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AMBULANCE 
tel. 999 
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tel. 998
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ul. Tatrzańska 11
tel. 042 672-48-89, 042 676-31-13
tel./fax 042 676-31-05 
officeboss@hotel-boss.pl 

BOSS

ul. Paradna 46
tel. 042 272-33-00, tel./fax 042 272-33-68

www.hotel-eskulap.pl
info@hotel-eskulap.pl

ESKULAP przy I CZMP

ul. Łąkowa 23/25
tel. +48 42 637 12 00

www.hotelfocus.com.pl
lodz@hotelfocus.com.pl

HOTEL FOCUS ŁÓDŹ

Arturówek, ul. Studencka 2/4
tel. 042 659-82-44
fax 042 659-90-11
hoteldaria@oit.pl

DARIA

Pabianice, ul. Kilińskiego 25
tel. 042 227-14-14
Restauracja: tel. 042 227-14-12
recepcja@piemont.com.pl

PIEMONT

ul. Legionów 81
tel./fax 042 633-80-23
www.hotelreymont.com
rezerwacje@hotelreymont.com

REYMONT

ul. Kosynierów Gdyńskich 8
tel./fax 042 646-49-04, 042 646-42-68,

042 646-43-22, 042 646-41-53 

www.hotelambasador.pl

AMBASADOR

ul. Kopcińskiego 16/18
tel. 042 635-54-90
fax 042 635-54-60
www.csk.uni.lodz.pl

CENTRUM KONFERENCYJNE UŁ

HOTELE

HOTEL Z BASENEM
ul. Politechniki 19A
tel./fax 042 684-63-70
tel./fax 042 648-76-04 
recepcja@hotel-alicja.pl

ALICJA
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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



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

© 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 
TARGI 4-5

W Expo wybierali szkoły 4
Zapraszamy na INTERTELECOM 2009 5
Mercedes łączności 5

RYNEK 6
„Focus” mistrza świata 6

CAR SERVICE 6
TARGI 7

Budowlani z nowościami 7
Patio z marzeń 7

RYNEK 8
W samo południe w PAWIS 8

Postrzelamy w Norymberdze 8

HOBBY 9
Strzelcy z historii 9

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

Bilard integruje 14
GASTRONOMIA 15-17

China OK 15
Hai Nan wyspa jak wulkan gorąca 15
Poszaleć w „Dublinie” 16
„Kamienica” na kryzys 16
Costa łakomczuchów 17
INTERSOLAR do rana 18

GALERIE / TEATRY / KINA / MUZEA 18
Marzec na scenach 18

LODZ BY NIGHT 19

PORT LOTNICZY ŁÓDŹ
im. Władysława Reymonta

www.lotnisko.lodz.pl

Na okładce: „China Restaurant” ul. Piotrkowska 41.

Egipt
Tunezja
Turcja
Izrael
Bułgaria
Grecja / Kreta / Saloniki

Lataj z Łodzi na wakacje

Lataj z Łodzi na wakacje

Belgia w Łodzi
Na początku roku otwarty został w Łodzi kolejny konsulat

honorowy. W Urzędzie Miasta, w obecności władz miejskich
i wojewódzkich, ambasador Belgii w Polsce Jan Luykx przekazał
list króla Alberta II, powołujący na to stanowisko Cyrila Nocki-
na, belgijskiego biznesmena od 13 lat mieszkającego w Łodzi.
W naszym mieście działają już konsulaty honorowe Niemiec,
Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii, Danii, Węgier i Łotwy. Wcześ-
niej konsulaty honorowe Belgii powstały w Katowicach, Poznaniu
oraz Bydgoszczy.

– Czuję się bardzo związany z Łodzią – mówi Cyril Nockin. 
– Dobrze mi się tu mieszka i pracuje. Po tylu latach czuję się właściwie
łodzianinem, dlatego jestem pewien, że nowa funkcja da mi szansę
zrobienia czegoś dobrego dla miasta.

Łódź została wyróżniona kolejnym konsulatem honorowym
kraju należącego do Unii Europejskiej. Taka instytucja wzmacnia
prestiż naszego miasta. Konsul honorowy z urzędu dba o dobre
stosunki gospodarcze między obu krajami i wspiera przedsię-
biorczość swoich rodaków w danym regionie. Do obowiązków
nowego konsula należeć będzie ochrona interesów obywateli 
Królestwa Belgii w Łodzi, udzielać też będzie pomocy w nawią-
zywaniu pozytywnych i przyjaznych relacji gospodarczych 
między Belgami a Polakami. Po wstąpieniu Polski do Unii Euro-
pejskiej liczba belgijskich firm funkcjonujących w naszym kraju
wzrosła – dziś działa w Polsce około 300 firm wywodzących się 
z Belgii. Konsul Nockin chce wspierać rozwój przedsiębiorczości
w regionie łódzkim, ale stawia też na rozwój turystyki. Dzięki
instytucji konsula honorowego Belgowie będą mogli pogłębić
swoją wiedzę na temat Polski oraz Łodzi, która intensywnie się
przecież rozwija i przyciąga sporo inwestycji zagranicznych, ale

mało jest znana Belgom.
Teraz się to zmieni. Konsu-
lat Królestwa Belgii ma
swoją siedzibę w Łodzi przy
ul. Łomżyńskiej 11. Nowe-
mu Konsulowi Honorowe-
mu gratulujemy powołania
na tę zaszczytną funkcję
i życzymy samych sukce-
sów! Redakcja

Zdjęcia: Archiwum UMŁ

Amabasador Belgii 
w Polsce Jan Luykx 

(z lewej) i Konsul 
Honorowy Cyril Nockin
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W EXPO wybierali szkoły
Ponad 13 tys. zwiedzających

odwiedziło halę EXPO pod-
czas XII Łódzkich Targów Edu-
kacyjnych, które trwały od 11
do 14 lutego. Młodzież mogła
tu zapoznać się z bogatą ofertą
łódzkich gimnazjów, liceów,
zespołów szkół ponadgimnaz-
jalnych, policealnych oraz wyż-
szych uczelni z całego kraju 
i zagranicy. 

Szkoły na wszystkie możliwe sposoby kusiły przyszłych
uczniów – ciekawe aranżacje stoisk, dynamiczne prezentacje, 
a przede wszystkim sami uczniowie i nauczyciele zachęcali do
wyboru właśnie „ich” gimnazjum lub liceum. Bardzo ciekawie
swoją ofertę prezentowały także zespoły szkół ponadgimnazjal-
nych. Ich uczniowie popisywali się umiejętnościami zawodowy-
mi, a na stoiskach prezentowany był nowoczesny sprzęt, z którego
korzysta młodzież podczas zdobywania zawodu. Młodzież 
z podziwem obserwowała umiejętności przyszłych mistrzów grze-
bienia czy wizażystów. Razem z zespołami szkół ponadgimna-

zjalnych promowały się
największe firmy regio-
nu, które prowadzą kla-
sy patronackie i oferują
zatrudnienie absolwen-
tom – Procter&Gamble,
Gillette Polska i BSH.
Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się także
stoiska Izby Rzemieślni-
czej i OHP, które ofero-
wały zdobycie ciekawe-
go zawodu. 

W sektorze szkół policealnych absolwenci szkół średnich
mogli zasięgnąć informacji o najnowszej ofercie przyszłej szkoły, 
a tegoroczni maturzyści poznali ofertę 50 uczelni z kraju i zagra-
nicy – swoje propozycje przedstawiły tu m.in. Uniwersytet Łódzki,
Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna, Akademia Morska z Gdyni, 
Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Górniczo-Hutnicza,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wyższa Szkoła Bankowa oraz
uczelnie z Danii i Niemiec. Po raz pierwszy tegorocznym targom
towarzyszył Konkurs o Statuetkę Międzynarodowych Targów
Łódzkich na Najlepszy Środek Dydaktyczny. Jego laureatami
zostały: spółka Nordweco za tablicę interaktywną Qomo i firma
Sitronics Paweł Owczarek za zestaw do budowy obwodów elek-
trycznych EI – Go edu1. Gratulujemy! (BeO)
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Na Międzynarodowych Targach Komunikacji Elektronicznej
INTERTELECOM 2009 (17–19 marca) warto odwiedzić stoisko
126 firmy Sobiesław Zasada Łódź w hali nr 3 (MOSiR). Będziemy tu
mogli obejrzeć luksusową limuzynę Klasy S 320 CDI 4 MATIC L
koncernu Mercedes-Benz, która idealnie pokazuje, jak najnowsze
osiągnięcia światowej elektroniki wykorzystuje przemysł samocho-
dowy. 

Samochód w wersji podstawowej produkowany jest z silnikiem 
S 320 CDI BlueEFFICIENCY o mocy 173 kW (236 KM), zużywają-
cym średnio  7,6 – 7,7 litra na 100 km. Wyposażony jest standardo-
wo w 7-stopniową automatyczną skrzynię biegów 7G-TRONIC,
obsługiwaną za pomocą dźwigni umieszczonej przy kierownicy,
która umożliwia wybór jednego z trzech programów jezdnych 
(komfortowy, sportowy i manualna zmiana biegów). To wyjątkowo

komfortowa limuzyna, 
a jest to zasługa udosko-
nalonego i regulowanego
elektronicznie systemu
amortyzacji AIRMATIC
(na życzenie koncern ofe-
ruje również wersję z ak-
tywnym systemem zawie-
szenia ABC). Ma także
nowy napęd na wszystkie
koła 4MATIC, współpra-
cujący z elektronicznym
systemem stabilizującym
jazdę ESP, co gwarantuje
większe bezpieczeństwo

w trudnych warunkach atmosferycznych. Wnętrze wykończone jest
drewnem orzechowym oraz gładką, lekko pofałdowaną skórą 
PASSION, zaprojektowaną specjalnie dla Klasy S. Posiada unowo-
cześniony system obsługi urządzeń dodatkowych i nawigacji
COMAND, system nagłaśniający surround sound Harman Kardon
Logic 7, automatyczną klimatyzację (trzy tryby pracy!), a w wersji
opcjonalnej można zamówić samochód z panoramicznym dachem
odsuwanym. Na targach będzie można do niego wsiąść, sprawdzić
wszystko i uzyskać wszelkie dodatkowe informacje od przedstawicie-
li koncernu. Wyjechać nim można z salonu Mercedesa przy Alek-
sandrowskiej 11 – wersja podstawowa kosztuje 314 800 zł brutto, ale
firma oferuje dogodne warunki finansowania zakupu. 

(jm)

Mercedes łączności

W dniach 17–19 marca Międzynarodowe Targi Łódzkie zapra-
szają na jubileuszowe XX Międzynarodowe Targi Komunikacji 
Elektronicznej INTERTELECOM. To jedna z najważniejszych
imprez branży IT w naszym kraju. Swoją ofertę pokażą tu dostawcy
i operatorzy telekomunikacyjni, satelitarni, wirtualni, telewizji kab-
lowej, przedstawiciele branży mediów elektronicznych, radiofonii 
i telewizji, multimediów, firmy oferujące rozwiązania dla biznesu 
i administracji publicznej. Zobaczymy tu wszystkie nowości branży.
Firma IP Polska zaplanowała oficjalną premierę targową bramki 
IP 2 R+L oraz przedpremierowe pokazy telefonu AT 620 i aparatu
VIP. Business Telecom Poland pokaże usługę clickone, firma 
GAMM-BUD – wdmuchiwarki do mikrokabli światłowodowych,
Telefonia Dialog promować będzie usługę DIALOGmedia 
– Domową Platformę Multimedialną. 

INTERTELECOM to także warsztaty, seminaria, konferencje
oraz imprezy towarzyszące – z Konkursem o Złoty Medal Targów na
czele, który od lat promuje nowatorskie rozwiązania technologiczne.

W latach 1994-2008 wystawcy
zgłosili do konkursu 294 pro-
dukty, a 64 z nich uhonorowanych
zostało Złotymi Medalami.
W tym roku o Złoty Medal ubie-
gać się będą: ORT Premium Plat-
forma informatyczna do kom-
pleksowej obsługi klienta (Com-
fortel), Kamera IP Mobotix Q 22-
Sec (LINC), System Automatycz-
nego Rozliczania Abonentów
ARA (ksi.pl), DIALOGmedia

Domowa Platforma Multimedialna (Telefonia DIALOG SA), 
Radiolinia Ceragon FibeAir IP-10 (IT Partners Telco), Asterisk Enter-
prise Edition Mark II (DIR), Router MultiLink 2 (GORAMO
Janusz Górecki), Rejestrator sieciowy NUUO NV-4080 (DIPOL
Szydłowski i Wspólnicy), System telefonii IP-3CX edycja polska
(Halo Kwadrat), VoiceIP-PBX konwergentny serwer telekomunikacyj-
ny telefonii IP oraz VoiceIP-ACS TR69 Auto Configurator Server
(AVSystem Sławomir Wolf), Satelitarny dwukierunkowy dostęp do
Internetu z usługami telefonii internetowej (StarDSL). Targom towa-
rzyszy forum „Przyszłość komunikacji elektronicznej w Polsce”, kon-
ferencja „Nowe technologie w świetle prawa polskiego”, seminaria
„Bezpieczeństwo w teleinformatyce”, „Cyfryzacja radiofonii stoi za
progiem”, „Telewizja cyfrowa na odległość” oraz warsztaty „FTTH –
PON”. Koniecznie tu trzeba zajrzeć! (jm)

Zapraszamy na INTERTELECOM 2009
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CAR SERVICE    CAR SERVICE    CAR SERVICE    CAR SERVICE 

Partner hurtowy w regionie łódzkim

Łódź, ul. Wersalska 46

OWLEX
autoryzowany koncesjoner 

PEUGEOT
spprzedaż   seerwwis  

autohoolowaanie   bblaccharnnia-lakierrnia
u zbiegu ul. 3 Maja i Pabianickiej; tel. 042 684 31 37 

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

Kiedy zaczął Pan skakać?
W latach 1970. Do sportu

przyciągnął mnie nauczyciel WF
Jarosław Algierski, który wychował

dwóch olimpijczyków. Do dziś mam z nim świetny kontakt. Starto-
wałem potem na wszystkich kolejnych zawodach, poczynając od
szkolnych i wojewódzkich, a kończąc na mistrzostwach Polski, 
Europy i świata oraz olimpiadzie w Moskwie. 

Najważniejsze były chyba Mistrzostwa Świata w 1983 roku...
To był szczyt mojej formy. Na Mistrzostwach Polski w Bydgosz-

czy pobiłem rekord kraju skacząc 17,19 m, potem na mityngu 
w Barcelonie skoczyłem 17,20 m. Na Mistrzostwa Świata w Helsin-
kach faworytem jednak nie byłem – klasyfikowałem się na 
14–17 miejscu. Najsłynniejszym zawodnikiem był Amerykanin 
Willie Banks, świetny showman, który na zawodach wciąż tańczył 
i śpiewał, czym frustrował pozostałych skoczków. Ale Polacy mieli
świetny doping –  pierwszego dnia zawodów Edward Sarul zdobył
złoto w pchnięciu kulą. W trójskoku skakałem jako ostatni w kolej-
ce. Sierpień, żar leje się z nieba, 50 tys. ludzi na stadionie. Banks
prowadzi z wynikiem 17,18 m, a ja w trzeciej serii ląduję na 17,35 m.
W czwartej serii Banks spalił. Wstałem, poszedłem na rozbieg 
i przeoczyłem swój znak, od którego biegnie się do belki. Wracam,
kątem oka widzę wielki ekran, biegnę, słyszę coraz szybsze oklaski, 
a gdy odbiłem się od belki – jeden wielki ryk. Miałem chyba naj-
dłuższy drugi skok świata, ale zamiast zaznaczyć miejsce upadku
pośladkiem, zrobiłem to barkiem. Straciłem sporo centymetrów, ale
i tak osiągnąłem 17,42 m. Gdy to zobaczyłem na ekranie, dotarło do

mnie, że wygrałem. Dwa lata później w Madrycie skoczyłem 17,53 m
i do dziś jest to rekord Polski. 

Co Pan robił po zakończeniu kariery sportowej?
Wydawałem książki, prowadziłem serwis Peugeota w Warszawie,

pracowałem w agencji reklamowej zajmującej się sportem, a od
dwóch lat kieruję w Łodzi hotelem „Focus”. Sportu jednak nie
porzuciłem – od 5 lat organizuję turniej dla młodych lekkoatletów
„Samsung Athletic Cup”. Startuje w nim rocznie 20 tys. młodzieży,
w ubiegłym roku do udziału zaprosiliśmy młodzież z Czech, Sło-
wacji i Litwy, a w tym roku w zawodach w czerwcu może będzie aż 
8 państw. Moje kontakty sportowe bardzo się w hotelu przydają.
„Focus” ma 176 miejsc noclegowych, restaurację, lobby-bar, saunę
i siłownię. Mamy znakomitą opinię w kręgach biznesu, mieszkają tu
– niekiedy po kilka miesięcy – przedstawiciele zagranicznych inwes-
torów, którzy budują w Łodzi fabryki, mieszkania i centra bizneso-
we. Atmosfera jest dobra, goście czują się jak w domu, często zatrzy-
mują się u nas sportowcy. Pokój 2-osobowy kosztuje 300 zł, ale 
w weekend jest 100 zł
taniej. Spółka ma także
hotel w Szczecinie i Byd-
goszczy, a myślimy o roz-
budowie łódzkiego, gdzie
chcemy stworzyć cen-
trum konferencyjne. 

Życzę samych sukce-
sów i dziękuję za rozmo-
wę. Jerzy Mazur

„Focus” mistrza świata
Rozmowa ze Zdzisławem Hoffmannem, dyrektorem hotelu „Focus”, 
mistrzem świata w trójskoku w Helsinkach w 1983 r.
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Wasze stoisko na Targach
INTERBUD przyciąga niezwykle
ciekawymi zdjęciami oraz projekta-
mi wnętrz. Jedno z nich to rewelac-
ja. Co na nim jest?

Wizualizacja patia w Warsza-
wie, które zostało stworzone na jed-
nym z podwórek typu „studnia”.

Rozwiązanie to pozwala maksymalnie wykorzystać wszelkie dostęp-
ne  miejsca. Szklane zadaszenie umożliwia pełne doświetlenie wnęt-
rza, stwarzając właściwy klimat na zjedzenie czegoś lub wypicie
dobrego wina z możliwością posłuchania dobrej muzyki. 

Często projektujecie takie obiekty?
Projektujemy różne obiekty – apartamenty, rezydencje, restaura-

cje, hotele, biura. Pracujemy na terenie całej Polski. Naszymi inwes-
torami są firmy i inwestorzy prywatni, zarówno w Polsce jak i za 
granicą. Istniejemy już 17 lat. Współpracują z nami tak znane firmy, 
jak STAR FOOD, Ceramika OPOCZNO, Ceramika PARADYŻ,
ICOPAL, REINHOLD POLSKA, Centralny Ośrodek Sportu 
w Spale i wiele innych. Mamy na swoim koncie wiele ciekawych prac.
Nie zamykamy się tylko w jednym stylu. Potrafimy tworzyć wnętrza
zarówno nowoczesne, jak i stylowe. Szczególnie te ostatnie sprawiają
nam dużo satysfakcji. W stylowości trzeba umieć zachować umiar 
– inaczej kończy się kiczem.

Jakie plany ma Pana firma? 
Kilka lat temu zajęliśmy się branżą hotelarską. Ale nie tylko pro-

jektujemy. Zajmujemy się również wyposażaniem obiektów. Mamy

przedstawicielstwo wielu firm z różnych branż. Pozwala to na 
pełną realizację każdego projektu. Ważne są detale. Nawet najlepszy
projekt można zepsuć brakiem dbałości o szczegół. Mamy brygady
wykonawcze oraz kompletne wyposażenie, dzięki czemu możemy
uzyskać zamierzony efekt. Chcielibyśmy rozwijać dalej ten kierunek.
Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt pod numerem 
0-500 262-809.

Życzę kolejnych sukcesów i dziękuję za rozmowę.
Jerzy Mazur

- Patio z marzeń -
Rozmowa z Wiktorem Zaborowskim, właścicielem firmy projektowej VICTOR 

Tegoroczna edycja Targów Budownictwa INTERBUD 
(19–22 lutego) zgromadziła w centrum targowym przy Hali EXPO
prawie 370 wystawców z całego kraju oraz Austrii, Finlandii, Kuwej-
tu i Niemiec. To druga – po poznańskiej Budmie – impreza branży
budowlanej w Polsce, a jej organizatorem jest łódzka spółka INTER-
SERVIS. 

Zaprezentowano tu mnóstwo nowości, większość zresztą wystaw-
cy zgłosili do konkursu o Złoty Medal Targów. Jury konkursu osta-
tecznie przyznało złote medale firmom Fasada System z Łodzi za
profile elewacyjne oraz listwę do boniowania, PPHU PETECKI 
z Łodzi za okno wykonane z tworzywa najnowszej generacji 
RAU-FIPRO z profili Rehau Geneo, oraz PH Sopexim z Aleksan-
drowa Łódzkiego za ofertę handlową konstrukcyjnego drewna litego
KVH łączonego na mikrowczep na długości. Nam z kolei bardzo się
podobały sterowane pilotem rolety duńskiej firmy FABER, które
obejrzeliśmy na stoisku firmy Śliwińska DECO, wanna z hydroma-

sażem firmy NASZA ŁAZIENKA,
która może pełnić także funkcje
łóżka (kosztuje ponad 50 tys. zł!),
świetnie wykończone drewniane
drzwi i okna firmy Budrex, a na kola-
na powaliły nas wizualizacje projek-
tów architektonicznych firmy VIC-
TOR (poniżej zamieszczamy wywiad
z właścicielem firmy).   

Targom towarzyszyły liczne
imprezy dodatkowe – odbyła się
m.in. XI Ogólnopolska Konferencja
Towarzystw Budownictwa Społeczne-

go, V Forum Budownictwa Wiej-
skiego ze specjalistami od finan-
sów, wykonawstwa i technologii,
przeznaczone dla odbiorców z
terenów wiejskich, oraz Giełda
Domów i Mieszkań, na której goś-
cie targowi mogli porównać róż-
norodne oferty mieszkaniowe
łódzkich deweloperów i poznać
obowiązujące teraz na rynku ceny. 

Jerzy Mazur

Budowlani z nowościami

Drzwi firmy BUDREX
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Obejrzałem ten film w wieku
12 lat. Bileterka co prawda nie
chciała mnie wpuścić, ale posze-
dłem po ojca, który jej wyjaśnił, że
„Rio Bravo”, „Siedmiu wspania-
łych” i Jeźdźca znikąd” widziałem
jeszcze wcześniej. Wpuściła mnie 
z ojcem, od tego czasu szeryf 
William Kane, którego gra Gary
Cooper, jest moim idolem. 

Całe życie marzyłem, aby mieć
taki sam garnitur. PAWIS je speł-
nił. Dostarczyłem zdjęcia z filmu,
poszukaliśmy prążkowanego ma-
teriału na spodnie i kamizelkę
(dwa rodzaje prążków!), potem
były przymiarki i w lutym odebra-
łem garnitur. Na Mistrzostwach
Polski oraz Europy w Strzelectwie

Westernowym każdy kowboj ma dwa ubrania: jedno do strzelań,
które zwykle niemiłosiernie brudzi się czarnym prochem, oraz 
eleganckie wdzianko na bankiet, który jest po zawodach. Mam
wreszcie całość!

Firma PAWIS wywiązała się ze zlecenia idealnie, a zadanie nie
było łatwe – spodnie mają i szlufki na pasek, i dodatkowe guziki na
specjalne kowbojskie szelki, kamizelka ma inne klapki i jest krótsza,
bo musi odsłaniać pas z coltem, a marynarka jest dłuższa, bo takie
nosili kowboje w saloonach. Leży znakomicie! Przymierzałem całość
w nowym saloniku firmy przy ul. Starorudzkiej 12, który doprawdy

warto odwiedzić. Mężczyźni znajdą tu mnós-
two gotowych garniturów we wszelkich kolo-
rach, odcieniach i wymiarach – klasyczne do
pracy, ślubne, a także fraki, smokingi i modne
ostatnio jaskółki. Fachowy personel pomoże 
w dobraniu właściwego koloru i fasonu, można
tu także kupić koszulę, krawat, fular czy spinki.
Kto ma nietypową sylwetkę, tego PAWIS uratu-
je szyciem na miarę. A jak się trafi na wyprzedaż
koncówek serii, garnitur kupi się tu za 99 zł.
Płeć piękna także znajdzie tu wiele atrakcyjnych
ubrań dla siebie. Większość wzorów dostępna
jest na stronie www.pawis.com.pl

Jerzy Mazur

W samo południe w PAWIS

W dniach 13–16 marca będziemy mogli testować „strzelanie na
sucho” niemal ze wszystkich jednostek broni myśliwskiej, sportowej
i kolekcjonerskiej świata. Wybieramy się bowiem do Norymbergi na
Międzynarodowe Targi Broni Myśliwskiej, Kolekcjonerskiej, Artyku-
łów Terenowych i Akcesoriów IWA & OutdoorClassics. Weźmie 
w nich udział ok. 1050 wystawców z 50 krajów, a odwiedzi blisko 
32 tys. gości z całego globu. To największa impreza tej branży w Euro-
pie, organizowana już od 36 lat. Na targach pokazana będzie nie
tylko broń i amunicja. Organizatorzy starają się bowiem przyciągnąć
tu wystawów z różnych dziedzin, związanych z uprawianiem spor-
tów terenowych. Coraz większy jest też segment poświęcony produk-
tom dla agencji ochrony oraz służb antyterrorystycznych.  

Nowością tegorocznej edy-
cji targów będzie „Miasteczko
Optyki Sportowej IWA
VISTA”, ulokowane w hali 4A,
mającej ścianę z tafli szklanej 
o powierzchni 1650 mkw., za-
tem całkowicie oświetlonej
światłem dziennym. Wcześniej
wystawcy segmentu optyki roz-
rzuceni byli we wszystkich
halach centrum targowego,
teraz znajdą się właśnie tutaj, 
a goście będą mieć do dyspo-
zycji specjalne windy i platfor-
my obserwacyjne (hala ma 15 m
wysokości!) do testowania opty-
ki. Organizatorzy zapewniają, że
w hali będą latać wytresowane

ptaki łowne, na których można
będzie sprawdzać ostrość przyrzą-
dów! 

Targom towarzyszy kilka spec-
jalistycznych imprez, wśród nich
Europejska Konferencja „Police-
Trainer” (poświęcona treningowi
policyjnemu) oraz Policyjna Aka-
demia Zarządzania „Broń i Wypo-
sażenie”. Odbędzie się także IX
Międzynarodowy Konkurs Noża,
a wszystkie zgłoszone produkty
zobaczymy w specjalnych gablo-
tach w hali 5. Z kolei w przejściach
do hal 2, 3 i 4 obejrzymy specjalne
witryny pokazujące jak na wysta-
wach i ladach sklepowych należy
prezentować broń i akcesoria. Targi są zamknięte dla publiczności,
wstęp mają tylko fachowcy za okazaniem zaproszenia lub wizytówki
firmy związanej z branżą. Michał Kuropatwa

Postrzelamy w Norymberdze
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W lutym na strzelnicy Klubu Sportowego
„Świt” w Starachowicach odbyło się założy-
cielskie spotkanie Polskiego Stowarzyszenia
Strzelectwa Historycznego. Inicjatorem spot-
kania jest Krzysztof Szymczak, członek Brac-
twa Kurkowego Strzelców Czarnoprocho-
wych Straży Zamkowej w Czersku – Górze 
Kalwarii i zarazem kapitan polskiej reprezen-
tacji na Mistrzostwa Europy w Strzelectwie
Czarnoprochowym, które odbędą się we
wrześniu tego roku w Walencji w Hiszpanii.
Krzysztof jest działaczem Polskiego Związku
Strzelectwa Sportowego. Razem z nim uczest-
niczyliśmy w wielu zawodach organizowa-
nych w Polsce przez miłośników tego dyna-
micznie rozwijającego się sportu strzeleckiego
w kraju. Na stronie internetowej www.rynek-
lodzki.pl można w numerze z czerwca 2008 r.
przeczytać np. o zawodach Grand Prix Cra-
covia, a w tegorocznym numerze ze stycznia
– o Mistrzostwach Polski 2008 w Strzelectwie
Czarnoprochowym w Starachowicach.

W grupie założycielskiej znalazło się 17 osób, w tym 
Włodzimierz Łuczyński, prezes Polskiego Związku Strzelectwa
Westernowego, Michał Kuropatwa, wiceprezes PSSW, oraz niżej
podpisany. Po zatwierdzeniu statutu i ukonstytuowaniu się władz
stowarzyszenia (Krzysztof jednogłośnie został wybrany prezesem)
cała nasza trójka weszła w skład Komisji Rewizyjnej PSSH. 
Stowarzyszenie jest dobrowolne i skupiać będzie miłośników
strzelectwa historycznego z całego kraju. A jest nas sporo, o czym
świadczą ubiegłoroczne mistrzostwa i zawody, w których uczestni-
czyło po kilkadziesiąt osób. Jak wszystko na to wskazuje,
tegoroczne mistrzostwa PSSW i PSSH odbędą się właś-
nie na strzelnicy w Starachowicach, która
ma wszystko, co jest potrzebne do zawo-
dów – hotel z tanimi noclegami, sto-
łówkę, saunę oraz znakomicie
wyposażone tory strzeleckie.
Klub organizuje naukę bez-
piecznego posługiwania się
bronią, strzeleckie imprezy
rekreacyjne i okolicznościowe,
do dyspozycji na miejscu jest
broń krótka i długa bocznego 
i centralnego zapłonu, strzelby
gładkolufowe oraz pistolety
maszynowe. Nic, tylko strze-
lać!

Jerzy Mazur

Strzelcy
z historii

Krzysztof Szymczak (z lewej) 
przygotowuje działo do odpalenia

na Czarnoprochowych 
Mistrzostwach Polski 

w Starachowicach







RESTAURACJA
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„FRAME”, największy klub bilardowy w Polsce, otwarty został
dwa lata temu w centrum Łodzi (Narutowicza 7/9) i ma już ugrun-
towaną pozycję na rynku. Do dyspozycji gości jest tu 20 stołów do
gry w pool bilard, 4 stoły do snookera, 8 automatów do darts, 
trambambula oraz drink bar z ofertą alkoholi z całego świata. To ide-
alne miejsce na niekonwencjonalną imprezę firmową – można tu
pograć, zjeść (klub współpracuje z najlepszymi restauracjami oferu-
jącymi catering) i potańczyć przy muzyce. Bardzo popularne są od
lat spotkania integracyjne, wykorzystujące rywalizację sportową do
konsolidacji pracowników. Turniej może mieć formułę rekreacyjną
lub sportową, a zawodnicy walczą o puchar prezesa firmy. Tego typu
imprezy wzmacniają więzy pracownicze i przy okazji są świetną

formą zabawy. W klubie można
np. zorganizować turnieje ligi fir-
mowej – ligę tworzą właśnie pra-
cownicy firmy, którzy sami ustala-
ją  terminy  rozgrywek i prowadzą
rankingi.

W klubie można też
organizować imprezy
promocyjne i wizerun-
kowe. W sali bankieto-
wo-widowiskowej jest
projektor do prezentacji
produktu bądź firmy,
przeprowadzenia konfe-
rencji lub szkolenia. Sce-
nariusz takiej imprezy
układany jest indywidu-
alnie i zawsze zaskakuje

uczestników (są i takie atrakcje, jak
wróżenie z kart tarota, który cieszy
się zainteresowaniem również
wśród panów!). Koszt imprezy
zależy od zamawianych atrakcji 
i cateringu. Ofertę klub przygoto-
wuje z dnia na dzień, warto jednak
wcześniej obejrzeć stronę inter-
netową www.frame.lodz.pl, a na-
stępnie spotkać się na miejscu 
i omówić wszelkie szczegóły. Tylko
na żywo można bowiem docenić
atrakcje, jakie skrywa „FRAME”.
Więcej informacji uzyskamy 
również telefonicznie (kom. 665-
30-40-19 lub stacjonarny 042-630-
80-42). Serdecznie zapraszamy! 

Ewa Soboń 

Bilard integruje 
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Niedaleko słynnej latarni z elektrykiem,
przy ul. Piotrkowskiej 41, od listopada ub.
roku działa „China Restaurant” (tel. 042
634-23-51). W środku jest surowo elegancki,
nieco barowy wystrój, ale jak na restaurację
typu fast food, do jakich trzeba lokal zaliczyć,
można tu wygodnie usiąść z przyjaciółmi
przy stoliku na smaczny egzotyczny posiłek.
Gdy robiliśmy zdjęcia, wpadła sympatyczna

para studentów – dziewczyna zamówiła
wieprzowinę na ostro z papryką i grzybami,
ryż z warzywami i pikantną surówkę z zielo-
nego ogórka, a jej partner kurczaka w sosie
curry z warzywami na ostro, a do tego maka-
ron sojowy i brokuły z czosnkiem. Jak się
potem okazało, Izabela Krysińska studiuje 
w klasie skrzypiec Akademii Muzycznej 
w Łodzi, a Paweł Ciesielski – zarządzanie 
i marketing z wykładowym angielskim na
Wydziale Ekonomicznym UŁ.

– Danie smaczne, choć dla mnie trochę za
ostre – mówi Iza już przy aromatycznej, chiń-
skiej herbacie. – Dla mnie super, OK, świetnie
dobrane składniki. Często tu wpadamy, dania są
tanie i smaczne. Polecamy! – rekomenduje Paweł. 

Szef kuchni Wentong Zhou, autentyczny
Chińczyk z Pekinu, namówił nas z kolei na
owoce morza, duszone w warzywach z bam-
busem. Smakowały wybornie, danie jest
spore i po nim nikt nie wyjdzie z restauracji
głodny! Na ścianach wiszą ciekawe zdjęcia 
z Chin – m.in. słynny Wielki Mur, malow-

nicze pejzaże świątyń i scenki z codziennego
życia. Na wielkim telebimie można oglądać
programy muzyczne i relacje sportowe, ra-
cząc się piwem Lech lub Tyskie. Smacznego!

(jm)

China OK
Piotrkowska 41
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Piotr Korczyński, właściciel restauracji „Kamienica” (tel. 630-18-51), przysłał do naszej redakcji
następujący komunikat. Zamieszczamy go bez skreśleń:

W związku z nadciągającym kryzysem gospodarczym informujemy, że nasze luksusowe towary są i będą
w ciągłej sprzedaży. Ciężko pracowaliśmy na swój poziom, dlatego zalewajkę z kurkami i krem z pomidorów

będziemy podawać w tej samej cenie. Nie podwyższymy cen na nasze
delikatne plasterki marynowanego łososia, obficie obłożone limonkami,
ani na kaczkę w sosie ze śliwek z buraczkami czy eskalopki wieprzowe 
z ruccolą. Słynny już T-bone stek z argentyńskiej wołowiny w sosie
pieprzowym z ruccolą będzie nadal u nas kosztował zaledwie 69 zł. 
Stawiamy na jakość i smak! 

Koniec komunikatu. Naszą redakcję obleciał strach, że w dobie kryzysu faktycznie Czytelnicy „Rynku
Łódzkiego” przestaną do „Kamienicy” przychodzić. Zaapelowaliśmy do Pana Piotra, który zgodził się
udzielić 10 proc. rabatu na swoje ceny tym gościom, którzy się powołają na niniejszy tekst. Życzymy
smacznego! Jerzy Mazur

„Kamienica” na kryzys

W Dzień Kobiet 8 marca „Dublin Pub” (tel. 042 637-61-48)
zaprasza do siebie wszystkie panie na pokaz specjalny – występ gorą-
cych panów z grupy artystycznej „HEART BREAKERS”. Każda
przedstawicielka płci pięknej otrzyma tu przed pokazem kwiatek, 
a potem solidną porcję wrażeń... artystycznych. Przyjście do pubu 
z partnerem jest zabronione, ale jeśli są bardzo zazdrośni, niech 
przynajmniej wejdą oddzielnie! Z kolei 17 marca, czyli w „Dzień Św.
Patryka”, odbędą się w pubie konkursy i promocje, a zabawa przy
irlandzkiej muzyce na żywo trwać będzie zapewne do rana. Wszystkie
imprezy zaczynają się o godzinie 20.00, wstęp jest oczywiście wolny. 

W Pubie zjemy doskonałe potrawy irlandzkie (gulasz, dania z ryb

i drobiu), ale są tu
także przekąski ku-
chni amerykańskiej
i meksykańskiej –
różnorodne kanap-
ki, burgery i fajitas. Z deserów polecamy szarlotkę na zimno lub 
gorąco i soki ze świeżych owoców. Napijemy się markowych alkoho-
li (z 15-letnią szkocką whisky Glenfiddich na czele!) i wypróbujemy
koktajle dekoracyjne Pińa Colada oraz Laguna, a miłośnicy wina 
znajdą tu trunki z Australii, Kalifornii, Bułgarii oraz RPA. Miłej
zabawy! (BoB)

Poszaleć w Dublinie



rynek Łódzki   3(94) 2009 GASTRONOMIA17

Helena i Stanisław Staniszews-
cy, właściciele spółki INTERSO-
LAR, pod koniec lutego zaprosili
przyjaciół do Buczka na obchody
20-lecia istnienia firmy. Wśród
znaczących gości dostrzegliśmy
panią wicemarszałek wojewódz-
twa Elżbietę Hibner, ministra

infrastruktury Cezarego Grabarczyka, starostę powiatu brzezińskie-
go Edmunda Koteckiego, wójta Brzezin Zbigniewa Sokołowskiego,
członka zarządu Krajowych Izb Rolniczych Andrzeja Górczyńskie-
go i mnóstwo łódzkich VIP-ów. Stanisław Staniszewski został odzna-
czony Medalem Zasłużonego dla Rolnictwa, najwyższym odznacze-
niem resortowym Ministerstwa Rolnictwa RP, oboje z małżonką
otrzymali dosłownie wiejski drabiniasty wóz kwiatów i prezentów,
zaśpiewali im znakomity tenor Dariusz Stachura z synem, a na
koniec oficjalnej części kowboje z Teksasu strzałami z colta kaliber
45 zapowiedzieli, że byczek w całości został już upieczony. Potem 
był pokaz sztucznych ogni, wystąpiła kapela ludowa, goście zjedli

byczka, popili świetnej
okowity i bawili się do
samego rana.

O Stanisławie Stani-
szewskim słyszałem le-
gendy już dziesięć lat
temu – że miał naj-
smaczniejszy barek w le-
sie tuszyńskim pod ko-
niec lat 1960, a w Świno-
ujściu prowadził latem
szaszłykarnię, że na
dworcu w Koluszkach sprzedawał
lody, rurki z kremem i gofry, że 
w Buczku produkował kółka do
hula-hop, wafle i ryż oblewany
cukrem, że ma bzika na punkcie
energii słonecznej i z maszyny do lodów włoskich zbudował pompę
ciepła, i ogrzewał nią firmę, no i że w małym palcu lewej ręki ma
kilka tysięcy przepisów polskich potraw...

Osobiście poznałem Pana Stanisława w styczniu 2007 r.
(www.rynek-lódzki.pl nr 2/2007). Wszystko, co wcześniej słyszałem
na temat właściciela firmy INTERSOLAR, okazało się szczerą 
prawdą, ale dopiero teraz wiem, że Stanisław Staniszewski jest jak
Dustin Hoffman w filmie „Mały Wieki Człowiek”.

Panie Stanisławie, moje colty zawsze będą do Pana usług!
Kowboj z Teksasu

Zdjęcia: JSM, Tomasz Guzek

INTERSOLAR do rana

Znana hiszpańska restauracja „Costa del Mar” w Manufakturze
(tel. 042 630-20-02) od lutego ma jedną z największych w Łodzi
patelni do przygotowywania słynnej paelli. Patelnia ma 60 cm średni-
cy, można ją na specjalnym piecyku postawić przy stoliku dla gości,
i przyrządzić to smakowite danie, serwowane teraz na całym świecie,
a wywodzące się z wiosek w okolicach Walencji na południu Hiszpa-
nii, gdzie kiedyś panowała niesłychana bieda i na patelnię wrzucało
się wszystko, co nadawało się do jedzenia – ryż, ryby i owoce morza
oraz warzywa. Głębiej w stronę lądu (Walencja leży nad Morzem Śró-
dziemnym) wrzucano czasami kurczaka, jeśli był tam hodowany...

Teraz paella jest daniem niemal ekskluzywnym, co lepsze restau-
racje prześcigają się w serwowaniu w niej kalmarów, ostryg, ośmior-

niczek i muli. Dobrze
zrobiona – a jest to sztu-
ka niezwykła – smakuje
wybornie, szczególnie
przy butelce białego
wina Blanc de Pacs lub
(droższego!) Mar de
Carol z bodegi Parés
Balta z Katalonii. W
„Costa del Mar” danie
to jest przygotowywane
pod okiem Tomasa
Jodar z Hiszpanii. Niżej
podpisany zaświadcza,
że paellę jadł w Caracas,
Toledo, Barcelonie, Ma-
drycie, Londynie, Pary-

żu, Nowym Jorku,
Chicago i paru in-
nych miastach. Teraz
będzie ją jadać tylko 
w „Costa del Mar” 
w Manufakturze. O no
me llamo Jorge Mazur…

Pytajcie Tomasa,
jak będziecie w loka-
lu, co to znaczy!

Jerzy Mazur

Costa łakomczuchów

Rośnie kolejne 
pokolenie kowbojów...
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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

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
Teatr V6 
ul. Żeromskiego 74/76
tel. 668-88-51

TEATRY

Marzec na scenach
W Teatrze Powszechnym

do 22 marca trwać będzie XV
Międzynarodowy Festiwal
Sztuk Przyjemnych i Nieprzy-
jemnych – jedno z najważniej-
szych wydarzeń teatralnych 
w Polsce. Tematem przewod-
nim tegorocznego festiwalu
jest estetyka współczesnego
teatru. Na deskach Powszech-
nego zaprezentowany zostanie
m.in. spektakl „Sprawa Dan-
tona” Stanisławy Przybyszew-
skiej z Teatru Polskiego we
Wrocławiu w reżyserii Jana
Klaty. Kolejnym wydarzeniem
będą „Anioły w Ameryce”
Tony’ego Kushnera w reżyserii
Krzysztofa Warlikowskiego.
W rolach głównych zobaczymy Andrzeja Chyrę, Maję Ostaszew-
ską, Macieja Stuhra, Magdalenę Cielecką, Jacka Poniedziałka 
i Stanisławę Celińską.

Tegorocznej edycji Festiwalu towarzyszy wystawa fotografii
„Twarze Festiwalu”. Dokumentuje ona piętnastolecie imprezy, 
a można ją oglądać na planszach przed Urzędem Miasta Łodzi
przy ulicy Piotrkowskiej 104. Kolejnym wydarzeniem związanym
z festiwalem jest ekspozycja dotycząca twórczości teatralnej
Edwarda Kłosińskiego. Prezentuje ona sylwetkę i pracę artystyczną
tego wybitnego reżysera światła. Na wystawę składają się fotosy ze
spektakli m.in. Teatru Narodowego w Warszawie, Teatru Nowego
w Poznaniu, Teatru Powszechnego w Warszawie, Teatru Powszech-
nego w Łodzi i Teatru Polonia w Warszawie. Ukazując rolę reżyse-
rii światła we współczesnym teatrze, wystawa znakomicie wpisuje
się w tematykę tegorocznej edycji festiwalu, a prezentowana jest we
foyer Teatru Powszechnego. Na 14 i 15 marca zaplanowano prze-
gląd filmów Edwarda Kłosińskiego, zorganizowany przez prof.
Marię Kornatowską w Muzeum Kinematografii w Łodzi. 16 marca
godz. 16.00 odbędzie się odsłonięcie gwiazdy Edwarda Kłosińskie-
go w łódzkiej Alei Gwiazd przy ulicy Piotrkowskiej. Z kolei 
19 marca zaplanowano spotkanie z Andrei Șerbanem, reżyserem
spektaklu „Spowiedź w Tanacu” Teatru Odeon z Bukaresztu 
– jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie reżyserów
rumuńskich. 

Teatr Wielki zaprasza 14 marca na premierę opery Carla Marii
Webera „Wolny Strzelec” w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego.
Kierownictwo muzyczne nad spektaklem sprawuje Tadeusz Koz-
łowski, a choreografię opracowała Janina Niesobska. Natomiast 
8 marca w Teatrze Nowym odbędzie się premiera spektaklu „Przed
południem przed zmierzchem”. W swoim najnowszym przedsta-
wieniu Piotr Cieplak, jeden z najważniejszych współczesnych
reżyserów teatralnych, twórca wybitnych spektakli, oklaskiwanych
i nagradzanych na wielu scenach, sięgnął do materii dla siebie
nowej – do tańca współczesnego. W tym celu zaprosił do współ-
pracy Leszka Bzdyla, uznanego choreografa, założyciela Teatru
Dada von Bzdülöw. Wspólnie stworzyli przedstawienie niezwykłe,
opowiadające o tych pozornie nieistotnych, mało spektakular-
nych chwilach życia – o momentach zamyśleń. Teatr Muzyczny
wciąż czeka na zakończenie remontu siedziby przy ul. Północnej,
toteż na razie „przykrawa” swoje produkcje do skromnych roz-
miarów, by móc prezentować je w mniejszych salach. Przykładem
jest koncertowe wykonanie operetki Karla Zellera „Ptasznik z Tyro-
lu” ze znaną arią „Lat dwadzieścia miał mój dziad”, wystawiane 
w Pałacu Poznańskich. Jak mówi Krystyna Wawrzkiewicz, szefowa
impresariatu MHMŁ – instytucje kultury z jednego miasta muszą
sobie pomagać. 

Beata Ostojska, Bożena Bednarek
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WYJAZDY!!!




