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Bądź na Fali razem
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HOTELE
Agat**
91-604 Łódź, ul. Strykowska 94, . . . . tel. 42 659 71 93
Alicja**
Łódź, al. Politechniki 19A, . . . . . . . . . tel. 42 684 63 70
Ambasador Centrum****
90-307 Łódź, Al. Piłsudskiego 29, . . . . tel. 42 677 15 20
Ambasador Chojny***
93-320 Łódź, ul. Kosynierów Gd. 8, . . . tel. 42 646 49 04
Ambasador Premium****
90-315 Łódź, ul. Kilińskiego 145, . . . . . tel. 42 677 15 40
andel's****
91-065 Łódź, ul. Ogrodowa 17, . . . . . . tel. 42 279 10 00
Aviator***
95-200 Pabianice, Św. Rocha 8a/10, . . tel. 42 292 19 81
Boss
93-115 Łódź, ul. Tatrzańska 11, . . . . . . tel. 42 676 31 13
Boutique Hostel**
90-537 Łódź, ul. Stefanowskiego 17, . . tel. 512 221 022
Boutique Hotel's I***
93-193 Łódź, ul. Milionowa 25, . . . . . . . tel. 512 221 011
Boutique Hotel's II***
90-273 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 8, . . tel. 42 630 63 15
Boutique Hotel's***
90-368 Łódź, Piłsudskiego 10/14, . . . . tel. 512 201 090
Borowiecki***
91-078 Łódź, ul. Kasprzaka 7/9, . . . . . tel. 42 208 17 00
B&B
90-419 Łódź, al. T. Kościuszki 16, . . . . tel. 42 207 00 40
Campanile Łódź**
90-307 Łódź, Al. Piłsudskiego 27, . . . . tel. 42 664 26 00
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ
90-232 Łódź, Kopcińskiego 16/18, . . . . tel.42 635 54 90
Cynamon Hostel
90-114 Łódź, Sienkiewicza 40, . . . . . . tel. 42 209 34 79
Daria Dworek Myśliwski**
91-513 Łódź, Studencka 2/4, . . . . . . . . tel. 42 659 82 44
DoubleTree by Hilton****
90-554 Łódź, Łąkowa 29, . . . . . . . . . . tel. 42 208 80 00

WAZNE TELEFONY

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

INFORMATOR MIEJSKI
Dzikie Wino
Wiewiórczyn, ul. Hallera 49 . . . . . . . . . tel. 43 676 20 20
Eskulap**
90-001 Łódź, Paradna 46, . . . . . . . . . . tel. 42 272 33 00
Focus***
90-554 Łódź, ul. Łąkowa 23/25, . . . . . . tel. 42 637 12 00
Fabryka Wełny****
95-200 Pabianice, ul. Grobelna 4, . . . . tel. 42 206 88 88
Hostel Fresco
90-646 Łódź, 6 Sierpnia 80, . . . . . . . . . . tel. 508 108 245
Grand***
90-102 Łódź, Piotrkowska 72, . . . . . . . tel. 42 633 99 20
Hotel 500**
95-010 Stryków, ul. Warszawska 1, . . . tel. 42 719 99 50
Holiday Inn****
90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 229/231, tel. 42 208-2000
Ibis**
90-368 Łódź, Al. Piłsudskiego 11, . . . . tel. 42 638 67 00
Iness***
93-578 Łódź, ul. Wróblewskiego 19/23, tel. 42 684 45 54
Kolumna Medica
98-100 Łask, ul. Wakacyjna 8, . . . . . . tel. 43 676 80 00
Loft Aparts****
90-350 Łódź, ul. Tymienieckiego 25c, . . tel. 730 252 525
Łódzki Pałacyk
Łódź, ul. Żeromskiego 52 . . . . . . . . . . . tel. 609 703 099
Mazowiecki
90-640 Łódź, ul. 28 Płk. Strzelców 53/57, tel. 690 999 270
M Hotel***
91-222 Łódź, ul. Świętej Teresy 111, . . tel. 42 652 99 90
Motel Silver
95-050 Konstantynów, ul. Łódzka 126, tel. 42 211 28 86
Music Hostel
90-105 Łódź, Piotrkowska 60, . . . . . . . . tel. 533 533 263
Novotel****
90-368 Łódź, al. Piłsudskiego 11a, . . . tel. 42 254 39 00
NoBo Hotel***
91-357 Łódź, ul. Liściasta 86, . . . . . . . tel. 42 234 14 62

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
BIURO NUMERÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
118-913

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

INFORMATOR MIEJSKI

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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Nu Hotel
92-318 Łódź, Al. Piłsudskiego 141, . . . tel. 42 205 02 05
Pelikan
95-070 Aleksandrów, ul. Wierzbińska 58, tel. 42 276 44 46
Pensjonat Europa
95-060 Brzeziny, Strykowska 1, . . . . . . . tel. 668 819 067
Piemont***
95-200 Pabianice, Jana Kilińskiego, . . tel. 42 227 14 13
Pod Dębami***
95-081 Pabianice, ul. Pawłówek 23, . . . tel. 42 227 13 09
Polonia Palast**
90-135 Łódź, ul. Narutowicza 38, . . . . . tel. 42 632-87-73
Qubus***
90-443 Łódź, Al. Mickiewicza 7, . . . . . . tel. 42 275 51-00
Reymont***
91-072 Łódź, ul. Legionów 81, . . . . . . tel. 42 633 80 23
Rent A Pad Apartments
91-708 Łódź, ul. Próchnika 24/7, . . . . . . tel. 665 118 161
Stare Kino Cinema Residence Apartamenty
90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120, . . . . tel. 42 207 27 27
Savoy**
90-107 Łódź, ul. Traugutta 6, . . . . . . . . tel. 42 632 93 60
Światowit***
90-432 Łódź, Al. Kościuszki 68, . . . . . . tel. 42 636 30 44
Stacja Nowa Gdynia****
95-100 Zgierz, Sosnowa 1, . . . . . . . . . tel. 42 714 21 90
Tobaco***
90-533 Łódź, ul. Kopernika 64, . . . . . . tel. 42 207 07 07
Willa Impresja**
Pabianice, Żeromskiego 20A, . . . . . . . tel. 42 227 14 14
Willa Pory Roku
90-001 Łódź, Rudzka 65, . . . . . . . . . . . . tel. 500 034 514
Włókniarz
95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3, tel. 42 215 15 01
Vigo***
91-041 Łódź, Limanowskiego 126, . . . . tel. 570 222 606
Yuca***
94-221 Łódź, Złotno 83, . . . . . . . . . . . tel. 42 634 72 94
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
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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Odsłonięta w lipcu 73. gwiazda
w łódzkiej „Walk of Fame”
dedykowana jest Wojciechowi
Marczewskiemu – znakomitemu reżyserowi, scenarzyście
i pedagogowi, znanemu m.in.
ze zrealizowanego w 1990 r.
filmu „Ucieczka z kina Wolność”, którego akcja toczy się
w Łodzi. Film został obsypany
najważniejszymi laurami filmowymi w kraju. Jego pierwszym filmem kinowym były „Zmory”,
adaptacja powieści Emila Zegadłowicza, za które otrzymał m.in.
Nagrodę Główną Jury Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni, nagrodę im. Munka i nagrodę OCIC na Festiwalu Filmowym w San Sebastian. Do sugestywnie przedstawionej tematyki
świata dziecięcego powrócił trzy lata później w „Dreszczach” – niepokojącym obrazie dorastania w epoce stalinizmu, a do tematu
dojrzewania w filmie „Weiser” (2000). Wojciech Marczewski jest
także znakomitym pedagogiem – wykładał reżyserię w Niemczech,
Danii, Szwajcarii, Holandii i w Londynie. Od 1998 r. jest wykładowcą na Wydziale Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. Jest współzałożycielem i jednym z głównych wykładowców Mistrzowskiej Szkoły
Reżyserii Filmowej Andrzeja
Wajdy (dziś Wajda School)
w Warszawie. Jest członkiem
Polskiej i Europejskiej Akademii Filmowej. Gwiazdę Wojciecha Marczewskiego ufundowało Miasto Łódź w ramach projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO. Wydarzenie towarzyszyło festiwalowi Transatlantyk,
podczas którego odbyła się
retrospektywa Mistrza. Twórca
był gościem Festiwalu.
(jm, fot. Stefan Brajter arch. UMŁ)

Pomnik jest wyższy

Pomnik Ulicy Piotrkowskiej ustawiony został w 2008 r. dla upamiętnienia 185. rocznicy
przemianowania starego Traktu Piotrkowskiego na ulicę Piotrkowską. Zlokalizowany
jest na samym początku ul. Piotrkowskiej
przy placu Wolności i co roku podwyższany jest o kolejny centymetr. W tegorocznej
uroczystości wzięli udział: Krzysztof Piątkowski, Wiceprezydent Łodzi, Marcin Gołaszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej, senator
Ryszard Bonisławski oraz przedstawiciele
Fundacji ul. Piotrkowskiej wraz z Markiem Janiakiem, Architektem Miasta i pomysłodawcą obelisku. – O ulicy Piotrkowskiej mówi się – powiedział podczas
uroczystości Wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski – że to
jedna z najdłuższych ulic handlowych i deptaków w Europie, unikalny zespół
XIX-wiecznej zabudowy wielkomiejskiej, symbol naszego miasta. Dla mnie
Piotrkowska to przede wszystkim port Łodzi, miejsce, gdzie cumuje nasza
tożsamość, gdzie zakotwiczona jest nasza historia i charakter. Z roku na rok
pięknieje w oczach, bo odnawiane są kolejne kamienice, ożywiane podwórka.
Niedawno podpisałem stosowne
dokumenty i wierzę, że w wyjątkowym dla Łodzi 2023 roku, kiedy
świętować będziemy 600-lecie miasta
i 200-lecie Piotrkowskiej, kolejny
centymetr do tego wyjątkowego obelisku dołożymy już przy odnowionej
fasadzie starego ratusza, który wrócił
do miasta.
(jm, zdjęcia arch. UMŁ)

WYDARZENIA

Port będzie szkolić pilotów
Ryanair – linia lotnicza nr 1 w Europie – ogłosiła w lipcu 2019
r. partnerstwo z polskim ośrodkiem szkolenia pilotów Bartolini
Air pod nazwą Ryanair/Bartolini Air Mentored Pilot Training
Programme, dzięki czemu irlandzki przewoźnik powiększy kadrę
o wykwalifikowanych pilotów zawodowych, którzy będą wspierać
jego dalszy rozwój w całej Europie. 18-miesięczny intensywny program da uczestnikom możliwość uzyskania licencji pilota na
jasnych zasadach. Po ukończonym szkoleniu będą gotowi dołączyć do szkolenia na samolotach Boeing 737 w Ryanair. Kadeci
uczestniczący w programie odbędą szkolenie realizowane przez
instruktorów Bartolini Air zgodnie z procedurami Ryanair.
W ciągu najbliższych 4 lat zostanie wyszkolonych ponad 300
zawodowych pilotów. Zajęcia będą odbywały się we współpracy
z Portem Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta oraz Portem
Lotniczym Olsztyn-Mazury. Bartolini Air jest jednym z największych ośrodków szkolenia lotniczego w Europie Środkowej. Jak

mówi jego prezes i założyciel Bartłomiej Walas, w ramach programu we współpracy z Portem Lotniczym Łódź Bartolini Air przygotuje pilotów do pracy w Ryanair. Do tej pory firma przeszkoliła
ponad 1500 pilotów z 56 krajów, a wielu z nich pracuje już w tej
linii lotniczej. Kadeci będą szkoleni zgodnie ze standardami
Ryanair, przejdą szkolenie na flocie nowoczesnych, jedno- i dwusilnikowych samolotów tłokowych oraz symulatorów. W Bartolini Air zostanie wyszkolonych ponad 300 nowych pilotów, którym
Ryanair oferuje atrakcyjne możliwości rozwoju.
(BeO)

W Łodzi nie zachowały się materialne
pamiątki sprzed tysięcy lat, bo aż do drugiej dekady XIX wieku nie było tu ani jednego murowanego budynku; tym bardziej warto dbać o młodsze obiekty stanowiące bogactwo i atrakcję naszego miasta.
Poważną modernizację wartą ponad
7 mln zł przeprowadza najdłużej działające w Łodzi panoptikum historyczne –
Muzeum Tradycji Niepodległościowych;
w miejskim budżecie znalazły się pieniądze na remont sal wystawowych i czterech klatek schodowych w siedzibie głównej, czyli w budynku dawnego więzienia
przy Gdańskiej 13, a także środki na sfinansowanie powstającej na podstawie starych planów i fotografii historycznej
makiety getta, która stanie na Stacji Radegast – prace przy makiecie już są na półmetku. Pisaliśmy w „Rynku Łódzkim”
o odnowionym sarkofagu na Radogoszczu oraz wyremontowanej Stacji Radegast, a także o wielkiej renowacji pałacu
Izraela Poznańskiego – tam od paru miesięcy można już podziwiać stopniowo
odsłaniane fragmenty odnowionego
frontu i detale na dachu, a jesienią przyszłego roku zakończą się wszystkie prace.

Ruszył natomiast poważny remont siedziby Muzeum Kinematografii – pałacu Karola Scheiblera. W połowie przyszłego roku na odnowionym strychu muzeum zyska nową przestrzeń wystawienniczą,
zakupi sprzęt do nagłośnienia i projekcji filmowych, uruchomi
windę, co poprawi dostępność zbiorów, a ukoronowaniem zmian
będzie nowa wystawa o historii Łodzi Filmowej. Pieniądze na remonty zabytkowych budowli zarezerwowano też w budżecie województwa łódzkiego: pałac Herbsta dostanie środki na odnowienie sali
balowej, klasztor w Łagiewnikach na odnowienie elewacji, a katedra
na nowe pokrycie dachu. Odnowione będą też dwie wille Richtera,
czyli rektorat Politechniki Łódzkiej i siedziba komendy Chorągwi
ZHP. Dawny blask odzyska już wkrótce budynek Białej Fabryki –
w lipcu zaczęła się modernizacja fasady. Ponad trzy miesiące potrwają prace nad zachodnią, południową i północną elewacją kompleksu.
Modernizacja ponad 1200 metrów kwadratowych elewacji to wieloetapowy proces, dzięki któremu zachowana zostanie historyczna
struktura fasady zabytkowej fabryki.
Beata Ostojska

Pałace i muzea w remoncie
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Rośnie Orientarium
W połowie sierpnia na pawilonie słoniarni zacznie się montaż
drewnianej konstrukcji dachu, a w pawilonie wystawienniczym
– wykonanie tzw. „rękawów”, które umożliwią zwiedzającym wejście
na wybiegi zewnętrzne. Prace trwają także w pawilonie wejściowym
oraz na wybiegu lwów i tygrysów, które niedługo zostaną oddane
do użytkowania, wykonawca przystąpi także do przebudowy wybiegu pingwinów. Do końca czerwca podczas prac budowlanych zużyto tu 1950 ton stali zbrojeniowej prostej i giętej, 1305,5 m3 betonu
niekonstrukcyjnego, 10417,8 m3 betonu konstrukcyjnego. – Porównanie tego, co udało się nam już do tej pory zrobić na półmetku inwestycji z tym, co
było, pokazuje ogrom zmian. Mogę zapewnić, że prace będą konsekwentnie postępować, a w 2021 roku zwierzęta będą mieszkały w standardach odpowiadających XXI wiekowi – mówi prezydent Hanna Zdanowska.
(BeO)

FALA bije rekordy

styczeń – lipiec w 2018 oraz 2019 r.
można zauważyć wzrost frekwencji o 46%, a w rozbiciu na miesiące
wzrost mieści się w przedziale
od 18% do nawet 103%, co jest
nowym rekordem miesięcznym
spółki. Również w czerwcu padł
nowy rekord dziennej frekwencji,
który wyniósł 8250 osób. Sierpniowe wakacje warto zatem spędzić na Fali. Nadchodzi bowiem
kolejna fala upałów, a w Aquaparku powstały dwie nowe piaszczyste plaże obok nowej hali basenowej w sąsiedztwie plaży dla naturystów. Duża ma 2000 mkw., postawiono tu drzewostan i otoczono
palisadami z drewna. Mniejsza ma
323 mkw., obie zostały pokryte
białym, kwarcowym piaskiem
(wykorzystano 600 ton piasku!).
Są tu parasole i ponad 100 leżaków. Z kolei plaża naturystów ma
teraz fontannę kaskadową imitującą wodospad, otacza ją tropikalna roślinność i palmy królewskie.
Zamontowano również 3 natryski
dla klientów oraz system nawadniania terenów zielonych.
(jm)

Spółka Aquapark Łódź z roku na rok notuje wzrost frekwencji,
co wskazuje na rosnącą popularność obiektu w regionie łódzkim.
Bieżący rok przyniósł rekordową frekwencję w pierwszym i drugim
kwartale. Do wzrostu przyczyniły się nowe inwestycje – całoroczny
podgrzewany basen wypływowy zewnętrzny, jacuzzi, 2 wanny solankowe (z roztworem soli Zabłockiej oraz roztworem soli Epsom),
basen solankowy z solą z Morza Martwego oraz sauna zewnętrzna
o powierzchni 60 mkw. i basen wody zimnej w strefie saun. W drugim kwartale 2019 roku spółka oddała do użytku dwie całkowicie
zmodernizowane sauny fińskie – saunę solną i saunę z muzykoterapią, tężnię solną, grotę śnieżną i saunę infrared, które przyciągnęły
kolejnych wielbicieli saunowania do Aquaparku. W czerwcu zakupiono kolejną dmuchaną megazjeżdżalnię Dżungla XXL dla dzieci
w wieku od 4 do 14 lat. W roku 2018 spółka odnotowała frekwencję
na poziomie 690517 osób, a w 2019 r. przewidywany jest wzrost
do 800000 odwiedzających. Porównując wyniki frekwencji za okres

Przemysław Zakrzewski, Kierownik
ds. Marketingu i Sprzedaży Aquaparku FALA

rynek Łódzki 8(219) 2019

5

LODZIANA

Pamięć o Zagładzie

działce, na której ma
stanąć trzygwiazdkowy
hotel z 129 pokojami
i restauracją, a jego integralną cześć będzie stanowić synagoga zdolna
pomieścić około 100
wiernych. Projekt synagogi i hotelu przygotowała łódzka pracownia Design Lab Group; inwestor czeka na
pozwolenie na budowę i można się spodziewać, że w Łodzi w ciągu
dwóch lat powstanie nowy hotel oraz pierwsza nowa synagoga
od zakończenia II wojny światowej! W dniach 25-31 sierpnia w kilkunastu miejscach odbędą się wydarzenia towarzyszące głównym
obchodom: nabożeństwa, wystawy, spacery, koncerty, filmy,
wykład rabina Dawida Szychowskiego, akcja artystyczna w reżyserii Jane Arnfield, prezentacja nowych publikacji i odsłonięcie
Pomnika Drzewa dedykowanego Halinie Elczewskiej, więźniarce
getta łódzkiego, autorce pomysłu założenia Parku Ocalałych.
(BeO)

29 sierpnia odbędą się obchody 75. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto. Centrum Dialogu im. Marka Edelmana zaprosiło Ocalałych oraz ich rodziny z całego świata, a także mieszkańców Łodzi i regionu, którzy chcą oddać hołd ofiarom Zagłady.
Obchody zaczną się od modlitw na cmentarzu żydowskim,
a w samo południe ruszy stamtąd Marsz Pamięci na Stację Radegast. W tym roku mija 15 lat od powstania pomnika Litzmannstadt
Getto, do którego należy świeżo zmodernizowany budynek dawnej
stacji; na tę rocznicę przyjedzie do Łodzi projektant
pomnika, architekt Czesław Bielecki. Po przemówieniach i zapaleniu zniczy goście przejdą na ul.
Pomorską 18, gdzie nastąpi
wkopanie kamienia węgielnego pod nowy obiekt na

Muzeum w schronie

natów ma charakter całkowicie
unikatowy, np. łącznica telefoniczna, na której widać jeszcze
kartki z nazwami dawnych ulic
Łodzi oraz autentyczne plany
obrony cywilnej Łodzi z lat 70.
Poszczególne pomieszczenia
schronu poświęcone są różnym wątkom związanym z II
wojną światową – jedno z nich
upamiętnia obozy koncentracyjne i przesiedleńcze, w tym
dziecięcy obóz na ul. Przemysłowej. W innej sali zgromadzono pamiątki związane
z historią Brusa, w tym ofiarom niemieckich i stalinowskich rozstrzelań, wyeksponowany będzie tam los żołnierzy
wyklętych z regionu łódzkiego,
w tym historia Stanisława Sojczyńskiego
„Warszyca”.
Na Brusie powstaje zatem
prawdziwe nowe muzeum – jedno z nielicznych w tej części miasta
miejsc dedykowanych historii. Schron będzie można zwiedzać nieodpłatnie podczas ważnych świąt, rocznic narodowych oraz akcji
specjalnych, a członkowie stowarzyszenia będą dążyć do tego, żeby
muzeum było czynne również w zwykłe dni i weekendy. Schron
mieści się przy ul. Konstantynowskiej 98, niedaleko popularnej
Zajezdni Muzealnej „Brus”.
(BeO, zdjęcia arch. UMŁ)

Łódź zyska nową atrakcję turystyczną – 15 sierpnia w dawnym
schronie przeciwlotniczym na Brusie zostanie otwarta wielka wystawa pamiątek powojennej historii Polski. Schron prowadzi Łódzkie
Stowarzyszenie Miłośników Militariów „Kompanja Brus”, które
dzierżawi od miasta teren o powierzchni 180 mkw. i zaaranżowało
w dawnym schronie kilka sal tematycznych – są w nich eksponowane dziesiątki pamiątek dotyczących wojny i obrony cywilnej, medycyny wojskowej i radiotelegrafii. Jest tam bogaty zbiór hełmów
i masek przeciwgazowych, repliki broni, łuski po nabojach, a także
mapy, zdjęcia, plakaty, obrazy i gazety poświęcone militarnej historii Polski. Jak mówi Łukasz Ciemięga ze stowarzyszenia, wiele ekspo-

Tuwima odnowiona

– będzie się wiła wewnątrz
gęstej zabudowy omijając
budynki, poprawi dostęp
do wnętrza dużego śródmiejskiego kwartału, uporządkuje
go, stworzy nowe możliwości
inwestycyjne i ożywi ten obszar.
Wcześniej zabezpieczono miejsce pod planową trasę tramwajową do dworca Łódź Fabryczna, a w pofabrycznym budynku przy ul. Tuwima 10 został wybity
prześwit bramowy, którym nowa ulica poprowadzi w głąb kwartału.
Wylot od strony nowej ulicy będzie usytuowany przy gmachu Mediateki. W dalszych planach jest remont ul. Moniuszki, która zamieni się
w woonerf, trwają też remonty dwóch dużych kamienic: budynek
mieszkalny przy ul. Tuwima 46 zmieni funkcję na budynek biurowo-usługowy, jego główną część zajmą biura EC1 Łódź Miasto Kultury,
a pozostałe: biblioteka publiczna i 3 lokale usługowe w parterze.
(BeO)

Zakończył się remont ulicy Tuwima – na odcinku od Wydawniczej do Targowej zostały przebudowane jezdnia i chodniki. Remont
ulicy powiązany był z wymianą infrastruktury podziemnej, co okresowo utrudniło poruszanie się w tej części miasta. Teraz nawierzchnia
w rejonie przejść oraz na przystankach autobusowych jest dostosowana do poruszania się nawet
dla osób niedowidzących,
stanęły już wiaty przystankowe, kosze na śmieci,
ławki i stylizowane latarnie.
Powstały też dwa skwery: na
rogu Tuwima i Targowej
oraz Tuwima i Dowborczyków. A już niedługo Tuwima i Moniuszki połączy
zupełnie
nowa
ulica
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Zło banalne i kosmiczne

Fot. Wikimedia Commons

Jakie plany na przyszłość?
Planów mam wiele, ale piętrzą się trudności. Studio Filmowe
TOR, istniejące od 1967 r. i które prowadzę od 30 lat, nie wiadomo
dlaczego ma zostać włączone w jakiś wielki konglomerat. A było to
jedno ze źródeł decyzyjnych, które dawały ludziom szanse na
robienie filmów ambitniejszych, mniej komercyjnych, bardziej
zorientowanych na te wartości, które ja podzielam. Na tym polegała nasza wielobarwność. To zniknie, bo ma być wszystko scentralizowane. Obecna władza ma skłonność do centralizowania wszystkiego, co odziedziczyła chyba po dawnej władzy. To nie jest dobre
dla kultury, która lubi wielość i różnobarwność. Martwię się tym
bardzo, gdyż nie wiem, jakie będę miał do dyspozycji narzędzia
pracy chcąc robić następny film.
No właśnie – jaki?
Od lat chcę zrobić film o Jadwidze Andegaweńskiej, ale chyba
nie ma na to sezonu, bo nie odczuwam żadnego wsparcia ze strony
aktualnych władz. Jestem więc w trudnym czasie, a jak się ma 80 lat,
to tym bardziej jest ciężko. Mam też gotowy inny film. Planów
zatem mam nadal wiele i dużo też jeżdżę z wykładami.
Do jakiego filmu jest Pan najbardziej przywiązany?
Nie ma takich preferencji. Nie mam prawa się nad tym zastanawiać. Moje filmy krążą w różnych rejonach świata, w jednym podoba się ten, w innym kolejny. Nie mogę nikomu mówić, co ma się
podobać. Zostawiam to jak owoce na straganie, niech każdy wybiera
to, na co ma ochotę.
W czołówkach Pana filmów powtarzają się niektóre nazwiska. Zdradzi Pan swoich ulubionych aktorów?
Jestem bardzo wierny moim aktorom. Miałem kogoś takiego,
jak Zbyszek Zapasiewicz, który był moim „dyżurnym” inteligentem
i występował w wielu moich filmach. Podobnie jak Maja Komorowska, która też często u mnie grała. Takich aktorów mam wielu.
W „Eterze” występuje Jacek Poniedziałek, Andrzej Chyra zagrał co
prawda tylko dwa razy, ale jest na mojej liście, Tadeusz Bradecki,
występujący w prawie każdym moim filmie, a z zagranicznych
Mathieu Carrière, który pojawiał się u mnie parokrotnie, Remo
Girone, z którym bardzo się prywatnie lubimy i jego żona Victoria
Zinny, która zadebiutowała w „Viridianie”. Wracam do tych aktorów, bo zawsze są moim wsparciem.
Pełni Pan wielorakie funkcje w wielu festiwalach i organizacjach...
Jestem w ogromnej ilości fundacji i działamy na różnych
polach. Właśnie wracam z obozu Fundacji „Żyć z pasją” w Zakopanem zorganizowanego dla młodzieży. Działam też w Fundacji
„Karuzela Kultury”, która swego czasu robiła w Świnoujściu wydarzenia na wielką skalę dla tysięcy osób, a obecnie chce tchnąć
ducha w sferze biznesu. Wykładam w wielu miejscach na świecie,
działam w Europejskiej Akademii Filmowej, której jestem współzałożycielem, tak więc choć starość już do mnie przyszła, to nie przyniosła więcej czasu...
Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę, żeby udało się nakręcić jeszcze
wiele ważnych filmów!
Jerzy Mazur
(Wywiad nieautoryzowany)

Wywiad z Krzysztofem Zanussim,
reżyserem i dyrektorem Studia Filmowego TOR

Wychowałem się na Pana filmach, a „Iluminację” oklaskiwałem na
stojąco. Przypomnę, że mieliśmy już okazję się spotkać: Interpress zatrudnił mnie do tłumaczenia wywiadu, który miał z Panem przeprowadzić
kubański dziennikarz. Pan jednak nie dał mi zarobić – hiszpański zna
Pan znakomicie!
Tak, pamiętam to! I widzieliśmy się kiedyś na Kasprowym
Wierchu...
Dziękuję za pamięć, wracajmy jednak do teraźniejszości. Na festiwalu Transatlantyk oglądaliśmy Pana najnowszy firm ”Eter”. Jak doszło
do jego powstania?
Film jest wariacją na temat Fausta, który jest może najbardziej
europejskim mitem, nieznanym w innych kulturach – w których
rozdział ciała i duszy był tak pomyślany, jak zrobili to Grecy, a my
po nich to odziedziczyliśmy. A to, że duszę można sprzedać, na co
dzień wiemy dzisiaj świetnie. Teraz się sprzedaje dusze w cywilizacji
konsumpcyjnej – często od nas kupują nie pracę, ale duszę. To jest
nieszczęście, które znaliśmy z czasów komuny, ale dzisiaj w warunkach wolnego rynku obserwujemy jak korporacje wysysają z ludzi
ich najgłębsze uczucia i całą osobowość. Ja o tym mówię z perspektywy człowieka, który napatrzył się zła w takiej postaci, która dziś
jakby się gdzieś ukryła. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak bardzo
groźny jest potencjał tego, do czego człowiek jest zdolny – do rzeczy
najstraszniejszych, i to ten zwykły, przyzwoity, nie ten degenerat
i potwór, tylko ten przechodzień z ulicy, który podczas wojny założył niemiecki mundur i mordował w gułagach, gdzie nadzorcami
byli zwykli, niby porządni ludzie. To chciałem w filmie przekazać,
mówi on rzecz niepopularną – bójcie się sami siebie, bo człowiek jest
zdolny do rzeczy najgorszych i potrafi tego nawet nie zauważyć.
Hannah Arendt pisała, że zło jest dlatego banalne, bo można go
nie dostrzegać...
Banalny był Eichmann, a nie zło. Przyjęło się jej zdanie o banalności zła, ale to nie jest trafne. Opisuje człowieka, który mógł być
mały i ograniczony, lecz zło, które wyrządził, było kosmiczne!
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Pochodzę z Częstochowy,
Ukrainy i Łodzi!

Fotografie
na wystawach

Akiro Kurosawa też Pana inspirował...
To kolejny gigant w moich doświadczeniach filmowych. Ma 5-7 najlepszych filmów, które w życiu widziałem
– m.in. „Siedmiu samurajów”, „Rudobrodego”, „Ukryta forteca” i „Tron
we krwi”.
A widział Pan „Siedmiu wspaniałych”?
W galerii ŁTF
Byłem nawet na planie filmowym
Pana dziadkowie pochodzą
przy ul. Piotrkowtego filmu. Wszystkie sceny z wnętrz
z Polski i Ukrainy, tak?
skiej 102 przez 3
Moi dziadkowe ze stro- kręcono w Studio Filmowym Churutygodnie od 8.10 bęny ojca pochodzą z Często- busco (dzisiaj nazywa się Televisa San
dzie można oglądać
chowy, a jeden z nich miał Ángel), znajdującym się w jednej
wystawę fotografii
tam
fabrykę
świec. z dzielnic Miasta Meksyk. Wszystkie
Krzysztofa JarczewW żydowskiej rodzinie miał plenery kręcono w wioskach w Duranskiego pt. „Zapozozatem wysoką pozycję spo- go, Sonorze oraz Arizonie w USA. W Studio Churubusco też podwani”. Zobaczymy
łeczną w mieście kultu glądałem, jak się robi filmy, poznałem tam Yula Brynera, Steve
na niej portrety
Matki Boskiej i cudownego McQuena i Roberta Vaughna. Bardzo mi się film podobał, a jego
osób znanych ze
obrazu, przy którym palą reżyser John Sturges jest znakomity!
sceny politycznej
Czy nakręcił Pan western?
się tysiące świec. Ale dziai artystycznej.
– Nie
fot.
Krzysztof
Jarczewski
Tak. „Czas umierania” w 1965 r. w Churubusco
i plenerach
dek wyjechał do Meksyku,
będę Gabriela
udawał, że Garcii
prezengdzie wcześniej zamieszkał w Michoacan. Film oparty jest na opowiadaniu
Jerzego
zagraćMarqueza,
utwory Brahmsa
Zakończyła się budowa sali koncerzdjęciapisali
to chwile
„upolowane”
– mówi
aua scenariusztowane
do niego
wspólnie
Garcia
Marquez
jego brat.
ZabrałSemkowa
tam potem
i Mozarta. Następny
przyniesie
kontowej Akademii Muzycznej przy ul.swoją
Żu- dziewczynę,
tor zdjęć. – Zdecydowałem się na pełną współpracę
i Carlos
Fuentes.
z którą dzień
cert już
Orkiestry
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modelami. Dałem
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pod batutą Pawła
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a uświetni
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aparatem
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Tacy
Zrobiłem
w sumie trzy
filmy na
podstawiestroju,
jego miejscu,
książek,sytuacji.
a w 1999
r.
Urodziło
się 4 dzieci.
Z kolei ze któstronyŁódzkiej
mamy dziadkowie
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będzie towarzyszyć
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Beacie
ry od adresu
nowej sali
tytułjest
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są, jak chcą,
ale jednak„Nie
– pozowali.
o jego
opowiadanie
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z Ukrainy,
aleotrzymał
ich historia
Naj- w oparciu
Bilińskiej
Koncercie
fortepianowym
festiwal”,
a trwać
będzie
(nomen
omen!) gdzie
grafię,
kostiumy,
mimikę, rekwizyty.
A może
jednak,
kownika”.
Niezbyt mnie
lubił,
a po obejrzeniu
filmu na
kolaudacji
pierw
wyjechali
do USA,
potem
do Meksyku,
babciawpoznała
Lutosławskiego.
programie
są bez
też słowa.
aż do 18 grudnia.
Jużwyszła
17.10 na
estra- W.
dzięki
wolności
pozy, są na tych
zdjęciachprojekcji,
prawdzii wyszedł
Jedyne,
co zauważyłem
podczas
Rosjanina,
za którego
za nowej
mąż i urodziła
moją
mamę. Babcia W wstał
utwory G.
Verdiego,
i B. Brittedzieniezwykłej
stanie Orkiestra
Akade- człowieka,
wi?
Warto sprawdzić!
to w pewnym
momencie
podniósł
okulary i palcem wytarł spod oka
była
urody, Symfoniczna
poznała tu pewnego
który
zostałR. Wagnera
(18.10). Serdecznie
(BeO)filmów nie
MuzycznejPo
w pewnym
Łodzi, aby
pod
batutą się na
Z kolei
w galerii Akademickiego Ośrodłzę. Więcej z nim
robiłem.
jejmii
kochankiem.
czasie
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z dziadkiem
i poślu- zapraszamy!
Artystycznych
do 16.10
będą
Na spotkaniu mówił ka
PanInicjatyw
też o innych
wielkich pisarzach
Meksyku
biła kochanka. A pochodził on z... Łodzi!
– Octavio Paz, Juan Rulfo,
którego „Pedro
Paramo”
znamMichałowprawie na
To Pana pierwsza wizyta w Łodzi?
eksponowane
zdjęcia
Grzegorza
któryktóry
napisał
rewelacyjną
„Aurę”.
Tak. Parę lat temu byłem w Warszawie, ale tylko kilka dni, podob- pamięć, i Carlosie Fuentesie,
skiego,
obchodzi
25-lecie
pracy zawoTo kamienie milowedowej.
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Rozmowa z Arturo Ripsteinem, reżyserem
meksykańskim, laureatem FIPRESCI
Platinum Award 2019

AŻ Akademii Muzycznej

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik
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rynek
Łódzki 10(149) 2013
KULTURA

21
8

rynek ŁódzkiKULTURA
8(219) 2019

Kulturalny sierpień
Cykle koncertowe
Muzyki na żywo można w Łodzi
słuchać całe lato. Do 28 sierpnia
potrwa zorganizowany przez Łódzkie Centrum Wydarzeń cykl koncertów w Pasażu Rubinsteina Piotrkowska Kameralnie. Na Jazzowym
Rynku Manufaktury we wszystkie
niedziele sierpnia od godz. 17.00
odbywają się koncerty Manu Summer Jazz Sundays. W tym roku będą
występować duety składające się
z artystów znanych słuchaczom
z poprzednich edycji (tegoroczna
jest dziesiątą) – 4 sierpnia wystąpi
wokalistka Dorota Miśkiewicz z gitarzystą i kompozytorem Markiem
Napiórkowskim. 11 sierpnia Wojciech Karolak i Paweł Serafiński
dadzą koncert na organach Hammonda. 18 sierpnia usłyszymy Krzesimira Dębskiego i Krzysztofa Ścierańskiego, a więc duet na skrzypce
i gitarę basową. A 25 sierpnia na
zamknięcie festiwalu wystąpią wokalista Wojciech Myrczek i pianista
Paweł Tomaszewski. Muzeum Włókiennictwa gości cykl Geyer Music
Factory – w tym roku na dziedzińcu
koncertują soliści i zespoły wywodzące się z Łodzi – 9 sierpnia Tubis
Trio i Magdalena Kumorek wykonają tam piosenki Krzysztofa Komedy,
16 sierpnia Varius Manx i Kasia
Stankiewicz – utwory z albumu
„Ent”, a 23 sierpnia Apertus Quartet
i Katarzyna Dąbrowska dadzą koncert muzyki filmowej. Natomiast 24
sierpnia o godz.19.00 w klasztorze
ojców franciszkanów w Łagiewnikach odbędzie się koncert XXV Festiwalu „Muzyka w starym klasztorze”,
w którym zabrzmią utwory Griega,
Chopina i Mozarta. Z kolei Wytwórnia zaprasza na koncerty 12. Letniej
Akademii Jazzu; w sierpniu wystąpi
m.in. Marcin Wasilewski Trio oraz
japońska wokalistka Yumi Ito, a na
finał 29 sierpnia odbędzie się koncert „Singing with Sinatra” – wykonawcy to Jarek Wist oraz Krzysztof
Herdin Big Band. W regionie koncertują muzycy zaproszeni przez Filharmonię Łódzką na Festiwal Kolory Polski – w sierpniu zaplanowane
są koncerty w Wolborzu, w Bełdowie, w Nieborowie, przy wzgórzu
zamkowym w Sieradzu i w Poświętnem. Finałowy koncert pt. „Harfy
Papuszy” – 31 sierpnia w sali Filharmonii.
Teatr w Pasażu Róży
Podwórko przy Piotrkowskiej 3
stało się plenerowym teatrem – 9
sierpnia będzie tam wystawiony
monodram „10 sekretów Marilyn
Monroe” (w tytułowej roli Sonia
Bohosiewicz), 16 sierpnia „Emigranci” Mrożka, 23 sierpnia „Dobry wieczór z Pakosińską” z udziałem
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Goście zwiedzający wnętrza Pałacu Herbsta podczas Senioraliów

Instant Composition Contest Transatlantyk

Yumi Ito

Teatralny Pasaż Róży

9

Grupy MoCarta, a 30 sierpnia – „Obóz
przetrwania” z Olgą Borys. W każdą niedzielę pasaż zamienia się w teatr dla
dzieci: o godz.12.00 zaczynają się spektakle, po bajce dzieci biorą udział w zabawach prowadzonych przez animatorów,
a na rodziców czeka kawa.
Muzea
W Muzeum Miasta Łodzi na parterze Pałacu Poznańskich można oglądać
grafiki, rysunki, płaskorzeźby, obrazy
i zdjęcia na ekspozycji „Ekspresje Wolności. Bunt i Jung Idysz – wystawa, której nie było…”. W ms1 cały miesiąc
będzie eksponowana duża wystawa
rysunków, rzeźb i obiektów Marka
Chlandy. Pałac Herbsta 7 sierpnia zaprasza na warsztaty pt. „Deszczułeczka
z ogrodu”, a 23 sierpnia na spotkanie
warsztatowe dla dorosłych wokół twórczości Konrada Krzyżanowskiego –
kończy się prezentacja dzieł tego artysty
i ostatnie oprowadzanie kuratorskie
zaplanowano na 30 sierpnia.
Film
Miłośnikom kina cały lipiec wypełnił Festiwal Filmowy Transatlantyk,
który pobił rekord frekwencji – były
długie kolejki po bilety oraz wyprzedane
seanse. W tym roku publiczność najwyżej oceniła film „Błąd systemu” w reżyserii Nory Fingscheidt, którego twórcy
odebrali Transatlantyk Distribution
Award w wysokości 40000 zł. Jury Młodych Krytyków za najlepszy film festiwalu uznało „Kiedy odejdę” Nimroda
Eldara, a wyróżniło wstrząsającą relację
z ogarniętej wojną domową Syrii pt.
„Still Recording”. Pierwszą nagrodę
w Konkursie Polskich Krótkich Metraży
odebrał Piotr Milczarek – reżyser filmu
„Deszcz”. Z kolei Konkurs Kompozytorski Transatlantyk Instant Composition Contest, jedyny na świecie konkurs
improwizacji natychmiastowej, zwyciężyła Zuzanna Całka. Festiwal gościł
gwiazdy kina: na spotkanie z widzami
przyjechał Krzysztof Zanussi, a nagrodę
Stowarzyszenia Krytyków Filmowych
Fipresci Platinum Award odebrał Antonio Ripstein – rozmowy z reżyserami na
str. 7). W sierpniu też nie zabraknie ciekawych wydarzeń filmowych. Do końca
wakacji potrwa festiwal filmowy Polówka, którego pokazy zaczynają się o godz.
21.00 w kilkunastu lokalizacjach w całej
Łodzi, a w każdą niedzielę odbywają się
projekcje bajkowego kina w cyklu Ogrody Geyera.
Sztuka Uliczna
Na Pietrynie w weekendy popisują
się uczestnicy Festiwalu Sztuki Ulicznej
Hokus Pokus, którzy stworzą w przestrzeni Piotrkowskiej trzy malowidła
3D, 4 sierpnia dadzą pokaz efektownego
„vertical dance” na ścianie jednej
z kamienic w pasażu Schillera, 18 sierpnia będą pokazy malowania ciała i występy mimów.
Beata Ostojska

KULTURA

Stompel o muzyce
Zajrzeliśmy w lipcu do księgarni E. Stompel przy Piotrkowskiej
11. Jest tu jedna z najpokaźniejszych w Łodzi półek z książkami
o muzyce. Trzeba tylko wejść na pierwsze piętro, gdzie p. Marek
Kwiatkowski pomoże w wyborze potrzebnych pozycji. A jest w księgarni wszystko – są nuty, poradniki gry na różnego rodzaju instrumentach, płyty na CD i DVD, albumy („Chopin” przeceniony na 30
zł!) i monografie (nawet kryminał „Sidła” Grażyny Bacewicz, jednej
z najważniejszych polskich kompozytorek i skrzypaczek XX wieku!).
Mnóstwo książek z rabatami, jest w czym przebierać, a radzę przed
wejściem zajrzeć na Facebook księgarni!
(jm)

„Światowid” ze Znakiem
Przegląd w tej księgarni warto rozpocząć od półki Wydawnictwa ZNAK, oferującej rabaty nawet do 50%. Znajdziemy tu
słynne „Niepokorne Day” Kamila Janickiego, „House of Cards” Michaela Dobbsa
czy pisma „Czas odwagi” Pawła VI. Szczególnie polecam erudycyjne książki wybitnego znawcy Polski i Europy Normana
Daviesa, a do czytania na plaży nad Bałty-

kiem namawiam do kupna książki Anny
Lisieckiej „Wakacje 1939 – z Kiepurą na
Molo, z Gombrowiczem na statku, z Nałkowską u wód”. Dla dzieci znajdziemy tu
wspaniale ilustrowane książki, wygrywające
konkursy grafiki dziecięcej. Jak zwykle
przesympatyczna obsługa i świetny Facebook, trzeba tu wpadać!
(jm)

Jak odnaleźć siebie
Największym marzeniem Moniki Wiśniewskiej, nauczycielki
języka angielskiego w Chełmży, było zamieszkać w Anglii. W 2004 r.
wyjechała tam i krok po kroku realizowała swoje marzenia. Nagle
traci wszystko, łącznie z ukochanym mężczyzną. Ale nie daje za
wygraną i walczy o siebie. Efektem jest książka „Polska dziewczyna

KSIĄŻKI

w pogoni za angielskim snem”. Najpierw
ukazała się po angielsku w 2018 r., teraz
dostajemy polską wersję. – To współczesny
klasyk, który będzie czytany przez pokolenia. Stylem przypomina Stephena Kinga, romantyzmem
Jane Eyre, psychologią miłości i namiętności 50
Twarzy Greya, a perypetiami z mężczyznami –
Bridget Jones. Żadna jednak ze wspomnianych
książek nie jest tak głęboka w przekazie i uduchowiona, gdyż autorka opisuje swoje duchowe oświecenie i znalezienie miłości do siebie. Kiedy kochasz
siebie, kochasz też cały świat – napisał jeden
z jej pierwszych czytelników. Autorka
odważnie pokazuje na własnym przykładzie jak można odmienić swój los na lepsze, jeśli tylko mamy odwagę, aby spojrzeć
w głąb duszy i zrozumieć siebie. To
nie tylko fascynująca, pełnych zawirowań opowieść o życiu – to
poradnik jak znaleźć odpowiedź na pytania i rozterki. – Moje serce
zostało złamane, ale je naprawiłam, a teraz dzielę się nim z całym światem –
wyznaje Monika Wiśniewska. Gorąco polecam, a książkę można
kupić tutaj: https://monikawisniewskaauthor.com/
Jerzy Mazur
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smaków

rekomenduje JERZY MAZUR

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

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

tel. 42 636 31 30
ul. Piotrkowska 82
www.meimei.pl

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

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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Zielony Pub po zmianach

Rozmowa z Claudią Kobosa,
współwłaścicielką „Irish Pub”

Przejęliście z ojcem restaurację w marcu.
Jaką macie wizję lokalu?
Stawiamy na dobrą kuchnię, z której „Irish Pub” zawsze słynął. Chcemy,
aby ludzie tu przychodzili z rodziną
i znajomymi – spędzali mile czas. To
jedno z niewielu miejsc w Łodzi, w którym jest muzyka na żywo, przy której
można spróbować wspaniałych
potraw. Mamy bardzo urozmaicone
kompozycje i nietuzinkowe połączenia smaków. Dzisiaj będziemy degustować np. krewetki na ananasie i doradę zapieczoną w soli morskiej – kelner
przynosi potrawę i na miejscu usuwa
sól, odkrywając danie. Chyba nie ma
drugiego takiego lokalu w Łodzi!
Macie znakomitą kartę trunków!
Tak. Można tu napić się dobrego
wina, rewelacyjnej whisky, wspaniałego
guinnessa, a także zielonego piwa. Oferujemy deskę degustacyjną z trzema
rodzajami piwa w kufelkach. Koncerty
zaczynamy w czwartki i trwają do soboty, zaś w niedziele zapraszamy na
rodzinne obiady domowe od 12.30
do 17.00. Mamy dania dla najmłodszych w mniejszych porcjach, w menu
jest również stała pozycja 1/2 pieczonej
kaczki. Niedzielną kartę dań zmienia-

my co tydzień, a podczas obiadów między stolikami krąży iluzjonista i zabawia
dzieci. Rodzice są zachwyceni! W tygodniu także oferujemy zestawy obiadowe
w specjalnej cenie 25 zł. Przygotowywane
są przez wspaniałe dziewczyny, które są
jak gospodynie domowe – cały personel
kuchni jest żeński! Gdy przygotowujemy
kartę dań, wychodzą ze swoimi propozycjami, dyskutujemy i wspólnie obmyślamy propozycje menu. Nie chcę narzucać
gotowych przepisów, a wydobyć z propozycji dziewczyn jak najwięcej smaku! Kreatywność i pasja w kuchni jest najważniejsza. Dlatego dbam o to w naszym personelu i atmosfera jest wspaniała, jak
w kuchni u Włochów!
Mówią tam, że ostatnim składnikiem
dobrego dania jest... miłość!
Oczywiście. Przyjmując pokarm
pobieramy jego energię, a jak ktoś emanuje negatywną energią, nigdy nie przyrządzi dobrego dania. Atmosfera
w kuchni jest najważniejsza!
Jak często zmieniacie menu?
Staramy się przygotowywać kartę dań sezonowo, bazujemy na świeżych produktach sezonowych. Nasza karta zmienia się wraz z porami
roku. Ciężkie dania zostawiamy na zimę, latem podajemy coś orzeźwiającego i lekkiego. Co najważniejsze, karta dań nie może być nudna!
Nasza najnowsza karta będzie aktualna do października, a chcemy
do nas przyciągnąć łodzian, którzy być może nie wiedzą, że serwujemy
wyśmienite potrawy. Wiele osób sądzi, że w Pubie warto tylko napić się
piwa, a my zapraszamy tych, którzy jeszcze nie mieli okazji spróbować
naszych dań, a akurat wybrali się na spacer po ulicy Piotrkowskiej.
Dziękuję za rozmowę i życzę kompletu gości!
Jerzy Mazur

Arturówek w nowej szacie
W sierpniu koniecznie trzeba się
wybrać do Arturówka. Od zarania było
to tradycyjne miejsce rekreacji łodzian,
a na przełomie wieku XIX i XX co bardziej wytworniejsi mieszkańcy miasta
dojeżdżali tu ekskluzywnymi bryczkami
i dorożkami. Pamiętam czasy, kiedy tu
przyjeżdżaliśmy z rodzicami na piknik –
z przygotowanymi kanapkami i herbatą
w termosie. W latach 1960 czasami trudno tu było znaleźć miejsce na kocyk przy
plaży! Sześć lat temu MOSiR został przejęty w przetargu przez nowego inwestora,
który przeprowadził modernizację obiektu. Poszerzona została działalność,
powstały nowe lokale gastronomiczne
i można tu teraz lepiej spędzić czas słuchając w weekendy koncertów Magdaleny Dudzic. Kuchnię prowadzi Mario
Santi, specjalizujący się w daniach włoskich. Zjemy tu jeden z najlepszych makaronów z frutti di Mare w Łodzi!
Kompleks noclegowo-gastronomiczno-
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-rozrywkowy w Arturówku jest w unikatowym w Europie miejskim
lesie na powierzchni 1200 hektarów. Latem nad trzema stawami
zmieści się prawie 5000 osób, a w samym ośrodku MOSiR jest prawie
70 miejsc noclegowych w domkach leśnych i obiektach murowanych. Znajduje się tu przystań wodna, piaszczyste plaże, korty tenisowe, place zabaw dla dzieci i ścieżki zdrowia. Przy jednym z akwenów
jest przystań wodna z kajakami, rowerami wodnymi i łódkami, a na
trzecim stawie można łowić ryby. Nowy dzierżawca ma bogate plany
rozwojowe, startuje w konkursach do Budżetu Obywatelskiego
i w najbliższej przyszłości na trzecim stawie powstanie podświetlona
fontanna, która uzdatni także wodę. Ruch wody spowoduje obniżenie jej temperatury o jeden stopień, co przyczyni się także do jej
uzdrowienia. Ludzie tu przychodzą karmić kaczki chlebem, a powinni kukurydzą, groszkiem zielonym i sałatą. Niedojedzony chleb
opada na dno i gnije, co zwiększa zagrożenie sinicą!
(jm, zdjęcia arch. MOSiR)
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„Tabu” otwarte!

W Łodzi otwarto nowy lokal przy Al. Piłsudskiego 14. To już trzecia restauracja, którą w tej okolicy otwiera znana łódzka firma CFI,
prowadząca także sieć hoteli – tu obok jest „Farina Bianco” oraz
„Wall Street BBQ”. O „Farina Bianco” pisaliśmy w „Rynku Łódzkim” wiele razy, opisując organizowane tu festiwale kulinarne,
magiczne wieczory oraz tzw. kolacje w ciemności. „Tabu” specjalizować się będzie w kuchni japońskiej, tajskiej i koreańskiej, a szefem
kuchni jest Janusz Michalak, który raczył nas na degustacji mnóstwem wyśmienitych sushi, japońskimi zupami, deserami oraz innymi smakołykami Orientu. Jak zapowiada inwestor, niebawem restauracja powiększy się aż o 1200 mkw. w dolnej części budynku, ale już
teraz z pewnością to największa restauracja japońska w Łodzi. Lokal
zmieści aktualnie 100 osób wliczając dwie sale prywatne o pojemności
do 20 osób każda. Mocną stroną restauracji ma być również oferta
napojów, koktajli i win oparta na autorskim projekcie „Japanese Bar
Philosophy” oddającym hołd kulturze Japonii. Niebawem nadarzy
się doskonała okazja do sprawdzenia oferty restauracji podczas Festiwalu sztuki kulinarnej „Fine Dining Week” (5-daniowe menu w festiwalowej cenie 129 zł) – start rezerwacji 9 sierpnia, festiwal odbędzie się
w dniach 28 sierpnia – 11 września
(www.finediningweek.pl). Menedżerami lokalu są Michał Bajor
oraz Monika Majdańska, którzy
zaprosili nas na degustację nowych
dań, co opiszemy w kolejnych
wydaniach „Rynku Łódzkiego”.
Jerzy Mazur
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Przychodnie z nowym sprzętem
Miejskie Centrum Medyczne na Widzewie wzbogaciło się
o sprzęt i wyposażenie warte prawie 200 tys. zł. Nowe urządzenia
trafiły do przychodni przy ul. Elsnera i przy ul. Sacharowa.
– Nie bez powodu stoimy w sali szkoły rodzenia Miejskiego Centrum
Medycznego na Widzewie przy ul. Elsnera. Większość wartego prawie
200 tysięcy złotych sprzętu i wyposażenia, które przyjechało w dwóch ciężarówkach do tej poradni, oraz pobliskiej przychodni przy ul. Sacharowa 21a,
przeznaczone jest do opieki nad mamą, jej nienarodzonym jeszcze dzieckiem
oraz nad maluchami, którzy już jako pacjenci korzystają z tej poradni podczas szczepień – mówi Adam Wieczorek, wiceprezydent Łodzi. Jakie
urządzenia dostały poradnie? M.in. detektor tętna płodu, KTG
oraz wagi dla maluchów czy przewijaki. – Lekarze i położne z tej
poradni wyjątkowo sobie chwalą detektor tętna płodu oraz składaną, przenośną wagę dla niemowlaków. Dlaczego? Mama, która jest w ciąży,
nie zawsze czuje się na siłach, by przyjść na badanie do poradni. Szczególnie
w takie upały. Wtedy ratunkiem jest przenośny detektor tętna płodu, który
lekarz może zabrać ze sobą na wizytę domową i kompleksowo przebadać
mamę i jej malucha. Przenośna waga przydaje się położnej i lekarzowi, który
odwiedza niemowlaka po powrocie do domu. Może w ten sposób kontrolować przyrost wagi u malucha – dodaje Adam Wieczorek. Do sali
szkoły rodzenia przybyły przewijaki i inne niezbędne meble.
Podobnie wzbogaciła się część gabinetów, z których pacjenci
korzystają podczas szczepienia dzieci. Są tu nowe przewijaki,
leżanki i meble. Dla „dorosłych” pacjentów są zaś m.in. dwa
nowe EKG – w tym jedno również przenośne, umożliwiające
przeprowadzenie badania w czasie wizyty domowej, oraz dwa
nowe holtery. Zmiany zauważymy zresztą w całej przychodni.
W gabinetach pojawiły się nowe parawany, leżanki, wagi dla dorosłych, szafy na medykamenty oraz szafy na dokumenty czy termometry bezdotykowe. – Warte 200 tys. zł wyposażenie dopełnia remontu,
który poradnia przy ul. Elsnera oraz przy ul. Sacharowa przeszły w 2018 r.
Wtedy z funduszy Budżetu Obywatelskiego odnowiono wnętrza przychodni:
ściany, podłogi w gabinetach oraz w korytarzu, rejestrację dla pacjentów,
którą dostosowano do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich – dodaje
Justyna Kulka, wicedyrektor MCM Widzew. Ostatnie zakupy to
też Budżet Obywatelski. A MCM Widzew nie ukrywa, że – o ile
taka będzie wola pacjentów i taki wniosek zostanie przez nich napisany – chce skorzystać jeszcze raz z BO i dokończyć inwestycje.
Dziś np. klimatyzacja jest tylko w sali do rehabilitacji. A centrum
medyczne chciałoby w nią wyposażyć cały budynek – zarówno na
Elsnera, jak i na Sacharowa. W poradni na Elsnera przyjmuje
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lekarz internista, pediatra, ginekolog, diabetolog, działa rehabilitacja z fizjoterapią i szkoła rodzenia. Przy ul. Sacharowa przyjmuje
lekarz internista. Na sprzęt dla poradni przy Elsnera przeznaczono
ponad 120 tys. zł, zaś na sprzęt na Sacharowa ok. 70 tys. zł.
(jm na podstawie materiałów prasowych UMŁ)
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Nietykalni w Chrząstkowie
Najważniejsze w strzelectwie westernowym jest bezpieczeństwo i dobra
zabawa. Aby oba te elementy mogły
towarzyszyć strzelcom podczas zawodów konieczne jest rozwijanie umiejętności i trening. W tym celu
w dniach 12-14 lipca odbył się na 1st
Western Shooting Range w Starym
Chrząstowie – obóz treningowy zorganizowany przez Prezesa Polskiego
Stowarzyszenia Strzelectwa Westernowego Włodzimierza Łuczyńskiego
SASS Regulator #68174 Trigger Hawkeye`s Training Camp. Trening miał
charakter zawodów, jednak zawodnicy rywalizowali głównie z własnymi
niedoskonałościami, dzieląc się metodami na poprawę wyników. Młodzi
stażem strzelcy mogli w spokojnej
atmosferze odbyć swoje pierwsze starty. Kolejny raz na strzelnicę przyjechały także konie członków Stowarzyszenia. Na co dzień stacjonujące
w stajni Super Slide Stable w Białej
bezpiecznie dojechały na miejsce
wygodnym koniowozem dzięki jednemu ze sponsorów – firmie Equihaul. The Horse Whisperer był bezkonkurencyjny wśród strzelających
jeźdźców. Jeden z wierzchowców zdecydowanie odmówił współpracy
po pierwszych przejazdach, co nieste-

ty przełożyło się na gorszy wynik dwóch
startujących na nim zawodników. Największą sensację wzbudził pojedynczy strzał
wykonany przez Long P, który zajmując
trzecią pozycję w konkurencji Fast Draw,
przy okazji rozbijania balonika trafił w aluminiowy drucik o szerokości jedynie 4 mm
– i to tak, że w locie uchwycony został ołowiany pocisk!
Nowy rozdział w konkurencjach rozgrywanych na zawodach PSSW rozpoczęła zainaugurowana konkurencja Nietykalni. Wykraczając poza ramy czasowe westernów i sięgając po zdobycze lat 20 zawodnicy chwycili
w dłonie legendarnego Tommy gun`a czyli
pistolet Thompson. Czasy prohibicji i działalność Eliota Nessa stały się kanwą do rozegranego toru. Kolejna okazja do zobaczenia tej interesującej broni w dniach 20-21
września na strzelnicy PSSW. Nietykalni
będą strzelać indywidualnie jak i drużynowo. Strój z epoki zdecydowanie zalecany.
Zapraszamy. Szczegóły na www.caspoland.eu
Anna Baczyńska AKA Crazy Zebra

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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RYNEK

WWW.SOLARIS.TURYSTYKA.PL
Informacje tel. 665 911 264

Rodzinne wakacje z nami!

Centrum SOLARIS ****
RYNEK

ul. Słoneczna 16, 76-002 Łazy woj. zachodniopomorskie
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Sprawdź auto przed wyjazdem!
Wiele osób zaplanowało wyjazd na wakacje właśnie w sierpniu.
Radzimy udać się do stacji serwisowych Nastapol (ul. Kasprzka 9b, Al.
marsz. J. Piłsudskiego 162) i sprawdzić stan techniczny samochodu
przed wyjazdem na trasę. Warto także sprawdzić układ klimatyzacji,
a w razie potrzeby go odgrzybić i zweryfikować, czy nie ubyło czynnika chłodzącego. Najlepiej to sprawdzić raz w roku właśnie przed sezonem, aby nie było niespodzianek w podróży. Koniecznie sprawdzamy
układ hamowania (klocki i tarcze) oraz stan zawieszenia, przede
wszystkim amortyzatory. Na podnośniku patrzymy, czy nie wycieka
płyn chłodzący lub olej ze skrzyni biegów. Trzeba pamiętać o oponach, jest lato, ale czasami jedziemy na zimowych, bo zapominamy je
zmienić po sezonie. Sprawdzamy też oświetlenie – aby samemu
dobrze widzieć i nie oślepiać jadących z przeciwka. Jak mamy większe

obciążenie, zmieniamy regulację.
Stacje Nastapol mają specjalistyczne urządzenia i znakomitych
fachowców, którzy zabezpieczą
pojazd przed wyjazdem!

Centrum Kosmetyki Samochodowej

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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