
IS
SN

 1
64

2-
14

34PAŹDZIERNIK 2013 
nr 10 (149)

Zapraszamy  
 na  ul. Łąkową 29
20-24 październik 2013



2INFORMATOR rynek Łódzki   10(149) 2013

ALICJA
ii 
Łódź

al. Politechniki 19A
tel. 42 684-63-70

WILLA IMPRESJA
Pabianice

ul. Żeromskiego 20A
tel. 42 227-14-14

recepcja@hotel-alicja.pl
www.hotel-alicja.pl

DZIKIE WINO
Wiewiórczyn
ul. Hallera 49

tel. 43 676-20-20

info@dzikiewino.com.pl
www.dzikiewino.com.pl

REYMONT
iii

Łódź
ul. Legionów 81

tel. 42 633-80-23

reymont@hotelewam.pl
www.hotelewam.pl

AVIATOR
iii

Pabianice, ul. Św. 
Rocha 8/10

tel. 42 292-19-81

recepcja@hotelaviator.com.pl
www.hotelaviator.com.pl

recepcja@willa-impresja.pl
www.willa-impresja.pl

DoubleTree  
by Hilton

iiii 
Łódź

ul. Łąkowa 29
tel. 42 208-80-00

www.doubletree.lodz.pl
recepcja@filmhotel.pl

mHotel
iii

Łódź
ul. Św. Teresy 111
tel. 42 652-99-90

mhotel@mhotel.eu
www.mhotel.eu

GRAND
iii

Łódź
ul. Piotrkowska 72
tel. 42 633-99-20

grand@hotel.com.pl
www.grand.hotel.com.pl
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t Mówi Pan, że polska gospodar-
ka wychodzi z europejskiego koko-

nu. Jak?
Po	latach	koncentrowania	się	na	

własnych	sprawach	oraz	integrowania	
się	z	Europą	zaczynamy	dostrzegać,	że	ist-

nieją	też	możliwości	współpracy	z	krajami	Azji	i	Afryki.	Chce-
my,	 aby	 polscy	 przedsiębiorcy	 dostrzegli,	 że	 Afryka	 i	 główne	
kraje	 tego	 kontynentu	będą	 się	 rozwijały	w	 ciągu	najbliższych	
15	lat	znacznie	szybciej	niż	reszta	świata.	I	że	są	tam	możliwości	
nie	 tylko	dla	 takich	gospodarek	światowych,	 jak	chińska,	ame-
rykańska,	brytyjska,	francuska	czy	rosyjska,	ale	także	dla	krajów	
o	średnim	potencjale.	Mamy	wszelkie	dane	ku	temu,	by	stać	się	
największym	środkowoeuropejskim	partnerem	dla	krajów	Afry-
ki.	 Takie	 dziedziny,	 jak	 budownictwo,	 produkcja	 materiałów	
budowlanych,	budowa	infrastruktury	drogowej	i	kolejowej,	or-
ganizacja	przetwórstwa	spożywczego,	rybołówstwa	i	gospodarki	
morskiej	–	to	najbardziej	oczywiste	kierunki	polskiej	współpra-
cy	z	Afryką.	
t Był Pan z delegacją rządową w Nigerii. Jakie są możliwości tego 
kraju?

Organizowaliśmy	 tam	 część	 gospodarczą	 wizyty	 premiera	
Donalda	Tuska.	Byłem	zaskoczony	stopniem	przygotowania	mi-
nistrów	 rządu	 nigeryjskiego.	 Prezydent	 Nigerii	 zaprosił	 ich	 na	
spotkanie	z	polską	delegacją,	 a	oni	dokładnie	wiedzieli,	o	czym	
chcą	 rozmawiać	z	polskim	rządem	i	naszymi	przedsiębiorcami.	
Po	drugie	–	zorganizowaliśmy	tam	polsko-nigeryjskie	forum	go-
spodarcze,	na	które	przyjechało	ponad	dwustu	przedsiębiorców	
nigeryjskich,	niektórzy	limuzynami	poprzedzonymi	samochoda-
mi	z	ochroną.	Jasne	jest	jedno	–	nie	ma	co	pchać	się	do	Afryki	bez	
poparcia	tamtejszego	rządu	i	jego	parasola	politycznego.	
t  Jakie macie na to sposoby?

Wspólnie	 z	 Łódzką	 Regionalną	 Izbą	 Gospodarczą	
oraz	 Instytutem	 Afrykańskim	 nasza	 agencja	 organizu-
je	 w	 listopadzie	 w	 Łodzi	 pierwszy	 kongres	 partnerstwa	 
i	współpracy	polsko-afrykańskiej	POLANDAFRICA	2013.	Łódź	
jest	jednym	z	najbardziej	znanych	polskich	miast	w	Afryce	dzię-
ki	tutejszemu	Studium	Języka	Polskiego,	które	ukończyło	wielu	
afrykańskich	polityków.	Wspólnie	zapraszamy	zatem	łódzkich	
przedsiębiorców	w	dniach	26-27	listopada	na	kongres.	Udział	w	
kongresie	jest	bezpłatny,	a	informacje	o	nim	są	na	stronie	www.
polandafrica.pl     

Rozmawiał: Jerzy Mazur

Kurs na Afrykę?

GOSPODARKA

Rozmowa ze Sławomirem 
Majmanen, Prezesem Polskiej 

Agencji Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych 
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Nowa inwestycja w Ostrzeszowie...
We	 wrześniu	 Producent	 Opakowań	 Tekturowych	 POPRAWA	

otrzymał	 kolejne	 zezwolenie	 na	 działalność	 w	 Podstrefie	 Ostrze-
szów	ŁSSE.	Firma	wybuduje	tu	nową	halę	wraz	z	linią	produkcyjną.	
POPRAWA	działa	w	branży	opakowaniowej	od	1990	r.	i	zajmuje	się	
kompleksową	produkcją	opakowań	z	tektury	falistej	wielowarstwo-
wej.	 Inwestycja	opiewa	na	4,5	mln	 zł,	 dzięki	niej	powstanie	 10	no-
wych	stanowisk	pracy	i	utrzymane	zostanie	zatrudnienie	na	pozio-
mie	66	pracowników	do	końca	2017	r.	

...i w Rawie Mazowieckiej
W	tutejszej	Podstrefie	ŁSSE	drugie	już	zezwolenie	na	działalność	

otrzymała	spółka	Quick-mix,	która	stworzy	nową	linię	produkcyjną	
wraz	 z	 halą,	 zapleczem	 laboratoryjnym	 i	 nową	 oczyszczalnią	 ście-
ków.	Firma	 zainwestuje	 5,1	mln	 zł,	 zatrudni	 10	nowych	pracowni-
ków	i	utrzyma	dotychczasowe	zatrudnienie	
na	poziomie	35	osób	do	końca	2021	roku.	
Nowa	linia	produkcyjna	pozwoli	na	rozsze-
rzenie	 produkcji	 i	 wytwarzanie	 najwyższej	
jakości	tynków,	farb	i	gruntów	do	systemów	
dociepleń.	

Kolejny dąb w BSH
16	 września	 przy	 ul	 Wedmanowej	 10	 

z	okazji	wyprodukowania	25-milionowego	
urządzenia	 w	 łódzkich	 fabrykach	 koncer-
nu,	 posadzony	 został	 13	 już	 dąb	 w	 alejce	
będącej	 „żywym	 licznikiem	 produkcji”.	
Firma	BSH	zadomowiła	 się	w	Łodzi	19	 lat	
temu,	wciąż	 otrzymuje	 kolejne	 zezwolenia	
na	 inwestycje	 i	 zatrudnia	 obecnie	 ponad	

2100	 pracowników.	 Podczas	 uroczystości	 przekazane	 zostały	 urzą-
dzenia	AGD	na	rzecz	nowej	świetlicy	środowiskowej	przy	parafii	św.	
Anny,	którą	BSH	wspiera	od	lat.	

Strefy do 2026 r.
Rada	Ministrów	zdecydowała	w	lipcu	br.	o	wydłużeniu	funkcjo-

nowania	14	Specjalnych	Stref	Ekonomicznych	w	Polsce	do	2026	r.	
Nie	 każdy	 inwestor	 będzie	mógł	 jednak	 działać	 na	 takich	 samych	
zasadach	 jak	 obecnie.	 Najprawdopodobniej	 w	 połowie	 przyszłego	
roku	obniżone	zostaną	limity	dopuszczalnej	wysokości	pomocy	re-
gionalnej	na	inwestycje.	W	województwie	łódzkim	dla	dużych	przed-
siębiorców	zamiast	obecnych	50	proc.	dopuszczalna	 intensywność	
pomocy	 wyniesie	 tylko	 35	 proc.	War	to	 już	 teraz	 zadbać	 o	 to,	 aby	
wykorzystać	wyższą	pomoc	publiczną	–	informacje	można	uzyskać	 
w	ŁSSE	(info@sse.lodz.pl).

Jerzy Mazur, zdjęcia: Archiwum ŁSSE
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Expo-Łódź zaprasza 
Centrum	 Konferencyjno-Wystawiennicze	 MTŁ	 zmieniło	 we	

wrześniu	 nazwę	 na	 Expo-Łódź.	 Działają	 bowiem	 teraz	 na	 rynku	
targowym	dwa	podmioty	–	właśnie	Łódź-Expo,	firma	zajmująca	się	
zarządzaniem	 obiektami	 targowymi,	 oraz	 Międzynarodowe	 Targi	
Łódzkie	Spółka	Targowa	(MTŁ	ST),	firma	organizująca	targi,	wysta-
wy	i	kongresy.	W	październiku	zatem	w	Łódź-Expo	odbędą	się	nastę-
pujące	imprezy:

6 Międzynarodowe Targi Żywności  
Ekologicznej i Tradycyjnej NATURA FOOD  
i 2 Tragi Ekologicznego Stylu Życia beECO

Odbędą	się	11-13	października.	To	najważniej-
sza	branżowa	impreza	w	Polsce	dedykowana	bio-
produktom,	ekożywności	oraz	produktom	regio-
nalnym	i	tradycyjnym.	Przewidujemy,	że	weźmie	
w	nich	udział	blisko	300	wystawców	i	zwiedzi	10	
tys.	gości	–	mówi	Agata	Szczepaniak,	Kierownik	
Projektu	MTŁ	ST.	Na	zwiedzających	czeka	tu	wie-
le	atrakcji:	seminaria	i	prelekcje,	warsztaty	dla	sze-
fów	 kuchni	 i	 dzieci,	 panele	 dyskusyjne,	 pokazy	
kulinarne	oraz	konkursy.	Poznamy	także	wyniki	
konkursów	 o	 Złoty	 Medal	 NATURA	 FOOD,	
„Tygiel	Smaków”	oraz	„Tradycyjne	Smaki	Regionu”.	W	tym	samym	czasie	
odbędą	się	także	II	Targi	Ekologicznego	Stylu	Życia	beECO.	Więcej	infor-
macji	na	stronach	www.naturafood.pl oraz www.beeco.com.pl 

Festiwal Kawy, Herbaty i Czekolady
W	tym	samym	terminie	(11-13.10)	MTŁ	ST	oraz	Stowarzyszenie	Miłośni-

ków	Kawy	zapraszają	na	Festiwal	Kawy,	Herbaty	i	Czekolady,	którego	celem	
jest	propagowanie	picia	dobrej	kawy,	herbaty	i	czekolady	poprzez	degusta-
cje,	prezentacje	i	szkolenia	prowadzone	przez	największych	ekspertów	w	tej	
dziedzinie.	Poznamy	tu	unikatowe	gatunki	kaw,	herbat,	czekolad,	dodatki	
oraz	sprzęt	do	ich	parzenia,	a	zobaczymy	także	w	akcji	dwa	najnowocześniej-
sze	na	świecie	automatyczne	ekspresy	do	kawy:	WMF	8000	oraz	FRANKE	
Foam	Master.	W	imprezie	biorą	udział	mistrzowie	baristów	z	Włoch,	Belgii	
oraz	Polski.	Więcej	informacji	–	na	www.targi.lodz.pl

V Targi Uroda i Estetyka
W	dniach	19-20	października	zapraszamy	na	„kosmetyczny	zawrót	gło-

wy”.	Podczas	Targów	będzie	można	zapoznać	się	z	ofertą	czołowych	pro-
ducentów	 i	 dystrybutorów	 kosmetyków	 pielęgnacyjnych,	 naturalnych,	
kolorowych,	 a	 także	 sprzętu	 do	 wyposażenia	 salonów	 kosmetycznych	 
i	SPA.	Przez	dwa	dni	imprezy	na	scenie	odbywać	się	będą	pokazy	maki-
jażu	Firmy	Kryolan	oraz	profesjonalne	prezentacje	urządzeń	i	zabiegów.	
Targom	 towarzyszy	 Festiwal	 Charakteryzacji	 i	 Kostiumu,	 Mistrzostwa	
Makijażu	oraz	konferencja	naukowo-szkoleniowa	„Innowacyjne	techno-
logie	w	kosmetologii	antystarzeniowej”.	Równolegle	z	targami	Uroda	i	Es-
tetyka	odbędzie	się	Salon	Matki	i	Dziecka.	Więcej	informacji	–	na	stronie	 
www.urodaestetyka.pl	Zapraszamy!

W dniach 17-18 paździer-
nika odbędą się Targi 
Technicznych Wyro-
bów Włókienniczych 
i Konferencja Inno-
vaTex 2013. To jed-
no z najważniejszych 
w kraju spotkań 
sektora tekstylnego  
i doskonała okazja do na-
wiązania kontaktów handlo-
wych. Podczas konferencji 
zostanie wygłoszona rekordo-

wa liczba ponad 60 referatów 
przygotowanych przez 

przedstawicieli nauki 
i biznesu. Więcej in-
formacji o imprezie 
oraz formularz zgło-
szeniowy można po-

brać na stronie www.
ttww.pl lub kontak-

tując się z kierownikiem 
projektu (tel. 42 633 10 69, 
e.winiarska@targi.lodz.pl).

InnovaTex 2013
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We	 wrześniu	 odbyły	 się	 Międzynarodowe	
Targi	 REHABILITACJA,	 organizowane	 od	 21	
lat	 przez	 łódzką	 spółkę	 INTERSERVIS.	 Przyje-
chało	 tu	 230	 wystawców‚	 sześć	 	 tysięcy	 lekarzy	
rehabilitantów,	 fizjoterapeutów‚	 naukowców	 
i	osób	niepełnosprawnych	z	opiekunami.	To	jedna	 
z	 najważniejszych	 imprez	 branży	 medycznej	 
w	 Europie,	 prezentująca	 najnowsze	 urządzenia	
wspomagające	 diagnozowanie‚	 leczenie	 i	 reha-
bilitację.	 W	 tym	 roku	 swoją	 premierę	 miały	 tu	
m.in.	 robot	 wspomagający	 rehabilitację	 rąk,	
słuchawki	 służące	 do	 światłoterapii	 podczas	 se-
zonowych	 depresji,	 interaktywne	 gry	 do	 terapii	
dzieci	z	autyzmem	oraz	sprzęt	do	nauki	chodu.	
Podczas	 targów	 odbyło	 się	 kilkanaście	 konfe-
rencji	 i	 warsztatów	 poświęconych	 fizykoterapii	 
w	stomatologii,	rehabilitacji	kardiologicznej	oraz	
systemowi	opieki	nad	osobami	niepełnosprawny-
mi.	 Złote	medale	 Targów	Rehabilitacja	 zdobyły	
firmy	MEDEN-INNMED	za	PiezoWave2	działa-
jący	 skupioną	 falą	uderzeniową	ESWT,	KOOR-
DYNACJA	za	system	do	oceny	postawy	i	chodu	
FreeMed	Posture,	oraz	BTL	Polska	za	aparat	do	
terapii	 ultradźwiękowej	 BTL-4710.	Wyróżnienia	
przyznano	firmom	HABILIS	za	ortezę	dla	osób	
po	udarze,	VITA	za	urządzenie	do	reedukacji	cho-
du	Parestand	oraz	STANLEY	za	taśmę	termopla-
styczną	Orficast.	Gratulujemy!

Złota Rehabilitacja

MEDEN-INNMED

BTL POLSKA

KOORDYNACJA

STANLEY

VITA

HABILIS
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Rozmowa z księdzem Piotrem Turkiem, proboszczem parafii  
św. Anny w Łodzi 

t Należy ksiądz do najbardziej w Łodzi znanych i rozpoznawalnych 
duchownych katolickich. Jakie „resorty” ma ksiądz pod swoją opieką?

Obecnie	jestem	proboszczem	
parafii	 św.	 Anny.	W	 1991	 r.	 zo-
stałem	mianowany	diecezjalnym	
duszpasterzem	 głuchoniemych	 
i	tej	pracy	poświęciłem	się	szcze-
gólnie.	Jestem	też	duszpasterzem	
energetyków	 i	 organizuję	 spe-
cjalne	 nabożeństwa	 dla	 pracow-
ników	PGE-Dystrybucja-Łódź.	
t Spotykamy się w salce parafial-
nej; przed wejściem do kościoła św. 
Anny rzuca się w oczy kolorowa re-
klama przedszkola Montesori...

Kiedy	 przed	 czterema	 laty	
obejmowałem	 tu	 funkcję	 pro-
boszcza,	 kościół	miał	puste	 sale	

katechetyczne.	 Postanowiłem	 znów	 wpuścić	 do	 tych	 sal	 dzieci	 
i	 otworzyłem	 przedszkole,	 prowadzone	 przez	 siostry	 domini-
kanki.	To	najtańsze	przedszkole	w	mieście	–	czesne	wynosi	300	zł	
miesięcznie,	w	 tym:	angielski,	 logopedia	 i	 gimnastyka	korekcyj-
na.	Mamy	własną	kuchnię,	salę	teatralną	i	ogródek	jordanowski.	 
Z	przedszkola	korzysta	teraz	setka	dzieci,	a	chętnych	jest	trzy	razy	
tyle!	Od	1	października	zacznie	tu	też	działać	świetlica	środowis-	
kowa	dla	dzieci	z	rodzin	dysfunkcyjnych,	do	której	na	początek	
trafi	30	pierwszaków.	Dostaną	ciepły	posiłek,	będą	miały	dobrą	
opiekę.	Niedługo	zainstalujemy	w	kościele	ogrzewanie	podłogo-
we.	Robimy	 już	odwierty	dla	montażu	pompy	ciepła,	która	ma	
80	procent	dotacji	z	Funduszu	Ochrony	Środowiska,	a	jej	eksplo-
atacja	nie	jest	taka	droga.	Ponadto	założyłem	tu	chór,	a	myślę	też	
o	nowych	organach	dla	parafii.	I	tak	staram	się	z	Bożą	pomocą,	
żeby	wszystkie	grupy	parafialne	miały	tu	godne	warunki.
t Nie tak dawno spotkaliśmy księdza na mszy dla Straży Miejskiej... 

Opiekuje	 się	 strażnikami	 już	 10	 lat;	 ich	 duszpasterzem	mia-
nował	mnie	arcybiskup	Ziółek,	 a	prezydent	Zdanowska	wyrazi-
ła	 na	 to	 zgodę.	 To	właśnie	 strażnicy	miejscy	 sprawowali	 opiekę	
nad	dziećmi	na	organizowanych	przeze	mnie	koloniach.	W	tym	
roku	udało	mi	się	wysłać	na	kolonie	150	dzieci	z	biednych	rodzin.	 
Ponadto	sprawuję	opiekę	duszpasterską	dla	Urzędu	Wojewódzkie-
go,	a	w	ramach	Fundacji	„Integracja	JPII”	prowadzę	niepubliczny	
ZOZ,	w	którym	przyjmują	lekarze	różnych	specjalności,	m.in.	la-
ryngolog,	otolaryngolog,	logopeda,	neurochirurg	i	neurolog.	
t Dziękujemy za rozmowę i na srebrne gody kapłaństwa życzymy ad 
multos annos! Beata Ostojska i Jerzy Mazur

Zgodnie	z	przepisami	Kodeksu	Ruchu	Drogowego	dzieci	mogą	
samodzielnie	 poruszać	 się	 po	 drogach	 publicznych	 od	 siódme-
go	 roku	 życia.	 Straż	Miejska	 zorganizowała	we	wrześniu	 specjalny	 
briefing	prasowy	w	Szkole	Podstawowej	nr	205	przy	ul.	Dąbrówki	
1	na	Janowie,	na	którym	dzieciaki	odpowiadały	na	pytania	strażni-
ków.	Egzamin	zdały	celująco!

13	 września	 Łódź	 obchodziła	 119.	 rocznicę	
urodzin	Juliana	Tuwima.	Złożono	kwiaty	przed	
kamienicą	przy	ul.	Kilińskiego	46,	w	której	uro-
dził	 się	 poeta,	w	Off	 Piotrkowska	wystawiono	
uliczny	spektakl	„Tuwim	JULEK	-	PARA	buch	
FRAZY	w	Ruch”	–	efekt	kolażu	twórczości	łódz-
kich	 artystów,	 w	 Mobilnym	 Słupie	 Ogłosze-
niowym	odgrywano	 scenkę	 lalkową	ukazującą	
łobuzerskie	 dzieciństwo	Tuwima,	 której	 scena-
riusz	 powstał	 na	 podstawie	 książek	wydawnic-
twa	Literatura	„Rany	Julek”	oraz	„Tuwimowo”.	
Dzięki	staraniom	Świetlicy	Krytyki	Politycznej	
w	 Łodzi	 oraz	 Domu	 Literatury	 zorganizowa-
no	tuwimowski	slam	–	na	scenie	przy	ul.	Roosevelta	17	wystąpiła	czołówka	
polskich	slamerów.	Natomiast	w	ogrodzie	Muzeum	Miasta	Łodzi	odbył	się	
piknik	przygotowany	według	wskazówek	z	najbardziej	 łódzkiego	poematu	
„Kwiaty	polskie”.	Można	było	zobaczyć	archiwalne	zdjęcia	ze	zbiorów	MMŁ	
dotyczące	 spędzania	 czasu	 wolnego	 w	 dawnej	 Łodzi,	 obejrzeć	 ekspozycję	
obiektów	 związanych	 z	 kulturą	 jedzenia	w	 czasach	 fabrykantów,	 zwiedzić	
wystawę	„Łódź	Juliana	Tuwima”,	posłuchać	piosenek	do	słów	Tuwima	i	po-
czytać	jego	książki	w	tymczasowej	czytelni,	a	w	muzealnej	kawiarni	Ryszard	
Bonisławski	(senator	RP,	znawca	dziejów	Łodzi)	zaprezentował	swoją	nową	
książkę	 „Łódź	 Juliana	 Tuwima.	 Łódzkie	 korzenie	 poety”.	 Autor	 opisuje	 
w	niej	Łódź	Tuwima	niemal	dom	po	domu,	ulica	po	ulicy;	radzi,	jak	wędro-
wać	po	mieście	z	egzemplarzem	„Kwiatów	polskich”	w	kieszeni,	pokazuje	też	
miasto	na	starych	fotografiach	i	chwyta	nastroje	znane	miłośnikom	wierszy	
łodzianina	Tuwima.	To	lektura	obowiązkowa	każdego	łodzianina!								(BeO)

Strażnicy w szkole

Srebrne gody 
księdza Piotra 

Ksiądz Piotr Turek  
i kierownictwo 

Straży Miejskiej

Urodziny Tuwima 

KOORDYNACJA

STANLEY

VITA
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t Organizujecie w październiku 3D IMAGE 
Festival.  Nazwa  kojarzy się z Camerimage, 
który przez lata gościł w Łodzi.

Festiwal	wziął	nazwę	od	założonej	przeze	
mnie	 Fundacji,	 która	 powstała	 zanim	 na-
rodził	 się	 pomysł	 uruchomienia	 festiwalu,	
więc	 zbieżność	 jest	 przypadkowa.	 	 Podo-
bieństwo	związane	jest	z	kreacją	obrazu,	ale	
w	 samych	 nazwach	 ujawnia	 się	 zasadnicza	
różnica.	Camerimage	skupia	się	na	kamerze	
i	 jej	magicznych	możliwościach	 kreowania	
obrazu	w	rękach	mistrzów.	My	skupiamy	się	
na	magii	postrzegania	przestrzennego,	któ-
re	jest	dla	człowieka	naturalną	interpretacją	
otaczającego	nas	świata.	3D	ma	się	tak	do	2D	
jak	szczególna	teoria	względności	Einsteina	
do	teorii	względności	Newtona.	
t Czy są już takie studia, kina lub ośrodki  dy-
daktyczne specjalizujące się w filmach 3D? 

Jesteśmy	w	materii	nauczania	3D	w	szkole	
wyższej	pionierami	w	skali	światowej.	Łódz-
ka	Szkoła	Filmowa	jest	chyba	jedyną	szkołą	
filmową,	która	wprowadziła	do	zajęć	tajniki	
filmowania	w	3D.	Zawdzięczamy	to	przede	
wszystkim	 fascynacji	 dziekana	 reżyserii	na-
szej	Filmówki	Filipa	Bajon,	oraz	Bogdanowi	
Dziworskiemu,	 który	 z	 kolei	 zaraził	 się	 od	
Sławomira	 Idziaka.	My	dbamy,	by	poziom	
zajęć	z	punktu	widzenia	technologii	i	stereo-
skopii	spełniał	oczekiwania	uczelni.	Chyba	
eksperyment	 się	 powiódł,	 skoro	mamy	 już	
doktoraty	 z	 tej	 dziedziny,	 prace	 magister-
skie	i	to	nie	tylko	na	reżyserii,	ale	fotografii	
i	 animacji.	 	 Pokażemy	 kilka	 zgłoszonych	
prac.	 	 Festiwal	 umożliwi	 wzięcie	 udziału	 
w	 projekcjach	 filmów,	 które	 są	 niedostęp-
ne	 w	 klasycznej	 dystrybucji.	 Co	 ważne	 nie	
mamy	kategorii	film		studencki.	To	od	razu	

wejście	 w	 szranki	 z	 najlepszymi.	

Dlatego	 planujemy	 	 realizację	 warsztatów	
i	 konferencji	 z	 udziałem	 wybitnych	 spe-
cjalistów	 stereografów	 z	 całego	 świata.	 Na	
festiwalu	 będzie	 można	 poznać	 i	 testować	
produkowany	 w	 Polsce	 sprzęt	 pracujący	 
w	technologii	3D,	którego	ojcem	jest	Stani-
sław	Kwiatkowski,	wybitna	postać	 techniki	
filmowej	 i	 nasz	 guru	 w	 rozwijaniu	 tej	 nie-
zwykle	 trudnej	 technologii.	 Marzymy,	 by	
w	 Łodzi	 odrodzić	 tradycje	
filmowego	 centrum	 produ-
cenckiego,	 edukacyjnego	 
i	 przemysłowego,	 i	 stać	 się	
liderem	 stereoskopii	 w	 tej	
części	świata.	To	wielka	szan-
sa	 dla	 Łodzi.	 EC-1	 wydaje	
się	 wymarzonym	 miejscem,	
które	 włodarze	 naszego	
miasta	 stworzyli	 dla	 takich	
pomysłów,	 jak	nasz	 festiwal.	 
A	 zamiast	 kolejnego	 studia	
dźwięku,	 proponowanego	
przez	 Davida	 Lyncha,	 stwo-
rzyłabym	 studio	 dźwięku	
3D.	 Byłoby	 to	 rzeczywiście	
unikatowe	 przedsięwzięcie	
służące	 nie	 tylko	 filmowi,	
ale	 	 choćby	 medycynie.	
Mamy	 świetne	 studia	dźwię-
kowe	w	Łodzi.	Zamiast	 two-
rzyć	 kolejne,	 stwórzmy	 uni-
katowe	w	skali	świata.		Wtedy	
zarówno	pieniądze,	jak	zwią-
zane	z	nimi	zamówienia,	po-
płyną	do	Łodzi.
t Gdzie są organizowane festi-
wale tego typu na świecie?

Braliśmy	 udział	 praktycznie	 we	 wszyst-
kich	 warsztatach	 i	 festiwalach	 dotyczą-
cych	 3D	na	naszym	kontynencie.	Na-
wiązaliśmy	kontakt	 z	najsilniejszymi	
obecnie	 na	 świecie	 ośrodkami	 ste-
reografii,	którego	animatorzy	wy-
razili	chęć	i	gotowość	współpra-
cy	z	nami.	Festiwale	w	Paryżu,	
Karlsruhe,	 Liege	 	 Pradze,	 
a	nawet	w	odległej	Korei,	
już	 nawiązały	 z	 nami	
kontakty.	Zaproszono	
nas	do	udziału	w	pra-
cach	 europejskiego	
komitetu	 Inter-
national	 3D	So-
ciety	 (Między-
narodowego	
Stowarzy-

szen ia	
3 D ) ,	
k t ó r e	

p r z y -
znaje	 	 swo-

jego	 rodzaju	
“Oskary”	 3D		 

w	 Europie	 i	 Ameryce.	
Są	 bardzo	 cenione	 przez	

gwiazdy	 Hollywood.	 Jesteśmy	

dumni	z	tego	wyróżnienia,	bo	to	oznacza,	że	
polscy	twórcy	3D	będą	mieli	swojego	repre-
zentanta	w	tym	bardzo	elitarnym	gronie.	
t Jakie gwiazdy zobaczymy na festiwalu?

Zapowiedziały	 już	udział	 takie	gwiazdy	
stereografii	 światowej,	 jak	Buzz	Hays,	wie-
loletni	 szef	 Sony	 Entertainment	 w	 USA	
odpowiedzialny	za	rozwój	3D,	Eric	Deren,	
znany	 z	 takich	 dzieł,	 jak	 „Titanic”,	 „Spi-

derman”	 czy	 „Oz	 wielki	
i	 potężny”.	 	 Josephine	
Derobe,	 nominowana	 do	
Oscara	stereograferka,	któ-
ra	 współpracuje	 ostatnio	
z	 Robertem	 Redfordem	 
i	Wimem	Wendersem,	 nie	
tylko	 przysłała	 nam	 swój	
film,	ale	wspominać	będzie	
wybitnego	 twórcę	 i	 stereo-
grafera	 Alaina	 Derobe,	 jej	
ojca,	 którego	 pamięci	 de-
dykujemy	 nasz	 	 festiwal.	
Będziemy	 także	 gościć	
Sylvaina	 Graina	 i	 Fabiena	
Remblier’a,	 prezydenta	
i	 wiceprezydenta	 Euro-
pejskiego	 Stowarzyszenia	
Profesjonalnych	 Stereo-
graferów	 (UP3D),	 którzy	
objęli	 nasz	 festiwal	 patro-
natem;	 profesora	 Ludgera	
Pfanza,	 twórcę	 festiwalu	
BEYOND	 z	 Uniwersytetu	
Nowych	Mediów	w	Karls-
ruhe,	wybitnego	specjalistę	
badającego	 specyfikę	 dra-
maturgii	 dzieł	 3D.	 Planu-

jemy	 pokazać	 dzieła	 3D	 takich	 twórców,	
jak	 Jean-Luc	 Godard,	 Peter	 Greenaway,	
wspomniany	 Alain	 Derobe	 oraz	 innych	
mistrzów,	którzy	zmierzyli	się	ze	sztuką	fil-
mowania	3D.	Jesteśmy	przekonani,	że	Festi-
wal	3D	IMAGE	będzie	generatorem	energii	
dającej	impuls	do	działań	całorocznych,	co	
właściwie	 już	 realizujemy.	 Szykujemy	 dla	
wszystkich	 gości	 niespodzianki,	 którymi	
chcemy	zaskoczyć	i	zachwycić,	odsłaniając	
możliwości	scenografii	stereoskopowej	po-
łączonej	z	pokazami	kina	5D	i	innymi	nie-
spodziankami.	 Finałowy	 pokaz	 pozostaje	
jeszcze	 tajemnicą,	 gdyż	 trwają	 negocjacje	 
z	 producentem	 dzieła.	 Ale	 przede	 wszyst-
kim	 zapraszam	 dzieci,	młodzież	 i	 całe	 ro-
dziny.	 Specjalnie	 dla	 nich	 planujemy	 po-
kazy	przekroju	przebojów	3D,	które	będzie	
można	 obejrzeć	 za	 darmo	 mając	 karnet.	
A	 ten	 będziemy	 rozprowadzać	 fanom	 ste-
reo	 za	 pośrednictwem	 zaprzyjaźnionych	
mediów	 oraz	 w	 studiach	 telewizyjnych	 
Arterion	i	kinie	3D	Wytwórnia.	Zapraszam	
na	 sam	 festiwal,	 a	 teraz	 na	 naszą	 stronę 
www.3dimage-festival.com 
t Dziękuję za rozmowę i życzę kompletu wi-
dzów na pokazach!

Jerzy Mazur

Festiwal w wielu wymiarach

Rozmowa z Mariolą 
Popińską,  dyrektorem 
festiwalu 3D IMAGE  

Łódź 2013

FILM
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14 września w klubie Wytwór-
nia odbył się koncert The Four  
Colors of Łódź, składający się  
z dwóch części. Pierwsza, 
zatytułowana The Best 
of Zbigniew Preisner, 
przybliżyła słuchaczom 
najsłynniejsze utwo-
ry tego wybitnego 
artysty. Część druga 
stanowiła prawyko-
nanie trzech utwo-
rów, które Zbigniew 
Preisner skomponował 
specjalnie na tę oka-
zję. Tytułowe The Four  
Colors of Łódź opowiadał  
o przedwojennej, wielobarwnej  
i wielokulturowej historii Łodzi, 
The Lumières’ Four Saxophones został zadedyko-
wany powojennej Łodzi Filmowej, a zwieńczeniem 
koncertu był utwór Hope with Flying Colors, będą-
cy ilustracją nowoczesnej, pełnej nadziei, kreatywnej 
i niebanalnej Łodzi. Pod dyrekcją Zbigniewa Pre-
isnera wystąpiła orkiestra Filharmonii Łódzkiej oraz 
Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Can-
torum”. Na scenie pojawili się również znani soliści 
instrumentalni, śpiewaczka operowa Elżbieta Towar-
nicka oraz Hanna Banaszak. Wydarzenie uświetniło 
zakończenie kluczowego etapu rewitalizacji kom-
pleksu dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych. Wy-
darzeniu honorowo patronował Minister Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum 
Kultury. Mecenat nad koncertem sprawował również 
Polski Instytut Sztuki Filmowej.                             (jm) 
                                     Zdjęcia: JSM, Radosław Jóźwiak

Cztery Kolory Łódź: Łąkowa 29 
Artysta malarz Andrzej Fogtt, Prezes Grupy 
TOYA Witold Krawczyk, Prezydent Łodzi 
Hanna Zdanowska

Witold Krawczyk i Jacek 
Kobierzycki, szefowie  
Grupy TOYA

Dyrektor DoubleTree by Hilton Łódź Sławomir 
Nowak, Przedstawiciel marki Jeremy Smith i Prezes 
Grupy TOYA Witold Krawczyk

Film	 Pawła	 Pawlikowskiego	 „Ida”,	 wyprodukowany	 przez	 łódzkie	 stu-
dio	Opus	Film,	zdobył	Złote	Lwy,	główną	nagrodę	38.	Festiwalu	Filmowego	 
w	Gdyni.	„Ida”	opowiada	historię	sieroty	wychowywanej	w	zakonie,	która	
pragnie	zostać	nowicjuszką,	 ale	przed	złożeniem	ślubów	dowiaduje	 się,	 że	
jest	Żydówką.	Wspólnie	ze	swoją	jedyną	żyjącą	krewną	wyruszają	w	podróż,	
by	odkryć	tragiczną	historię	swej	rodziny.	Agata	Kulesza,	grająca	w	„Idzie”	
tytułową	 rolę,	 została	 najlepszą	 aktorką	 Festiwalu.	 To	 wielki	 sukces	Opus	
Film	 –	 łódzkiej	 firmy	 producenckiej,	 kierowanej	 przez	 Piotra	 Dzięcioła.	 
Gratulujemy,	a	w	dniach	9-13.10	zapraszamy	na	Se-Ma-For	Film	Festival.	

Filmowa Łódź 
znowu górą!

fot.PAP
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Po	lipcowej	strzelaninie	w	Lincoln	prezydent	
USA	 mianował	 Lewa	 Wallace`a	 gubernatorem	
Nowego	Meksyku.	Władze	postanowiły	zamknąć	
sprawę	po	cichu,	dając	Billowi	 list	gwarancyjny,	
zapewniający	mu	wolność	w	zamian	za	zeznania	
obciążające	 zabójców	 Johna	 Tunstalla.	 Sfingo-
wano	 jego	 aresztowanie	 i	 w	 marcu	 1879	 r.	 Bill	
razem	 z	 kumplem	 Tomem	 O’Folliardem	 trafił	
do	więzienia.	Ale	w	czerwcu	przekupiony	sędzia	
nakazał	przenieść	rozprawę	z	Lincoln	do	Mesilla,	
gdzie	rządzili	przeciwnicy	Tunstalla.	Nie	czekając	
na	wyrok	Bill	z	Tomem	uciekli	z	więzienia.	Wte-
dy	 na	 scenę	 wkroczył	 nowy	 marshal	 federalny	 
w	okręgu	–	Pat	Garrett.	 Pluję	 sobie	w	brodę,	 że	
ich	wcześniej	poznałem.	Gdy	pracowali	na	moim	
rancho	 w	 Fort	 Sumner,	 Pat	miał	 ksywkę	 „Dłu-
gi”	 i	„Duże	Kasyno”,	a	Bill	–	„Krótki”	 i	„Małe	
Kasyno”.	Pierwszy	miał	prawie	1,90	cm	wzrostu,	
drugi	 niecałe	 1,70	 cm.	 Jak	 się	 uwinęli	 z	 robotą,	
rozkładali	 koc	 i	 rżnęli	 w	 karty;	 przegrywający	
pożyczał	od	wygrywającego	i	ciągnęli	tak	grę	bez	
końca.	Chodzili	razem	na	tańce	i	panienki,	byli	
kumplami	na	 zabój.	 Pat	 przyjął	 posadę	 szeryfa,	
bo	znał	Kida	jak	własną	kieszeń	i	łatwiej	mu	było	
go	wytropić.	Ale	złamał	honorowy	kod	Dzikiego	
Zachodu,	na	którym	przyjaciół	się	nie	zdradza...	

Wiosną	1880	r.	Billy	z	całą	paczką	pili	whisky	
w	saloonie	Boba	Hargroove`a.	Był	tam	też	nieja-
ki	Joe	Grant,	który	szpanował	Coltem	z	wykładzi-
nami	z	masy	perłowej	i	wciąż	się	wychwalał,	jaki	
jest	szybki.	Bill	podszedł	do	niego	i	zapytał,	czy	
może	Colta	obejrzeć.	Ten	mu	go	dał,	a	Bill	ogląda-
jąc	broń	ukradkiem	wyjął	kulę	i	ustawił	bębenek	
tak,	 że	kurek	przy	pierwszym	wystrzale	 spadnie	
na	pustą	komorę.	Potem	pili	dalej,	aż	pijany	Joe	
posprzeczał	się	z	Jimem	Chisumem,	wyjął	gnata	
i	wymierzył	w	niego.	Billy	mu	warknął,	żeby	tego	
nie	robił,	ale	Joe	skierował	lufę	na	niego	i	strzelił.	
Kid	szybko	wówczas	wyjął	Colta	i	wpakował	mu	
trzy	kule	w	pierś.	Joe	umarł	zanim	zdążył	paść	na	
deski.	Brukowce	opisywały	to	w	całym	kraju,	a	za	
głowę	Kida	wyznaczono	500	dolarów.	Pętla	wo-
kół	niego	coraz	bardziej	się	zaciskała.

W	grudniu	1880	r.	Garrett	i	jego	ludzie	zabili	
w	Fort	Sumner	Toma	O`Folliarda	i	kilka	dni	póź-
niej	 osaczyli	 Billa	 w	 Stinking	 Springs.	 Podczas	
wymiany	 ognia	 zginął	 kolejny	 kom-
pan	 Billa	 –	 Charlie	 Bowdre	 (teraz	 
w	trójkę	leżą	w	jednym	grobie).	Kid	
się	w	końcu	poddał	i	w	marcu	1881	
r.	odbyła	się	rozprawa.	Sędzia	ska-
zał	go	na	powieszenia	„aż	będzie	
martwy,	 martwy,	 martwy”,	 więc	
Bill	mu	 odpowiedział,	 aby	 „po-
szedł	 do	 piekła,	 piekła,	 piekła”.	
Termin	egzekucji	wyznaczono	na	
13	maja,	do	tego	czasu	miał	siedzieć	
skuty	kajdanami	na	rękach	i	nogach	
w	 areszcie	 na	 pierwszym	 piętrze	
gmachu	sądu	w	Lincoln.	Pil-
nowali	 go	 zastępcy	 szeryfa	
John	Bell	i	Robert	Olinger,	

który	wciąż	go	poszturchiwał	lufą	świe-
żo	zakupionej	dubeltówki.	

Nikt	 nie	 wie,	 kto	 Billowi	 dostarczył	
spluwę.	 A	 to	 ja	 kazałem	 swojej	 służącej	
Deluvinie,	która	się	w	nim	kochała	bez	pa-
mięci,	aby	ją	ukryła	w	latrynie	na	podwór-
ku.	 To	 jedna	 z	 piękniejszych	 scen	 filmu	
„Pat	Garrett	i	Billy	the	Kid”	Sama	Peckin-
paha.	 Na	 górze	 schodów	 Bill	 się	 odwraca	 
z	Coltem	w	dłoni	i	prosi	Bella,	aby	się	pod-
dał.	 Ten	 jednak	 ucieka,	 ale	 na	 samym	 dole	
pada	martwy	z	dziurą	w	plecach.	Olinger	był	wtedy	 
w	barze	„La	Rue”	po	drugiej	stronie	ulicy	–	po	usły-
szeniu	strzałów	zdążył	dobiec	do	połowy	ulicy,	gdy	
Bill	z	okna	na	pierwszym	piętrze	(na	filmie	strzela	 
z	 werandy!)	 zawołał	 do	 niego	 „Hej	 Bob!”	 i	 wy-
garnął	mu	z	obu	rur	dubeltówki.	W	miejscu	jego	
śmierci	 jest	 dziś	 płytka	 pamiątkowa	 z	 napisem	
„Robert	M.	Olinger	zginął	tutaj	zabity	przez	Billy-
`ego	the	Kida”.	Po	tej	ucieczce	Garrett	(był	w	tarta-
ku	kupić	drewno	na	szubienicę	dla	Billa!)	wiedział,	
że	kolejne	spotkanie	z	Kidem	będzie	ostateczne.	

Opisywano	tę	scenę	tysiące	razy	w	książkach	
i	 pokazywano	 w	 kinach.	 Historycy	 do	 dziś	 się	
kłócą,	 czy	 Bill	 miał	 wtedy	 w	 dłoni	 tylko	 nóż,	
którym	 poszedł	 ukroić	 sobie	 kawałek	 mięsa,	
jak	twierdzi	Deluvina,	czy	także	Colta,	 jak	pisze	 
w	raportach	Garrett	i	jego	zastępca	John	Poe.	Na	
pewno	był	boso	i	bez	koszuli,	a	wchodząc	do	po-
koju,	w	którym	spał	Pete	Maxwell,	zapytał	po	hisz-
pańsku	„Quién	es?”	–	kto	tam?.	Garrett	siedział	
na	łóżku	skulony,	w	kapeluszu	na	głowie	i	długim	
czarnym	 prochowcu,	 spod	 którego	 wystawała	
lufa	Colta	zamówionego	w	firmie	Kittredge&Co	 
w	Cincinnati.	Miał	 seryjny	numer	 55093	 i	wart	
jest	 dziś	 fortunę,	 jeśli	 ktokolwiek	 go	 posiada.	
Spluwa,	z	której	Bob	Ford	zastrzelił	Jesse	Jamesa,	
na	początku	1993	r.	poszła	na	aukcji	w	Londynie	

za	168	 tys.	dolarów.	Trudno	mierzyć	obie	 legen-
dy,	ale	sądząc	po	ilości	książek	i	filmów,	Billy	the	
Kid	bije	na	głowę	Jamesa,	zatem	i	Colt,	z	którego	
zginął,	może	być	wart	więcej.	Pochowany	został	
rankiem	 następnego	 dnia,	 Deluvina	 ubrała	 go	 
w	długą	koszulę,	a	Jesus	Silva,	parobek	Maxwella,	
zbił	dla	niego	prostą	trumnę	z	desek.	Miał	tylko	
jedną	dziurkę	na	piersi,	choć	Garrett	strzelił	dwa	
razy.	 Na	 filmie	 Peckinpaha	 druga	 kula	 poszła	
w	 lustro,	 w	 którym	 Pat	 zobaczył	 swoje	 odbicie.	
Symboliczna	 scena,	 faktycznie	 Garrett	 wart	 był	
ołowiu,	ale	dostał	go	wiele	lat	później.	Tej	drugiej	
kuli	wszyscy	potem	długo	szukali,	ale	nie	znaleźli,	
bo	tak	naprawdę	poszła	prosto	do	Boga	z	prośbą	
o	odpuszczenie	winy	za	tę	pierwszą.

Jerzy Mazurw

COryginał 
książki Garretta

ZGrób  
Johna Bella

ZTu zginłął Bob Olinger

C Billy the Kid 
w brązie

Kris  
Kristofferson

Kid strzelał z okna nad wejściem...

...a nie z werandy sądu w Lincoln.
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t  Jak i kiedy powstała grupa? 
11	lat	temu,	majac	ekipę	dwudziestu	paru	„rasowych”	

motocyklistów,	razem	z	Kudłatym	i	Nynkiem	
postanowiliśmy	 zalegalizować	 grupę	 na	
Polskim	 Kongresie	 Klubów	 Motocy-
klowych.	 Choć	 Nynka	 już	 nie	 ma	 od	
dawna	w	naszych	szeregach,	to	warto	
Go	 wspomnieć,	 bo	 przyczynił	 się	
do	 powstania	 klubu	 i	 był	 pomysło-
dawcą	 nazwy.	 Interesujemy	
się	motocyklami	w	 szerokim	
tego	słowa	znaczeniu	–	jeż-
dżeniem,	 tuningowaniem,	
przerabianiem,	 kupnem	
i	 sprzedażą	 motocykli.	
Grupa	 specjalizuje	 się	 w	
motocyklach	 ciężkich,	 bar-
dzo	wygodnych	na	dalekie	trasy.	

t Ile jest takich grup w Łodzi?
W	 samej	 Łodzi	 jest	 wiele	 klubów,	 wszystkie	 są	 

z	nami	zaprzyjaźnione.	Na	nasze	urodziny	przyjecha-
ły	 także	kluby	z	 innych	miast,	a	również	sporo	osób	
z	 „Łódzkiego	 Forum	Motocyklowego”.	 Kluby	mają	
różne	 formuły,	 naszą	 jest	 pomagać	 sobie	wzajemnie	

i	dobrze	 się	bawić.	Mamy	nadzieję	 i	plany,	
żeby	Urodziny	Group	 of	 Franc	 były	
imprezą	 cykliczną,	 a	 celem	 jest	 zjed-
noczenie	 wszystkich,	 którzy	 jeżdżą	
motocyklami	 bez	względu	na	 barwy,	

lub	 ich	brak.	 Jeździmy	na	Moto	
Weteran	 Bazar	 i	 okoliczno-
ściowe	 pikniki.	 Są	 w	 tym	
kraju	motocykliści,	którzy	
ubierają	się	po	kowbojsku,	
ale	my	na	pewno	do	siebie	
nie	strzelamy!  (Not. Jm)

Kowboje na Harleyach
Dwa pytania do Tomasza Franc Szymańskiego, założyciela Group of Franc

Dwa pytania do Pawła Górasa z salonu Harley 
Davidson w Liberty Motors Łódź
t Ilu jest dealerów marki Harley Davidson  
w Polsce?

Siedmiu.	Każdy	z	nich	ma	obowiązek	zało-
żenia	 i	 prowadzenia	 lokalnego	 klubu	Harley	
Owners	 Group.	 Mamy	 30	 członków,	 którzy	
stale	z	nami	jeżdżą,	a	kilka	osób	czeka	na	uzy-
skanie	karty	członkowskiej,	co	nie	 jest	 łatwe	i	
tanie	–	np.	członkostwo	roczne	kosztuje	w	Eu-
ropie	80	euro,	a	dożywotnie	–	800	euro.	Klub	

jest	 jedynym	klubem	na	 świecie	 sponsorowa-
nym	przez	producenta	marki,	 każdy	 członek	
ma	assistance,	więc	wszędzie	na	świecie	może	
uzyskać	pomoc.
t Od kiedy Liberty Motors działa w Łodzi?

Od	2001	roku	–	jesteśmy	najmłodszym	
klubem	 HOG	 w	 Polsce.	 Liberty	 Motors	
jest	 jednak	największym	w	regionie	multi-
-brandem:	reprezentujemy	Harleya	David-
sona,	 Ducati,	 Triumpha,	 Yamahę,	 BMW	 
i	 sporo	 specjalistycznych	 firm	 odzieżo-
wych.	Jeździmy	na	imprezy	organizowane	
przez	 inne	kluby,	 a	nasze	dobre	kontakty	
zawdzięczamy	prezesowi	HOG	Zbyszkowi	
Pawelskiemu	 „Kosiarze”,	 który	 związa-
ny	 jest	 z	motocyklami	od	dziecka	 i	przez	
wszystkich	 jest	 bardzo	 lubiany.	 W	 Łodzi	
spotykamy	się	 regularnie	co	środę.	Potem	
zawsze	 jedziemy	 na	 grilla,	 w	 każdy	 week-
end	staramy	się	zorganizować	jakiś	wyjazd	
albo	jeździmy	na	zloty.																		(Not. jm)

Gdzie nie można dojechać...
Pytanie do Zbigniewa Pawelskiego, prezesa 
Harley Owners Group w Łodzi
t Ma Pan niespotykany pseudonim w klubie...

Tę	ksywkę	zdobyłem	10	lat	temu,	jak	pojecha-
łem	z	Łodzi	do	Berlina	na	zlot	motocyklowy	czte-
rokołowym	 quadem	Kawasaki.	 Reszta	 pojechała	
na	dwóch	kołach,	a	ja	wyglądałem	jak	facet,	który	
na	autostradzie	wyprzedza	 tiry	na	kosiarce	 jadąc	
ponad	120	na	godzinę.	I	tak	zostało	–	Zbynio	„Ko-
siara”.	 Harley	 Davidson	 to	 nie	 tylko	motocykl,	
ale	 styl	życia	 i	określona	 filozofia	myślenia.	Coś	
fantastycznego	na	te	czasy	–	to	pojazd,	który	nie	
budzi	 agresji,	 lecz	 pozytywne	 emocje.	Harleyem	
jedzie	się	tam,	gdzie	nie	można	dojechać...				(jm)

Łódzki HOG

Żaneta Karasińska 
i Paweł Góras  
z Liberty Motors

Fot. Konrad Jęcek
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SZCZEGÓŁOWA OFERTA  
W NASZYM KATALOGU

Łódź, ul. 3 Maja 4 
(wjazd: ul. Pabianicka 152) 

tel. +48 42 68-36-000

Łódź, ul. Rokicińska 190 
tel. +48 42 67-70-000
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We	 wrześniu	 otwarto	 dwie	 zmodernizowane	 hale	 Selgros	 
Cash&Carry	–	przy	ul.	Rokicińskiej	i	3	Maja	(przy	Pabianickiej).	Dla	
klientów	przygotowano	wyjątkowe	promocje	cenowe	i	gratisowe	za-
kupy	(co	50.	gratis,	a	co	100.	premiowane	odtwarzaczami	Blu-Ray!)	
oraz	całkiem	nowe	stoiska	ze	świeżymi	rybami.	To	absolutna	nowość	
obu	hal	–	wśród	ryb	morskich	i	oceanicznych	znajdziemy	tu	między	
innymi	 dorsza,	 flądrę,	 halibuta,	 łososia,	makrelę	 i	 śledzia,	 a	 także	
wiele	 ryb	 słodkowodnych,	w	 tym:	 amura,	 jesiotra,	 karpia,	 pstrąga,	
sandacza	i	szczupaka.	Całość	uzupełnia	duży	wybór	owoców	morza	
–	krewetek,	kalmarów,	małż	i	ostryg.	

Selgros	Cash&Carry	oferuje	obecnie	około	40	tysięcy	produktów	
i	jest	najlepszym	dostawcą	produktów	dla	grupy	Ho-Re-Ca	czyli	dla	

hoteli,	 restauracji	 i	 firm	 cateringowych.	W	 tym	
roku	 Selgros	 otrzymał	 dwie	 prestiżowe	nagro-
dy:	 tytuł	„Retailer	of	 the	Year”	przyznawany	
przez	 dostawców	 FMCG	 dla	 najlepszej	
sieci	 handlowej	 w	 kategorii	 „hurtownicy	 

i	dystrybutorzy”	oraz	–	 już	po	
raz	czwarty!	–	przyznawany	
przez	klientów	Złoty	Laur	
Klienta	 2013	 w	 kategorii	
sieci	 hurtowni	 handlo-

wych.	Gratulujemy!						
(jm)

15

Selgros zaprasza na ryby
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Hotel	Aviator	zaprasza	5	października	o	godz.	19.00	na	Wie-
czór	Francuski.	Będzie	można	przenieść	się	w	klimat	paryskich	
uliczek	i	kabaretu	Moulin	Rouge,	rozsmakować	we	francuskich	
specjałach	 i	 dobrym	 winie.	W	 programie	 są	 występy	 taneczne,	
konkursy	i	animacje	z	udziałem	publiczności,	zabawa	przy	mu-
zyce	DJ-a	i	największych	przebojach	francuskiej	piosenki.	Koszt	
zaproszenia	wynosi	30	zł	za	osobę,	rezerwację	można	zrobić	elek-
tronicznie	 (recepcja@hotelaviator.com.pl)	 lub	pod	 tel.	 42	292	
19	81.	Zapraszamy!

„Willa Impresja” 
Pabianice, ul. Żeromskiego 20A
tel. 42 227 14 14, 
www.willa-impresja.pl

Szef	kuchni	Marcin	Grodzic-
ki	 poleca	 w	 październiku	 stek	 
z	polędwicy	wołowej	w	sosie	pie-
przowym,	 podawany	 z	 pieczo-
nymi	 ziemniaczkami	 i	 szpina-
kiem,	oraz	smażone	polędwiczki	
wieprzowe,	 podawane	 na	 sosie	 
z	sera	pleśniowego.	Są	wyborne,	
a	po	obiedzie	polecam	szczegól-
nie	 domowe	 wypieki	 i	 desery	
z	 hotelowej	 kawiarni,	 które	 są	
również	na	wynos!

Kankan w Pabianicach

ZPolędwiczka wieprzowa

Stek z polędwicy wołowej V
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Profesjonalne usługi porządkowe 
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

t Kogo zapraszacie do nowej restauracji? 
Chcemy	 stworzyć	 miejsce,	 w	 któ-

rym	dobrze	będą	się	czuli	ludzie	w	prze-
dziale	25-45	lat	–	zarówno	biznesmeni,	
jak	i	młodsi,	którzy	mieszkają	w	okoli-
cy.	Budujemy	kartę	kuchni	od	podstaw	
–	 nie	 używamy	 półproduktów,	 każde	
podawane	 tu	 danie	 powstaje	 od	 zera.	
Nasza	kuchnia	to	autorska	fuzja	najcie-
kawszych	połączeń	kuchni	klasycznej,	
molekularnej	 i	 śródziemnomorskiej.	
Łącznie	z	procesami	wędzenia	–	dbamy	
o	 to,	 aby	 te	 procesy	 odbywały	 się	 we	
właściwej	 temperaturze	 i	 miały	 odpo-
wiednie	drewno	do	palenia.	Tworzymy	
własne	przetwory,	mamy	już	marmola-
dę	morelową,	a	będą	też	grzyby	mary-
nowane.
t Jakie macie do wyboru wina?

Wina	 muszą	 być	 w	 dobrej	 cenie,	
aby	 zachęcały	 do	 konsumpcji.	 Nasza	
załoga	 jest	 przygotowana	 do	 tego,	
aby	 o	 winach	 opowiedzieć,	 doradzić	 
i	właściwie	podać.	Serwować	będziemy	
m.in.	hiszpańskie	wino	 stołowe	w	ka-
rafkach,	którego	nikt	w	Łodzi	 jeszcze	
nie	podaje	 jako	domowe.	Koszt	 litro-
wej	 karafki	wyniesie	 42	 zł,	 a	 będą	 też	
dostępne	w	karafkach	250	oraz	500	ml.	
t Macie tu ciekawe wnętrze. Co się 
tu będzie działo?

Do	 „Skandalu	 w	 Kuchn!”	 będą	
przychodzili	 artyści	 bez	 zapowiedzi,	
aby	 zaskakiwać	 gości.	 Będą	 pokazy	
tanga	 argentyńskiego,	 występy	 mu-
zyczne	 i	 recitale.	 Zapraszamy,	 wpad-
nijcie	do	nas!			 														(Not. jm)

Będzie „Skandal”...
Rozmowa  
z Patrykiem 
Apostolidisem, 
właścicielem 
restauracji 
„Skandal  
w Kuchn!”
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Restauracja	Bułgarska	69	(tel.	42	207	27	60	oraz	793	483	936,)	za-
prasza	w	 październiku	 na	 nowe	 dania	 szefa	 kuchni,	 przyrządzane	
pod	okiem	znawców	–	konsultantem	 lokalu	 jest	m.in.	prof.	Geor-
gii	Mintcher	z	Katedry	Slawistyki	UŁ.	–	W tworzeniu karty dań pomaga 
nam też Mariana Mamos, znawczyni kuchni Bałkanów	–	wyjaśnia	Maciej	
Sosnowski,	menedżer	lokalu.	Testowaliśmy	tu	już	kilka	smakowitych	
dań,	a	tym	razem	przyglądaliśmy	się	jak	powstają	zelevi sarmi,	czy-
li	gołąbki	w	liściach	kiszonej	kapusty	(polskie	robione	są	z	kapusty	
słodkiej!)	 oraz	 kiopołu	 –	 tradycyjna	 bułgarska	 pasta	 z	 pieczonych	
bakłażanów,	grillowanej	papryki	i	świeżych	pomidorów.	Wyborne,	
gorąco	te	dania	polecam!	

Jesień po bułgarsku

Gołąbki zelevi sarmiPasta kiopołuPieczone bakłażany
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FiND US ON FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT

Poznaj prawdziwy smak Indii

Od	 kwietnia	 w	 Teatrze	 Wielkim	 działa	 kawiarnia	 Clakier	 Caffe  
(tel.	733	300	072).	Ale	można	tu	nie	tylko	wypić	smaczną	kawę,	zjeść	
ciasta	własnego	wypieku	i	wypić	drinka	w	przerwach	między	spek-
taklami.	Lokal	czynny	jest	od	10.00	do	18.00	(w	dni	spektakli	nawet	
do	24.00),	a	w	porze	lunchu	zamówimy	tu	smakowite	dania	na	go-
rąco,	w	 tym	 chrupiące	 krewetki	 na	 sałacie	 z	 sosem	 słodko-pikant-
nym.	Clakier	Caffe	 jest	bardzo	ustawny	 i	można	 tu	zorganizować	
bankiet,	przyjęcie	 lub	spotkanie	okolicznościowe	–	kawiarnię	pro-
wadzi	Dariusz	Trzmielak,	właściciel	cenionej	firmy	cateringowej	IN-
TERBANKIET	oraz	restauracji	„Congresowa”	w	nowej	Hali	Łódź	
EXPO.	W	Clakier	Caffe	można	obejrzeć	wystawę	malarstwa	Beaty	
Szwed,	znanej	artystki	 i	 autorki	opracowań	graficznych	do	ponad	
50	filmów	fabularnych,	w	tym	„Seksmisji”	i	„Vabank”.	Gorąco	po-
lecam	i	zapraszam!	

Teatralny Clakier 
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Muzeum Sztuki
W	gmachu	ms1	 prezentowana	 jest	mroczna	

wystawa	 „Wyzwolone	 siły.	 Angelika	 Markul	 
i	współczesny	demonizm”,	którą	5	i	11.10	będzie	
można	 zwiedzać...	 o	 godz.	 24.00!	 Natomiast	
w	 jasnych	 salach	 zostanie	 otwarta	 ekspozycja	
pt.	 „Harun	 Farocki	 i	 Antje	 Ehmann	 –	 Praca	 
w	jednym	ujęciu”	(wernisaż	4.10).	W	ms2	kończy	
się	 wystawa	 pt.	 „Przyjdźcie,	 pokażemy	 Wam,	
co	 robimy”.	 Ostatniego	 dnia	 odbędzie	 się	 
spotkanie	z	biurem	BudCud,	które	zaaranżowa-
ło	ekspozycję,	oraz	premiera	książki	stanowiącej	
jej	podsumowanie	(20.10).	W	tym	miesiącu	ms2 
zaprasza	też	na	projekcje	z	cyklu	„Kino	MS”.	Po	
filmie	„Żywa	galeria”	-	dyskusja	z	Józefem	Roba-
kowskim	(24.10).

Centralne Muzeum Włókiennictwa 
Wygasają	 wystawy	 14	 Międzynarodowego	

Triennale	 Tkaniny	 –	 1.10	 zakończyła	 się	 X	Wy-
stawa	Miniatury	Tkackiej,	a	27.10	wrócą	do	mu-
zeum	 w	 Gdyni	 prace	 z	 Nadbałtyckiego	 Trien-
nale	Miniatury	Tkackiej.	Ale	przez	 cały	miesiąc	 
w	Białej	Fabryce	można	oglądać	wystawę	główną	
oraz	dorobek	10.	Triennale	Tkaniny	Artystycznej	
Uczniów	Liceów	Plastycznych.	

Muzeum Miasta Łodzi 
Muzeum	 Miasta	 planuje	 organizację	 spa-

cerów	 z	 aplikacją	 na	 smartfony	Dybuk	Guide,	
która	będzie	miała	swoją	premierę	na	przełomie	
września	 i	 października.	 Aplikacja	 prowadzi	
śladami	 Izraela	Poznańskiego,	 a	 jej	narratorem	
jest	dybuk,	czyli	–	według	folkloru	żydowskiego	
–	błąkająca	się	po	świecie	dusza	zmarłej	osoby,	
która	 nie	 zazna	 spokoju	 dopóki	 nie	 zakończy	
swoich	ziemskich	spraw.	W	scenariuszu	aplika-
cji	przewodnikiem	jest	dusza	Izraela	Poznańskie-
go,	która	chciałaby	po	raz	ostatni	obejrzeć	swoje	
imperium.	Od	11	do	27.10	będzie	można	oglą-
dać	wystawę	zbiorową	pt.	„Łódzkie	Red	Doty”,	
towarzyszącą	Łódź	Design	Festival,	 a	w	Galerii	 
Mistrzów	Polskich	6.10	odbędzie	się	finał	projek-
tu	„Łódź	utkana	dźwiękami”.	Do	11.10	przyjmo-
wane	są	zapisy	na	cykl	warsztatów	plastycznych	
dla	dzieci.	W	Sali	Lustrzanej	odbędą	się	2	koncer-
ty	 fortepianowe	 organizowane	 przez	 Fundację	
im.	Artura	Rubinsteina	(1	i	17.10),	koncert	z	cy-
klu	Jazz	w	Pałacu	(19.10)	oraz	z	cyklu	„Połączeni	
Pasją”	(25.10).	Rozpoczęcie	sezonu	odbędzie	się	 
z	 muzyczną	 oprawą	 zespołów	 Alla	 Vienna	 
i	Vivid	Singers.	Na	wieczór	pt.	„Od	wiedeńskich	
nastrojów...	po	klimaty	filmowe”	impresariat	za-
prasza	14	października.	

W galeriach sztuki 
Do	 5	 października	 galeria	 ReMedium	 będzie	 

realizować	projekt	„Obraz.	Słowo.	Tuwim”.	Tworzą	
go:	wystawa	malarstwa,	spektakl	i	film	animowany.	
W	 galerii	 ECK	 „Logos”	 przy	 kościele	 środowisk	
twórczych	zostanie	otwarta	wystawa	rysunku	Woj-
ciecha	Kalety	„Przypowieści	i	klucze”	(6.10).

ŁDK
W	od	 września	 do	 grudnia	 br.	 trwa	 festiwal	

Łódzkie	Spotkania	Teatralne	2013,	organizowany	
przez	Łódzki	Dom	Kultury	w	różnych	ośrodkach	
naszego	 regionu.	 27.10	 planowany	 jest	 spektakl	
w	 Łodzi	 w	 sali	 ŁDK.	 W	 tym	 miesiącu	 odbę-
dą	 się	 spektakle,	 dyskusje	 o	 teatrze	 i	 spotkania	 
z artystami 

W teatrach
Teatr	 im.	 Jaracza	 świętuje	 jubileusz	 125-lecia,	

a	 obchody	 objął	 honorowym	 patronatem	 Prezy-
dent	 Bronisław	 Komorowski.	 Galę	 Jubileuszową	
uświetni	 premiera	 spektaklu	 pt.	 „Kapliczka.pl	
czyli	 wszystko	 dawniej	 szło	 lepiej	 niż	 teraz”	 na	
podstawie	 tekstów	H.	Rzewuskiego	 i	 J.	Kitowicza	
w	reż.	Mikołaja	Grabowskiego	(19.10).	Teatr	Nowy	
zaprasza	do	Dużej	Sali	na	sztukę	„Samuel	Zborow-
ski”	 na	 podstawie	 dramatu	 Juliusza	 Słowackiego	
w	reżyserii	Szymona	Kaczmarka	(4,	5	 i	6.10).	 Jego	
treścią	jest	XVI-wieczna	historia	sporu	między	rot-
mistrzem	Zborowskim	a	kanclerzem	Zamoyskim.	
Łódzkie	Spotkania	Baletowe	odbywały	się	zwykle	w	
maju,	ale	tegoroczna,	XXXII	edycja	zmieniła	miej-
sce	 w	 kalendarzu,	 bo	 wiosną	 w	 Teatrze	 Wielkim	
jeszcze	trwała	wielka	przebudowa.	Z	tego	powodu	
największy	w	Polsce	 festiwal	 sztuki	 tańca	obejrzy-
my	dopiero	 jesienią.	Na	początek,	 jak	każe	 trady-
cja,	występują	gospodarze.	Zespół	Teatru	Wielkiego	
przedstawi	 balet	 „Don	Kichot”,	 który	 nie	 utracił	
czaru	 mimo	 swoich	 prawie	 150	 lat.	 Zobaczymy	
go	w	choreografii	Mariusa	Petipy	w	opracowaniu	
Alexandra	Polubentseva.	Kierownictwo	muzyczne	
sprawuje	Tadeusz	Kozłowski	(26.10).	Teatr	Muzycz-
ny	 wypełni	 się	 w	 tym	miesiącu	muzyką	 różnych	
gatunków	–	wraz	z	Galerią	Adi	Art	teatr	organizuje	
Międzynarodowy	 Festiwal	 Jazzowy.	Koncerty	 od-
bywać	się	będą	w	trzy	kolejne	soboty	października	
(5,	12	i	19.10),	a	na	35-lecie	zespołu	Bajm	wystąpi	tu	
z	akustycznym	koncertem	Beata	Kozidrak	(18.10).	
Teatr	Arlekin	 tym	 razem	pokaże	 spektakl	wyłącz-
nie	dla	dorosłych,	o	czym	świadczy	tytuł	premiery:	
„Dura	sex	sed	sex	tudzież	Experymentum	na	troje	
aktorów	i	wyuzdany	plan	lalkowy”.	Premiera	odbę-
dzie	się	w	Domu	Literatury	przy	ul.	Roosevelta	17	
(16.10),	a	kolejne	spektakle	(17,	20	i	27.10)	będą	gra-

ne	w	Pubie	Scenografia.	Zgodnie	z	 tradycją,	Teatr	
Mały	w	Manufakturze	rozpoczął	piąty	sezon	dzia-
łalności	od	spektaklu	dla	młodzieży.	W	Roku	Fre-
drowskim	 dyrektor	 Mariusz	 Pilawski	 postanowił	
wystawić	 (11.10)	 najzabawniejszą	 polską	 komedię	
–	„Zemstę”.	Sam	ją	wyreżyserował,	a	w	komicznej	

roli	Papkina	obsadził	
Witolda	 Łuczyńskie-
go,	 który	 napisał	 też	
do	 spektaklu	 muzy-
kę.	 Sztuka	 spodoba	
się	 i	młodzieży,	 i	do-
rosłym	widzom	–	ak-
cja	 toczy	 się	 wartko,	
komiczne	 dialogi	
wywołują	salwy	śmie-
chy	 na	 widowni	 i	 są	
frywolne	sceny!	

Filharmonia 
W	 sali	 koncertowej	 przy	 ul.	 Narutowicza	

od	 kilku	 miesięcy	 trwają	 prace	 przy	 montażu	
organów,	dlatego	 jest	ona	zamknięta	dla	melo-
manów.	Spragnionych	kontaktu	z	żywą	muzyką	
filharmonicy	zapraszają	na	koncert	 symfonicz-
ny	 w	 kościele	 w	 Tomaszowie	 Mazowieckim.	
W	 programie	 jest	 Requiem	 d-moll	 Mozarta	 
w	wykonaniu	Orkiestry	i	Chóru	FŁ	(25.10).	Pla-
nowany	 jest	 też	powrót	do	 cyklu	 contem	ucha	
–	 pierwszy	 koncert	 nosi	 tytuł	 „Akuzmatyczny	
fortepian”	(29.10).	

Wytwórnia 
Tegoroczny,	 piąty	 już	 Międzynarodowy	 

Festiwal	 Producentów	 Muzycznych	 Sound- 
edit	odbędzie	się	w	dniach	25-26.10.	Zagra	m.in.	
zespół	Chrisa	Olley’a	 i	 nowy	 perkusista	 amery-
kański,	 basista	 Bill	 Laswell.	 Natomiast	 tuż	 po	
festiwalu	 Tomasz	 Stańko	 z	 zespołem	New	 York	
Quartet	wykona	muzykę	z	płyty	„Wisława”,	któ-
ra	jest	hołdem	dla	polskiej	noblistki	(27	X).	Od	27	
października	do	20	stycznia	prezentowana	będzie	 
w	 Wytwórni	 wystawa	 „Pielgrzym	 Tysiąclecia”,	
której	 organizatorami	 są	 Caritas	 Archidiecezji	
Łódzkiej,	Business	Corp	i	Wytwórnia.	Na	wysta-
wę	składa	się	ponad	300	fotografii	Jana	Pawła	II	 
i	 jest	 to	 jedyna	 taka	wystawa	na	 świecie.	Termin	
rozpoczęcia	 wystawy	 zbiega	 się	 z	 35.	 rocznicą	
wyboru	Karola	Wojtyły	na	papieża	i	10.	nadania	
papieżowi	 tytułu	Honorowego	Obywatela	Mia-
sta	Łodzi.	Szczegółowe	informacje	na	www.piel-
grzymtysiaclecia.pl	Zapraszamy!	

Beata Ostojska

Kulturalny  październik

Witold Łuczyński 
w „Zemście”
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Fotografie  
na wystawach

W	 galerii	 ŁTF	
przy	 ul.	 Piotrkow-
skiej	 102	 	 przez	 3	
tygodnie	od	8.10	bę-
dzie	można	oglądać	
wystawę	 fotografii	
Krzysztofa	Jarczew-
skiego	pt.	„Zapozo-
wani”.	 Zobaczymy	
na	 niej	 portrety	
osób	 znanych	 ze	
sceny	 	 politycznej	 
i	artystycznej.	– Nie 
będę udawał, że prezen-

towane zdjęcia to chwile „upolowane”	–	mówi	au-
tor	zdjęć.	– Zdecydowałem się na pełną współpracę 
z modelami. Dałem im możliwość wystąpienia przed 
aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Tacy 
są, jak chcą, ale jednak – pozowali. Wybierali sceno-
grafię, kostiumy, mimikę, rekwizyty. A może jednak, 
dzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdzi-
wi?	Warto	sprawdzić!	

Z	kolei	w	galerii	Akademickiego	Ośrod-
ka	 Inicjatyw	 Artystycznych	 do	 16.10	 będą	
eksponowane	 zdjęcia	Grzegorza	Michałow-
skiego,	który	obchodzi	25-lecie	pracy	zawo-
dowej.	 Znany	 łódzki	 fotoreporter	 zaczynał	
od	publikacji	w	„Expressie	 Ilustrowanym”,	
potem	robił	 zdjęcia	dla	„Przeglądu	Sporto-
wego”,	obecnie	–	dla	redakcji	fotograficznej	
Polskiej	Agencji	Prasowej.	Zapraszamy! (jm)

Zakończyła	 się	 budowa	 sali	 koncer-
towej	 Akademii	 Muzycznej	 przy	 ul.	 Żu-
bardzkiej	 2.	 Uroczyste	 otwarcie	 odbędzie	
się	18.	10,	a	uświetni	je	cykl	koncertów,	któ-
ry	od	adresu	nowej	sali	otrzymał	tytuł	„AŻ 
festiwal”,	 a	 trwać	 będzie	 (nomen	 omen!)	
aż	do	18	grudnia.	Już	17.10	na	nowej	estra-
dzie	stanie	Orkiestra	Symfoniczna	Akade-
mii	 Muzycznej	 w	 Łodzi,	 aby	 pod	 batutą	

Jerzego	 Semkowa	 zagrać	utwory	Brahmsa	
i	Mozarta.	Następny	dzień	przyniesie	kon-
cert	 Orkiestry	 Symfonicznej	 Filharmonii	
Łódzkiej	 pod	 batutą	 Pawła	 Przytockiego,	
która	będzie	 towarzyszyć	pianistce	Beacie	
Bilińskiej	 w	 Koncercie	 fortepianowym	 
W.	 Lutosławskiego.	 W	 programie	 są	 też	
utwory	G.	Verdiego,	R.	Wagnera	i	B.	Britte-
na	(18.10).	Serdecznie	zapraszamy!    (BeO)

13	września	w	 siedzibie	Okręgowej	Rady	Ad-
wokackiej	w	Łodzi	przy	ul	Piotrkowskiej	63	zgro-
madzili	się	tłumnie	adwokaci,	radcowie,	aplikanci	
i	wielu	znaczących	gości	na	wieczorze	wspomnień	
z	 okazji	 X	 rocznicy	 śmierci	 Bożenny	 Banasik.	 
W	spotkaniu	wzięły	 też	udział	 Jej	dzieci	 -	Kinga	
i	 Maciej	 Banasik.	 Prawnicy	 ciepło	 i	 serdecznie	
wspominali	 byłą	dziekan	ORA,	podkreślając	 Jej	
charyzmę	i	wkład	w	umocnienie	pozycji	polskiej	
palestry	w	Europie.	W	przywołaniu	wspomnień	
pomagały	 piosenki	 francuskie	 wykonane	 przez	

Agnieszkę	Grajnert	 –	 Bożenna	 Banasik	 była	 bo-
wiem	 wielbicielką	 kultury	 francuskiej.	 Postać	
Pani	Dziekan	przypomniał	poświęcony	Jej	doko-
naniom	film	dokumentalny,	 a	wieczór	był	 także	
promocją	wydanego	pośmiertnie	tomiku	wierszy	
Bożenny	Banasik	„Miłość	w	ogrodzie”,	który	do	
druku	 przygotowało	 nasze	 wydawnictwo.	 Inicja-
torami	 spotkania	byli	 adwokaci	Bożena	Nieciec-
ka-Ostojska	i	Marek	Kopczyński,	a	patronat	nad	
nim	sprawował	adw.	Jarosław	Szymański,	Dziekan	
Okręgowej		Rady	Adwokackiej	w	Łodzi.								(BeO)

AŻ Akademii Muzycznej 

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

fot. Grzegorz  
Michałowski

Mec. Marek 
Kopczyński, 
mec. Bożena 
Nieciecka-
Ostojska  
i dziekan 
ORA Jarosław 
Szymański 
fot. Maciej 
Grzegorek

fot. Krzysztof Jarczewski

Kulturalny  październik
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ejmotoryzacji
Piekielnie  

dobre granie!

Lubisz 
muzykę i masz  

kiepski sprzęt w samochodzie?
Wpadnij	do	serwisu	audiomania	przy	ul.	Kolum-

ny	122/128	(tel.	501	490	543	oraz	516	879	839).	Zainstalu-
jesz	tu	najbardziej	wymyślne	radia,	głośniki,	wzmacniacze,	
systemy	video,	CB-Radia,	systemy	nawigacji	GPS	lub	zestawy	
głośno-mówiące.	Firma	specjalizuje	się	także	w	zabudowie	
bagażników,	przeróbkach	wnętrz	pojazdów,	montowaniu	
czujników	cofania,	zabezpieczeniach	i	alarmach,	satelitar-
nych	systemach	monitorowania	i	systemach	ksenonowych.	
Zajrzyj	na	www.caraudiomania.pl	i	wpadnij	do	nas	na	
konsultacje.	Doradzimy,	jak	przygotować	samochód	

do	słuchania	muzyki!
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Firma	 Auto-SPA (www.autospa-lodz.pl)	 we	 wrześniu	
otworzyła	nową	filię	w	podziemnym	garażu	hotelu	Double-
Tree	by	Hilton	oraz	mobilną	myjnię	z	dojazdem	do	klienta	
(tel.	507-504-574).	Myjnia	przy	ul.	Kilińskiego	85	(tel.	730-33-
99-66)	specjalizuje	się	w	auto	detailingu,	poza	myciem	samo-
chodu	 można	 pozbyć	 się	 rys,	 wypolerować	 lakier,	 wyprać	
tapicerkę	 czy	 nawet	 wypolerować	 zabrudzone	 reflektory.	
Natomiast	w	nowej	filii	w	hotelu	DoubleTree	(tel.	608	88	33	
11)	pracownicy	mają	do	dyspozycji	innowacyjne	urządzenie	
Magic	Steam	Jet,	służące	do	mycia	samochodu	oraz	prania	
tapicerki	za	pomocą	suchej	pary	pod	wysokim	ciśnieniem.	
Po takim zabiegu –	wyjaśnia	Michał	Milczarek,	właściciel	fir-
my – samochód jest idealnie czysty, wyprana tapicerka jest sucha po 15 
minutach, a para czyści najgłębsze zakamarki – kratki wentylacyjne, 
uszczelki czy zawiasy. Serdecznie zapraszam! 

Myjnia z dużym zasięgiem

Przy	ul.	Kilinskiego	85	na	samym	końcu	posesji	
działa	serwis	samochodowy	MAGNUM.	Można	tu	
wymienić	opony,	olej,	filtry	i	klocki	hamulcowe,	jak	
również	naprawić	zawieszenie	 i	układ	wydechowy.	
Ceny	są	niezwykle	atrakcyjne,	zaś	prace	wykonywa-
ne	są	szybko	i	profesjonalnie.	Warto	wcześniej	umó-
wić	się	na	wizytę	dzwoniąc	pod	numer	502	142	003.	
Zapraszamy!	

Magnum Car Service

ejmotoryzacji




