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Karnawał z Wine Direct
W wyborze trunku na karnawał doradzą

fachowcy z salonu „Wine Direct” (Wólczańska 53,
tel. 630-25-21). Znajdziemy tu etykiety 400 win 
z całego świata, a poza tym szampany, wódki, 
whisky, brandy i mnóstwo przypraw oraz produk-
tów do przyrządzania smakowitych potraw. Tylko 
w tym salonie dostaniemy np. miód z nutą limonki! 

Polecamy tu znakomite hiszpańskie wina musują-
ce Freixenete „Carta Nevada” francuskie szampany
Pipper oraz Moet & Chandon, a miłośnikom dobrej
whisky – wytrawną, 12-letnią szkocką Laphroaig 
(w czasach prohibicji w USA sprzedawano ją z powo-
du zapachu jako... lekarstwo w aptekach!), 10-letnią
Cardu z tzw. finiszem słodowym, oraz irlandzką 
Tullamore Dew w limitowanej kamionkowej edycji.
Amatorzy greckiej Metaxy dostaną butelkę z 12-letnią
brandy w środku, a kto chce zrobić ekskluzywny 
prezent przypominający rok 1978 – kupi tu za 
399 zł butelkę francuskiego Armagnac z tegoż roczni-
ka. Zanim wpadniemy do salonu, zajrzyjmy na stronę
www.dobrewino.pl (jm)



Redaktor naczelny: Jerzy Mazur (tel.  042 657 11 33, 0 602 111 119)
j.mazur@ambos.pl

Sekretarz redakcji: Beata Ostojska
b.ostojska@ambos.pl

Sekretariat redakcji: tel.  042 657 11 22; fax 042 657 11 20
ambos@ambos.pl

Dział DTP: grafik@ambos.pl
Stale współpracują: Bożena Bednarek, Paulina Zwierzchowska, 

Agnieszka Serafińska, Krzysztof Grabiec, 
Michał Kuropatwa

Druk: Drukarnia Offsetowa WOWO
ul. Przędzalniana 20; 94-034 Łódź
tel. 042 676-78-16, 042 676-78-18

Aktualizację strony Wydawnictwa Ambos (www.rynek-lodzki.pl)
prowadzi Studio Kreacji Wizerunku Internetowego Web Design
Office (http://www.wdo.pl)

© Wydawnictwo AMBOS
91-836 Łódź
al. I Dywizji 14/1
tel. (0 42) 657 11 22, 657 11 33
tel./fax (0 42) 657 11 20
www.ambos.pl
e-mail: ambos@ambos.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. 
Wydawca nie odpowiada za treść reklam. 

The editor cannot be held responsible for the content of the advertisments.

W numerze:
INFORMATOR MIEJSKI - HOTELE 2

Karnawał z Wine Direct 2
TARGI 4-5

EXPO turystyki 4
Edukacja dla każdego 4
Budowlani na targach 5

RYNEK 6
NORYMBERGA dla strzelców 6
Przeprowadzki fachowe 6

SPORT 7
Skaczemy z muzyką 7
Rugby z najlepszą pizzą 7

MOTORYZACJA 8
Vito i Sprinter w dobrej cenie 8

CAR SERVICE 8
GASTRONOMIA 9

INTERSOLAR z pasji 9
Karnawał z Chateau Rouge 9

PLAN CENTRUM ŁODZI 10-11
RYNEK ŁÓDZKICH PRZYJEMNOŚCI 12-13
GASTRONOMIA 14-15

„Piwiarnia” Warka 15
Meksyk w sieci 15

RYNEK 16
„Wielki Mur” tradycji 16
SHANG HAI 16

GASTRONOMIA 17
Rudzka Góra na zimowo 17
Torty ślubne ekskluzywne 17
Smakowita, wygodna Sofa 17

GALERIE / TEATRY / KINA / MUZEA 18
Kulturalny luty 18

LODZ BY NIGHT 19

PORT LOTNICZY ŁÓDŹ
im. Władysława Reymonta

www.lotnisko.lodz.pl

Na okładce: „Piwiarnia” ul. Piotrkowska 40.

Egipt
Tunezja
Turcja
Izrael
Bułgaria
Grecja / Kreta / Saloniki

Lataj z Łodzi na wakacje

Lataj z Łodzi na wakacje

„Reymont” ma skład

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta dołączył 
do grona międzynarodowych lotnisk, które posiadają składy 
wolnocłowe. Pasażerowie odlatujący z Łodzi do krajów leżących
poza obszarem Unii Europejskiej mogą dokonywać tu 
teraz tanich zakupów! Skład działa w międzynarodowym 
terminalu pasażerskim nr 2 (hala odlotów) na powierzchni 
1000 metrów kwadratowych. Oferta tanich zakupów dotyczy
pasażerów udających się z Łodzi na wakacje do Egiptu, Izraela,
Tunezji i Turcji. W strefie można kupować niektóre towary 
bez podatku akcyzowego i VAT. Zlokalizowane w strefie sklepy
(Baltona, Keraniss) przygotowały też specjalną ofertę dla pasaże-
rów udających się czarterami i lotami regularnymi z Łodzi do
krajów Unii Europejskiej. Z tanich zakupów w strefie wolno-
cłowej jako pierwsi skorzystali pasażerowie, którzy w sobotę 
17 stycznia udali się do Ziemi Świętej. Od 29 stycznia z wolno-
cłowych sklepów korzystają też turyści udający się z Łodzi na
wakacje do Egiptu, a od kwietnia – do Tunezji i Turcji. Według
zapowiedzi tour-operatorów w sezonie letnim z Łodzi każdego
tygodnia może latać nawet 15 samolotów: cztery do Tunezji
(Monastir, Tunis) cztery do Egiptu (Hurhgada, Sharm El 
Sheikh), trzy do Turcji (Alanya, Antalya), dwa do Grecji 
(Chalkidiki, Kreta), jeden do Izraela oraz jeden do Bułgarii 
(Burgas). Udało się przekonać biura podróży do zaoferowania
łodzianom w tym sezonie wakacyjnym czterech premierowych
kierunków – do Bułgarii (Słoneczny Brzeg, Złote Piaski),  Grecji
(Kreta, Chalkidiki) i Egiptu (Sharm El Sheikh). Latem 2009 
czartery będą operowały z Łodzi do 9 lotnisk: Tel Aviv, Antalya,
Tunis, Monastir, Hurghada, Sharm El Sheikh, Heraklion, 
Burgas. Z lotów na wakacje z Łodzi w 2008 roku skorzystało 
44 675 pasażerów, a rok wcześniej – 5554. Postęp wyraźny, brawo
Reymont! (red)
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EXPO turystyki
„Wypoczynek z Duchami”,

„SPAcerkiem po zdrowie”, „Qul-
turalne miejsca spotkań” – to wio-
dące ekspozycje jubileuszowych
XV Międzynarodowych Targów
Regiony Turystyczne NA STYKU
KULTUR, które odbędą się w hali
EXPO na przełomie lutego i mar-
ca. Międzynarodowe Targi Łódz-
kie zapraszają na imprezę, która 
z powodzeniem od lat promuje
walory turystyczne, historię, kul-
turę, obyczaje miast, państw 
i regionów świata oraz oferty
przedstawicieli branży turystycz-
nej. Na stoiskach oznaczonych
znakiem „Wypoczynek z duchami” prezentowane będą atrakcje 
turystyczne posiadające ciekawe legendy i sympatyczne duchy, na
oznaczonych „SPAcerkiem po zdrowie” pokażą się uzdrowiska,
ośrodki SPA oraz wellness, zaś „Qulturalne Miejsca Spotkań” 
obejmą prezentację turystyki kulturowej, wydarzeń kulturalnych
oraz miast pretendujących do miana Europejskiej Stolicy Kultury 
w 2016 r. – Torunia, Lublina, Poznania i Łodzi. 

Regionem partnerskim tegorocznych targów jest Województwo
Lubuskie, które prezentować się będzie pod hasłem „Lubuskie 

– Natura Historia Legenda”. Na
stoisku województwa przez pierw-
sze dwa dni odbywać się będzie
konkurs wiedzy o regionie, a głów-
ną nagrodą jest weekend dla 2 osób
w czterogwiazdkowym Hotelu Bu-
kowy Dworek w Gronowie k/Łago-
wa Lubuskiego. Targom towarzy-
szy wiele imprez dodatkowych 
– m.in. Łódzki Jarmark Turystycz-
ny, promujący walory turystyczne
regionu, kolejny Etap Wojewódz-
kiego Konkursu „Polski Producent
Żywności”, zwiedzimy Aleję Twór-
ców Ludowych oraz wystawę 
„Pejzaż Malowany Ziemi Łódz-

kiej”. Goście będą mogli także skorzystać z wypożyczalni audio-
-przewodników – prostych w obsłudze urządzeń elektronicznych,
zawierających opisy obiektów i tras turystycznych w różnych języ-
kach. W Łodzi można już z nimi zwiedzać trasy zatytułowane 
„Piotrkowska. Salon Łodzi” oraz „Manufaktura. W królestwie 
Izraela Poznańskiego”. Razem z audio-przewodnikiem turyści otrzy-
mają specjalnie przygotowaną
mapkę z oznaczonymi punkta-
mi, omawianymi przez lektora.
Bractwa Rycerskie Ziemi Łę-
czyckiej i Sieradzkiej „Signum
Temporis” oraz drużyny Vills-
vin Hird z Gór Sowich rozbiją
swoje obozy na terenach targo-
wych, a w ramach „Spotkań 
w kuchni” gościć na imprezie
będą Carlos González-Tejera 
i Kevin Aiston. Patronat hono-
rowy nad targami objęli Minis-
ter Sportu i Turystyki, Prezes
Polskiej Organizacji Turystycz-
nej, Prezydent Miasta Łodzi,
Marszałek Województwa Łódz-
kiego.                                 (BeO)



rynek Łódzki   2(93) 2009 TARGI5

Szkoły publiczne i niepubliczne różnych typów i szczebli, wyższe
uczelnie z kraju i zagranicy, producenci pomocy dydaktycznych, 
placówki kształcenia pozaszkolnego – w sumie ponad 200 wystaw-
ców zaprezentuje swoją ofertę podczas XII Łódzkich Targów Eduka-
cyjnych, organizowanych 11–14 lutego w hali EXPO przez Między-
narodowe Targi Łódzkie i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.
Honorowy patronat nad targami przyjęli: Minister Edukacji 
Narodowej, Wojewoda Łódzki, Prezydent Miasta Łodzi, Łódzki
Kurator Oświaty oraz Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Łodzi. To największa w regionie łódzkim impreza prezentująca
wszechstronną ofertę edukacyjną. Ideą targów jest przedstawienie
młodzieży oferty placówek szkolnych, ułatwienie wyboru oraz 
przybliżenie alternatywnych form zatrudnienia i zdobywania pierw-
szych doświadczeń zawodowych. Targi z powodzeniem promują
pozytywny wizerunek szkolnictwa zawodowego: licznie uczestniczą
w nich szkoły zawodowe różnych szczebli, placówki zawodowego
kształcenia pozaszkolnego oraz pracodawcy, m.in. Mazowiecka 
Spółka Gazownictwa, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Gillet-

te Poland International,
Haering Polska Sp. z o.o.,
Procter & Gamble Ope-
rations Polska Sp. z o.o.
Podczas targów młodzież
dowie się o możliwoś-
ciach zdobycia atrakcyj-
nego zawodu na stois-
kach Izby Rzemieślni-
czej i OHP. Bardzo boga-
ta jest tegoroczna oferta

szkół wyższych i poli-
cealnych. Na targach
zaprezentuje się kilka-
dziesiąt uczelni z całe-
go kraju oraz z zagrani-
cy, m.in. AARHUS
UNIVERSITET Insti-
tute of Business and
Technology, The Da-
nish Business Academy
z Danii oraz Uniwersy-
tet Europejski Viadrina
z Niemiec. Nowością
imprezy są liczne kon-
kursy. Obok tradycyj-
nego już konkursu na
najciekawsze stoisko
targowe, młodzież uczestniczyć będzie w „Twórczym pięcioboju 
targowym”, a producenci i dystrybutorzy środków dydaktycznych 
– w konkursie na najlepszy środek dydaktyczny targów. Odbędą 
się też liczne imprezy towarzyszące: warsztaty, seminaria, pre-
zentacje. W tym roku szkolne grupy zorganizowane będą mogły
uczestniczyć w prezentacjach przygotowanych z okazji Międzynaro-
dowego Roku Astronomii przez Planetarium i Obserwatorium
Astronomiczne im. Arego Stemfelda w Łodzi, zatytułowanych
„Człowiek i Wszechświat”. Podczas imprezy promowane będzie
także kształcenie dwujęzyczne i międzynarodowe. Koniecznie trzeba
tu przyjść! 

(BeO)

Targi Budownictwa INTERBUD to jedna z największych wystaw
branży budowlanej w Polsce. Jej organizatorem jest łódzka spółka
INTERSERVIS. Ubiegłoroczna, jubileuszowa XV edycja imprezy
zajęła cztery pawilony wystawiennicze (ponad 10 tys. mkw.!) łódzkie-
go kompleksu targowego przy ul. Skorupki i Stefanowskiego. 
Swoją ofertę zaprezentowało tu przeszło 370 wystawców z Polski 
i zagranicy, a na stoiskach zobaczyliśmy sporo nowości – m.in.
inteligentny system sterowania domem, rozwiązania pozwalające
zaoszczędzić energię elektryczną, mieniące się w świetle metalizowa-
ne płytki na ściany i podłogi oraz nowoczesne wanny do hydrotera-
pii. Najbogatszą ofertę zaprezentowały jak zwykle firmy oferujące
materiały budowlane oraz promujące elementy wyposażenia wnętrz.
Sporo było producentów okien oraz drzwi i wzrosła liczba przedsię-
biorstw świadczących wykonawstwo i usługi budowlane. Tradycyjnie
imprezie towarzyszyły liczne konferencje, seminaria, m.in. X Ogól-
nopolska Konferencja Towarzystw Budownictwa Społecznego, 
IV Forum Budownictwa Wiejskiego i Giełda Domów i Mieszkań. 
W sumie imprezę odwiedziło prawie 23 tysiące zwiedzających! 

Tegoroczna edycja Targów Budownictwa INTERBUD odbędzie
się w dniach 19–22 lutego 2009 r. Jak nas w styczniu informuje orga-
nizator, swoją ofertę zaprezentuje tu 346 firm z całego kraju, ale być
może jeszcze w lutym dopiszą się nowi wystawcy. Goście imprezy
będą mogli zapoznać się z wszechstronną ofertą firm branży budow-
lanej – pojawi się wiele nowości, które konkurować będą o Złoty
Medal Targów INTERBUD. Z każdym rokiem INTERBUD zyskuje
na znaczeniu jako źródło wiedzy o przemianach zachodzących 
w polskim budownictwie. Sprzyjają temu również liczne tematyczne
imprezy towarzyszące, które stanowią integralną część targów. 
W tym roku będą to m.in. XI Ogólnopolska Konferencja 
Towarzystw Budownictwa Społecznego – spotkanie, w którym

uczestniczą przedstawiciele TBS z całej Polski; V Forum Budownic-
twa Wiejskiego – cykliczne spotkanie ze specjalistami od finansów,
wykonawstwa oraz technologii, skierowane do odbiorców z terenów
wiejskich, oraz Giełda Domów i Mieszkań – propozycja dla klien-
tów pragnących porównać zarówno ofertę mieszkaniową, jak i obo-
wiązujące na rynku ceny. to oferta Wystawcy giełdy to deweloperzy,
spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego
oraz banki – czyli na miejscu będzie można dowiedzieć się wszyst-
kiego poczynając od możliwości zaciągnięcia kredytu, przez projekt
do wykonania domu pod klucz.  (jm)

Budowlani na targach

Edukacja dla każdego
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Łódzka firma ZŁOTNICKI (www.zlotnicki.pl) działa na rynku
od 1996 r. To jedna z najbardziej doświadczonych firm branży. 
Jej właściciel Rafał Złotnicki podpatrywał wcześniej, jak się to robi 
w Niemczech, potem przeniósł do kraju najlepsze wzorce 
w przeprowadzkach – specjalne kartony do pakowania, folie 
termozgrzewalne i bąbelkowe, które znakomicie zabezpieczają 
antyki i sprzęt RTV oraz AGD przed uszkodzeniem. Sześć profesjo-
nalnych ekip w Łodzi i trzy w gdańskiej filii ma do dyspozycji 
samochody marki Mercedes o pojemności bagażowej od 22 do 48
metrów sześciennych. Najnowsze z nich to Sprintery 413, mające
udźwig 1,5 tony, oraz Apego (do 7,5 tony). W samochodach stosowa-
ne są dodatkowo styropiany, pianki wypełniające i przekładki filco-
we, a jeśli trzeba, ekipy demontują meble i na miejscu ponownie skrę-
cają. Samochody posiadają także podnośniki do przewożenia cięż-
szych urządzeń i maszyn – firma przeprowadzała już zakłady pro-
dukcyjne, instytucje użyteczności publicznej, sądy i urzędy, wykony-
wała skomplikowane prace dla banków, szpitali, Akademii Medycz-
nej oraz Politechniki Łódzkiej. 

– W Niemczech przeszedłem
niezłą szkołę nauki zawodu 
– podkreśla Rafał Złotnicki 
– dzięki temu miałem wzorce, które
udało mi się przenieść do Łodzi.
Przeprowadzaliśmy już szwalnie,
zakłady produkcyjne, elementy kon-
strukcyjne i budowlane, a jedną 
z najcięższych rzeczy, jakie przewo-
ziliśmy, to ważący prawie tonę sejf
telekomunikacji!

Firma posiada certyfikaty 
i licencje transportu w ruchu
krajowym i zagranicznym oraz
certyfikaty tajności, a każdy
ładunek ubezpieczony jest na
260 tys. zł. Wśród klientów
firmy są m.in. Art Dom, BRE-
BANK, PKO BP, Coca Cola,
ING. Takiej firmie można
zaufać!

(bb)

Przeprowadzki fachowe

W ubiegłorocznych Targach Broni Myśliwskiej, Sportowej, Arty-
kułów Terenowych i Akcesoriów IWA wzięło udział 1046 wystawców
z 50 krajów świata, a odwiedziło 31715 gości z całego globu. Z pol-
skich firm wystawiali się FAM PIONKI z Pionek, Zakład Produkcji
Obuwia LEMIGO z Grudziądza, MARGOT z Grodziska Mazo-

wieckiego i NOVCAN Władysław
Nowakowski z Działdowa. W tej branży
od kilku lat trwa w Europie dobra
koniunktura – roczne obroty sięgają 
7 miliardów euro! Na targach pokaza-
no sporo nowości zarówno dla miło-
śników tradycyjnych sportów strzelec-
kich, jak i myśliwych oraz wszelkiej
maści kolekcjonerów. Producenci amu-
nicji chwalili się nabojami, które nie
zanieczyszczają środowiska naturalne-
go, sektor optyczny targów pęczniał od
nowoczesnych lornetek z cyfrowymi
aparatami fotograficznymi, zaś na
pokazach mody sportowej i myśliw-
skiej podziwiać można było najnowsze
dzianiny i tkaniny użyte do produkcji
odzieży i obuwia. Po raz ósmy targom
towarzyszył Międzynarodowy Konkurs
Noża, cieszący się wielkim uznaniem
wśród producentów i znawców białej
broni. Nożem Roku 2008 został pro-
dukt firmy Haller Stahlwaren z Nie-
miec. Specjalną nagrodę za projekt

noża otrzymała firma Benchmade, zaś Columbia River Knife&Tool
zdobyła specjalną nagrodę za innowacyjność noża otwieranego 
ukrytym mechanizmem w rękojeści, którego specjaliści nie mogli na
targach rozgryźć! Amerykański koncern RUGER (www.ruger.com)
pokazał najnowsze rewolwery Vaquero oraz New Vaquero (640 dola-
rów w USA!) z wykończeniem z polerowanej stali nierdzewnej. 
Włoska firma UBERTI (www.uberti.com), zaprezentowała repliki
konwersji colta 1871 – broni ładowanej odprzodowo na czarny 
proch, ale przerobionej na taką, która strzela z nabojów scalo-
nych. Na targach zajrzeliśmy też na stoisko firmy PEDERSOLI
(www.davide-pedersoli.com), produkującej znakomitą broń czar-
noprochową oraz repliki kowbojskiej śrutówki Lightning, bardzo
popularnej w latach 1890. Z kolei tegoroczna IWA odbędzie się 
w dniach 13–16 marca i już teraz ostrzymy sobie na targi redakcyjne
pazurki! Michał Kuropatwa

Norymberga dla strzelców
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Luty będzie dla Pana pracowitym miesiącem...
Tak. III Halowy Międzynarodowy Mityng Skoku Wzwyż 

„PEDROS CUP 2009” odbędzie się 4 lutego w Hali „Parkowa” 
w Łodzi. Do udziału zaprosiliśmy najlepszych polskich skoczków
oraz medalistów mistrzostw Europy i świata. To kontynuacja zawo-
dów, które przez wiele lat odbywały się w Spale i łączyły skok wzwyż
z muzyką. Imprezę organizujemy wspólnie z żoną Agnieszką Party-
ką, a od kilku lat wspierają nas Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszał-
kowski oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Stowarzyszenie „Rozwój”.
W cykl mityngów PEDROS CUP weszliśmy w zeszłym roku, a zawo-
dy odbywają się w Bydgoszczy, Szczecinie i Łodzi. Firma PEDROS
od 7 lat inwestuje i buduje swoją strategię promocyjną w oparciu 
o lekkoatletykę. 

Kogo zobaczymy na zawodach w Łodzi?
Z gwiazd trzeba wymienić Ukraińca Jurija Krimarenko, Andrie-

ja Tierieszyna z Moskwy; Amerykanina Tora Harrisa, Bohdana 
Bondarenkę z Ukrainy, a liczymy też na udział Oskari Frosena 
z Finlandii. Z polskich zawodników zobaczymy łodzianina 
Sylwestra Bednarka oraz Roberta Wolskiego, Piotra Ślebodę 
i Marcina Glauberta. Mam nadzieję, że impreza będzie emocjonują-
cym połączeniem zawodów sportowych z muzyką i zabawą. 3 lutego
do tej samej hali o godz. 11.00 zapraszamy najmłodszych, aby mogli
obejrzeć zawody młodzieży w kategorii od 12 do 19 lat.

Skąd pomysł na takie zawody?
Wymyśliłem je wspólnie 

z moim trenerem, panem Edwar-
dem Hatalą. Chcieliśmy takie
mityngi, które masowo odbywają
się w Niemczech, Wielkiej Bryta-
nii i Chorwacji przenieść na nasz
teren. To jest bardzo widowiskowa
forma oglądania lekkoatletyki
przy muzyce. Łódzki mityng to
drugie wydarzenie w sezonie halo-
wym – pierwszym jest PEDROS
CUP w Bydgoszczy, który łączy
skok wzwyż ze skokiem o tyczce.

Jak Pan ocenia miejsce Łodzi na sportowej mapie Polski?
Bywało lepiej. Mamy ŁKS w ekstraklasie i Widzew na jej zaple-

czu. Naszą wizytówką od wielu lat są siatkarki i rugbiści Budowlani
Łódź. Kłopotów jednak nie brakuje, czego przykładem są koszyka-
rze i koszykarki ŁKS. W dyskusjach o łódzkim sporcie temat zawsze
kończy się na pieniądzach. Jeżeli zawodnicy i drużyny przetrwają ten
rok, to będzie tylko lepiej. A w regionie możemy się też pochwalić
Skrą Bełchatów, naszym okienkiem na Europę. 

(Notował: jm)

Budowlani Łódź dwa lata z rzędu zdobywali mistrzostwo kraju,
w kolejnym zdobyli srebro. Są jeszcze inne takie kluby w Polsce?

Choćby AZS AWF, którego skład oparty jest na studentach
AWF; Lechia Gdańsk i Ogniwo Sopot sięgały po tytuł Mistrza 
Polski po dwa lub trzy razy z rzędu lub z krótką przerwą. To rzeczy-
wiście duży wyczyn i cieszę się, że nam też się to udało!

W czym tkwi tajemnica sukcesu? 
Wszystko zaczyna się już od szkolenia juniorów. Jak w 1969 r.

powstała sekcja rugby w Budowlanych, to zaczęliśmy szkolić junio-
rów, którzy w ciągu 7 następnych lat pięciokrotnie zdobywali mis-
trzostwo Polski, wicemistrzostwo i raz trzecie miejsce. Najważniej-
sza w klubie jest organizacja. Trzeba też mieć sponsorów i mene-
dżera. My to mieliśmy. Naszymi sponsorami były firmy Blachy 

Pruszyński, Dom Bank i Urząd
Miasta Łodzi. Poza tym bardzo
ważna jest atmosfera wokół klubu 
w mieście. My mieliśmy bardzo
mocne wsparcie w łódzkiej prasie.

Przez lata pracował Pan spo-
łecznie. Czy definitywnie pożegnał
Pan sport?

Wychodzę z założenia, że kie-
dy nie pracuje się na pensji lub
kontrakcie, to praca powinna
dawać satysfakcję i przyjemność. 
I odnoszę to nie tylko do zawod-
ników i sukcesów drużyny, ale
także do całego środowiska. A jeśli
w takim układzie praca sprawia
coraz mniejszą przyjemność, to
trzeba z niej rezygnować. Na 
bieżąco śledzę jednak najważniej-

sze rozgrywki na świecie, co pozwala
obserwować zmiany zachodzące w spor-
cie. Poza tym bardzo ważne jest dla mnie
życie rodzinne – mam dwóch wnuków  6-
i 4-letniego i staram się poświęcać im jak
najwięcej czasu.

A jak powstała pizzeria „In Centro”? 
Kiedy skończyłem studia długo szu-

kałem dla siebie miejsca – chciałem upra-
wiać sport, który poznałem na AWF. 
W Łodzi nie było klubu rugby, więc
pozostawałem w Warszawie. W latach
1963-1974 byłem reprezentantem Polski –
33 razy wystąpiłem w koszulce z orłem, w tym czasie byłem instruk-
torem sportu, sekretarzem klubu, wreszcie nauczycielem. Trenowa-
łem kadrę juniorów, a od 1976 do 1990 r. zostałem zatrudniony
przez Polską Federację Sportu jako trener reprezentacji Polski senio-
rów. Po zakończeniu kontraktu nadszedł czas na zmiany. Mój przy-
jaciel, także rugbista, pracował wtedy w Szwecji w pizzerii, w 1991 r.
wrócił do kraju i założył pizzerię w Warszawie. Zobaczyłem, że jest
to jakiś pomysł na życie. Zaproponowałem mu założenie podobne-
go lokalu w Łodzi. Po miesiącach poszukiwań znalazłem miejsce
i od grudnia 1991 r. przy Piotrkowskiej 153 działa „In Centro”.
Pierwsze lata były trudne, potem jakoś poszło! Właśnie działalność
gastronomiczna pozwoliła mi na społeczną pracę trenerską – naj-
pierw z reprezentacją Polski juniorów, potem z klubem Budowlani
Łódź. Co prawda w pizzeriach jest ostatnio coraz większa konku-
rencja, ale jak się dobrze przyjrzeć, co inni serwują, to zawsze mniej
lub więcej wychodzi nasze menu i nasza technologia. To chyba też
jakiś sukces...

Życzę kolejnych i dziękuję za rozmowę. Jerzy Mazur

Skaczemy z muzyką

Rugby z najlepszą pizząRugby z najlepszą pizzą

Rozmowa z Arturem Partyką, srebrnym medalistą skoku wzwyż z Olimpiady w Atlancie w 1996 r.

Rozmowa z Ryszardem Wiejskim, byłym trenerem rugby i współwłaścicielem pizzerii „In Centro”
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CAR SERVICE    CAR SERVICE    CAR SERVICE    CAR SERVICE 

Partner hurtowy w regionie łódzkim

Łódź, A. Struga 26

OWLEX
autoryzowany koncesjoner 

PEUGEOT
sprzedaż   serwis  

przeglądy techniczne   blacharnia-lakiernia
u zbiegu ul. 3 Maja i Pabianickiej; tel. 042 683 33 31 

www.owlex.peugeot.com.pl, e-mail: owlex@peugeot.com.pl

K&K KIEŁBOWSKI - serwis samochodowy FORD

93-418 Łódź, ul. Aleksandra 15, tel. 0-42 680-14-83

FORD
sprzedaż części zamiennych 
(oryginały i zamienniki), naprawa,  
pompy wtryskowe, silniki, 
skrzynie biegów, tylne mosty, 
zawieszenie. 

SERWIS OPON w Łodzi
ul. Wersalska 46       tel. 0-42 652-62-81

ul. A. Struga 26         tel. 0-42 637-38-17

ul. Zgierska 108        tel. 0-42 654-42-13

SERWIS OPON w Zgierzu
ul. Rembowskiego 8    tel. 0-42 715-42-06

Trwa akcja wyprzedaży
samochodów dostawczych
Mercedes-Benz Vito oraz
Sprinter z rocznika 2008.
Kompaktowe Vito można
obecnie kupić już od 59900 zł
netto, Sprinter w wersji fur-
gon dostępny jest od 73700 zł
netto, a w wersji podwozia
pod zabudowę – od 68100 zł

netto. Vito i Sprinter dzięki różnorodności wariantów oraz rozwią-
zań sprostają wyzwaniom i specyfice zadań transportowych każdej
firmy, a dzięki akcji wyprzedaży rocznika 2008 ich ceny są jeszcze
bardziej przystępne. 

Z kolei Mercedes-Benz Leasing Polska przygotował specjalną
ofertę dla klientów stawiających na niezawodność, komfort 
i bezpieczeństwo jazdy Sprinterem – jest on teraz dostępny 
w niezwykle atrakcyjnej ofercie kredytu
50/50 oraz leasingu. Wszystkie koszty
dwuletniej umowy leasingowej to 104 proc.
ceny pojazdu, zaś trzyletniej – 106 proc.
Samochody dostawcze koncernu oraz
szczegółowy cennik i ofertę finansowania
obejrzymy w autoryzowanej stacji obsługi
Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Łódź
przy ul. Aleksandrowskiej 11. Zapraszamy!

(jm)

Vito i Sprinter w dobrej cenie
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13 września 2008 firma obchodziła 20-lecie
istnienia. Ale działalność gastronomiczną rozpo-
czął Pan dużo wcześniej...

Tak. Pierwszy bar założyłem w 1968 r. na
przystanku w lesie tuszyńskim. Nieźle funkcjo-
nował przez rok, ale mając dwadzieścia lat i głowę

pełną pomysłów, chciałem  nowych wyzwań, zwiedzać świat, pozna-
wać nowe miejsca i ludzi. W  1969 r. trafiłem do Świnoujścia, gdzie
prowadziłem szaszłykarnię. To był strzał w dziesiątkę na kilka sezo-
nów – dopóki w kraju było mięso. Jak nie dostaliśmy przydziału,
mogliśmy tylko sprzedawać kurczaki i kaszankę. W 1973 r. na dwor-
cu w Koluszkach postawiłem budkę z lodami, rurkami i goframi,
potem zrobiłem to samo w Skierniewicach.

Kiedy Pan trafił do Buczka?
Działkę kupiłem w 1980 r., ale przeniosłem się dopiero w stanie

wojennym. Nie tylko mięsa wtedy brakowało, nie było praktycznie
niczego. Miałem już rodzinę, z czegoś trzeba było ją utrzymać. Para-
doksalnie dla chleba rzuciłem gastronomię – na szczęście na krótko.
Założyłem najpierw zakład rzemieślniczy i zajmowałem się tworzy-
wami sztucznymi oraz galanterią skórzaną. Produkowałem nawet
kółka do hula-hopów i stworzyłem domową plantację boczniaka. 
W 1983 r. uruchomiłem tu waflarnię, robiłem ryż oblewany cukrem,
ciągle eksperymentowałem!

A jak powstała słynna pompa cieplna? 
Pozyskiwanie energii fascynowało mnie od najmłodszych lat. 

Z trudem zdobywałem na ten temat materiały w czasach, kiedy
dostęp do informacji był zupełnie inny niż dzisiaj. Pompę 
cieplną zbudowałem w 1984 r. na bazie maszyny do lodów włoskich: 

wypompowywała ciepło z jednego medium i oddawała do drugiego.
Wywierciłem po prostu studnię głębinową i z tej wody pompowałem
ciepło do ogrzewania budynku. Potem zbudowałem kolektor, który
wystawiłem do słońca, i uzyskałem zimą temperaturę 94 stopnie C.
Prawie 90 proc. powierzchni Polski ma energię geotermalną. Wszyst-
kie miasta możemy tą energią ogrzać, nie potrzebujemy gazu od
Rosji! W Polsce wciąż mało doceniamy naturalne źródła energii. Na
świecie istnieją biogazownie napędzane słomą. Ja również wykorzys-
tuję resztki oleju spożywczego do elektrowni napędzanej olejem. 
W naszych karczmach „Raz na Wozie” wszystko smażone jest na
świeżym oleju, bo starszy to cenne źródło energii!

Kiedy zaczął działać zakład w Buczku?
W 1990 roku udało się wyposażyć pierwsze pomieszczenia 

i uruchomić produkcję. W Łodzi było 17 restauracji, ale na każdym
rogu stała budka z zapiekanką. Później gastronomia się rozwinęła,
pojawiły się hot-dogi i hamburgery. W 1991 r. ruszyłem z produkcją
hamburgerów, na długo przed McDonald’sem. Robię je do dziś.
Możemy produkować ogromną ilość asortymentów, bo mamy recep-
tury w archiwum. Koncentrujemy się na polskiej kuchni, najlepszej
kuchni świata. Robimy dziś około 300 produktów. Wciąż gromadzę
przepisy starych mistrzów: na same zupy mam ich ponad 1500, 
w tym 30 na cebulową. Możemy robić zupę piwną oraz zupę „nic” –
z zagotowanego mleka i wanilii. I dalej eksperymentujemy. Chcemy
20 lutego zaprosić przyjaciół do Buczka na jubileusz 20-lecia firmy,
na którym upieczemy byka w całości. Nikomu na świecie jeszcze się
to nie udało, nawet w Teksasie, ale mnie się kiedyś przyśniło, jak to
zrobić. Piec już przetestowałem, stoi gotowy w namiocie. 

Życzę kolejnych sukcesów i dziękuję za rozmowę. Jerzy Mazur 

INTERSOLAR z pasji
Rozmowa ze Stanisławem Staniszewskim, 
właścicielem firmy INTERSOLAR i sieci karczm „Raz na Wozie”  

Najprzedniejsze wina fran-
cuskie kupimy na karnawał w sa-
lonie Chateau Rouge przy ul. 
6 Sierpnia 4 (tel. 605-123-127).
Wbrew obiegowym opiniom, fran-
cuskie wina nie są drogie. W salo-
nie dostaniemy dobrej jakości
wino już za 20 zł, a średnia cena to
30-40 zł. Prawdziwy szampan jest
oczywiście droższy – za butelkę
wytrawnego Champagne de De-
voux zapłacimy prawie 230 zł, ale
znakomity Michel Brocard kosz-
tuje połowę mniej. 

Francja słynie z win (w samym
Bordeaux wytwarza się prawie 
miliard butelek rocznie!), a salon
Chateau Rouge stara się do Polski
sprowadzać te mniej znane wina
francuskie, za to właśnie – tanie.
Kupimy tu w sumie wina ok. 

20 najlepszych producentów francuskich. W lutym np. będą tu 
promowane wina z regionu Savoie z południowo-wschodniej Francji,
oraz Roussillon, graniczącego na południu z Hiszpanią. Stamtąd
pochodzi znakomite, białe słodkie wino Rivesaltes firmy Domaine
Boucabeille. Z doliny Rodanu rozkoszować się będziemy półwytraw-
nym czerwonym winem Gigondas firmy Moulin de la Gardette, 
a z samego Bordeaux – wytrawnym czerwonym Fronsac firmy 
Chateau l’Escarderie. W salonie są również świetne białe półsłodkie

wina alzackie Gewurztraminer
firmy Meyer-Foune, a koneserzy
znajdą tu także półwytrawne czer-
wone wino Vosne-Romanee 1er Cru
(najwyższe jest Grand Cru, potem są
klasy od 1 do niższych) z winnic
Bruno Desaunay-Bissey, choć fak-
tycznie należy ono do górnej półki
cenowej – butelka kosztuje 163 zł.
Czego się jednak nie robi dla
smaku..                                         (jm)

Karnawał z Chateau Rouge
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Pierwsza restauracja „The Mexican” powstała w Łodzi przy ulicy
Piotrkowskiej 67 w 2003 r., dziś działa pod tym szyldem już pięć
lokali – dwa w Warszawie i po jednym w Poznaniu, Wrocławiu oraz
Zakopanem, a planowane są następne, m.in. w Krakowie. Wszystkie
serwują dania przygotowane w oparciu o receptury kuchni meksy-
kańskiej. Od początku istnienia szefem kuchni łódzkiego „The
Mexican” jest Piotr Wesołowski, który stosuje polskie produkty, ale
z oryginalnymi meksykańskimi przyprawami i dodatkami (m.in.
suszoną papryką i kaktusami w marynacie). Z jego rekomendacji
wypróbowaliśmy lomo de cerdo especial, polędwicę wieprzową wysma-
żoną na patelni, następnie duszoną z warzywami i doprawioną ostry-
mi przyprawami, serwowaną z ryżem meksykańskim, który ma cha-
rakterystyczną żółtą barwę i delikatny smak. Palce lizać!

Radzimy wybrać się tu na obiad z rodziną – i dla najmłodszych
znajdzie się coś pysznego i łagodnego w smaku, a czas pobytu 
urozmaicą malowanki i baloniki, którymi obsługa obdarowuje
małych gości. Część dań w karcie zmienia się wraz z porą roku, 
a wnętrza i stroje pracowników nawiązują do meksykańskiej legendy

„bandoleros”. Od czwartku do niedzieli po godz. 19.00 zjemy tu
kolację przy dźwiękach gitar Manuela Murilla Montenegra i Rafaela
Alfara Alvarada. Na spragnionych czeka w lokalu duży wybór drin-
ków – od tradycyjnej margarity na bazie truskawek, do kubańskich
mojito i pińacolada oraz brazylijskiej caipirinhy. Ze względu na wyjąt-
kową kuchnię, obfite porcje, przystępne ceny i miłą atmosferę, 
restauracja cieszy się dużą popularnością. Odwiedzili ją m.in. Paweł
Wilczak, Jerzy Stuhr, Mariusz Pudzianowski, Katarzyna Skrzynecka
i Anna Przybylska, a ich podobizny wiszą na ścianach jako klasycz-
ne listy gończe WANTED. Każdy zresztą może tu sobie zamówić
taką pamiątkę i otrzymać ją przy zamówieniu olbrzymiej Margarity
Grande. Na Walentynki zaś w restauracji pojawią się specjalne drinki
i menu dla zakochanych. Zapraszamy! (BeO)

Meksyk w sieci

Piwiarnia Warki jest już w Łodzi i zaprasza na Piotrkowską 40 
– w miejsce wyjątkowe, w którym można się odprężyć wśród przyja-
ciół i w ciekawy sposób spędzić wolny czas przy kuflu piwa! Obok
niezwykłej atmosfery i smacznego piwa czekają tu na gości dodatko-
we atrakcje: transmisje wydarzeń sportowych (w szczególności meczy
piłki nożnej!) na dużych telebimach oraz wiele rozmaitych pro-
mocji. Lokal ma atrakcyjny wystrój wnętrza, a barmani są niezwyk-
le kompetentni w sztuce serwowania piwa najwyższej jakość i świe-
żości. Piwiarnia to doskonałe miejsce na spotkania z kumplami.
Przy kuflu smacznego piwa można spędzić wyjątkowy wieczór! Jak
wskazuje nazwa klubu, głównym rodzajem serwowanego piwa

będzie Warka. Dwa nalewaki
pełne zimnego i świeżego piwa
najwyższej jakości na pewno sku-
szą każdego! Wielbiciele innych
trunków z pewnością nie będą
mogli narzekać – w ofercie jest
większość marek dostępnych na
polskim rynku. Nie zapomniano
także o miłośnikach mocniej-
szych alkoholi, którzy będą zado-
woleni z serwowanych win, wódek
i drinków. Smakosze też tu znajdą
coś dla siebie: w specjalnym menu
są zarówno klasyczne potrawy, jak
golonka, kiełbasa czy skrzydełka 
z grilla, jak i takie, które trudno
będzie znaleźć gdzie indziej: krąż-
ki cebulowe, kanapka piwosza,

tymiankowa karkówka i przekła-
daniec z kurczakiem. Zaprasza-
my do jedynej w mieście Piwiar-
ni z prawdziwego zdarzenia 
– przyjdź i przekonaj się sam!    (a)

Zbierz kumpli, wpadnij do Warki!
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„Wielki Mur” tradycji
Kogo skusi szanghajski klimat naszego fotoreportażu, publikowanego 

niżej, tego zapraszamy do restauracji „Wielki Mur” (ul. Tuwima 28, tel. 630-68-19).
Właściciele przeszczepili tu bowiem najlepsze tradycje chińskiej kuchni z okolic
Szanghaju, skąd pochodzą. Trzech chińskich kucharzy pilnuje tu codziennie, 
aby dania były rzeczywiście przyrządzane zgodnie z oryginalną recepturą. 
Wszelkie przyprawy i składniki wielu dań sprowadzane są z Chin przez wyspecjali-
zowaną hurtownię. 

– Kuchnia chińska ma wiele odmian różniących się ostrością – mówi Maciej 
Sosnowski, menedżer restauracji. – Dania z okolic Szanghaju są ostrzejsze niż te, które są
serwowane w Pekinie. Chińczycy lubią „łamać” smak, aby potrawa nie była za ostra, nie
używają np. pieprzu, lecz pastę sambal, wytwarzaną na bazie papryczek chili. Wiele ostrych
potraw „łamie” się szpinakiem, dlatego jest on częstym dodatkiem do dań. W Polsce 
„chińszczyzną” nazywa się wszystko, co pochodzi z Azji, także dania wietnamskie, koreań-
skie, japońskie czy tajskie. Nas cieszy fakt, że jak do Łodzi przyjeżdża ambasador Chin, to
zwykle zamawia u nas obiad i później bardzo nas chwali. Lokal odwiedza wielu globtrote-
rów, którzy jedli takie same dania w Chinach, i mówią, że nasze tak samo smakują!     (b)



rynek Łódzki   2(93) 2009 GASTRONOMIA17

Rudzka Góra na zimowo
W lutowy weekend warto wybrać się z całą rodziną na obiad do Bacówki 

u Józka (ul. Starorudzka 46/50, tel. 680 21 20). To jedno z najbardziej atrakcyjnych
miejsc w Łodzi do spędzenia wolnego czasu z dziećmi. Jak dopisuje pogoda 
i świeci słoneczko, można tu hasać na torze saneczkowym długości 580 metrów. 
Na sam szczyt Rudzkiej Góry wjeżdża się trasą długości 160 metrów w minutę 
i 30 sekund, a zjeżdża dziesięć sekund szybciej. Na końcowym odcinku trzeba
hamować, aby nie wylecieć z toru – dzieci do lat 8 muszą koniecznie zjeżdżać 
z dorosłym! Jak z kolei pada śnieg i stok jest mocno ośnieżony, warto tu się wybrać
z sankami.

Lokal słynie ze znakomitej kuchni góralskiej. Zjemy tu doskonałe „Jadło
Bacy”, czyli panierowany, soczysty kotlet obłożony dwoma plackami ziemniacza-
nymi i przykryty wspaniałą kapustą zasmażaną z boczkiem. Pyszne są „Przysmaki
Bacy” – trzy rodzaje smażonego mięsa, zatopione w znakomitych sosach. Płci 
pięknej szef kuchni poleca „Jadło Gaździny”, czyli placek góralski oblany śmieta-
ną i startym oscypkiem. Do posiłku koniecznie zamawiamy piwo Tatra Pils lub
Mocne, zaś przed złożeniem zamówienia radzimy poprosić o drink „Cycuś
malinka miodzik lawenda”. Świetnie pobudza apetyt, a kosztuje tylko 8 zł!      (bb)

Torty ślubne ekskluzywne 
CUKIERNIA BLIKLE, jedyny w Łodzi kon-

cesjonowany lokal znanej warszawskiej firmy
cukierniczej (założonej w 1869 r.!), zaprasza do
swojej kawiarenki przy Piotrkowskiej 89 na słynne
w całej Polsce pączki, pralinki i czekolady. Kto zaś
planuje ślub, powinien tu zajrzeć i z wyprzedze-
niem zamówić ekskluzywny tort weselny. To praw-
dziwa uczta dla zmysłu smaku i wzroku! Do wybo-
ru są torty tradycyjne, z figurkami nowożeńców,
kwiatami lub parą gołąbków, oraz całkiem niety-
powe, pięciopiętrowe giganty na kilkaset porcji.
Zanim złożymy zamówienie (tel. 632-05-45), warto
zajrzeć na stronę www.blikle.pl, gdzie obejrzeć
można najbardziej wyrafinowane w kształtach
torty weselne!                                                          (b)

Smakowita, wygodna Sofa 
Dwupoziomowa restauracja „Sofa” (Piotrkowska 107, tel. 633-10-44) kusi 

gości od samego rana: od 9.30 można tu zjeść doskonałe śniadanie przebierając 
w jajecznicach i omletach z różnorodnymi dodatkami i sosami. W porze 
biznesowego lunchu smakosze także zaspokoją tu swoje wybredne podniebienia.
W karcie królują dania fusion, łączące różnorodne smaki, w tym i śródziemno-
morskie, i japońskie. Większość pozycji to własne kompozycje szefa kuchni, 
przygotowywane na bieżąco ze świeżymi ziołami i przyprawami. Szczególnie 
polecamy doskonałe zrazy z bakłażana z szynką, zapiekane z parmezanem w sosie
pomidorowym oraz gorącą, panierowaną fetę z grillowaną papryką i suszonymi
pomidorami, podawaną na rukoli. Smakoszom gorąco polecamy krewetki 
w cieście z sosem mango. Na romantyczną kolację we dwoje można tu zamówić
pierś kurczaka w czekoladzie z chilli, pieczoną z orientalnymi przyprawami, 
podawaną z ryżem i marchewką, oraz wyśmienitą polędwicę wołową, serwowaną 
z gotowanymi szparagami i gruszką, polaną sosem pomarańczowym z gorczycą.
W ofercie jest duży wybór sałatek, deserów oraz win i alkoholi z całego świata.
Zapraszamy!                                                                                                             (bb)
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MUZEUM ARCHEOLOGICZNE 
I ETNOGRAFICZNE
MUSEUM OF ARCHAEOLOGY 
AND ETHNOGRAPHY 
pl. Wolności 14, tel. 632-84-40

CENTRALNE MUZEUM
WŁÓKIENNICTWA
MUSEUM OF TEXTILE INDUSTRY 
ul. Piotrkowska 282, tel. 683-26-84 

MUZEUM HISTORII MIASTA ŁODZI 
MUSEUM  OF ŁÓDŹ CITY HISTORY 
ul. Ogrodowa 15, tel. 654-00-82 

MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI
MUSEUM OF SPORT AND TOURISM 
ul. ks. Skorupki 21, tel. 636-83-58 

MUZEUM KINEMATOGRAFII 
MUSEUM  OF CINEMATOGRAPHY 
pl. Zwycięstwa 1, tel. 674-09-57 

MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ
BOOK ART MUSEUM
ul. Tymienieckiego 24, tel. 674-42-98

MUZEUM TRADYCJI
NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH
MUSEUM OF INDEPENDENCE
ul. Gdańska 13, tel. 632-71-12

ODDZIAŁ RADOGOSZCZ 
- MUZEUM MARTYROLOGII
RADOGOSZCZ 
- MUSEUM OF MARTYRDOM  
ul. Zgierska 147, tel. 655-36-66 

MUZEUM SZTUKI
MUSEUM OF ART 
ul. Więckowskiego 36, tel. 633-97-90 

MUZEUM SZTUKI REZYDENCJA
„KSIĘŻY MŁYN”
MUSEUM OF ART „KSIĘŻY MŁYN” 
RESIDENCE
ul. Przędzalniana 72, tel. 674-96-98

MUZEUM GEOLOGICZNE 
GEOLOGICAL MUSEUM 
ul. Kopcińskiego 31, tel. 635-45-93

MUZEA

BAŁTYK
ul. Narutowicza 20

tel. 630-36-03

CHARLIE
ul. Piotrkowska 203/205

tel. 636-00-92

CYTRYNA
ul. Zachodnia 81/83

tel. 632-18-59

CINEMA CITY
ul. Karskiego 5

tel. 664-64-00

ŁÓDZKI DOM KULTURY 
ul. Traugutta 18

tel. 633-70-13

ORANGE IMAX
ul. Karskiego 5

tel. 664-64-64

POLONIA
ul. Piotrkowska 67

tel. 630-02-15

PRZEDWIOŚNIE
ul. Żeromskiego 74

tel. 637-37-69

SILVER SCREEN
al. Piłsudskiego 5

tel. 639-58-00/58

TATRY
ul. Sienkiewicza 40

tel. 633-31-72

KINA

FILHARMONIA ŁÓDZKA
im. Artura Rubinsteina   
ul. Narutowicza 20/22, tel. 664-79-79

GALERIE

GALERIA (parter) 
czynna: pon.–pt. 12–18, sob. 10–15 

Sztuka dawna i współczesna, 
antyki i sztuka użytkowa

DOM AUKCYJNY (I piętro)
czynny: pon.–pt. 10–18, sob. 10–15

TERMINY NAJBLIŻSZYCH AUKCJI:

8 marca - 132 Aukcja Dzieł Sztuki

RYNEK SZTUKI 
DOM AUKCYJNY i GALERIA 

ul. Wschodnia 69, tel. 630-47-79
www.ryneksztuki.lodz.pl

TEATR WIELKI
pl. Dąbrowskiego, tel. 633-99-60
TEATR MUZYCZNY 
ul. Północna 47/51, tel. 678-35-11 
TEATR im. S. JARACZA
ul. Jaracza 27, tel. 633-15-33 
TEATR NOWY 
ul. Więckowskiego 15, tel. 633-44-94
TEATR POWSZECHNY
ul. Legionów 21, tel. 633-25-39
TEATR STUDYJNY PWSFTv i T
ul. Kopernika 8, tel. 636-41-66
TEATR LOGOS
ul. Skłodowskiej-Curie 22,
tel. 637-65-45

TEATRY

Kulturalny 
luty

Na Walentynki Teatr Muzyczny przygotował koncert pod
znaczącym tytułem „Twoim jest serce me”. Wystąpią w nim
śpiewacy Teatru Muzycznego z orkiestrą w małym składzie,
którą poprowadzi Lesław Sałacki. Koncert odbędzie się 
14 lutego o godz. 18.30. Z kolei 20 lutego radzimy wybrać się na
premierę do Teatru Nowego. Będzie to dramat Stanisława
Wyspiańskiego pt. „Klątwa” w reżyserii Łukasza Kosa; sceno-
grafię przygotowuje Thomas Harzem, kostiumy Anna Maria
Kaczmarska, a muzykę Krzysztof Topolski i Jan Bernard. 

„Klątwa” to opo-
wieść o miłości księ-
dza i młodej dziew-
czyny. Pozornie pro-
sta historia z XIX-
wiecznej wsi staje się
w teatrze rodzajem
misterium, gdzie na
wzór antycznej trage-
dii za grzech grozi
kara, a ofiara wydaje
się jedynym odku-
pieniem. Reżyser spektaklu silnie nawiązuje swoją inscenizacją
do głównego motywu fabuły, jakim jest bezwzględność 
suszy. Odbierając aktorom atrybuty czasu i miejsca, umieszcza-
jąc na scenie pokrytej mdłymi drewnianymi paletami, 
wypalając przestrzeń jednostajnym białym światłem, pozwala
widzowi odczuć okrucieństwo zabójczej przyrody. Życie 
bohaterów spektaklu jest równie martwe, jak wszystko wokół
nich. Jedynym wyrazistym akcentem jest ogromny świecący 
na czerwono krzyż, który góruje nad głowami ludzi niczym
karząca ręka sprawiedliwości. W spektaklu występują Iwona
Lach, Małgorzata Osiej-Gadzina, Joanna Niemirska, Piotr
Konieczyński, Andrzej Kępiński, Jacek Paruszyński, Piotr
Żurawski, Elżbieta Kosecka (śpiew), gościnnie Irmina Babiń-
ska, Tomasz Gadzina (lira korbowa). 

Zapraszamy też na wystawę młodych artystów z Akademii
Sztuk Pięknych w Łodzi (rocznik 2008), którą pokaże w lutym
Centralne Muzeum Włókiennictwa. Zobaczymy tu prace 
61 najlepszych zeszłorocznych dyplomantów. 

Beata Ostojska
fot. Bartłomiej Sowa

Joanna Nimirska 
jako Młoda

Piotr Konieczyński 
jako Sołtys

Andrzej Kempiński 
jako Ksiądz
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NOWE TANCERKI!!!
WYJAZDY!!!



CENTRUM KONFERENCYJNE
HOTEL
RESTAURACJA
KAWIARNIA
DOMKI TYPU BRDA
STAJNIA Z PARKUREM
ODNOWA BIOLOGICZNA

87-720 Ciechocinek 
ul. Traugutta 5

tel. (0-54) 283 42 71, 283 60 65
tel./fax (0-54) 283 63 09

www.amazonka.ciechocinek.pl
e-mail: amazonka@ciechocinek.pl


