się
w szyciu miarowym. Jest
laureatem prestiżowych
nagród
magazynów
„Moda&Styl”, „Twój Styl”
oraz innych mediów za
najbardziej efektowne
kolekcje. W ofercie posiada skórzane kurtki,
spodnie, spódnice, tuniki,
a nawet bluzki w najmodniejszych fasonach.

„Andy-Fashion” Odzież skórzana

Łódź, al. Włókniarzy 219
tel. 573 939 115
Joanna Kołodziej

Wrocław, ul. Widok 6,
tel. 793 466 057
Agnieszka Walczyk

Jakie podać wino na Wigilię?
Prosta odpowiedź – takie,
jakie będzie wszystkim smakowało – jednakże z małym zastrzeżeniem – do potraw. Wino ma
podkreślić ich wspaniały smak.
A skoro część z nich to ryby,
więc podamy białe. Do śledzia
w oleju z cebulką i tradycyjnie
smażonego, podajemy absolutnie doskonale sparowane wino
chude, lekkie i o wysokiej kwasowości Müller Thurgau z Livonu,
spokrewnione z rieslingiem,
choć styl niemieckich rieslingów
kompletnie tu nie pasuje.
Do karpia smażonego z cebulą
i w galarecie podamy cieliste
i tłuste, dłużej leżakowane Chardonnay – dobrego Burgunda,
Gigliotto z Sycylii lub niesamowite Le Conquerant z Langwedocji (złoty medal Chardonnay
du Monde). Tam gdzie chudsze
ryby, np. do pstrąga, można
zaserwować Sauvignon Blanc.
Ale i tak do tej pierwszej i drugiej
części ktoś przemyci cytrynówkę
wg babcinego przepisu...
Potem na stół wjadą pierogi
z kapustą i grzybami, groch
z kapustą i smażone grzybki
w cieście. Eleganckie Chardonnay nadal będzie pasowało,

można też spróbować lekkie Pinot Noir z Burgundi np. Maldant
Pavelot. Nie mamy zwyczaju pić wina do zupy, choć – czemu nie?
Do świątecznej grzybowej pasuje Chardonnay, La Rioja lub Sangiovese. Gdy przechodzimy do makiełek i makowców, kapitalnie
pasuje do nich słodkie Primitivo Madrigale lub Sottosopra Collefrisio – wino z odrobiną soku wiśniowego; można też podać porto.
Na koniec śpiewamy kolędy i odpakowujemy prezenty. I zaczyna
się otwieranie najlepszych, czekających na tę okazję win. To czas na
rocznikowe taninowe Bordeaux, Grand Reservy z Rioja lub gęste
jak mgła na Podlasiu – Amarone. To właśnie jest czas na zachwycanie się wybitnym winem w doborowym towarzystwie, wspominanie wielu chwil z cielęcej młodości, tych wesołych, często z osobami, których już zabrakło, a przecież jakże fajnie byłoby znów
pośpiewać z nimi przy dobrym winie. Wesołych Świąt!
Uwag Piotra Wędołowskiego
ze Składnicy Win i Oliwy APPELLATION wysłuchał Jerzy Mazur

ul. Uniwersytecka 15
Tel. 603 700 410
www.appellation.pl
rynek Łódzki 12(199) 2017
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Domeny w zasięgu ręki
SeoHost.pl to jeden z najtańszych i najbardziej wiarygodnych
operatorów domen w Polsce. Oferuje wysokiej klasy serwery dla biznesu oraz na potrzeby bloggerów, a ceny proponuje niższe o ponad
50 proc. od liderów rynku na utrzymanie domen. Firmę wyróżnia
kilka istotnych aspektów: szybkość i wydajność serwerów dzięki
macierzom dysków SSD oraz NVMe, wyjątkowo korzystny stosunek
ceny do oferowanej jakości i parametrów usług hostingowych.
Możemy tu liczyć na bezpieczeństwo danych (zaawansowane i liczne kopie zapasowe) oraz ochrona firewall i Anty DDoS RADWARE
(system, z którego korzysta między innymi NASDAQ, Facebook,
Twitter). Firma zawsze służy poradą przy transferach domen
od innych operatorów. W SeoHost.pl znajdziemy szeroką ofertę
rodzajów domen w najniższych cenach rejestracji i utrzymania
domen w Polsce oraz najwyższy standard wsparcia technicznego dla

użytkowników.. Nie ma sensu przepłacać za tę usługę i warto sprawdzić ceny domen i hostingu (oraz koszty transferu itd.). SeoHost.pl
to marka skierowana zarówno firm, specjalistów oraz odbiorców
indywidualnych.
Jerzy Mazur

Miele buduje
pierwszy zakład w Polsce
Zarząd spółki Miele Technika odebrał z rąk Wiceministra Rozwoju
Tadeusza Kościńskiego zezwolenie na prowadzenia działalności
gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Inwestycja o wartości ponad 200 milionów złotych zlokalizowana
zostanie w Podstrefie Ksawerów. Zatrudnienie znajdzie co najmniej
350 osób w pierwszym etapie inwestycji. Uruchomienie produkcji
nastąpi do 2020 roku. Fabryka nowoczesnych pralek, które dopiero
wejdą na rynek, powstanie na sześciu hektarach 29-hektarowej działki
i stanowi pierwszy etap inwestycji niemieckiego producenta. – Region
łódzki bazuje na wieloletnich tradycjach przemysłowych, dysponuje fachowymi
kadrami oraz szerokim dostępem do poddostawców i partnerów biznesowych, co
miało decydujące znaczenie przy wyborze lokalizacji – mówił Członek Zarządu
Grupy Miele dr Stefan Breit, wyrażając podziękowania dla ŁSSE za
dotychczasowe wsparcie i pomoc przy realizacji projektu. – Niemcy
pozostają jednym z większych inwestorów w Polsce. W ostatnich kilku latach widać
wzrost zaangażowania naszych sąsiadów w projekty lokalne oraz badawczorozwojowe, co jest istotne z punktu widzenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju i wskazuje na wielowymiarowość inwestycji niemieckich. Decyzja
firmy Miele o umiejscowieniu inwestycji o tak wysokim stopniu technologicznej
innowacyjności w Ksawerowie jest potwierdzeniem tworzenia przez nas sprzyjających
i stabilnych warunków dla inwestorów – podkreślał Wiceminister Rozwoju
Tadeusz Kościński. Firma jest liderem na rynku pod względem jakości
i innowacji. Wieloletnia współpraca partnerska z dostawcami
i wartości oraz nastawienie na pracownika są najważniejszymi
wartościami w filozofii firmy. Wszystkie produkty posiadają 20 letni
okres trwałości. Będzie to dotyczyło także produktów wytwarzanych
w Ksawerowie. – Obecność Miele w Strefie ugruntuje pozycję klastra AGD
w województwie łódzkim na rynku krajowym i europejskim – ocenia Marek
Michalik, Prezes ŁSSE S.A. – Produkcja artykułów gospodarstwa domowego
jest jedną ze specjalizacji strefy, a w szerszym ujęciu także Łodzi i regionu.
W polskiej fabryce Miele powstawać będzie sprzęt klasy premium,
którego sprzedaż rośnie w skali światowej. Polscy konsumenci

doskonale znają i doceniają najwyższą jakość urządzeń marki
Miele, oferowanych w takich kategoriach, jak gotowanie, pieczenie,
chłodzenie i zamrażanie, zmywanie, pranie i odkurzanie. Immer
besser – Zawsze lepiej – to niezmienne od ponad stu lat motto marki,
które podkreśla najwyższe wymogi w kwestii komfortu obsługi,
efektywności energetycznej, wzornictwa i obsługi serwisowej.
Najnowocześniejsze, często unikatowe rozwiązania technologiczne
potwierdzają liczne patenty przyznane firmie, a doskonałe
wzornictwo zapewnia prestiżowe nagrody i wyróżnienia. Miele jest
niezależną firmą rodzinną, założoną w 1899 r. i zorientowaną na
dalekosiężne wizje, kształtowaną przez takie wartości jak szczerość,
niezawodność, partnerstwo w kontaktach z klientami i dostawcami,
ale również – na pracowników. Od samego początku inwestycja
Miele wspierana jest przez doradców z firmy Dricon Managing
Consultants, którzy od wielu lat specjalizują się w kompleksowej
obsłudze inwestycji przedsiębiorstw z kapitałem niemieckim
na polskim rynku. Miele posiada 8 zakładów produkcyjnych
w Niemczech oraz po jednym w Austrii, Czechach, Rumunii oraz
Chinach. Obrót grupy w roku 2016/2017 wyniósł 3,9 mld EUR,
z czego 70% z rynków eksportowych. W prawie 100 krajach Miele
posiada swoje spółki handlowe lub reprezentowana jest przez
importerów. Na całym świecie przedsiębiorstwo zatrudnia ponad
19500 pracowników, z czego 10500 w Niemczech. Witamy w Łodzi
i życzymy samych sukcesów!
Jerzy Mazur

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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Akademia Westernu
w Luszynie
Polscy kowboje uczcili Święto Narodowe 11 listopada organizując na strzelnicy pałacu w Luszynie I Ogólnopolskie Warsztaty
Westernowe. Zawody firmowała Akademia Westernu, którą pod
egidą ozorkowskiej firmy SAGUARO ARMS powołali do życia
miłośnicy Cowboy Action Shooting, czyli strzelectwa westernowego. Współorganizatorami było również stowarzyszenie WAS Banditos oraz członkowie klubu ZKS Warszawa. Udział w imprezie wzięło
prawie 40 zawodniczek i zawodników z całego kraju. Doświadczeni
zawodnicy odbyli zawody na 4 torach strzeleckich używając dwóch
rewolwerów, sztucera i dubeltówki (z amunicji scalonej oraz na czarny proch), a na koniec wszyscy uczestniczyli w strzelaniu z derringera oraz zawodach Fast Draw, polegających na jak najszybszym
zestrzeleniu balonika z amunicji ślepej. Nowi członkowie klubu
odbyli szkolenie bezpiecznego posługiwania się bronią westernową
pod okiem instruktorów, a potem przeszli cały stage, czyli pełne
zawody na jednym torze strzeleckim. Wieczorem w pałacu odbył się

bankiet i wręczone zostały dyplomy. Kolejne spotkanie Akademii
Westernu planowane jest w Luszynie w niedzielę 10 grudnia w samo
południe i co miesiąc odbywać się
tam będzie trening pod okiem
instruktorów – dostępny będzie
jeden pełny tor CAS i timer, czyli
przyrząd do mierzenia czasu
zawodnika. Na treningu będziemy uczyli się jak celnie i szybko
strzelać z broni kapiszonowej.
Koszt to cena wstępu na strzelnicę, czyli 20 zł. Dla chętnych
będzie strzelanie z Sharpsów na
100 metrów. Zainteresowani
zawodami mogą obejrzeć zdjęcia
i filmy na Facebooku/Akademia
Westernu.
Jerzy Mazur

Wesołych Świąt
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Nowy salon Mazdy w Łodzi
Wraz z początkiem września ruszyła oficjalna kampania promująca nową Mazdę CX-5,
ale możemy też zaobserwować duże zmiany przy ul. 3-go Maja 1/3, gdzie jeszcze do niedawna
koncern miał swój łódzki salon. – Do decyzji o budowie nowego obiektu przymierzaliśmy się już kilkakrotnie – mówi Magdalena Żabka, szefowa salonu Mazda Matsuoka Motor. – Zainteresowanie
klientów naszymi samochodami jest na tyle duże, że potrzebujemy większej przestrzeni i większej ilości handlowców. We wrześniu ruszyła zatem budowa nowego salonu, a zakończenie prac planujemy na początek maja
2018 r. W jednym budynku znajdą się tu aż trzy marki: Mazda, Suzuki oraz Fiat i będzie to
największy salon samochody w Łodzi. Na potrzeby budowy obecny salon Mazda został przeniesiony 100 metrów dalej do tymczasowej siedziby pod adresem 3-go Maja 1/9. Serwis natomiast obecnie znajduję się przy ulicy Kolumny 267 C. Dokładne lokalizacje zostały oznaczone na naszej stronie www.mazdalodz.pl 		
(Not. jm)

FAZI moto
Bieszczadzka 29
93-340 Łódź
pon.-piąt.: 10:00-18:00
tel. 668 46 84 84
kom. 600 215 139
biuro@fazimoto.pl

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

ul. Zgierska 108, tel. 42 654 42 13, 666 858 922

Łódź, Al. Śmigłego-Rydza 1
tel. 42 674 31 11
www.kia.com/pl/marvel
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Łódź, Al. Śmigłego-Rydza 22
tel. 42 676 34 44
www.marvel.hyunday.pl
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