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Tej jesieni powiększyła się łódzka Aleja Gwiazd – we wrześniu uhonorowany został jazzman Michał
Urbaniak, w październiku grafik
i plakacista Andrzej Pągowski,
a w listopadzie doszła jeszcze gwiazda Witolda Adamka, zmarłego
w 2017 r. operatora filmowego, reżysera i scenarzysty. Kolekcja ponad
200 plakatów filmowych Pągowskiego znajduje się w łódzkim Muzeum
Kinematografii. Witold Adamek,
absolwent Wydziału Operatorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi, to
autor zdjęć do ponad 170 filmów,
seriali i spektakli Teatru TV. Gwiazdy Urbaniaka i Pągowskiego zostały
ufundowane przez Miasto Łódź
w ramach projektu Łódź Miastem
Filmu UNESCO, natomiast fundatorem gwiazdy Witolda Adamka jest
Stowarzyszenie Filmowców Polskich, którego był wieloletnim
członkiem.

(BeO, zdjęcia S. Szwajkowski i arch. UMŁ)

Manufaktura na Święta

Manufakturę pod koniec listopada 2018 r. rozświetliła bożonarodzeniowa iluminacja! Ruszył też jarmark na rynku, na
którym stanęła też ogromna choinka, a w Piernikowej Chacie
dzieci mogą wypiekać z pierniczków ozdoby choinkowe. Im
bliżej Świąt, tym atrakcji będzie więcej: Mikołaj, MotoMikołaje,
wspólne kolędowanie. Na Rynku już wystartowało lodowisko
– na chętnych do kręcenia piruetów przez całą zimę codziennie w godz. 10.00-22.00, a w niedzielę do 21.00 będzie czekać
600 mkw. lodowej tafli, na której może jednocześnie przebywać
120 osób. Wypożyczenie łyżew wraz z biletem wstępu kosztuje
14 zł, a kto ma własne, zapłaci 7 zł za godzinę jazdy.
(BeO, zdjęcia arch. Manufaktura)

Obsługa kart płatniczych
Obsługa bezgotówkowa ﬁrm
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Wywiady z najwyższej półki

wypadku samochodowym, mimo niepełnosprawności, osiąga kolejne sukcesy artystyczne i osobiste. Sławomir Lachowski, twórca
mBanku, pierwszego banku internetowego
w Polsce. Prof. Jacek Moll, wybitny kardiochirurg dziecięcy. Piotr Pustelnik, himalaista
i polarnik, zdobywca Korony Himalajów.
Dariusz Stachura, znakomity śpiewak operowy, były solista m.in. Teatru Wielkiego
w Łodzi. Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, założycielka i szefowa Fundacji Gajusz. Paweł Patora rozmawia z nimi o tym, dlaczego czują się
związani z Łodzią, co ich zachwyca, a co by
zmienili, a także o tym, co w życiu naprawdę
istotne. Niektóre z tych wywiadów czytałem
ze ściśniętym ze wzruszenia gardłem, jak ten
z Monika Kuszyńską. Gratuluję autorowi
weny i czekam na kolejne wywiady!
Jerzy Mazur

Wydawnictwo Księży Młyn pokazało na tegorocznym Salonie
Ciekawej Książki zbiór wywiadów, które ceniony w Łodzi dziennikarz Paweł Patora przeprowadził w 2018 r. ciekawymi ludźmi związanymi z naszym miastem. Są wśród nich artyści, dziennikarze,
sportowcy, ekonomiści, lekarze i społecznicy – ci, którzy dzięki swojemu talentowi, ciężkiej pracy i pasji odnieśli sukces.
Bohaterami tej niezwykłej książki są:
Krzysztof Cwynar, piosenkarz, kompozytor i poeta, założyciel oraz szef Studia
Integracji. Kalina Jerzykowska, dziennikarka i pisarka, autorka piosenek, spektakli i książek dla dzieci. Adam Kszczot,
najlepszy w Polsce i jeden z najlepszych
na świecie biegaczy na 800 metrów. Monika Kuszyńska, piosenkarka, była solistka
zespołu Varius Manx, która po ciężkim

Łódź w młynach historii

Paweł Patora

miasto – wraz z całym państwem – niepodległości w 1918 r. Autor przedstawia w poszczególnych rozdziałach zarówno wątek polityczny, administracyjny, społeczny, demograficzny, gospodarczy, jak i kulturalny historii
Łodzi. Czyni to zajmująco przeplatając fakty
z ocenami i smakowitymi cytatami. Opowieść
o wydarzeniach dramatycznych sąsiaduje
w monografii z ciekawą anegdotą. Książka
ukazała się nakładem Wydawnictwa HAMAL
Andrzej Machejek i jest warta polecenia zarówno dla zawodowych, jak i nieprofesjonalnych
admiratorów historii Łodzi.
(jm)

Prof. Przemysław Waingertner, autor monografii „100 lat łódzkiej
niepodległości, czyli miasto w młynach historii” zajął się dziejami
miasta w dramatycznym XX w. – pisze we wstępie do książki prof.
Rafał Kowalczyk z Uniwersytetu Łódzkiego. Okres ten – pozostający
tradycyjnie w cieniu lat świetności polskiego Manchesteru – zasługuje
na nie mniejsze zainteresowanie. Burzliwe dzieje miasta i jego mieszkańców na tle I wojny światowej, lat Drugiej Rzeczypospolitej, II
wojny światowej, okresu PRL i wreszcie w latach Trzeciej Rzeczypospolitej stanowią treść kolejnych rozdziałów monografii. Narracja
książki rozpoczyna się od drobiazgowego ukazania rozlicznych okoliczności, burzliwego przebiegu i konsekwencji odzyskania przez

Salon Ciekawej Książki

Michał Koliński Księży Młyn

W listopadowym Salonie Ciekawej Książki wzięło udział
ponad 60 renomowanych wydawnictw oraz 40 autorów, a imprezę
odwiedziło 10320 osób. Poznaliśmy tu bogatą ofertę wydawnictw
prezentujących literaturę piękną, sensacyjno-kryminalną, naukową, literaturę faktu oraz komiks. Niewątpliwą atrakcją były spotkania z autorami i ludźmi kultury.
Na stoiskach wystawców byli m.in.
Michał Ogórek, Andrzej Żak, Stefan
Tűrschmid, Kalina Jerzykowska,
Edward Lutczyn i wnuczka Zofii Kossak – Anna Fenby Taylor. Była to niepowtarzalna szansa na zdobycie ich
autografów. Na zwiedzających czekał

bogaty program warsztatów i atrakcji nawiązujących do hasła przewodniego targów „Nie ma Polski bez literatury”. Nie lada niespodzianką był
Escape Room poświęcony Józefowi Piłsudskiemu,
zorganizowany przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Na targach odbył się też III Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Bibliotekarzy. Dla czytelników zainteresowanych literacką historią miasta
został zorganizowany spacer szlakiem literackim
po Łodzi, który poprowadziły Karolina Kołodziej
i Katarzyna Badowska, podczas którego odbyła się
premiera „Przewodnika po secesji w Łodzi” Marii
Nowakowskiej. Imprezą towarzyszącą Salonowi
Ciekawej Książki były Targi Prezentów Świątecznych MIKOŁAJEK.
(jm)

targi
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Jarmark Bożonarodzeniowy
Od 1 grudnia na ul. Piotrkowskiej trwa Jarmark Bożonarodzeniowy, oferując mnóstwo atrakcji. Świąteczne zakupy można zrobić na samej ulicy i w pasażu Schillera, który zapełnił się zapachem
wigilijnych potraw, grzanego wina i gwarem osób biorących udział
w koncertach i występach artystycznych. Tegoroczny Jarmark
Bożonarodzeniowy ma jednak nową odsłonę, gdyż Łódzkie Centrum Wydarzeń wprowadziło szereg zmian. Pasaż Schillera wypełnił się girlandami, magicznymi lampkami i całą infrastrukturą
handlową. Tylko nieliczni wystawcy pozostali na ul. Piotrkowskiej.
Domek św. Mikołaja, piernikowa chata, scena, tor do „snowtubingu” oraz strefy konsumpcji ustawione zostały wewnątrz pasażu.
Innowacją jest też specjalny świąteczny mapping, a sama scena jest
większa. Obejrzymy na niej Świąteczną Akademię Sztuk Pięknych
z udziałem lokalnych artystów, warsztaty z prezentacją technik
tworzenia sztuki ceramicznej, warsztaty z rysunku oraz malarstwa
dla najmłodszych, pokazy szkła artystycznego i sztuk magicznych
iluzjonisty znanego z programu talent show. Będą też pokazy
taneczne z udziałem tancerzy renomowanej szkoły tanecznej oraz
spektakle teatralne z wykorzystaniem ognia w wykonaniu Teatru

Tańca i Ruchu. Charakterystyczna ciężarówka Coca Coli pojawi
się 18 grudnia, a w drewnianych domkach są produkty regionalne,
delikatesy wyroby rękodzielnicze, akcesoria świąteczne i kulinaria
tradycyjne oraz egzotyczne z Tatr oraz Litwy. Jarmark otwarty jest
w weekendy i dni powszednie, oferując łodzianom bogaty i różnorodny program kulturalno-rozrywkowy. Za świetlną przemianę
Łodzi odpowiada firma Multidekor, lider na rynku świątecznych
dekoracji, która ma już na swoim koncie ponad tysiąc realizacji dla
miast i galerii handlowych w całej Polsce i na świecie. Świąteczną
iluminację głównej ulicy miasta będzie można podziwiać do 2 lutego, a Jarmark potrwa do 23 grudnia.
Zapraszamy!
(BeO, fot. Łódzkie Centrum Wydarzeń)

Laser leczy skórę

mion skórnych powodzenie laseroterapii zależy od grubości danej
zmiany – niewielkie zmiany można usunąć bez śladu, przy większych może pozostać niewielka zanikowa blizna, zwykle mało
widoczna. Głównymi zaletami usuwania zmian skórnych laserem
CO2 są szybkość gojenia się ran, brak krwawienia w trakcie zabiegu
i dobry efekt kosmetyczny. Niezwykle istotne jest również to, iż laseroterapia z użyciem systemu CO2 jest wykonywana metodą bezkontaktową, dzięki czemu nie ma możliwości zakażenia wirusem HIV
lub żółtaczką. Po zabiegu należy unikać długotrwałego moczenia
oraz podrażnień mechanicznych obszaru poddanego działaniu lasera, nie wolno stosować żadnych kosmetyków i leków niezaleconych
przez specjalistę. Przez okres od 2 do 6 miesięcy nie należy się opalać
ani na słońcu, ani w solarium. Więcej informacji – na stronie www.
estetyka.studio
(Not. jm)

Laserem frakcyjnym CO2 można usuwać łagodne zmiany skórne – jak brodawki wirusowe, łojotokowe, włókniaki, znamiona skórne oraz przerośnięte gruczoły łojowe nie wymagające leczenia chirurgicznego. Często zlokalizowane są na twarzy, szyi i wiążą się
z nieestetycznym wyglądem skóry. Zabieg poprzedzony jest konsultacją dermatologa, podczas której lekarz specjalista dokładnie ogląda zmiany i wykonuje badanie dermatoskopowe. Zabieg jest bezpieczny i wykonywany w znieczuleniu miejscowym, w większości
przypadków nie pozostawia śladów, a efekt kosmetyczny jest bardzo
dobry. Unika się zabiegów na brodawkach w okolicy paznokcia,
ponieważ w tym miejscu istnieje ryzyko zdeformowania płytki.
W przypadku brodawek łojotokowych, dużych włókniaków i zna-

Studio Medycyny Estetycznej

Piękna i Bestia

95-100 Zgierz ul. Pieczyraka 15
godziny otwarcia: pon-pt: 10.00-18.00
sob. 10.00-14.00
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fb.me/StudioMedycynyEstetycznej
http://estetyka.studio
tel: 502 649 862
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Magda z pasją
Magdalena Michalak realizuje się nie tylko w telewizyjnym studio – znana dziennikarka i prezenterka ma
jeszcze jedną pasję – świece. Założona przez nią firma
Massja (nazwa powstała ze słów „Magdy pasja”) zajmuje
się produkcją i sprzedażą wyjątkowych świec. Część wyrabiana jest z parafiny – bardzo twardej o niskim poziomie
zaolejenia, co umożliwia zapalanie świec w pomieszczeniach zamkniętych. Z kolei świece z wosku pszczelego
oczyszczają powietrze, łagodząc dolegliwości nieżytu górnych dróg oddechowych, chorób płuc, astmy i alergii. Stabilizują też ciśnienie krwi, podnoszą wydolność organizmu i likwidują zapach dymu tytoniowego. Świece Magdy,
oprócz tego, że mają wyjątkowe właściwości, są bardzo
piękne – cieszą oko kolorami natury i oryginalnymi
kształtami zatopionych w nich kwiatów, traw i liści. Rośliny zbierane są z czystych i ekologicznych miejsc, a specjalnie opracowana metoda suszenia i preparowania pozwala
wiernie zachować ich kolory. Największe świece marki
Massja, palą się około 90 godzin, a na specjalne życzenie
mogą zostać wzbogacone o niezwykłe walory zapachowe.
Kupują je zarówno klienci biznesowi, jak również indywidualni. Potrafią ozdobić każde wnętrze i stworzyć nastrojowy klimat. Można je zamówić na stronie www.massja.pl
– będą ciekawym prezentem na Gwiazdkę!
(BeO)

Rehabilitacja profesjonalna
Skuteczna rehabilitacja to
niezwykła
przyjemność,
ale równie duża odpowiedzialność, dlatego powinna być prowadzona przez wykwalifikowany i profesjonalny personel,
który nie boi się wyzwań, jakie
stawia przed nami ta dziedzina
medycyny. Prowadzi konsultacje specjalistyczne w zakresie
rehabilitacji, ortopedii, neurologi, kardiologii, psychologii,
logopedii, diagnostyki neurorozwojowej oraz porad fizjoterapeutycznych.
Dysponuje
nowoczesnym sprzętem renomowanych firm, które w połączeniu z wykwalifikowanym
personelem zapewnia profesjonalne usługi z zakresu fizykote-

rapii, kinezyterapii,
krioterapii ogólnoustrojowej
oraz
masażu. Oferuje
profesjonalną diagnostykę m. in.
trójwymiarową analizę postawy i kręgosłupa najnowszą metodą diagnostyki DIERS, badanie stóp
i dobór wkładek korekcyjnych oraz USG ortopedyczne. Centrum Rehabilitacji Kraszewskiego od wielu lat zajmuje się szeroko pojętą rehabilitacją prowadzoną przez wyspecjalizowanych
fizjoterapeutów i posiada akredytację na specjalistyczne kursy
masażu, jak również szkolenia specjalizacyjne dla fizjoterapeutów. Dzięki tym doświadczeniom kształci się profesjonalnych
fizjoterapeutów, którzy między innymi zasilają zespół placówki.
Trwający obecnie nabór na Kurs Masażu zakończy się 26 lutego
2019 roku w siedzibie Centrum Rehabilitacji Kraszewskiego
w Łodzi, przy ul. Kraszewskiego 7/9. Więcej informacji znajdziemy na stronie www.kraszewskiego.com
(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

zdrowie
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Wystawa
„Generałowie II Rzeczypospolitej”
Postaci polskich generałów zaprezentowane zostały na wystawie „Generałowie II Rzeczypospolitej”, której
otwarcie odbyło się 20 listopada
w Instytucie Europejskim. Na 30 planszach pokazano sylwetki generałów
mających wielki wkład w walkę o odzyskanie przez Polskę niepodległości
po I wojnie światowej, jej utrzymanie
w dwudziestoleciu międzywojennym
oraz w pierwszych dniach II wojny
światowej. Przypomnieni zostali
bohaterowie tworzący korpus oficerski w II Rzeczpospolitej aż do 1939 r.
oraz żołnierze zdobywający szlify wojskowe w armiach zaborczych, w dwu-

dziestoleciu międzywojennym, a także oficerowi pomordowani w ludobójstwie katyńskim,
którzy zostali awansowani do stopnia generała
przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
w 2007 r. Otwarciu wystawy towarzyszył koncert, podczas którego wysłuchaliśmy popularnych w międzywojniu utworów. Informacje
o prezentowanych na wystawie generałach
można także znaleźć na specjalnie stworzonej
stronie internetowej www.generalowie2rp.pl
Organizatorem wystaw było Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury, a projekt dofinansowano
ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu
Dotacyjnego „Niepodległa”.
(BoB)

Nauczyłam się także… strzelać!
Rozmowa z Martą Jarczewską

W zasadzie każdy kolejny
tytuł i każda nowa postać jest
najtrudniejsza. Każda rola
wiąże się z podekscytowaniem, ale też niepewnością.
Nie da się ocenić, czy któreś
z tych doświadczeń są trudniejsze. Na pewno mocno
zapadł mi w pamięć debiut
w Teatrze Powszechnym,
kiedy dyrektor Ewa Pilawska
zaprosiła mnie, abym zagrała
w „Hotelu Minister” w reżyserii Giovanny’ego Castellanosa. Bardzo się cieszyłam, a jednocześnie
byłam przerażona, bo nie miałam doświadczenia w graniu komedii.
Udało się. Okazało się, że świetnie czuję się w tym gatunku i nie wyobrażam sobie teraz zrezygnować z komediowego repertuaru. Mam to
szczęście, że w naszym teatrze spotykamy się z prawie każdym rodzajem
komedii, a dzięki temu nie popadamy w rutynę i się rozwijamy. Ważnym dla mnie spektaklem jest też „Tango Łódź” w reżyserii Adama
Orzechowskiego. To rodzaj spotkania z żywą historią. Fajną przygodą
była też praca w „Zamiaście”, gdzie – oprócz przygotowania spektaklu
– trzeba było zmierzyć się z całą resztą działań, czyli sprzedażą biletów,
promocją, sprzątaniem, budowaniem scenografii…
Ma Pani na koncie kilka ról w serialach i teatrze telewizji. Woli Pani
pracę przed kamerą czy przed „żywą” publicznością?
Dostałam jakiś czas temu szansę grania w stałej obsadzie w produkowanym przez Polsat serialu „Ślad”. Spędziłam na planie całe wakacje,
poznałam wiele nowych osób, nauczyłam się pobierać próbki DNA,
a nawet strzelać! Plan filmowy nieprawdopodobnie różni się od sceny
teatralnej – tam pracuje się dużo szybciej, czasami tempo pracy jest zawrotne. Brakowało mi jednak tam żywego odbioru widzów, dzięki któremu
wiem, czy sprawdza się to, co robię. To jest niezastąpione. Dlatego moim
największym marzeniem jest pogodzenie pracy w teatrze i na planie.
(BeO, zdjęcia arch. Teatr Powszechn)

W ostatni dzień roku publiczność Teatru Powszechnego
w Łodzi będzie oklaskiwać Panią po przedpremierowym
pokazie nowej komedii na Dużej Scenie – „Manewry weselne” Marka Crawforda. Proszę zdradzić, o czym to jest przedstawienie i jaka jest w nim Pani rola.
Mam nadzieję, że będzie oklaskiwać – ale nie zapeszajmy przed premierą! Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę pracować z Kubą Przebindowskim. Reżyserował on już dwie komedie w Teatrze Powszechnym –
„Pomoc domową” i „Żonę potrzebną od zaraz”, w tych
dwóch spektaklach mam przyjemność grać. Cieszę się
też, że po raz kolejny jestem w obsadzie spektaklu, który
został przetłumaczony specjalnie dla nas i w Powszechnym odbędzie się polska prapremiera. Po raz pierwszy
zagram pannę młodą – do tej pory nie zderzyłam się
z tym na scenie. „Manewry weselne” to komedia romantyczna, w której dwie młode pary doprowadzane są
do skrajnych sytuacji. Przez śmiech spróbujemy opowiedzieć na scenie o zrozumieniu, miłości, zaufaniu – tym, co jest najważniejsze na nowej drodze życia; ale też o tym, że bardzo często zapominamy o najistotniejszych sprawach, skupiając się na przygotowaniach do ślubu i jego „technicznej” organizacji.
Kilka lat temu ukończyła Pani studia na wydziale aktorskim PWSFTviT
w Łodzi. Jak Pani wspomina zajęcia w słynnej Filmówce i czy dobrze przygotowała ona Panią do zawodu aktorki?
Wspominam ją bardzo ciepło, miałam szczęście, że trafiłam na
świetnych ludzi na roku i świetnych profesorów. Szkoła jest specyficznym tworem, który przygotowuje na to, że w tym zawodzie nie można
być na nic przygotowanym...
W swoim dorobku ma Pani występy w kilku łódzkich teatrach:
Zamiast, Szwalnia i Studyjnym, a od czterech lat można Panią oglądać na
scenie Teatru Powszechnego. Gdzie postawiono przed Panią najtrudniejsze
wyzwania aktorskie?

Mark Crawford

31 grudnia 2018
godz. 20:00

Manewry weselne
Przedpremierowy Pokaz Sylwestrowy
reż. Jakub Przebindowski
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Kalendarz
dla koneserów sztuki
Grupa TOYA pokazała w listopadzie swój kalendarz na 2019
rok. Prezentowane w nim obrazy zostały namalowane na zamówienie TOYA, która corocznie wydaje kalendarz ścienny pod nazwą
„Kochamy Łódź”. Ambicją każdej emisji kalendarza jest pokazanie
często niedostrzeganych aspektów naszego miasta, a niekiedy
w innym niż zazwyczaj ujęciu. W pierwszym wydaniu zamieszczone
były fotografie mało znanych zakątków Łodzi, w drugim znajdziemy niezwykłe widoki miasta z lotu ptaka (w tym przypadku drona),

Fotografie
na wystawach

W galerii ŁTF
przy ul. Piotrkowskiej 102 przez 3
tygodnie od 8.10 będzie można oglądać
wystawę fotografii
Krzysztofa Jarczewskiego pt. „Zapozoa trzecie wydanie poświęcone było detalom architektonicznym lub
wani”. Zobaczymy
wystroju wnętrz łódzkich budynków. Czwarta edycja kalendarza
na niej portrety
TOYA, na rok 2019, zawiera właśnie reprodukcje obrazów o tematyosóbutalentowanych
znanych ze
ce związanej z Łodzią, wykonanych przez dwunastu
łódzkich artystów malarzy. Niemal wszyscy z sceny
nich to politycznej
absolwenci
i artystycznej.
– Nie
fot.Pięknych,
Krzysztof aJarczewski
łódzkiej Akademii Sztuk
jeden – Wydziału
Budownicbędę udawał,Łódzkiej.
że prezentwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki
utworyteBrahmsa
Zakończyła się budowa sali koncer- Jerzego Semkowa zagraćObrazy
zdjęcia
to chwile
„upolowane”
mówi aupotwierdzają towane
dlaczego
kochamy
Łódź
– miasto–pracowite,
przyniesie
kontowej Akademii Muzycznej przy ul. Żu- i Mozarta. Następny dzień
torBravo
zdjęć.TOYA,
– Zdecydowałem
naartyści!
pełną współpracę
kolorowe
i jakże
twórcze.
chapeausię
bas
(jm)
Filharmonii
bardzkiej 2. Uroczyste otwarcie odbędzie cert Orkiestry Symfonicznej
z modelami. Dałem im możliwość wystąpienia przed
Artyści:
Przytockiego,
się 18. 10, a uświetni je cykl koncertów, któ- Łódzkiej pod batutą PawłaTomasz
w dowolnym
stroju,Paulina
miejscu, sytuacji.
Tacy
Kozłowski,aparatem
Agnieszka
Figurska,
Zalewska,
pianistce
Beacie Marcin
ry od adresu nowej sali otrzymał tytuł „AŻ która będzie towarzyszyć
są, jak
chcą, ale jednak
scenoIzabela
Gałązka,
Jaszczak,
Jakub– pozowali.
Napieraj,Wybierali
Magdalena
fortepianowym
festiwal”, a trwać będzie (nomen omen!) Bilińskiej w Koncercie
grafię, kostiumy,
mimikę,
rekwizyty.
A może
jednak,
Połacik,
Roksana Karczewska,
Daniel
Cybula,
Jonasz
Koperkieprogramie
są Dałek,
też
aż do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej estra- W. Lutosławskiego. W wicz,
dzięki wolności
pozy, są Projekt
na tych zdjęciach
prawdziMonika
Wojciech
Piekarski.
okładki
wykoi B. Brittedzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akade- utwory G. Verdiego, R. Wagnera
nał Tomasz
Kozłowskiwi? 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
ciągle są atrakcyjne dla
potencjalnych
eksponowane
zdjęcia Grzegorza Michałowinwestorów. Łódź jakoskiego,
kolebka
sztuki
który
obchodzi 25-lecie pracy zawoawangardowej może dowej.
poszczycić
Koniec roku skłania do prób podsumowania minionych wydaZnany się
łódzki fotoreporter zaczynał
na„Expressie Ilustrowanym”,
rzeń na rynku sztuki. Łódzki dom aukcyjny Rynek Sztuki przy ul. pierwszeństwem we wprowadzaniu
od publikacji w
działań
Wschodniej 69 (www.ryneksztuki.eu) od stycznia przeprowadził rynek sztuki innowacyjnych
potem robił
zdjęcia dla „Przeglądu Sportosześć aukcji, na których sprzedawano dzieła artystów z XIX i XX zmierzających do zwiększenia
wego”, popytu
obecniena
– dla redakcji fotograficznej
wieku oraz pięć Aukcji Promocyjnych, oferujących obiekty stworzo- twórczość młodych artystów
Polskiejplastyków.
Agencji Prasowej. Zapraszamy! (jm)
Mec.
Marek
rozpoczęte
w 2006 roku Aukcje
ne przez malarzy, rzeźbiarzy, grafików i ceramików, przede wszyst- Są nimi
Kopczyński,
których celem jest zachęcekim młodych adeptów łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Ostatnia Promocyjne,
mec. Bożena i inwestorów do kupow tym roku aukcja odbędzie się 8 grud- nie kolekcjonerów
obrazów malarzy stawiających
nia. W obecnej chwili wśród kolekcjone- waniaNiecieckaOstojska
rów popularna jest polska awangarda pierwsze kroki na rynku. Służą temu licyi dziekan
i na tej fali rosną notowania łódzkich tacje dzieł z wyjątkowo niskimi cenami
ORA Jarosław
konstruktywistów z kręgu Strzemińskie- wywoławczymi,
Szymański gdyż już za kilkaset złomożna
go. Należą do niego zarówno uczniowie tych fot.
Maciejkupić obraz absolwenta
ojca łódzkiej awangardy, jak też konty- łódzkiej
akademii. Aukcje te ciągle cieszą
Grzegorek
nuatorzy ich dzieł. Chętnie kupowano się dużym zainteresowaniem. W tym
13 września w siedzibie Okręgowej Rady Ad- Agnieszkę Grajnert – Bożenna Banasik była bokompozycje Bolesława Utkina, Lecha aspekcie dobrze rokują Magdalena Poławokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 63 zgro- wiem wielbicielką kultury francuskiej. Postać
Kunki i Antoniego Starczewskiego oraz cik, Paulina Zalewska, Katarzyna Gołęmadzili się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci Pani Dziekan przypomniał poświęcony Jej dokoobrazy Stanisława Fijałkowskiego. biowska, Dominik Janyszek lub Jakub
i wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień naniom film dokumentalny, a wieczór był także
Dużym zainteresowaniem cieszyły się Napieraj. W 2018 roku Galeria ELart,
z okazji X rocznicy śmierci perfekcyjnie
Bożenny Banasik.
promocją
wydanego
pośmiertnie
mającatomiku
swojąwierszy
siedzibę także przy ul.
wykonane
abstrakcje
geoW spotkaniu wzięły też udziałmetryczne
Jej dzieci - Kinga
Bożenny
Banasik
„Miłość Wschodniej
w ogrodzie”, który
do
69 i zajmująca
się promocją
Andrzeja
Gieragi.
Spośród
i Maciej Banasik. Prawnicy ciepło
i
serdecznie
druku
przygotowało
nasze
wydawnictwo.
Inicjatego grona najwyższe notowania (zbliżo- młodych talentów, zorganizowała kilka
wspominali byłą dziekan ORA,
torami spotkania
byli adwokaci
Bożena
Nieciecne podkreślając
do 100000 Jej
zł) osiągają
dzieła ucznia
wystaw
prezentujących
obrazy ww. twórców – właśnie spośród nich
charyzmę i wkład w umocnienie
pozycji polskiej – Stanisława
ka-Ostojska iFijałkowMarek Kopczyński,
a patronat
nad którzy namalowali obrazy do słynnego już
wywodzą
się artyści,
Strzemińskiego
fot. Grzegorz
palestry w Europie. W przywołaniu
nim sprawował
adw. Jarosław
Szymański,
Dziekan Grupy
w Polsce
kalendarza
TOYA (więcej o tym wyżej).
skiego.wspomnień
Ceny dzieł pozostałych
artystów
Michałowski
pomagały piosenki francuskienawykonane
przez od Okręgowej
Rady
w Łodzi.
(BeO)
Jerzy Mazur
ogół oscylują
10 do 20 tys.
zł, Adwokackiej
czyli

AŻ Akademii Muzycznej

Galeria dla kolekcjonerów

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

TERMINY NAJBLIŻSZEJ AUKCJI: 8 grudnia - 200 Aukcja Dzieł Sztuki
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kulturalny grudzień
Kurtyna w górę
Teatralne repertuary są w tym miesiącu podyktowane przez
Święta i zakończenie roku. W Teatrze Wielkim przed Gwiazdką
aż trzy razy będzie można zobaczyć „wigilijny” balet „Dziadek
do orzechów”. 14 grudnia wystąpi z nowym programem Orkiestra
Glenna Millera, a w Sylwestra odbędzie się „musicalowy bal w Operze ” – szlagiery z Nędzników, Evity i My Fair Lady wprowadzą
gości w Nowy Rok, który przyniesie m.in. premierę opery „Człowiek z Manufaktury” autorstwa Rafała Janiaka. Na długim grudniowym afiszu Teatru Muzycznego jest nowy musical „Madagaskar”, koncert „Step by Step”, „Wielka księżna Gerolstein”
i „Skrzypek na dachu”.
Przy Północnej odbędzie
się też koncert Michała
Bajora i świąteczna gala
baletowa „Królowa Śniegu”. A w sylwestrowy wieczór – koncert przebojów
„The Best of Muzyczny”.
Teatr Pinokio przygotował
inscenizację „Don KichoStep by step
ta” w reżyserii Konrada
Dworakowskiego – premiera 2 grudnia. Teatr im. Jaracza 15 grudnia wystawi premierę „Nocy Helvera” Ingmara Vilquista. Tego
samego dnia planuje premierę także Teatr Nowy – jest to „Seks dla
opornych” Michele’a Rimla w reżyserii Pawła Pitery; scenografię
przygotował Alan Starski, a kostiumy Wiesława Starska. Pracowity
grudzień czeka zespół Teatru
Powszechnego, który będzie grać
prawie codziennie, i to na obu scenach; w sylwestrowy wieczór zostanie wystawiona komedia Marka
Crawforda „Manewry weselne”.
Teatr Mały pokaże w ostatni dzień
roku najnowszą sztukę „Sklep to
żaden interes” autorstwa Zbigniewa
Pacury, która dowcipnie opowiada
o roku 1939 w mieście Łodzi.
Na początku grudnia w Teatrze
Kamila Maćkowiaka będzie można
obejrzeć „50 słów” i „Ławeczkę na
Piotrkowskiej”. Fundacja K. MaćkoAlan Starski
wiaka organizuje też wieczór sylwestrowy pt. „Totalnie szczęśliwi”. Logos wystawi „Krzesła” na podstawie farsy E. Ionesco. Teatr Nowy zaprasza w ostatni dzień roku
na specjalny spektakl Sceny Impro – nowy tytuł „Sylwestrowy kryminał improwizowany z Michałem Fajbusiewiczem” będzie prezentowany w Sali Teatru Lalek Arlekin, a w Sylwestrową Noc kryminalną zagadkę pomoże rozwiązać znany dziennikarz Michał
Fajbusiewicz. Spektakl zacznie się o godz. 22.30, a potem poczęstunek i wspólne powitanie Nowego Roku.
Wystawy
W ms1 czynna jest wystawa „Awangarda i państwo”, a w ms2
można oglądać nową wystawę „Wielka Wojna”. Podejmuje ona
temat zależności między sztuką a doświadczeniami pierwszej
wojny światowej, uwypuklając różnice między pamięcią tego wydarzenia w sztuce Europy Zachodniej a Środkowo-Wschodniej – w tej
pierwszej artyści skupili się na obrazie wojny jako katastrofy,
w drugiej (także w Polsce) dominował obraz widziany z perspektywy odzyskanych państwowości i rozpoczętych rewolucji. Koniec
roku przyniesie finał kilku ciekawych wystaw: w foyer Teatru
Nowego tylko do 16 grudnia można oglądać projekty scenografii
filmowych Allana Starskiego oraz szkice kostiumów autorstwa
Wiesławy Starskiej. Tego samego dnia zakończy się wystawa „Niemapa Łódź” w Muzeum Włókiennictwa, w którym nadchodzący
rok przyniesie finał dużego remontu – zmieni się elewacja Białej
Fabryki i domków w skansenie, a na dwóch kondygnacjach jednego z budynków będzie zaaranżowana nowa stała wystawa obrazująca rozwój technologii włókienniczej. Kończy się też rewitalizacja
Pałacu Poznańskiego – zbliża się do finału odnawianie go
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z zewnątrz, a w środku przygotowywane są pomieszczenia pod
wystawę „Ziemia Obiecana wczoraj i dziś”. Prace potrwają do października 2019 r. Mimo remontu Muzeum Miasta Łodzi jest otwarte i do końca roku będzie eksponować wystawę „Nowy poczet
władców Polski Świerzy kontra Matejko”. W galerii ECK „Logos”
do 9 grudnia można oglądać grafiki Andrzeja Kabały, zaś na nowej
wystawie – czynnej od 16 grudnia – znajdą się grafiki Adama Kwaśnego.
Muzyka poważna

Filharmonicy Łódzcy

Łódzcy filharmonicy pojadą na tournée aż do Chin. – Delegacja
muzyków odwiedziła jesienią chiński Syczuan, gdzie ustalono, że 31
grudnia w Chengdu odbędzie się koncert symfoniczny z udziałem
orkiestr z Łodzi i z Sychuanu. To duży zaszczyt, ale także ogromne
wyzwanie artystyczne i logistyczne – mówi dyrektor FŁ Tomasz
Bęben. – Cieszy nas, że nasi artyści zapraszani są do tak odległych
miejsc, gdzie będą mogli zaprezentować muzyczne dziedzictwo kulturowe Polski i kultury europejskiej. Koncert z naszym udziałem
będzie wstępem do inicjatyw w roku przyszłym, a chcemy poszerzyć
współpracę o występy zespołów kameralnych. Będzie czego posłuchać także w łódzkiej sali filharmonii: 6 grudnia zaplanowano
„Narodowe Śpiewanie w Łodzi” – koncert muzyki chóralnej, w którym wystąpi aż pięć chórów z całej Polski. Nazajutrz zaś odbędzie się
koncert w rocznicę śmierci Wojciecha Kilara – orkiestra pod batutą
Andrzeja Bauera wykona jeden z najpopularniejszych utworów tego
kompozytora – Poemat symfoniczny „Krzesany”.
Koncerty estradowe
3 grudnia w Wytwórni wystąpi jeden z najlepszych gitarzystów
wszech czasów Al Di Meola – usłyszymy na żywo materiał z jego
nowej płyty; do występu w roli supportu zaproszony został polski
gitarzysta Adam Palma. Z kolei w Atlas Arenie w grudniu wystąpi
z koncertem włoskie trio pop operowe Il Volo i Chór Aleksandrowa.
Film i Poezja
Festiwal w Gdyni przyniósł aż 7 nagród filmom produkowanym w Łodzi, a Narodowe Centrum Kultury Filmowej prezentowało tam dwie wystawy: „Kino Kresów” oraz „Kazimierz Ptrószyński – wynalazca i wizjoner”; w tym miesiącu obie będzie można
oglądać w EC1-Łódź. 9 grudnia o godz. 12.30 w Małej Sali Teatru
Nowego w cyklu Krakowski Salon Poezji odbędzie się spotkanie
z Ewą Lipską. 13 grudnia Szkoła Filmowa w Łodzi podczas otwartej
dla widzów gali wręczy tytuły doktora honoris causa reżyserowi
Kazimierzowi Kutzowi i operatorowi Jerzemu Wójcikowi. Obaj
twórcy są jednymi z pierwszych absolwentów uczelni; spotkali się
m.in. na planie filmu A. Wajdy. „Kanał”.
Dla naszych pociech
Teatr Arlekin na
początku grudnia będzie
grać nowe przedstawienie
pt. ”Huśtawka”, a tuż
przed Świętami – „Pastorałkę dla woła i osła”. Rok
w Arlekinie zakończy się
Sylwestrem jak z bajki.
Baśniowa Kawiarenka
Świąteczna
atmosfera
zapanuje także w Baśniowej kawiarence, gdzie przy filiżance czekolady będzie można zobaczyć m.in. „Śpiącą królewnę”, nową bajkę
„Biała foka” i pastorałkę „Wesoła nowina”.
Beata Ostojska
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WAZNE TELEFONY

INFORMATOR MIEJSKI

HOTELE

Urząd Wojewódzki . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 664-10-00, 42 664-10-10
Urząd Marszałkowski . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 663-30-50
Urząd Miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 638-40-00
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ. . . . . .
tel.:
42 638-59-55
REGIONALNA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO . . . . . . . . . .
tel.:
42 638-59-57, 42 663-77-33
PORT LOTNICZY ŁÓDŹ. . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 683-52-55
INFORMACJA LOTNICZA PLL LOT . . . . . . .
tel.:
801-703-703
INFORMACJA MPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 672-11-12, 801-301-309
INFORMACJA PKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 631-97-06
INFORMACJA KOLEJOWA PKP . . . . . . . . . .
tel.:
42 20-55-007
Serwis TV-VIDEO-FOTO . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
601-320-071
Serwis komputerowy DPCOMP . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
514-749-148
ALARMOWY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
112
POGOTOWIE RATUNKOWE. . . . . . . . . . . . . .
tel.:
999
POLICJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
997
STRAŻ MIEJSKA. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
986
STRAŻ POŻARNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
998
POGOTOWIE ENERGETYCZNE. . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
991
POGOTOWIE GAZOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
992
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE. . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
994
BIURO NUMERÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
118-913

Ambasador Premium**** Łódź ul. Kilińskiego 145 . .
tel.:
42 677-15-40
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
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 * TEATRY * KINA * MUZEA
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

RYNEK

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
Centrum Nauki i Techniki ul. Targowa 1/3 . . . . . .
tel.:
42 600-61-00
www.centrumnaukiec1.pl
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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
Teatr Fundacji Kamila Maćkowiaka
Pasaż Schillera/Piotrkowska 112 . . . . . . . . . . . . .
tel.:
794-460-500
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rekomenduje JERZY MAZUR

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

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

Kawa na...
90-106 Łódź, ul.Nawrot 2
Telefon 690-033-706
Al. Piłsudskiego 11 A
Tel.: +48 42 254 39 01
H7830@accor.com
novotel.com accorhotels.com

PIZZERIA
IN CENTRO
Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92

Staropolska gościnność w środku miasta

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

Piotrkowska nie boi się zimy
Cukiernie i lodziarnie na Piotrkowskiej nie wystraszyły się chłodów – nie zamykają się na zimę, lecz modyfikują ofertę – w miejsce
sorbetów wprowadzają np. pączki i lody z ciepłymi malinami. Zdziwienie mogło budzić otwarcie lodziarni „Lód Miód Cafe” tuż
po zakończeniu wakacji albo rozszerzenie od 20 października działalności firmy „Galante lody naturalne”. Tuż przed zimą z wynajmu lokali przy Piotrkowskiej 35 zrezygnowała „Nasza Pączkarnia”,
ale „Pąki z mąki” przy Placu Wolności rozszerzył ofertę o kawę
z ekspresu i inne napoje. Popularnością cieszy się „Pączek & Spółka” przy Zielonej, ale tu klienci
wpadają także po produkowany
na miejscu naturalny chleb,
wegańskie ciastka oraz kanapki
i ciepłe napoje na wynos. W sezonie zimowym nieczynne są
„Łódzka Fabryka Lodów” oraz
„Beza Krówka”. „Hort Cafe”

lody serwuje przez cały rok, ale sprzedaż nie będzie prowadzona w stoisku
przy ulicy – tam ladę chłodniczą zastąpi maszyna z gorącą czekoladą.
Kawiarnia-lodziarnia „Wasiakowie”
na Traugutta również nie rezygnuje
z lodów własnej produkcji, „Lody na
Okrągło”, jak wskazuje nazwa, oferuje
lody bez przerwy – zimą lokal skraca
tylko godziny otwarcia i wciąż serwuje sezonowe smaki. Na okrągło
można zamawiać tu gorącą czekoladę oraz kawę z dodatkiem
lodów. „Lód Miód Cafe” to ukłon w stronę klientów, którzy o lody
swojej ulubionej firmy pytali po zakończeniu sezonowej sprzedaży
(od kwietnia do września); w lokalu przy Piotrkowskiej 114 można
kupić lody na miejscu i na wynos niezależnie od temperatury oraz
napić się kawy. Na Piotrkowskiej 86 i na Placu Wolności czynne
będą lokale „GALANTE Lody Naturalne”.
(BeO)

W okolicach Placu Wolności sporo się dzieje. Restauracja Polska
na początku 2019 r. otworzy odmieniony lokal po remoncie, odświeżają wizerunek inni najemcy. We „Włoszczyźnie” w porze lunchu
trudno znaleźć wolny stolik. Baza gastronomiczna tego odcinka Pietryny powiększyła się o wegetariańską „Moka Vegę”, „Gruzińskie
Bistro”, awangardowe „Powidoki”, „Tkalnię Makaronów” oraz bar
krewetkowy „Shrimp House”. Pomysł na lokal, w którym każde
danie zawiera krewetki powstał trzy lata temu we Wrocławiu. Firma
założona przez trójkę braci rozszerzyła swoją działalność o kolejne
miasta i w tym roku doszło do otwarcia oddziału w Łodzi przy Piotrkowskiej 16. Pomysł z krewetkami pochodzi od upodobań bohaterów filmu „Forrest Gump”. Sądząc po liczbie umów franczyzowych,

pomysł sprawdza się
we wszędzie. Łódzki
zespół restauracji złożony jest z młodych
ludzi po szkoleniach
w barach sieci we Wrocławiu i Katowicach.
Jak mówi współzałożyciel marki Maciej Frymar, firma będzie
popularyzować krewetkowe specjały. W menu
są m.in. krewetki w cieście z pieczywem, sosami mango i majonezowym, czerwone curry, makaron z krewetkami,
czosnkiem i pietruszką. Lokal czynny codziennie od 12.00 do 22.00.
(BeO)

Zapraszamy
do „Shrimp House”

Pocztówka z wakacji – Tycjan w Wenecji
Ostatniego dnia pobytu
w Wenecji wybraliśmy się
do Santa Maria Gloriosa dei
Frari. Jest blisko nas, tylko
15 minut piechotą, nie trzeba
płynąć vaporetto, które o tej
porze zwykle jest zatłoczone
jak puszka od sardynek. Po
drodze posłuchaliśmy flamenco w wykonaniu dwóch Włochów, świetnie mówiących
po hiszpańsku. Szybko się
dogadaliśmy, a jak powiedziałem, że byłem tłumaczem
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Paco de Lucia i Paco Peña, zagwizdali z uznania i pograli nam
kilka kawałków nieśmiertelnego,
ale już św. pamięci Paco de Lucia.
Kostek oczywiście dorzucił im
trochę
tutejszych
monet
do pudełka od gitary. No i wnętrza dei Frari. Są tu dwa malowidła Tycjana – Wniebowzięcie
i Pala z Ca` Pesaro. Choć
nie wolno, nikt nie pilnował
i zrobiłem zdjęcia. Tycjan zmarł
tu na dżumę w 1576 r. i jest
pochowany w prawej nawie.
Monumentalne rzeźby i grobowce kilku dożów. Kostek mówi,
że i tak niewiele z tego zapamięta,
bo za dużo jak na jego pierwszą
dojrzałą podróż za granicę (miał
niespełna roczek, jak pełzał
po press roomie Targów Norymberskich; potem jeszcze kilka
razy z nami tam był i pamięta
stoiska z bronią!). Wracając
do domu zjedliśmy kolację w tej
samej knajpce, w której byliśmy
zaraz po przylocie do Wenecji. To
były piękne wakacje!
Jerzy Mazur
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Kowboje z Chrząstkowa
Pod koniec października w Starym Chrząstowie w Gminie Parzęczew oficjalnie została otwarta pierwsza w kraju strzelnica przeznaczona dla strzelectwa westernowego Cowboy Action Shooting, będąca własnością Polskiego Stowarzyszenia Strzelectwa Westernowego
– klubu licencjonowanego przez PZSS i pierwszego klubu afiliowanego przez amerykańską federację Single Action Shooting Society.
Ten niepowtarzalny, klimatyczny i nawiązujący do tradycji Dzikiego
Zachodu obiekt dzięki osi o długości 300 m i 4 osiom krótkim
pozwala na przeprowadzenie dowolnych zawodów z Mistrzostwami
Polski włącznie. Jest przyjazny osobom niepełnosprawnym, które
z powodzeniem uprawiają strzelectwo westernowe. Ten sport umożliwia zdrową rywalizację i doskonałą zabawę pasjonatom broni
i strojów z czasów znanych z westernów. Stworzenie strzelnicy
westernowej nie byłoby możliwe, gdyby nie wielka determinacja,
zdolności i poświęcenie Prezesa PSSW Włodzimierza Łuczyńskiego
AKA „Trigger Hawkeye”, który pokazał, że marzenia nie tyle się
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spełniają, co należy je spełniać.
Prezes został w tym roku uhonorowany najwyższym odznaczeniem SASS za wkład w rozwój strzelectwa westernowego
w Polsce. Otwarcie uświetnili
swoją obecnością goście: wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski; przedstawicielka PZSS i ŁZSS Stefania Puzio; księża proboszcz
Michał Ciećwierz z parafii św. Marcina w Oszkowicach oraz ks. proboszcz Radosław Furmański z parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego serca Jezusa w Zajączkowie, przedstawiciele współpracujących ze Stowarzyszeniem firm „As”, „TomGraf”, „Saguaro Arms”,
członkowie zaprzyjaźnionych Kół Łowieckich „Orlik” i „Dzik”,
Łódzkiego Towarzystwa Bractwo Kurkowe oraz sąsiedzi, którzy
także działali na rzecz powstania strzelnicy. Zaraz po otwarciu rozpoczęły się VI Regionalne Zawody Jesień Cheyennów. Zainteresowani mogą śledzić postęp prac oraz całą działalność Polskiego Stowarzyszenia Strzelectwa Westernowego na stronie www.caspoland.eu
Anna Baczyńska AKA Crazy Zebra, zdjęcia Krzysztof Jarczewski
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Prześwietlamy finanse
W listopadzie odbyło się w Łodzi kolejne spotkanie Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, organizowane przez warszawskie
Wydawnictwo Business Dialog. W dyskusji wzięli udział szefowa KDF
Dialog Iwona D. Bartczak, partner zarządzający Business Dialog Bartosz Radziszewski, Grzegorz Błachnio z Euler Hermes, prawnik i doradca podatkowy Mikołaj Duda oraz szefowie działów finansowych wielu
łódzkich firm. Debata zatytułowana była „Płynność finansowa i split
payment. Usprawnienia pracy w finansach”. Split payment to mechanizm podzielonej płatności realizowanej w rozliczeniach elektronicznych między firmami, w wyniku której kwota VAT podczas przelewu
zostaje przekazana na specjalny rachunek i nie można nią dysponować.
Jest wiele negatywnych konsekwencji tej – jeszcze nieobowiązkowej regulacji. Przede wszystkim pogarsza płynność finansową. Nie wszyscy
dostawcy systemów IT bezpłatnie dostosowują swoje systemy do tej
nowości. Trzeba drobiazgowo sprawdzać wiarygodność kontrahentów.
Drastycznie zwiększa się pracochłonność obsługi transakcji. Jak ktoś
obrazowo zauważył, co wcześniej wymagało jednego kliknięcia na klawiaturze, teraz wymaga sześciu. Analizy Euler Hermes mówią o największej od 8 lat liczbie upadłości, głównie z powody strategii niskich
cen w polskich firmach. To jest zabójcze teraz, gdy rosną koszty, zwłaszcza koszty pracy. Trudności przeżywa nie tylko branża budowlana,
ale też spożywcza, transportowa, informatyczna. Goście zapoznali się
z też z Digital Finance Excellence, programem wsparcia firm i dyrektorów w usprawnianiu zarządzania procesowego, automatyzacji procesów, wdrażania robotów w działach finansowych i innych w celu uwolnienia czasu pracowników i menedżerów. Więcej o programie – na
stronie www.dfe.businessdialog.pl
Jerzy Mazur

Łódź druga w Best In Travel
Łódź została uznana za jedno z najlepszych i najkorzystniejszych
miejsc do odwiedzenia przez miłośników podróży. Miasto otrzymało
to wyróżnienie w niezwykle prestiżowym zestawieniu Lonely Planet
Best in Travel, czyli rankingu najatrakcyjniejszych miejsc do odwiedzenia w 2019 r. W tegorocznym rankingu Łódź uplasowała się na
drugim miejscu, wyprzedzając park narodowy Great Smoky Mountains w USA, Malediwy czy amerykańskie Houston. Wyróżnienie Lonely Planet przekłada się na olbrzymią promocję w najlepszych magazynach, gazetach oraz na portalach turystycznych na całym wiecie.
Na taką promocję, kupując reklamy o podobnym zasięgu, miasto
musiałoby wydać kilka milionów złotych. Z roku na rok Łódź odwiedza coraz więcej turystów, a umieszczenie naszego miasta w zestawieniu Lonely Planet z pewnością zapewni większą rozpoznawalność
Łodzi na rynkach zagranicznych i pomoże naszym przedsiębiorcom
turystycznym rozwijać swój biznes. – Trzy kategorie rankingu Lonely Planet
– podkreśla Wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski – dotyczą miast,
regionów i krajów, a czwarta, w której znalazła się Łódź, jest kategorią ogólną,
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ponadregionalną. To dla
nas niebywałe wydarzenie
i wyróżnienie, bo żadne
polskie miasto, ani żadna
polska lokalizacja nigdy
w
tych
rankingach
nie znalazły się tak wysoko! Lonely Planet jest
wiodącym wydawnictwem
na
rynku
podróżniczym, publikującym
najlepsze
i najbardziej cenione
przewodniki od 1973
roku. – Na bazie tego
sukcesu – mówi prezes
Łódzkiej Organizacji Turystycznej Tomasz Koralewski – rozpoczynamy
kampanię marketingową Łodzi, którą będziemy kierować do mieszkańców Polski,
Wielkiej Brytanii i Niemiec. Nasza oferta jest skupiona na wielojęzycznym portalu
turystycznym miasta pod adresem www.lodz.travel
(jm)
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TOYA w dobie globalizacji
Rozmowa z Jackiem Kobierzyckim, Dyrektorem Generalnym Grupy TOYA

TOYA jest doskonale znana
w Łodzi ze swoich usług telekomunikacyjnych. Czy w erze globalizacji
lokalna firma ma szansę na przetrwanie?
Globalizacja w branży telekomunikacyjnej jest szczególnie
istotna z dwóch przyczyn:
po pierwsze rynek ten jest w dużej
mierze zdominowany przez wielkie telekomy, kiedyś narodowe,
dzisiaj transgraniczne, operujące
nie tylko w wielu krajach, ale często na kilku kontynentach. Po
drugie powszechny, coraz lepszy
i szybszy Internet, ułatwia globalnym graczom stosunkowo łatwo
świadczyć rozmaite usługi. Jednak bycie mniejszym operatorem
także ma szereg zalet. Zorientowanie na klienta, lepsze wyczucie
lokalnego rynku, innowacyjność,
elastyczność i szybkie reagowanie na potrzeby odbiorców usług oraz
– co najważniejsze – profesjonalna kadra i rzetelna praca na każdym
szczeblu firmy, to główne atuty TOYA. Proces decyzyjny i wdrażanie
nowoczesnych rozwiązań są z pewnością szybsze niż w wielkich korporacjach, co jest naszą siłą i często daje nam przewagę. Konkurencja jest ogromnym wyzwaniem oraz motorem postępu, dlatego usługi telekomunikacyjne w Polsce, na rynku będącym jednym z najbardziej konkurencyjnych nie tylko w Europie, ale na świecie, świadczone są na bardzo wysokim poziomie. W pytaniu o globalizację ważnym aspektem oprócz skali działania jest sprawa podejścia regulatorów rynku. Ekspansja wielkich graczy powinna podlegać kilku
regułom:
- warunki ekonomiczne dla globalnych graczy powinny być
identyczne, jak dla reszty rynku, co oznacza brak uprzywilejowania,
konieczność respektowania praw poszczególnych krajów oraz
w naszym przypadku UE,
- konieczność płacenia podatków w danym kraju, bez możliwości transferu zysków do innych krajów, jak np. Irlandia czy Holandia lub do rajów podatkowych,

5G za pasem?

Rozmowa z Marcinem Cichym, Prezesem
Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Mówił Pan podczas Tech Day w Ericssonie, że tak szybko 5G nie trafi
do nas...
Ta technologia będzie możliwa do wprowadzenia w Polsce,
ale w określonych etapach. Istnieje szereg warunków brzegowych,
które muszą się ziścić. Po pierwsze musimy uregulować problem natężenia sieci nadajników, ważna jest też legislacyjna strona zagadnienia
i przygotowanie prawa, abyśmy mogli chociażby w warstwie technicznej zarządzać częstotliwościami. Jest też wiele innych spraw związanych z udogodnieniami dla operatorów, aby zechcieli oni w ten biznes inwestować. Zapewne pojawią się regulacje dotyczące kwestii konsumenckich. Dlatego na poziomie unijnym wszędzie zakłada się
w dokumentach, że będzie to stopniowe wdrażanie.
Jak do tego podchodzą operatorzy telekomunikacyjni?
Dążą do tego, aby wyposażać 5G w ujęciu krajowym, żeby dystrybucja częstotliwości i wdrażanie technologii było na poziomie całego
kraju, aby zapewnić sobie odpowiednia stopę zwrotu. Jest to więc proces
wieloetapowy, nie da się go zrealizować z dnia na dzień, jak kiedyś włączano telewizję analogową. Tutaj proces jest bardzie skomplikowany.
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- regulacje winny być
identyczne jak dla innych
podmiotów z branży.
Tutaj należy wspomnieć, że niestety do dzisiaj nadawcy IP czy ogólniej internetowi nie są
objęci wieloma obowiązkami wynikającymi z regulacji danego kraju czy UE,
choć ostatnio wiele się
w tej kwestii zmienia.
Czy sieci 5G są potrzebne
i czy będą zagrożeniem dla
dostawców łącz stacjonarnych?
Wydaje się, że jest jeszcze dużo do zrobienia,
żeby dostawcy mobilnej
technologii 4G czyli LTE
udostępnili ją na terenach
mniej zurbanizowanych,
gdzie rzeczywiście szybki
dostęp do Internetu jest
utrudniony. Z drugiej
strony w Polsce otwartych
jest wiele projektów dofinansowanych z UE na
budowę światłowodowych
sieci do domów w terenach wiejskich, co w krótkim czasie zdecydowanie poprawi dostęp
do usług telekomunikacyjnych. Zatem z punktu widzenia odbiorców indywidualnych sieci 5G nie są tak potrzebne. Aktualne prędkości sieci mobilnych w zupełności wystarczają do korzystania z Internetu poza domem. Telewizje kablowe przez lata były niekwestionowanym liderem w dostarczaniu najszybszego Internetu. Dzisiaj inne
technologie są ulepszane, jednak nadal operatorzy kablowi wciąż
mają ogromną przewagę. Internet mobilny jest dobrym uzupełnieniem oferty stacjonarnej, gdyż w wielu przypadkach chcemy z niego
korzystać poza domem. Jednak jak pokazują statystyki na całym
świecie, z Internetu w domu korzystamy w 80%. To potwierdza,
że warto zainwestować w szybki Internet stacjonarny, a mobilny
traktować jako uzupełnienie. Oczywiście nowa generacja sieci mobilnych 5G przyniesie pewne udogodnienia, jednak dla przeciętnego
mieszkańca, który posiada dostęp do Internetu od operatora usługi
stacjonarnej, nie będzie to miało większego znaczenia.
(Not. Jerzy Mazur)
Jak to będzie wyglądać w latach?
Założenia Komisji Europejskiej są
następujące: w 2020 r. musimy wyposażyć
jedno miasto, a w 2015 – szlaki transportowe i duże aglomeracje. W tej chwili w UKE
pracujemy nad tym, jak ten model pogodzić, gdyż samo jedno miasto być może
będzie niewystarczające. Patrzymy też na
to, jakie oczekiwania mają przedsiębiorcy
telekomunikacyjni odnośnie modeli biznesowych, które chcieliby tu wdrożyć.
Jak powstawała technologia 5G?
Wszyscy wendorzy, który zwracają się
po technologiczne wsparcie do UKE, mają
swoje własne doświadczenia w krajach,
z których się wywodzą. To jest wiedza inżynierska, z której i my korzystamy współpracując z Ericssonem oraz innymi podmiotami. Ta wymiana doświadczeń musi być
obopólna. Zarówno administracja państwowa potrzebuje wiedzy, jak i biznes
musi wiedzieć, jakie my możemy stworzyć
im warunki do rozwoju.
(Not. jm)
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Mixer po bawarsku

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna po raz szósty zorganizowała w listopadzie Business Mixer z udziałem ponad 150 firm z całej
Polski. Każdy z uczestników panelu miał 3 minuty na prezentację
swojej oferty, całość zajęła ponad 1,5 godziny rozmów. Wydarzenie
połączone było z Wieczorem Bawarskim – większość inwestorów
ŁSSE to firmy niemieckie (ponad 40 zezwoleń na działalność w strefie), które zainwestowały w strefie 2,5 mld zł i zatrudniają 6 tys. osób,
co niewątpliwie przyczyniło się do tego,
że Lufthansa uruchomiła w tym roku połączenie
lotnicze
Łódż-Monachium. Rozmowy biznesowe i prezentacje dotyczyły głównie budownictwa,
architektury,
doradztwa gospodarczego, BPO, produkcji,
transportu, marketingu
i usług prawnych. Województwo łódzkie posiada dobre relacje handlowe i kulturalne z Bawarią
(w kolejnym wydaniu
„Rynku
Łódzkiego”
zamieścimy
wywiady
z Martinem Grossmanem, szefem Wydziału
Spraw Zagranicznych
Bawarskiego Ministerstwa Gospodarki, oraz
Michaelem
Kernem,
przedstawicielem Wolne-

go Państwa Bawarii w Polsce).
Wśród uczestników Mixera
był Adam Kszczot, tegoroczny mistrz Europy w biegu na
dystansie 800 metrów, który
w spotkaniu wziął udział jako
przedsiębiorca organizujący
szkolenia motywacyjne dla
biznesu.
– Biznes Mixer ŁSSE – podkreśla Agnieszka Sygitowicz,
Wiceprezes ŁSSE S.A. – to
jeden z bardziej wyróżniających się
mixerów organizowanych w Polsce. Wyróżnia się jakością, polegającą na połączeniu przedstawicieli
kilku branż, które są ze sobą kompatybilne np. logistyki i produkcji,
HR i działem rozwoju firmy.
W wyniku rozmów zawiązują się
kontakty, a później kontrakty. To
jest wielka wartość Mixera i dlatego co roku mamy o wiele więcej
zgłoszeń, niż jesteśmy w stanie
obsłużyć. Współorganizatorami Mixera były Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Skandynawska
i Brytyjska Izba Handlowa,
Netherlands-Polish Chamber
of Commerce Warsaw, Flughafen München, Lufthansa
oraz firma BMW Tłokiński,
która pokazała swoje najnowsze samochody elektryczne.
Jerzy Mazur

Ericsson uruchamia ekosystem 5G
Ericsson, główny sygnatariusz i promotor technologii 5G
w Polsce, konkretyzuje wdrożenie sieci nowej generacji w Łodzi.
Łódź została wybrana przez rząd
polski jako miasto testowe
do wprowadzenia nowej technologii, której standardy zostaną
ogłoszone na świecie w 2020
roku. Przygotowanie do uruchomienia nowego systemu wymaga edukacji i wdrożeń w przemyśle, testów naukowych, inicjatyw

startupów oraz uzyskania pozwoleń i częstotliwości jakie wprowadzają poszczególne rządy. Skuteczność funkcjonowania technologii telekomunikacji
mobilnej piątej generacji będzie zależała nie tylko
od wdrożeń, ale także od jednoczesnego zastosowania tego samego standardu na całym świecie. Łódź,
będąca siedzibą jednej z dwóch placówek badawczo-rozwojowych firmy Ericsson w Polsce, jest miastem, w którym Ericsson tworzy wraz z partnerami
z Politechniki Łódzkiej oraz Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej ekosystem umożliwiający
przygotowanie wprowadzenia systemu 5G.
(jm)

NOWE TERENY INWESTYCYJNE
POWIERZCHNIE
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE
POD WYNAJEM

POMOC PUBLICZNA DO 55% KOSZTÓW INWESTYCJI

DOSKONAŁA
LOKALIZACJA
W CENTRUM POLSKI
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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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BMW z duchem czasu

Rozmowa z Tomaszem Tłokińskim,
współwłaścicielem Salonu BMW w Łodzi
Salon istnieje 17 lat. Pamięta Pan,
ile było tu premier nowych modeli?
Dzisiaj mamy trzy premiery –
czwartą generację BMW X5, najnowszy model BMW serii 8 oraz BMW
i8 Roadster, a wcześniej pokazaliśmy
BMW X4. Ile ich było przez te 17 lat
– trudno zliczyć. Firma istnieje dłużej, bo ojciec w branży motoryzacyjnej działa od 1979 r., kiedy salony
jeszcze nie były popularne i auta
kupowało się w Polmozbycie. Pierwszy model X5 pokazał się w 1999 r.
i wielu fanów motoryzacji odrzucało
wtedy takie pomysły – BMW wcześniej nie miało dużych samochodów
typu SUV. Dzisiaj prezentujemy ich
czwartą generację i można powiedzieć, że jest to „koń pociągowy”
wszystkich modeli BMW w Polsce.
Elektryczne BMW i3 testowałem
podczas pokazu w Łódzkiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej. Jest rewelacyjny.
Jakie jednak są perspektywy rozwoju
takich samochodów w Polsce? Jest bardzo drogi!
Na pewno będą tanieć. Wprowadzenie nowej technologii wiąże się
z wysokimi kosztami. Cała sieć

dealerska w Polsce pracuje nad tematem elektromobilności od 4 lat.
Jeśli jednak porównamy konkurencję w tej branży w kraju, to będę
bronił naszej ceny, gdyż wszystkie pozostałe samochody elektryczne
są droższe. I będzie to się zmieniać – są nowe formy finansowania
zakupu, aby klient koncentrował się na miesięcznym koszcie użytkowania, który jest dużo mniejszy od tradycyjnego samochodu. Koszt
przejazdu 100 km wynosi tu 7-8 złotych, nie trzeba go serwisować
i wszystkie jego elementy podlegają recyklingowi. Na pewno też dojdzie pomoc państwa, jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej.
Jakie macie plany na przyszły rok?
Będą premiery BMW Z4
oraz BMW X7. Pokazy planujemy na wiosnę, ale samochody są już w sprzedaży.
Aktualnie to bardzo dobry
okres na kupno takich
samochodów, bo w 2019 r.
wejdą nowe przepisy podatkowe, i choć ceny będą takie
same, koszty leasingu będą
większe.
Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Mazur

Centrum Kosmetyki Samochodowej

Już wkrótce otwarcie
największego salonu
samochodowego w Łodzi!

www.mazdalodz.pl

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