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Lodołamacze to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się
w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Stają się
symbolem etyki w biznesie, a tworząc coraz lepsze warunki pracy
pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być dobrym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy. Konkurs Lodołamacze organizowany jest od 2006 r. i przystąpiło
do niego dotąd ponad 4100 firm. W tym roku realizowana jest
XIII edycja i do 31 lipca można do niej zgłaszać lub nominować
firmy, instytucje i osoby w kilku kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja, Przyjazna Przestrzeń,
Zdrowa Firma oraz Dziennikarz bez Barier. W tej edycji są też
dwie kategorie specjalne „Superlodołamacz” i „Lodołamacz Specjalny”, a wyniki zostaną ogłoszone 27 września 2018 r. podczas
Gali na Zamku Królewskim w Warszawie.
(BeO)
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Piotrkowska stała się najdłuższą strefą kibica w Polsce – od połowy
czerwca do końca Mundialu mecze można oglądać w 37 restauracjach i pubach. Na Mundial przygotowała się też Manufaktura – na Rynku znalazło się ponad 1000 ton piasku, siedziska
i poduchy dla 300 widzów i 40-metrowy ekran. Strefa jest otwarta w godz. 10- 22, można w niej kupić koszulki, kapelusze i inne
gadżety, a rozgrywki polskiej reprezentacji są komentowane
na żywo, animatorzy malują na twarzach kibiców barwy narodowe uczestników, zachęcają do gry w piłkę na piasku, udziału
w konkursach i piłkarskich zabawach. Dla łodzian to rozgrzewka
przed większym piłkarskim świętem za rok – na przełomie maja
i czerwca na stadionie Widzewa odbędą się mecze Mistrzostw
Świata FIFA U-20 Polska 2019. – Nie byłoby tego bez ogromnych
inwestycji w infrastrukturę sportową – mówi prezydent Zdanowska. Tak duża impreza to dodatkowe wpływy dla łódzkich przedsiębiorców i zyski dla hotelarzy, taksówkarzy i restauratorów.
Mundial potrwa do 15 lipca. Kibicujmy!
(BeO, fot. Arch. UMŁ)

Więcej znajdziesz na:
www.rynek-lodzki.pl

Wakacje w Manufakturze

Manufaktura przygotowała bogatą ofertę półkolonii i wakacyjnych
atrakcji. Będzie można brać udział w warsztatach, oglądać filmy,
bawić się na plaży i poznawać języki obce. Muzeum Fabryki organizuje latem warsztaty dla grup pod hasłem „Zielona Fabryka”, podczas których będzie projektowana fabryka przyjazna środowisku. Alliance Francaise proponuje intensywne kursy języka francuskiego.
Przez całe wakacje w kręgielni Grakula obowiązują specjalne ceny.
Najmłodsi mogą poszaleć na
trampolinach w Jazda Parku,
a na całe rodziny czekają atrakcje w Experymentarium i Arena
Laser Games. Na rynku Manufaktury będzie można oglądać
plon tegorocznego Fotofestiwalu – dwie wystawy wielkoformatowych zdjęć.
(BeO, Fot. Arch. Manufaktura)

Obsługa kart płatniczych
Obsługa bezgotówkowa ﬁrm
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Łódzki boom

dotąd rewitalizacji w tak wielkiej skali – mówiła prezydent Zdanowska na
posiedzeniu Rady Miejskiej. – Łódź jest dziś jednym z bardziej atrakcyjnych
miast do inwestowania w naszej części Europy. Mamy boom gospodarczy i rekordową ilość prywatnych inwestycji w nowe biurowce, hotele, mieszkania w centrum
miasta. Powstało kilkadziesiąt nowych placów zabaw, boisk, miejsc relaksu
i wypoczynku, z tężniami i siłowniami. Dokończenie budowy stadionu
ŁKS i żużlowego Orła przypieczętuje program modernizacji obiektów sportowych, który objął łącznie kilkanaście stadionów, hal sportowych, basenów i boisk; one już teraz są na poziomie europejskim.
W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy spotkamy ekipy budowlane na Gdańskiej i Wschodniej oraz w parku Sienkiewicza. Projektów
będzie ponad setka, zakończą się do 2022 r. Wtedy w ośmiu kwartałach w centrum wyremontowane zostaną wszystkie miejskie kamienice. W parterach powstaną lokale użytkowe, a w nich nowe sklepy,
lokale usługowe, świetlice i biblioteki. Zazielenimy plac Wolności
i pasaż Schillera, przebudujemy rynek Starego Miasta i plac Komuny
Paryskiej. Nowy pasaż Majewskiego połączy ulice Włókienniczą
i Jaracza. Nie do poznania zmieni się także Księży Młyn – na jego
odnowę miasto przeznaczy 60 milionów zł; w parterach wyremontowanych domów robotniczych powstaną pracownie artystyczne oraz
klub, a między domami pasaż do spacerów i zielony parking. Kilkaset
milionów złotych zainwestujemy w ekologiczny transport zbiorowy;
wyremontujemy 11 km torowisk, jezdni i chodników. Kupimy też 30
nowych tramwajów. Jeszcze w tym roku, rozpocznie się przebudowa
torowiska i wiaduktów na al. Śmigłego-Rydza. Skończymy też Nowowęglową, biegnącą dokładnie nad tunelem kolejowym, którym pociągi dojeżdżają do podziemnej stacji Łódź Fabryczna. – Odbudowaliśmy
zaufanie i miłość do naszego miasta – podkreśla Hanna Zdanowska. – Jestem
z Łodzi – to znów brzmi dumnie. To jest nasz wspólny, łódzki sukces; wiem,
że zmiany nie przebiegały bezboleśnie – inwestycje drogowe to dla kierowców dodatkowe minuty spędzone w korkach, a przebudowa torowisk, tworzenie nowych centrów przesiadkowych – to kłopoty z poruszaniem się po mieście. Przy tej skali
inwestycji i liczbie realizowanych projektów, przy takim rozmachu
zdarzają się błędy i opóźnienia – przyznaje prezydent Łodzi. – Pokazałam jednak, że potrafimy wycofać się z błędnych planów lub korygować pod wpływem sugestii łodzian – dowodzi prezydent Zdanowska. – Przed nami ostatnie tak wielkie wyzwania!
Beata Ostojska

Posuwa się do przodu rewitalizacja centrum miasta. Do modernizowanych ulic dołączyła w tym roku Ogrodowa – na odcinku
od Gdańskiej do Zachodniej pojawi się nowa jezdnia i chodniki,
ławki oraz dużo zieleni, której do tej pory tam brakowało. Prace
zaczną się w wakacje. Latem zostaną też przebudowywane ulice: Jaracza, Nawrot, Traugutta, Tuwima, Wschodnia i Gdańska od Ogrodowej do Legionów. Trwa rozpoczęta zimą przebudowa ulicy Dąbrowskiego; zakończenie prowadzonej kosztem 50 mln
zł inwestycji planowane
jest dopiero na II połowę
2019 r., podobnie przebudowa ulicy Rokicińskiej,
na której prace rozpoczną
się w lipcu; projekt przewiduje także remont
dwóch przejazdów kolejowych w miejscach skrzyżowania ulicy z torami.
Na ulicy Traugutta, która
będzie elementem ciągu
ul. Pogonowskiego to najdłuższy woonerf w Polsce k o m u n i k a c y j n e g o
od dworca Łódź Fabryczna i Bramy Miasta do ul.
Piotrkowskiej, już zaczęły
się prace – zostanie jej
przywrócony dawny przebieg, co pozwoli po zbudowaniu tunelu średnicowego zaaranżować wielkomiejski plac przed Łódzkim Domem Kultury.
Rozpoczęliśmy największy
remont w historii Łodzi, żadne
ul. Jaracza zmieni się w tym roku inne miasto nie prowadziło

Anilana już działa fot. M. Pawlak

LODZIANA

skwer przy ul. Kilińskiego i Rewolucji 1905 r.
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Wizualizacja ul. Traugutta
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Muzyczne gwiazdy
Urodzin Łodzi

595. Urodziny Łodzi będą prawdziwym świętem muzyki. W tym
roku przygotowaliśmy wyjątkowo atrakcyjną, ale również i ambitną ofertę. Czekają nas koncerty najpopularniejszych artystów nie tylko z Polski. Środek lata na
pewno będzie gorący dla fanów dobrej muzyki. Niejeden festiwal w Polsce może
nam zazdrościć – mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. – Urodziny
Łodzi to także powód do świętowania dla mieszkańców województwa, którzy
będą mogli przyjechać do stolicy regionu i na własne oczy przekonać się, jak zmienia
się miasto dzięki funduszom unijnym – dodaje Witold Stępień, marszałek
Województwa Łódzkiego. W tym roku głównym partnerem Urodzin
Łodzi jest Województwo Łódzkie. Polscy artyści prezentują różnorodne gatunki muzyczne. Bilety na ich koncerty wyprzedają się na kilka
tygodni przed rozpoczęciem tras koncertowych. Tegoroczna muzyczna propozycja jest prezentem dla wszystkich. Wstęp na koncerty jest
bezpłatny. Przed nami dwa dni, kilkunastu artystów, kilkanaście
godzin muzyki czyli osiem energetyzujących koncertów. – Staramy się,
aby miejska impreza nabrała charakteru i jakości letniego festiwalu i aby line-up,
który proponujemy łodzianom, był jak najlepszy. Są już znane największe polskie
i zagraniczne gwiazdy imprezy. Jestem pewny, że tegoroczna edycja przyciągnie na
Plac Wolności nie tylko mieszkańców Łodzi, ale i liczną publiczność z całej Polski.
A może i nie tylko! – mówi Mariusz Łysio, z-ca dyrektora Łódzkiego Centrum Wydarzeń. Tegoroczny line-up Urodziny Łodzi znajdzie się
w specjalnym wydawnictwie przygotowanym przez Go Ahead – jedną
z największych polskich agencji koncertowych, które będzie promowało łódzką imprezę na największych letnich festiwalach w kraju:
Open’er Festival, Męskie Granie, Jarocin Festiwal. 28 lipca na placu
Wolności od godz. 20.00 kolejno zobaczymy zespoły SONAR,
LemON, Tomasza Organka, Quebonafide. Następnego dnia wystąpią
Otsochodzi, The Dumplings oraz Ania Dąbrowska i irlandzka wokalistka Róisín Murphy. W ubiegłorocznych koncertach na Placu Wolności wzięło udział ponad 40 tys. fanów muzyki, a w tym roku miasto
we współpracy z licznymi instytucjami i organizacjami przygotowało
także ok. 400 atrakcji dla mieszkańców, w tym m.in. arcyciekawe
wycieczki, festiwale, spacery, pikniki, wystawy, aktywności na świeżym
powietrzu i szereg propozycji na ulicy Piotrkowskiej i w Manufakturze. Pełną ofertę przygotowaną z okazji 595. Urodzin Łodzi można
znaleźć na stronie www.lodz.pl/urodziny

Urodziny 2017

Róisín Murphy

Ania Dąbrowska

Sonar

The Dumplings

Koncerty i teatry na urodzinach Łodzi

Z okazji urodzin Łodzi czeka nas muzyczna
uczta – trzy dni koncertów! „Patrycja i Przyjaciele” odbędzie się 27 lipca na rynku Manufaktury
– potrwa ponad dwie godziny, a wystąpią Patrycja
Markowska, Małgorzata Ostrowska, Artur
Gadowski, Robert Gawliński oraz zespół Afromental. Nazajutrz na rynku Manufaktury dwukrotnie zostanie pokazany kultowy spektakl
Teatru Powszechnego – „Szalone Nożyczki” (bez-
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płatne wejściówki na oba spektakle – o godz.
15.00 i 18.00 będą rozdawane w Manufakturze
w ostatnim tygodniu lipca). Z kolei Łódzkie
Centrum Wydarzeń zaprasza w sobotę i niedzielę (28-29.07) na koncerty na placu Wolności – wystąpią m.in. Róisín Murphy, Ania
Dąbrowska, The Dumplings, Ørganek,
LemON i SONAR. Więcej o Urodzinach
Łodzi – wyżej!
(BeO)
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Monika Długosz-Łempicka, dyrektor działu marketingu Manufaktury,
oraz Ewa Pilawska, dyrektor Teatru Powszechnego
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„Zimna Wojna” ma Palmę

Koprodukowany przez EC1 Łódź film Pawła Pawlikowskiego zdobył Złotą
Palmę za najlepszą reżyserię na festiwalu w Cannes. Od czasu „Pianisty” Romana Polańskiego żadnemu innemu filmowi ta sztuka się nie udała, choć przypominaliśmy o sobie w konkursach uzupełniających. Koprodukowana przez EC1
Łódź — Miasto Kultury „Zimna Wojna” Pawła Pawlikowskiego przełamała ten
impas. To opowieść miłosna rozgrywająca się podczas czarnej ery w niedawnej
historii Polski. Łódź Film Commission wspierała jej twórców organizacyjnie
w 2017 roku podczas prawie trzydziestu dni zdjęciowych w naszym regionie
(w tym 17 w samej Łodzi – m.in. w Hali Sportowej, studiu nagrań w Radio Łódź,
w Grand Hotelu; woonerf na ul. Traugutta „zagrał” ulicę w Paryżu). Łódzki Fundusz Filmowy wsparł produkcję dzieła kwotą 400 tys. zł i była to największa
kwota dofinansowania z ŁFF w 2017 r. „Zimna wojna" jest koprodukcją międzynarodową, za którą odpowiada łódzki Opus Film (producentem jest Ewa Puszczyńska), brytyjski Apocalypso Cold War oraz francuskie MK 2 Productions.
Złota Palma Festiwalu w Cannes jest uważana za najbardziej prestiżową w Europie, często stanowi też prognostyk przed amerykańskimi Oscarami
(BeO)

Muzeum Sztuki odnowione
Muzeum Sztuki wiosną 2018 r. zakończyło budowę Magazynu
Studyjnego, który umożliwi pokazanie muzeum "od kuchni"w miejsce starego magazynu przy ul. Więckowskiego 36 powstał
nowy budynek, łączący rygorystyczne zasady zabezpieczenia i przechowywania dzieł sztuki z interesującymi metodami udostępniania
zbiorów. Wkrótce zostaną przygotowane warsztaty dotyczące tak
istotnych funkcji placówek muzealnych
jak
gromadzenie,
transport i przechowywanie dzieł, czy ich
konserwacja.
W innym należącym do muzeum
budynku – w kamienicy przy ulicy Gdańskiej 43 – kończy się
remont, który dostosuje go do programu
towarzyszącego wystawom. Nad budynkiem powstanie szkla-

na nadbudowa i częściowo zadaszony taras dostępny bezpośrednio
z czytelni; inwestycja umożliwi korzystanie z unikatowych zbiorów
specjalistycznej biblioteki, a osoby niepełnosprawne otrzymają swobodny dostęp do całej oferty muzeum, w tym do odnowionego już
Pałacu Maurycego Poznańskiego, gdzie mieści się słynna Sala Neoplastyczna zaprojektowana przez Wł. Strzemińskiego. Koniec prac
i dostaw wyposażenia przewidywany jest na koniec wakacji, a pierwsi
goście skorzystają z nowej oferty muzeum jesienią. (BeO)

Festyn dla maluchów

nie brakowało makijażystek, które zmieniały buźki maluchów w ich
ulubionych bohaterów z bajek. Zaś motocykliści z grupy MC GREMIUM obwozili maluchów na swoich fantastycznych motorach.
Na pikniku nie brakowało Straży Miejskiej, Policji, kowboja i antyterrosty. Fani Transformers, Star Wars oraz innych superbohaterów byli
w siódmym niebie, kiedy zobaczyli figurki oraz stroje odwzorowujące
idealnie ich ulubieńców. Każdy mógł się przebrać i poczuć się, jak
jeden z nich. W przerwie od atrakcji można było zjeść pysznego hot
doga przygotowanego przez Bar Jaś i Małgosia, który zadbał nawet
o te wybredne brzuszki.		
(jm)

W czerwcu odbył się VII Festyn Integracyjny „Milowe Radości”,
którego organizatorami byli: Łódzka Fundacja Rehabilitacji „Kamień
Milowy” oraz Centrum Rehabilitacji „Kraszewskiego”. Wspólna
zabawa rozpoczęła się na terenie siedziby Fundacji przy ul. Siemiradzkiego 4-8, a Milowe atrakcje zapewniła grupa artystyczna Eduart. Mali
uczestnicy spróbowali swoich sił podczas warsztatów i uczyli się tworzyć bańki mydlane pod okiem profesjonalistów. Wśród animacji
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10 lat Baśniowej kawiarenki

Fotografie
na wystawach

się jednak odnaleźć w nowych sytuacjach i wręcz domagają się zjedzenia, toteż jak to w klasycznej baśni, wszystko się dobrze kończy
Baśniowa
Kawiarenka – czyli wilk znowu jest zły! W przedstawieniu wykorzystano różne
9 czerwca zaprosiła widzów na techniki lalkowe (marionetki sycylijskie, pacynki), a także maski.
jubileuszową premierę pt. Autorką scenografii jest Maria Kostrzewska- Baron, lalki i maski
„Bajka do góry nogami, czyli wykonała Janina Kamińska, a kostiumy uszyła Dorota Banasiak.
nieznana przygoda Kapturka” Nastrój zwariowanego zamieszania podkreśla muzyka Tomasza Walw reżyserii Urszuli Binkow- czaka i ruch sceniczny ułożony przez Kazimierza Knola.
Baśniowa
W galerii
ŁTF
– kameralny
skiej i Włodzimierza Twardow- kawiarenka to jedyne takie przedsięwzięcie w Polsce
przy ul.
Piotrkowskiego. Autorka scenariusza teatr, mała księgarnia i kawiarnia dla dzieci. Założyła
aktorka3
skiej 102ją przez
Urszula Binkowska zajęła się i teatrolog Urszula Binkowska razem z aktorem Włodzimierzem
tygodnie od 8.10 bęodwiecznym problemem zła Twardowskim, który wspólnie z nią gra i reżyseruje. Urszula Binkowdzie można oglądać
w bajkach – czy nie lepiej dla ska pisze też scenariusze do przedstawień – adaptacje baśni i sztuki
wystawę fotografii
dobra małych widzów „ulep- własnego pomysłu. Przez 10 lat zrealizowano tam aż 19 premier –
Krzysztofa Jarczewszyć” czarne charaktery? Przy- baśnie klasyczne, polskie jasełka, opowieści odległych kultur. Kawiaskiego pt. „Zapozogotowała więc taką przeróbkę renka wystawia 2-3 spektakle dziennie: od poniedziałku do piątku
wani”. Zobaczymy
baśni o Czerwonym Kapturku, dla grup, a w niedzielę dla widzów indywidualnych. Gra też dla dziena nieji cykliczne
portrety
w której wilk jest dobry ci ze szkół i przedszkoli, prowadzi warsztaty teatralne
osób
znanych
ze
i nie chce nikogo zjadać. Baj- „Spotkania z książką”. Mieści się przy ul. Narutowicza 79C
sceny politycznej
(BeO)
kowi bohaterowie nie potrafią (tel. 42 632 21 21). 				
fot. Krzysztof Jarczewski i artystycznej. – Nie
będę udawał, że prezenZakończyła się budowa sali koncer- Jerzego Semkowa zagrać utwory Brahmsa
towane zdjęcia to chwile „upolowane” – mówi autowej Akademii Muzycznej przy ul. Żu- i Mozarta. Następny dzień przyniesie kontor zdjęć. – Zdecydowałem się na pełną współpracę
bardzkiej 2. Uroczyste otwarcie odbędzie cert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
z modelami. Dałem im możliwość wystąpienia przed
się 18. 10, a uświetni je cykl koncertów, któ- Łódzkiej pod batutą Pawła Przytockiego,
aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Tacy
ry od adresu nowej sali otrzymał tytuł „AŻ która będzie towarzyszyć pianistce Beacie
są, jak chcą, ale jednak – pozowali. Wybierali scenofestiwal”, a trwać będzie (nomen omen!) Bilińskiej w Koncercie fortepianowym
grafię, kostiumy, mimikę, rekwizyty. A może jednak,
aż do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej estra- W. Lutosławskiego. W programie są też
dzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdzidzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akade- utwory G. Verdiego, R. Wagnera i B. Brittewi? Warto sprawdzić!
mii Muzycznej w Łodzi, aby pod batutą na (18.10). Serdecznie zapraszamy! (BeO)
Z kolei w galerii Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych do 16.10 będą
eksponowane zdjęcia Grzegorza Michałowskiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawodowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
od publikacji w „Expressie Ilustrowanym”,
potem robił zdjęcia dla „Przeglądu Sportoczej można bowiem relatywnie
dzieło sztuki.
Z kolei
wego”, niedrogo
obecnie –nabyć
dla redakcji
fotograficznej
dla świeżo upieczonych absolwentów
Akademii
Sztuk
Pięknych to (jm)
okaPolskiej Agencji
Prasowej.
Zapraszamy!
Marekdebiutu, chociaż niektórzy z nich legitymują się już
W sobotę 7 lipca o godz. 12.00 odbędzie się 41 Aukcja Promocyjna zja dlaMec.
udanego
Kopczyński,
zorganizowana przez łódzki dom aukcyjny Rynek Sztuki. Na licytację sukcesami
w konkursie ASP w Łodzi „Strzemiński – Sztuki Piękne”,
Bożenakonkursach studenckich w kraju i zagranicą. Warto
wystawionych jest ponad sto obiektów, wśród których zdecydowanie a takżemec.
w innych
Nieciecka-o niedawno powołanym do życia Wydziale Malarstwa
dominują prace malarskie. Aukcje promocyjne cieszą się dużym zainte- też wspomnieć
Ostojska
resowaniem nie tylko doświadczonych marszandów, ale coraz bardziej i Rysunku
łódzkiej ASP. Pracownie malarstwa i rysunku nie są numei dziekan
również początkujących kolekcjonerów. Dzięki niskiej cenie wywoław- rowane, jak na innych akademiach, ale mają swoje indywidualne
ORA Jarosław
nazwy, charakterystyczne dla kurSzymański
sów
prowadzonych
przez
fot. Maciej
poszczególnych
profesorów.
Grzegorek
Wszystkie obiekty są wystawione
13 września w siedzibie Okręgowej Rady Ad- Agnieszkę Grajnert – Bożenna Banasik była bow galerii domu aukcyjnego Rynek
wokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 63 zgro- wiem wielbicielką kultury francuskiej. Postać
Sztuki przy ul. Wschodniej 69
madzili się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci Pani Dziekan przypomniał poświęcony Jej doko(I piętro) i można je było oglądać
i wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień naniom film dokumentalny, a wieczór był także
już od 30 czerwca. Katalog prac
z okazji X rocznicy śmierci Bożenny Banasik. promocją wydanego pośmiertnie tomiku wierszy
dostępny jest też na stronach
W spotkaniu wzięły też udział Jej dzieci - Kinga Bożenny Banasik „Miłość w ogrodzie”, który do
internetowych: www.ryneksztuki.
i Maciej Banasik. Prawnicy ciepło i serdecznie druku przygotowało nasze wydawnictwo. Inicjaeu, www.artinfo.pl, www.artprice.
wspominali byłą dziekan ORA, podkreślając Jej torami spotkania byli adwokaci Bożena Niecieccom oraz www.onebid.pl. Licytocharyzmę i wkład w umocnienie pozycji polskiej ka-Ostojska i Marek Kopczyński, a patronat nad
wać można osobiście, przez telefot. Grzegorz
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan
fon oraz drogą internetową.
Michałowski
(BeO)
pomagały piosenki francuskie wykonane przez Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.
(jm)

AŻ Akademii Muzycznej

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

Studenci na aukcji

TERMINY NAJBLIŻSZEJ AUKCJI: 7 lipca - 41 Aukcja Promocyjna
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Z Akademii do Teatru

w obsady przedstawień. „Wesołe
kumoszki z Windsoru” reżyseruje Beata Redo-Dobber, która
pięć lat temu współpracowała
z uczelnią przy realizacji musicalu „Łódź story”. – Debiutowała wtedy w chórze – mówi reżyserka – ówczesna studentka pierwszego
roku Ewa Spanowska, która
w „Kumoszkach” dostała główną
rolę, więc na tym przykładzie widać,
jak nasza współpraca się rozwija. To
bardzo trudny utwór, wymagający od wykonawców niezwykłego kunsztu – połączenia ruchu ze śpiewem, ale nie mogę sobie wyobrazić tego utworu w wersji statycznej, dlatego wyciskałam z nich siódme poty; solistka przychodziła nawet ze skakanką, żeby utrzymać formę. Po dwóch tygodniach pracy nad łączeniem oddechu
z pracą ciała i ekspresją słowa nagle coś się „otworzyło”, a to była wielka radość.
W spektaklu biorą udział studenci z różnych roczników, wykonują zadania dostosowane do ich umiejętności. Spektakl będzie na profesjonalnym poziomie a nie studenckim i może dorównać sukcesem „Łódź Story”. Dążę do tego, by publiczność
była uśmiechnięta od pierwszej do ostatniej nuty.
(BeO)

Latem br. na afisz Teatru Wielkiego weszła opera „Wesołe
kumoszki z Windsoru” Ottona Nicolai’a zrealizowana przez Akademię Muzyczną w Łodzi. – Współpracę z uczelnią uważam za nasz obowiązek
– mówi dyrektor Teatru Wielkiego Krzysztof Marciniak. – Co roku
postaramy się organizować spektakl dyplomowy, bo wynikają z tego korzyści i dla
akademii, i dla teatru. – „Wesołe kumoszki z Windsoru” to nasz drugi wspólny
projekt – dodaje prorektor ds.
studenckich i artystycznych
Akademii Muzycznej w Łodzi
prof. Beata Zawadzka-Kłos. –
W zeszłym roku przygotowaliśmy
operę „Semele”, a na przyszły rok
planujemy „Flisa” Moniuszki.
Dobrze, że nasi studenci mogą weryfikować swoje umiejętności i pracują
z profesjonalnym chórem i orkiestrą;
to dla nich bardzo cenne, bo niektórzy
wprost po uzyskaniu dyplomu zaczynają pracę w teatrach i wchodzą

Kumoszki na wesoło

dzięki takim działaniom studenci mają szansę zdobyć
niezbędne doświadczenie,
które zaowocuje w ich „dorosłym” artystycznym życiu
zawodowym. W obsadzie
spektaklu znalazło się blisko
20 studentów Wydziału
Wo k a l n o - A k t o r s k i e g o
ze wszystkich roczników,
a towarzyszyć im będą zespoły chóru i orkiestry Teatru
Wielkiego. Podczas prób
zbudowaliśmy specyficzną
więź bazującą na wspólnym
porozumieniu i zaufaniu.
Dzięki temu udało nam się
stworzyć spektakl na profesjonalnym poziomie.
Jak zobaczyliśmy na konferencji prasowej, udało się!
Oczywiście, choć choreografia i układ sceniczny są obciążające,
a połączenie tych elementów z warstwą wokalną było szalenie trudne. Trzeba przyjść na ten spektakl przede wszystkim ze względu na
wykonawców, którzy zrobili wszystko, co możliwe, by pokazać się
z najlepszej strony – warto ich poznać i zapamiętać ich nazwiska,
bo są przyszłością naszej sceny muzycznej. Materiał pod względem
artystycznym jest bardzo atrakcyjny i opera na pewno się spodoba.
(Not. jm)

Rozmowa z Michałem Kocimskim,
dyrygentem i kierownikiem muzycznym
Teatru Wielkiego i Muzycznego,
wykładowcą Akademii Muzycznej
Szykuje się dla widza niezwykła gratka: „Wesołe kumoszki z Windsoru”...
Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, tak właśnie będzie.
Libretto opery jest zabawne, zawiera wiele nieoczekiwanych zwrotów akcji, a warstwa muzyczna została potraktowana przez kompozytora lekko i dowcipnie. Pod względem wykonawczym natomiast jest to utwór bardzo trudny. Dla wszystkich wykonawców ta
opera jest wyzwaniem. Od wokalistów wymaga dużych umiejętności technicznych, a partia orkiestry w znacznej części jest wirtuozowska. Reżyserka zbudowała spektakl pełen humoru, którego
największym atutem jest żywiołowy ruch sceniczny wydobywający
ekspresję młodych wykonawców. Profesjonalizm i ogromne zaangażowanie wszystkich artystów sprawi, że spektakl będzie olbrzymim wydarzeniem.
Kto bierze udział w spektaklu?
Po raz kolejny na deskach Wielkiego pokażemy dzieło będące
owocem współpracy Akademii Muzycznej i Teatru Wielkiego. Najważniejszą ideą tej współpracy jest stworzenie młodym wykonawcom możliwości kontaktu ze sceną i szeroką publicznością. Tylko

Akademia w plenerze

KULTURA

Pokażemy „Wesołe kumoszki
z Windsoru” podczas dwóch spektakli
w Teatrze Wielkim i dwóch plenerowych
w Akademii Muzycznej, ale w trochę
zmienionej wersji – mówi rzeczniczka
Akademii Muzycznej Aleksandra
Bęben. – Po raz pierwszy w historii
teatru planujemy, że ten spektakl wprowadzimy do repertuaru teatru z udziałem studentów! 6 i 7 lipca pokażemy
spektakl na naszej letniej scenie przy ul.
Gdańskiej 32. Obok pałacu jest podwyższenie, wystarczające dla wykonawców;
jest za małe, by pomieścić orkiestrę, ale na
balkonie ustawimy fortepian; gramy
o godz. 20.00 – będzie już ciemno, więc
można pobawić się światłem. Nie ma
tam dachu, ale w razie deszczu można
się przenieść do pałacu, który jest ciekawy
ze względu na przejścia i amfilady.
(Not. jm)
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kulturalny lipiec
Lato w teatrze
biewskiego, podobnie jak inne muzyczne cykle w ciekawych miejPowszechny to jedyny łódzki teatr, który nie przerywa pracy skich plenerach: „Piotrkowska kameralnie” (w pasażu Rubinsteina),
w wakacje – w lipcu na Dużej i Małej Scenie będzie można obejrzeć „Pikniki u Grohmana” (na dziedzińcu Fabryki Grohmana) oraz
„Lovebook”, „Pomoc domową”, „Mayday2”, „Szalone nożyczki”, „Manu Summer Jazz Sundays” ( w Manufakturze).
„Brancz”, „Boeing, Boeing”, „Tango Łódź”. W letnie piątkowe wieStand-up Piotrkowska
czory na plenerowej scenie w Pasażu Róży przy Piotrkowskiej 3 będą
Zupełnie nowym wydarzeniem w centrum Łodzi będzie w te
się prezentować teatry z Warszawy, a program
wakacje cykl „Stand-up Piotrkowska”; cykliczcyklu Teatralny Pasaż Róży, przygotowany
ne występy typu stand-up to forma rozrywki,
przez Łódzkie Centrum Wydarzeń, Fundację
która ma wieloletnią tradycję w Wielkiej BrytaKamila Maćkowiaka oraz Akademicki Ośronii, a w Polsce dopiero się rozwija. Jest to
dek Inicjatyw Artystycznych jest bogaty i różimprowizowany występ komika przed publicznorodny. 6 lipca Teatr Kamienica przywiezie
nością. Występujący omijają bezpieczne tema„Supermankę”. Teatr Polonia 13 lipca wystawi
ty przeciwnie – dotykają tabu i szokują widza,
monodram Krystyny Jandy „Moja droga B”,
żeby go rozbawić i zmusić do refleksji. Łódzzaś 20 lipca – „Dobry wieczór państwu” pióra
kie Centrum Wydarzeń wychodzi naprzeciw
Krzysztofa Materny, który w formie zabawnetej zyskującej na popularności formie rozrywgo monologu spisał swoje doświadczenia
ki i zapowiada serię otwartych spotkań
w pracy na estradzie. Firma Virako kontynuze stand-upem na Pietrynie. Zaproszono najOrientalia rodziny Poznańskich
uje projekt Letnia Scena Monopolis; tegoroczlepszych komików w Polsce: gwiazdy HBO
ną-drugą edycję otworzył w czerwcu monoi Stand-up Comedy Club. Komicy będą predram Andrzeja Seweryna, a w lipcu w Parku
zentowali swój program w pasażu Rubinsteina
Źródliska będą wystawione jeszcze dwa spektaw każdy czwartek lipca i sierpnia. Kameralna
kle: jeden przywiezie stołeczny Teatr Kamieniscena stanie wśród stolików należących
ca, zaś ten drugi będzie niespodzianką –Virado pobliskich lokali – właściciele kawiarni
ko to firma lokalna, ceniąca miasto, z którego
i restauracji przy pasażu nastawili się do pomysię wywodzi. Dlatego postanowiliśmy zaprosić
słu entuzjastycznie. Co czwartek, o godz. 21.00
do współpracy łódzki teatr – tyle tylko zdradza
pojawi się inny komik, a wstęp na wszystkie
prezes Virako Krzysztof Witkowski.
występy jest bezpłatny.
Kolory Polski
Jazz w Wytwórni
Festiwal Filharmonii Łódzkiej Kolory Pol12 lipca rusza 11. edycja Letniej Akademii
ski zacznie wędrówkę po naszym regionie 1
Jazzu-festiwalu, który przez dwa miesiące
lipca – w katerze w Łowiczu zabrzmi tego dnia
w czwartkowe wieczory gromadzi w klubie
muzyka chóralna oraz fragmenty opery
Wytwórnia entuzjastów muzyki jazzowej.
„Rycerskość wieśniacza”. 7 lipca w KonstantyW tym roku festiwal otworzą Monika Borzym
nowie Łódzkim będzie można posłuchać
& Nikola Kołodziejczyk koncertem pt.
muzyki folk w wykonaniu zespołu Etnos.
„Radioheadycznie”. Jak co roku odbędą się
Nazajutrz w Brzeźnie wystąpi wraz z zespołem
warsztaty muzyki kreatywnej International
wokalistka jazzowa Beata Przybytek. Z kolei 14
Jazz Platform – 17 lipca zagra na nich trio
lipca w pałacu w Nieborowie zespół Jewish
z Norwegii, Bushman’s Revenge, a na finał
Gipsy będzie grać muzykę inspirowaną kultuwarsztatów oprócz ich uczestników zaprezenMieczysław Szcześniak zaprasza do Białej Fabryki
rą żydowską i bałkańską. Pod koniec lipca
tują się Trondheim Jazz Orchestra & Ole Morzaproszeni przez Filharmonię artyści wystąpią
ten Vågan. 26 lipca wystąpi francuskie trio In
w Pęczniewie, Inowłodzu i Skierniewicach.
Love With oraz Piotr Orzechowski – PianohoKoncerty pod gołym niebem
oligan. Festiwal potrwa do końca wakacji.
6 i 7 lipca na letniej scenie przed pałacem
Wystawy
przy ul. Gdańskiej 32 Akademia Muzyczna
Muzea i galeria będą otwarte, więc można
wystawi spektakl z fortepianem – „Wesołe
zwiedzić zaległe wystawy, w tym nową ekspokumoszki z Windsoru”, który w pełnej wersji
zycję stałą w Muzeum Miasta Łodzi pt. „Po
– z chórem i orkiestrą miał premierę 27 czerwchińsku lub po japońsku – orientalia rodziny
ca na scenie Teatru Wielkiego. (więcej w artyPoznańskich”; wśród orientaliów zgromadzokule na str. 8). Natomiast w niedzielne poponych przez rodzinę łódzkich bogaczy jest cerałudnia 8, 15 i 29 lipca koncerty z udziałem
mika oraz tkaniny (hafty na jedwabiu i kobierpedagogów, studentów i absolwentów Akadece). W Muzeum Włókiennictwa na wystawie
mii odbędą się w Altanie Parku Źródliska.
„Dior i ikony paryskiej mody” prezentowane
W Białej Fabryce wystartowała dziesiąta edycja
są wspaniałe kreacje znanych francuskich profestiwalu Geyer Music Factory pod hasłem
jektantów. Kilka niedawno udostępnionych
TOP10; będzie najdłuższą w historii tego przewystaw czynnych jest w Muzeum Sztuki –
glądu (29 czerwca - 31 sierpnia), obejmuje dziew ms1 można obejrzeć dorobek artystyczny
sięć muzycznych wieczorów, dziesięć wakacyjNadii Léger oraz filmy Sergiusza Eisensteina,
nych tygodni i dziesięciu znakomitych wykozestawione z dziełami sztuki współczesnej.
nawców. 6 lipca wystąpi TangataQuintet
W tym miesiącu zostaną rozstrzygnięte prze(zagra dynamiczną muzykę Astora Piazzoli).
targi na wykonawcę remontu pałacu Scheible13 lipca zaprezentuje się duet Waglewski &
ra, który jest siedzibą Muzeum KinematograWystawa w Muzeum Miasta Łodzi
Pospieszalski, 20 lipca – kompozytor i wokalifii; renowacja będzie dofinansowana ze środsta Kuba Badach z utworami Andrzeja Zauchy w nowych aranża- ków unijnych. Po remoncie zmieni się układ sal, będą też zakupione
cjach.27 lipca przyjedzie Grzegorz Turnau z zespołem; ten koncert nowe urządzenia do eksponowania zbiorów. Prace zaczną się tego
będzie sentymentalną podróżą przez znane i lubiane piosenki: lata i zakończą pod koniec przyszłego roku. Na czas remontu ekspo„Znów wędrujemy”, „Cichosza” czy „Bracka”. Koncertom towarzy- naty trafią do magazynów, a otwarte pozostanie tylko kino Kinemaszyć będą oprowadzania po wystawach Muzeum Włókiennictwa. tograf, gdzie będą prowadzone warsztaty i spotkania.
Festiwal został przygotowany przez impresariat Q4Q,Tomasza GołęBeata Ostojska

rynek Łódzki 7(206) 2018

9

KULTURA

Monopolis się rozwija
Clariant, wiodący szwajcarski koncern chemiczny, konsoliduje
swoje dotychczasowe biura w Łodzi i otwiera nową siedzibę w wielofunkcyjnym projekcie Monopolis, realizowanym przez Virako. Firma
podpisała umowę na prawie 4000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, z możliwością dalszej ekspansji. W historycznych przestrzeniach dawnej fabryki Monopolu Wódczanego Clariant zlokalizuje
swoje Centrum Usług Wspólnych odpowiedzialne za obsługę klientów
i partnerów biznesowych z całego świata, w obszarze zakupów, logistyki i finansów. Łódzka jednostka jest jednym z trzech tego typu centrów
usługowych Clariant na świecie. W nowej lokalizacji firmy pracować
będzie ponad 300 osób. – Na wynajem powierzchni w Monopolis zdecydowa-

TME w nowej siedzibie
Transfer Multisort Elektronik (TME) to działający od blisko
30 lat w Łodzi międzynarodowy gigant z zakresu dystrybucji
komponentów elektronicznych, elektrotechnicznych, wyposażenia warsztatowego oraz automatyki przemysłowej. W maju firma
przeniosła się do nowej siedziby przy ul. Rozalii 1, gdzie powstał
nowoczesny biurowiec z 13 tysiącami LED-ów na fasadzie. TME
w ostatnich latach gwałtownie się rozwijał, zatrudniając prawie
200 nowych pracowników każdego roku. Obecnie w łódzkiej siedzibie firmy pracuje blisko 700 osób, a kolejne 100 w zagranicznych spółkach zależnych, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii
czy Chinach. Spółka TME została w zeszłym roku doceniona jako
jeden z najlepszych Pracodawców Miasta Łodzi, m.in. za warunki

10 lat Soundedit
Kiedy skończy się lato, będziemy już wyglądać pierwszych
anonsów międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych
Soundedit, który 27 października po raz dziesiąty zaskoczy prawdziwą plejadą gwiazd! Tym razem Łódź odwiedzi twórca i prekursor muzyki tanecznej,
zdobywca wielu nagród Giorgio Moroder! Kasia
Nosowska
wystąpi
z solowym programem
promującym
album
„Nosowska na tłusto”,
a wystąpi z nią laureat
nagrody
Soundedit
z roku 2010 - Andrzej
Smolik! Na Gali wręczenia statuetek „Człowieka

liśmy się z kilku powodów. Istotna dla nas była doskonała lokalizacja oraz wyjątkowość architektoniczna i koncepcyjna projektu pozwalająca Clariant wpisać się
w pierwotną tkankę miasta. Monopolis to jedna z kluczowych rewitalizacyjnych
inwestycji w Łodzi i ten czynnik jest dla nas bardzo istotny – mówi Paweł Pańczyk, Prezes Zarządu Clariant Services. Clariant planuje przeprowadzkę do Monopolis latem 2019 roku. Nowe biuro będzie zlokalizowane
w postindustrialnym gmachu, usytuowanym w centralnej części kompleksu. Będą tu trzy obiekty, pierwszy zaoferuje 7200 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej na trzech kondygnacjach. Pozostałe dwa to
nowe budynki realizowane w kolejnych etapach inwestycji. – Zależy
nam, aby Monopolis tętniło życiem, bez względu na porę dnia czy
dzień tygodnia. Łódź bardzo potrzebuje inwestycji, która zarówno
wykorzysta jej architektoniczny i historyczny potencjał, jak też wzbogaci mapę miasta o nowe, atrakcyjne dla łodzian i turystów miejsce
spotkań – podkreśla Krzysztof Witkowski, prezes Virako, łódzkiej
firmy deweloperskiej, która jest inwestorem projektu. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.monopolis.lodz.pl
(jm)
zatrudnienia i tworzenie
przestrzeni
do rozwoju pracowników. Czterokondygnacyjny budynek
zlokalizowany przy
ul. Rozalii 1 ma 17
metrów wysokości,
a jego powierzchnia
użytkowa wynosi blisko 5,5 tys. mkw.
TME każdego dnia
wysyła do swoich klientów w 140 krajach ponad 4 tysiące paczek.
W całym 2017 r. firma sprzedała ponad 1,5 mld komponentów.
(jm, zdjęcia TME)
ze Złotym Uchem”, która odbędzie się
27 października w Klubie Wytwórnia,
zjawią się w Łodzi wyróżnieni tą nagrodą producenci: Włoch Giorgio Moroder oraz Katarzyna Nosowska. Giorgio
Moroder wystąpi przed łódzką publicznością jako gwiazda wieczoru. Wiadomo już, że przyjedzie też The Opposition oraz kultowo-klubowa Morcheeba,
która pojawi się w Wytwórni 26 października – po pięciu latach milczenia
zespół powraca w wielkim stylu
z nowym albumem „Blaze Away” – to
powrót do ekspresyjnego zacierania
i miksowania wielu gatunków muzycznych. I Am The Sound! – jestem brzmieniem. Jestem dźwiękiem. Jestem muzyką. Festiwal Soundedit jesienią zaprasza
do Łodzi! 		
(BeO)

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
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rekomenduje JERZY MAZUR

Zmiany w „Cammino”
Od lipca lokal jest częściowo
zamknięty. Można tu będzie oczywiście zamówić usługi cateringowe oraz zorganizować imprezę
okolicznościową. Restauracja
przeszła niedawno gruntowną
modernizację i ma obecnie dwa
poziomy – na niższym jest teraz
130 mkw. powierzchni i w przyszłości będą tu trzy sale, z czego
dwie już są gotowe i przyjmują
gości, zaś w trzeciej będzie miejsce
dla dzieci. Zmieści się tu 70 gości,
a pomieszczenia są klimatyzowane. Z kolei na górze jest miejsce
dla 65 osób w dwóch dużych
salach udekorowanych bardzo
ciekawymi zdjęciami, podtrzymującymi rodzinny klimat restauracji. – W nowym miejscu kuchnia jest
dużo większa niż w Manufakturze,
w której działaliśmy do 2012 r. – podkreśla Maciej Dąbrowski, który
wraz z żoną Moniką prowadzi
restaurację. – Dlatego nastawiamy się
na catering i obsługujemy już firmy
w całej Łodzi. Przypomnijmy,
że lokal zdobył w przeszłości
sporo nagród, a dyplomy można
podziwiać na ścianie przy wejściu.
Ostatnio w restauracji odbywa się
coraz więcej przyjęć, bankietów
oraz spotkań rodzinnych, co skłoniło właścicieli do zmiany charakteru restauracji i nastawieniu się
na imprezy zamknięte. Latem jest
tu mały ogródek z parasolami
przed wejściem, blisko są dwa
parki, w których można po obiedzie pospacerować.
Gorąco polecam!
Jerzy Mazur

Łódź, Głowackiego 5a
42 632 64 34

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

Faktura
Drewnowska 58, Tel. 516 245 676
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rekomenduje JERZY MAZUR

Przy kawie o kulturze
Przy ul. Nawrot 2 działa
od zeszłego roku kawiarnia „Kawa
na…”, którą prowadzi Mariusz
Skoneczny. Odbyło się tu wiele ciekawych spotkań z cyklu Kawowe
Czwartki z udziałem artystów, fotografów i niezwykłych ludzi. Spotkania prowadziła red. Ewa Tyszko
z TV TOYA, a goście raczyli się
doskonałą kawą i ciastem. Podczas
pierwszego spotkania na ścianach
kawiarni wisiały fotografie Krzysztofa Jarczewskiego z albumu „Twardziele Westernu”, na kolejnych –
rewelacyjne zdjęcia z ujeżdżania
byków, a na ostatnim słynne już
w środowisku Dziewczęta Dzikiego
Zachodu (więcej o tym na str. 20).
Na jednym ze spotkań był także
Jerzy Rubersz, znawca historii jeździectwa oraz instruktor jazdy
w stylu western. Niżej podpisany
też tu opowiadał o swojej książce
„Prawdziwe kłamstwa Westernu”.
Po wakacjach znowu zaczną się tu
odbywać interesujące spotkania,
a teraz zapraszam na znakomite
ciasta i pyszną kawę!
Jerzy Mazur

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

PIZZERIA
IN CENTRO
Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92

Hotel IBIS

Al. Pilsudskiego 11
tel. 42 638 67 00
H3096@accor.com
www.ibis.com/Łódź
Al. Piłsudskiego 11 A
Tel.: +48 42 254 39 01
H7830@accor.com
novotel.com accorhotels.com
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Wina na lato

Piękne upalne lato, a czasem chmury i deszcz – jakie wino
w takich okolicznościach spożywać? Proponuję wina lekkie o rześkich
aromatach, mniejszym poziomie alkoholu i mniejszym ciele. Moje
ulubione to rieslingi, szczególnie z Palatynatu, będącego przedłużeniem Alzacji – od Rudiego Ruttgera. Pierwszy to Riesling Kabinett
trocken (wytrawny), surowy, bardzo orzeźwiający z nutą zielonego
jabłka, otartej cytryny i ziół – w ustach wapienna mineralność, wysoka
kwasowość. Dla pragnących więcej cukru resztkowego jest i wersja Riesling Kabinett halbtrocken (półwytrawne) – gdzie cukier zrównoważył wysoką kwasowość i dodał trochę aromatów dojrzałych owoców.
Jednak moim faworytem jest Riesling Spatlese trocken – nos dość
intensywny, z dominującymi aromatami niedojrzałych
brzoskwiń, moreli i nektarynek. Wyczuwalne także
soczyste, zielone jabłko. Po chwili pojawia się wapienna
mineralność, która staje się wiodącym aromatem. Usta
wytrawne, z wysoką kwasowością, klasyczne. W smaku
zielone jabłko ze skórką, zielony agrest, otarta skórka
cytryny i przyjemnie długi, mineralny finisz. Eleganckie. Dla pragnących większego bogactwa i złożoności
polecam Riesling Auslese Trocken. Roczniki od 2017
Rudi Ruttger spełniają wymogi kuchni wegańskiej. Bardzo cenię sobie Filare trebiano d’Abruzzo z biologicznej winnicy Collefrisio z Abruzji – wino białe wytrawne
– wyczuwalny mocny zapach owoców, w szczególności
gruszki, brzoskwini i owoców tropikalnych o świeżym
i trwałym smaku, dobrze wyważone i o dobrej strukturze. Rocznik 2017 bardziej aromatyczny od 2016.
Nie sposób nie wspomnieć o Sauvignon Blanc z Marlborough z Nowej Zelandii – wybieram Hansa Greyla –
wyczuwalne nuty agrestowe, owoców cytrusowych,
kiwi, melona i świeżych ziół, w ustach wytrawne, o czystej kwasowości. Latem pijam chętnie czerwone wina
o zdecydowanie mniejszym ciele, ale wyższej kwasowo-

ści, jak Chianti, ale i takie, jak Ruris
z Fattoria Colsanto z Umbrii. Piękny,
klasyczny kupaż sangiovese i sagrantino
czy Di Chiaro z Gigliotto z Sycylii –
nerello mascalese uprawiane na zboczach Etny. Na specjalną okazję, jak np.
rocznica Urodzin Łodzi, proponuję specjalne wino In Out z winnicy Collefrisio
– niezwykła etykieta i nazwa kojarzy się
z jednej strony z chrześcijańskim znakiem ryb, czy znakiem zodiaku, a znakiem yin i yang. A wino – wspaniałe, jego
opis następnym razem.
Uwag o winach Piotra Wendołowskiego
ze Składnicy Win Appellation
wysłuchał Jerzy Mazur

ul. Uniwersytecka 15
Tel. 603 700 410
www.appellation.pl

Manu Cafe
Drewnowska 58, Tel. 516 245 676

GASTRONOMIA

Staropolska gościnność w środku miasta

ul. Wigury 12a. tel. 42 637 30 81, 691 48 48 42
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Celny strzał na 1400 metrów!
Kolejna edycja wyjątkowych
zawodów długodystansowych
odbyła się w dniach 15-16 czerwca na strzelnicy Casull Long
Range w Skarżysku-Kamiennej.
Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego zorganizowało po raz piąty Creedmoor
Match Poland, a po raz czwarty
William “Billy” Dixon Cup.
William "Billy" Dixon (18501913) był amerykańskim skau-
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tem i łowcą bizonów. Wsławił się strzałem oddanym na odległość
1538 yardów (ponad 1400 metrów), którym postrzelił indiańskiego
zwiadowcę, co przekonało Indian do zakończenia oblężenia osady,
której był współzałożycielem. Po 144 latach od tego wydarzenia
w pełnym słońcu otoczeni mirażem trzej indiańscy jeźdźcy ze stali
oczekiwali na śmiałków gotowych stawić im czoła przy użyciu historycznych karabinów. Każdy z zawodników miał do dyspozycji 30
strzałów i godzinę czasu. Zwyciężył Czesław Kubasiak z klubu Alfa
Siemianowice Śląskie, który sześciokrotnie trafił cel. Puchar Williama Dixona jest jedynym turniejem zgodnym z warunkami historycznymi – biorąc pod uwagę cele i odległość – regularnie rozgrywanym w Europie i ma swój odpowiednik w Klubie Przyjaciół Williama „Billy” Dicksona w Kolorado. W 1874 roku Creedmoor Match
rozegrany został jako pierwsze międzynarodowe strzeleckie zawody
długodystansowe, Strzelcy amerykańscy i irlandzcy zmierzyli się
w drużynowym pojedynku na trzech dystansach 100, 900 i 800 jardów. Historyczne zwycięstwo przypadło wówczas Amerykanom.
Zawody Creedmoor Match Poland odwzorowują wiernie spotkanie
sprzed laty. W piątej już edycji kolejny raz historii stało się zadość
i zwyciężył zespół USA (386 pkt.) nad zespołem Irlandii (250 pkt.).
Gratulujemy!
Tekst i zdjęcia: Anna Baczyńska AKA „Crazy Zebra”
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Selgros wciąż rośnie

Rozmowa z Markiem Chruścielewskim,
Dyrektorem hali Selgros Rokicińska
Selgros przy Rokicińskiej obchodzi
19 rocznicę powstania. Jakie są
„kamienie milowe” hali?
Najważniejsze było samo otwarcie. To był okres, kiedy w Łodzi
co miesiąc otwierały się nowe,
wielkopowierzchniowe
hale
sprzedaży i to w samym centrum miasta. Całkiem niedaleko
od nas. Był to więc trudny
moment ze względu na konkurencję. Każde otwarcie nowego
obiektu skutkowało tłumami
ludzi, wielkim zainteresowaniem i dużymi obrotami. Nasza lokalizacja odbiegała od tej, jaką
miały inne markety. Byliśmy najbardziej oddaleni od centrum,
a pozostałe lokowały się w środku miasta, poczynając od Makro.
Stawiało to nas w trudniejszej sytuacji. Musieliśmy podjąć się
ciężkiej pracy i przy udziale całego naszego zespołu udało nam
się osiągnąć sukces. Możemy powiedzieć, że wyhodowaliśmy
trawnik sadząc trawę po jednym źdźble! Szukaliśmy wciąż
nowych odbiorców, docieraliśmy do nich bezpośrednio, każdego pielęgnowaliśmy jak tylko się dało, dlatego po kilku latach
mieliśmy grupę stałych i wiernych klientów. Wielu jest z nami
do dzisiaj. Grupa klienta komercyjnych bardzo się rozrosła
i w dobrych czasach stanowiła znacznie ponad 50 proc. wszystkich naszych klientów.
Jak budował Pan swoją załogę?
Był to długotrwały proces.
Zaczynaliśmy od 320 osób, dziś
zatrudniamy 240 i na bieżąco
dostosowujemy się do reguł rynkowych oraz wymagań struktury kosztowej. Choć pracy mamy
więcej, to jednak zmienił się sposób organizacji pracy. Jesteśmy
halą, która ma najbardziej stabilną załogę. Wiele osób pracuje
tu od samego początku. W tym
roku 4 osoby łącznie ze mną
będą obchodzić 20-lecie pracy
w firmie. W przyszłym roku

kolejnych 9 osób i co roku kolejni jubilaci z 20-letnim stażem.
Tym drugim „kamieniem milowym” hali była zatem praca
z załogą, tworzenie więzi i dobrych relacji między pracownikami.
Były to pierwsze lata istnienia hali, ale proces trwa do dziś. Załoga jest stała i stabilna, jak i więzi z klientami.
Jak zmieniała się wasza oferta?
Łódź jest trudnym rynkiem, szczególnie jeśli chodzi o produkty
rolne i świeże. To centrum produkcji rolniczej Polski i przywożenie takich towarów z innych regionów kraju mija się z celem. Trzeba było znaleźć lokalnych producentów, nawiązać z nimi kontakty i dopasować asortyment do oczekiwań klienta. Zmieniło się też
otoczenie hali – kiedyś byliśmy przy jedno-jezdniowej dwukierunkowej ulicy, teraz jesteśmy przy dwupasmowej arterii prowadzącej
całe miasto do autostrady. To dla nas ważne, bo jesteśmy bardziej
widoczni dla klientów regionalnych. Mamy bardzo dużo klientów
z tej części regionu – zachodniego i południowego.
Pięć lat temu zmodernizowaliście halę...
Dostosowaliśmy ją do nowych standardów i oczekiwań klientów.
I wciąż ją zmieniamy. Czeka nas kolejna modernizacja. Firma dopasowuje się do nowych czasów i potrzeb rynku, a teraz będziemy się
modernizować pod kątem wymogów sektora HoReCa – czyli
potrzeb hoteli, restauracji i firm cateringowych. To nasz strategiczny cel – obsługa dynamicznie rozwijającego się sektora handlu.
Jesteśmy jedyną halą w Łodzi, która obsługuje klientów HoReCa
z dostawą. Chcemy im w najbliższym czasie stworzyć tu komfortowe warunki zakupu. Rozbudowaliśmy flotę samochodów oraz dział
logistyki. Mamy już pierwsze, wymierne efekty i wzrost obrotów.
Jak się lokują łódzkie hale Selgros na tle innych w Polsce?
Ważnym etapem naszej działalności było powstanie siedem lat
temu hali Selgros Pabianicka. Od tego czasu musimy liczyć
sumarycznie nasz obrót. W zależności od rankingu lokujemy się
na bardzo wysokich pozycjach – np. w inwentaryzacjach oraz stabilności załogi jesteśmy na czołowym miejscu. Pamiętać musimy
również i to, że Warszawa, Poznań czy Kraków to większe miasta.
Trudno nam konkurować z Warszawą, która ma 4 hale Selgros.
Ale jeśli chodzi o nasze obroty, to jesteśmy w pierwszej piątce.
Życzę zatem kolejnych sukcesów i dziękuję za rozmowę.
Jerzy Mazur

Dziewczęta z Dzikiego Zachodu

W maju tego roku do Western City k/Karpacza, zjechała się ekipa westernowo zakręconych modelek i fotografów. Szeryf miasteczka Jerzy Pokój bez
oporu oddał je we władanie pięknych cowgirls, które wprowadziły kolorowe

Anna Orłowska
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Agnieszka Mazur

Anita Żukowska.
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zamieszanie wśród odwiedzających gości. Sesje
zdjęciowe odbywały się na terenie całego Western
City, w którym można odpocząć, dobrze zjeść
oraz obejrzeć scenki z Dzikiego Zachodu. Modelki wystąpiły w świetnych stylizacjach, pięknych
wizażach, fryzurach, a niektóre z bronią. Muszę
dodać, że nie są to zawodowe modelki tylko kobiety, które chciały zrobić sobie fotograficzną pamiątkę, pobyć w wyjątkowej przestrzeni kowbojskiego
miasteczka, poznać nowych ludzi i odpocząć.
Modelki nabierały coraz większej pewności siebie
w pozowaniu, zaś fotografowie – większego
doświadczenia w odnajdywaniu się w różnych
oświetleniowych sytuacjach, a wszędzie dominował śmiech i dobry humor. W zdjęciach wzięło
udział 10 modelek, 4 fotografów, wizażystka i fryzjerka. Broń użyczyli Michał Kuropatwa, Jerzy
Mazur i Krzysztof Jarczewski, który jest autorem
prezentowanych zdjęć.
(KJ)
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Nowe zezwolenia w strefie

W czerwcu wręczono siedem z puli ośmiu przyznanych w ostatnich miesiącach zezwoleń na działalność w Łódzkiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej. Otrzymała je jedna firma polska, kolejna
z mieszanym polsko-włoskim kapitałem i pięć zagranicznych,
m.in. z Włoch (dwie), Niemiec, Belgii i Wielkiej Brytanii. Firmy
reprezentują różne branże: produkcję komponentów do sprzętu
AGD, elementów do wykańczania samochodów, włókniny
do zastosowań higienicznych (pieluszki i podpaski), mebli oraz
produkcję materacy. – Z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości
i ze względu na poprawę sytuacji na rynku pracy w Ozorkowie, Strefa to najważniejszy podmiot dla miasta – podkreśla Jacek Socha, burmistrz
Ozorkowa, gdzie funkcjonuje firma Orsa Moto odbierająca dziś
swoje drugie zezwolenie. – Ten rok bardzo dobrze się dla nas zaczął,
do końca czerwca wydamy prawdopodobnie 23 zezwolenia, czyli niemal tyle,
ile w całym 2017 roku – mówi Marek Michalik, Prezes ŁSSE S.A. –
Do tej pory mamy przewagę zagranicznych inwestorów, co potwierdza, że kapitał zagraniczny postrzega nasze województwo jako dobre miejsce do inwestowania. Jest też kilku inwestorów, którzy czekają na nowe przepisy dotyczące specjalnych stref ekonomicznych. Z kolei Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes
ŁSSE S.A. podkreśla: – Mamy dosyć wysokonakładowe i mniej pracochłonne inwestycje w pierwszej połowie roku. To dlatego, że stajemy w obliczu większej
automatyzacji, robotyzacji i przejścia produkcji na wysoko zaawansowane

technologie, co obserwujemy w Strefie i w regionie. A nowa ustawa preferuje
kryteria jakościowe wejścia do Strefy, czyli jakościowe miejsca pracy. Zatem
jakość produkcji i jakość usług będzie wyznacznikiem dla nasze pracy na drugą
połowę roku. W konferencji prasowej wziął też udział Damian Stefurak, dyrektor łódzkiego zakładu firmy Wirthwein, który odebrał 5.
zezwolenie na działalność w ŁSSE. – W naszym zakładzie stawiamy na
nowe technologie – zapewniał dyrektor – ale dzięki temu, że zdobywamy nowe
projekty, rośnie u nas także zatrudnienie.
(Not. jm)

Filmowe lato

Najlepsze produkcje filmowe ostatnich lat będzie można obejrzeć
na plenerowych pokazach w parkach, na osiedlach, na Starym Rynku
i dziedzińcu Muzeum Kinematografii. A w dniach 13 – 20 lipca odbędzie się Festiwal Filmowy Transatlantyk; ósma, tegoroczna edycja koncentruje się na temacie niepodległości. Zaplanowana jest retrospektywa Andrzeja Barańskiego, przyjedzie też do Łodzi brytyjska reżyserka
Sally Potter. Najlepszej premierze filmowej publiczność przyzna
nagrodę w wysokości 40 tys. zł, która będzie przeznaczona na wsparcie
dystrybucji zwycięskiego tytułu w polskich kinach.
(BeO)

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

Najtańszy i najbardziej wiarygodny
operator domen w Polsce

najwyższej klasy
sprzęt serwerowy

ceny niższe o ponad 50 proc.
od liderów rynku na utrzymanie domen

rozbudowany system
technicznych kopii zapasowych

szeroka oferta różnego rodzaju domen
w najniższych cenach

wydajne macierze
NVMe oraz SSD

służy poradą przy transferach domen
od innych operatorów

system ochrony Firewall
i Anty DDoS RADWARE

marka skierowana do firm, specjalistów
oraz odbiorców indywidualnych

najwyższy poziom
wsparcia technicznego
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Piknik po kowbojsku

Ponad 30 osób uczestniczyło w kowbojskim Pikniku
Strzeleckim dla łódzkich dziennikarzy, zorganizowanym
w czerwcu na strzelnicy KSS „Strzelec”. Jego organizatorami byli „Rynek Łódzki”, KSS „Strzelec” i fotoreporter
Krzysztof Jarczewski, a imprezę sponsorowali hala SELGROS ROKICIŃSKA, Michał Kuropatwa, właściciel
firmy SAGUARO ARMS z Ozorkowa, który dał amunicję
na zawody, oraz Roman Papierkowski, który ufundował
dla najlepszych zawodników 4 winylowe płyty z muzyką
country. Piknik otrzymał Honorowy Patronat Prezydenta
Łodzi Hanny Zdanowskiej, z ramienia Urzędu
Miasta Łodzi na miejscu był Grzegorz Gawlik z Biura Prasowego
UMŁ, który każdemu
zawodnikowi wręczył
pakiet
promocyjny
Miasta Łodzi. W pikniku wziął także udział
Zdzisław Kowalski, polski ninja z czarnym
pasem. Najpierw był
pokaz broni Dzikiego
Zachodu, potem każdy
oddał po 5 strzałów
z Colta 1873 kal. 45
Long Colt i po 4 strzały
z dubeltówki kaliber 12.
Strzelaliśmy do metalo-

wych „poperów” – sylwetek kowbojskich. Jak widać na zdjęciach,
„Daltonowie” mocno oberwali. Po
testach rozpoczął się konkurs strzelecki z Winchestera 1894 kaliber
22 Long Rifle. Po prawie 5 kolejkach (każdy strzelał raz) zwycięzcami zostali: I miejsce Andrzej Jakubas Teatr Powszechny, II miejsce
Ewa Tyszko TV TOYA, III miejsce
Rafał Kosior Selgros Rokicińska,
przedstawiciel głównego sponsora
pikniku, który swoją nagrodę przekazał kolejnemu zawodnikowi na
liście – Emilowi Wilmańskiemu.
W konkursie jest zasada: wygrywa
ten, po którego strzale kij pada, II
miejsce ma ten, co strzelał przed
nim, a III ten, co był za nim.
Na liście było 20 zawodników. Po
strzelaniu wręczone zostały nagrody i raczyliśmy się kiełbaskami,
kaszankami i karkówkami przy
wyborowym piwie Heineken,
zafundowanymi uczestnikom przez
halę SELGROS ROKICIŃSKA.
Wszyscy na końcu wyrazili ochotę
na kolejne zawody, zatem będziemy
o tym myśleć.
Jerzy Mazur

Internet

Prowadzisz
firmę?

stacjonarny i mobilny
TOYAnet Firma:

Mamy dla Ciebie ofertę!

wyższe prędkości niż w ofercie dla osób ﬁzycznych
WiFi 2,4 oraz 5 GHz w cenie
pakiet Bezpieczny Internet na pięć stanowisk w cenie

• Stała, niska cena w całym
okresie zobowiązania

szybki serwis (SLA) w cenie

Telefonia

• Umowy już od 12 miesięcy
• Dedykowany opiekun

stacjonarna i mobilna

• Legalna muzyka dla ﬁrmy
w niskiej cenie

TOYAtel Firma:

2 linie stacjonarne z dwoma numerami w cenie jednej
pakiety z niskimi cenami połączeń lub bez limitów
pakiety na kilka lokalizacji i numerów
pakiety łączone telefonii stacjonarnej i komórkowej

Telewizja

w domu i poza domem
TOYAtv Firma:

łącznie 249 kanałów, w tym 126 HD
oferta w dogodnych pakietach
interaktywny odbiornik 3G, łączący świat telewizji,
Internetu i muzyki
dostępna na urządzeniach mobilnych i komputerach
w bezpłatnej aplikacji

Zamów już teraz: biznes.toya.net.pl | firma@toya.net.pl | Infolinia: 42 633 22 55
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Bezpieczne wakacje

Na wakacje zwykle jeździmy z rodziną w komplecie.
Przed wyjazdem w dłuższą podróż warto zadbać, aby
droga przebiegała bezpiecznie i komfortowo. Zachęcamy
więc do wizyty w serwisach Nastapol przy ul. Kasprzaka 9b
oraz Piłsudskiego 162, gdzie na profesjonalnych urządze-

niach sprawdzimy czy są luzy w zawieszeniu, jaki jest stan płynów eksploatacyjnych oraz ogumienia, czy układ
hamulcowy działa skutecznie, a klimatyzacja jest szczelna. Warto pamiętać
o terminach ważności przeglądu technicznego (jego brak w Niemczech to
koszt 70 euro za samo badanie,
nie licząc mandatu i kłopotów z unieruchomieniem samochodu!). W przypadku dłuższej naprawy serwisy Nastapol
zapewnią samochód zastępczy. Nie dajcie się zaskoczyć w trakcie urlopowego
wyjazdu. Życzymy udanych wakacji
z Nastapolem i serdecznie zapraszamy!

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

Centrum Kosmetyki Samochodowej

ul. Łąkowa 29
Parking podziemny w hotelu DoubleTree by Hilton Tel. 608 88 33 11

Łódź, Al. Śmigłego-Rydza 1
tel. 42 674 31 11
www.kia.com/pl/marvel

rynek Łódzki 7(206) 2018

Łódź, Al. Śmigłego-Rydza 22
tel. 42 676 34 44
www.marvel.hyunday.pl
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