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Zdobywca I miejsca 
w Festiwalu Dobrego Smaku
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Mistrzowie Czterech Kultur
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana 

w Łodzi zaprasza w dniach 13-17 września na Festi-
wal Łódź Czterech Kultur. Ubiegłoroczna edycja 
festiwalu, pod hasłem „Powroty”, zachęcała 
do zwrócenia się ku korzeniom, uznanym ideom 
i wartościom. Tegoroczna edycja odbędzie się pod 
hasłem „Mistrzowie” i jest zaproszeniem do dialo-
gu poświęconego temu, co – niezależnie od pocho-
dzenia – łączy nas w kulturze i sztuce. Festiwal – 
podkreśla jego dyrektorka Joanna Podolska-Płocka 
– podejmie próbę zmierzenia się ze współczesną 
potrzebą autorytetów nie poprzez kwestionowanie, 
ale wskazywanie ich aktualności. Pytanie „czy 
Miłosz wielkim poetą jest?” chcemy zastąpić innym 
– „kim jesteśmy w świetle dorobku Miłosza”? Oraz 
oczywiście innych mistrzów literatury, teatru, filmu, 
muzyki i sztuk wizualnych. Za program festiwalu 
odpowiada Bogdan Tosza, a za realizację projektów 
– koordynatorzy: Agnieszka Cytacka (literatura), 
Agnieszka Jaroszewska (teatr), Eliza Gaust (film), 
Halina Kołba (sztuki wizualne) i Krzysztof Wojcie-

chowski (muzyka). Większość imprez jest bezpłatna, ale na niektóre trzeba 
będzie kupić wejściówki w Strefie Biletów (ul. Piotrkowska 59). Informacje 
na temat festiwalu dostępne są na stronie www.4kultury.pl 

Wśród partnerów festiwalu są Teatr im. S. Jaracza, Akademicki Ośrodek 
Inicjatyw Artystycznych, Kino Cytryna, Miejska Galeria Sztuki, Hotel Cen-
trum, Miejski Ośrodek Kultury Prexer Uniwersytetu Łódzkiego, Manufaktu-
ra, Łódzki Dom Kultury, Muzeum Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski, 
Teatr Nowy i Klub Wytwórnia. Festiwalowym klubem jest „Szafa” (ul. 
Rewolucji 1905 r. 10), w którym odbywać się będą spotkania literackie. Goś-
ciem specjalnym festiwalu będzie jeden z najgłośniejszych współczesnych 
pisarzy izraelskich, autor scenariuszy filmowych, ciekawie zapowiadający się 
reżyser filmowy, Etgar Keret. W ubiegłorocznej edycji festiwalu przedmio-
tem zainteresowania był humor radziecki, a w tym roku będzie to humor 
żydowski. Projekt składa się z dwóch części. Pierwszą zdominuje twórczość 
Mela Brooksa, reżysera o polsko-żydowskich korzeniach, specjalizującego 

się w parodiach filmów – wyreżyserował 
on takie filmy, jak „Kosmiczne jaja”, 
„Robin Hood: Faceci w rajtuzach” i „Dra-
cula – wampiry bez zębów”. W ramach 
programu zostaną przypomniane jego 
wcześniejsze produkcje, m.in. „Producen-
ci”, „Płonące siodła” i „Historia świata: 
część I”. Druga część zobrazuje tradycję 
humoru żydowskiego w kulturze. Projek-
cjom takich filmów jak „Śpiewak jazzban-
du”, „Chłopak na posyłki” czy „Zwario-
wany profesor” towarzyszyć będą wykłady 
i panele dyskusyjne.

Program muzyczny tegorocznego 
festiwalu skierowany jest szczególnie 
do młodego słuchacza i szerokiej publicz-
ności. Pierwszego dnia festiwalu na rynku 
Manufaktury zagra gość z Izraela, urodzo-
ny na Ukrainie wirtuoz akordeonu Vitaly 
Podolsky, oraz polska formacja ”Czesław 
Śpiewa” z jej frontmanem Czesławem 

Mozilem – „duńskim Polakiem o niewyparzonych ustach”, jak mówi 
sam o sobie ten słynny wokalista, kompozytor, akordeonista oraz juror 
popularnego programu „X-Factor”. Ciekawie zapowiada się także pro-
gram festiwalowy poświęcony sztukom wizual-
nym. Obejrzymy m.in. prace klasyka polskiego 
malarstwa Jacka Sempolińskiego, uczestnika 
legendarnego Arsenału (wystawy zrywającej 
z postulatami socrealizmu) i wychowawcy wielu 
artystycznych pokoleń. W Ośrodku Propagan-
dy Sztuki zostanie pokazanych ponad 50 obra-
zów i 200 rysunków zainspirowanych znakami 
różnych kultur: arabskiej, łacińskiej i hebraj-
skiej. Cykl pochodzi z ostatnich lat twórczości 
artysty, a wystawa w Łodzi będzie jego pierwszą 
publiczną prezentacją. Zapraszamy! 

Beata Ostojska
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W dniach 30 września – 2 października Międzynarodowe Targi 
Łódzkie zapraszają do Hali EXPO na III Targi Wyposażenia Wnętrz 
InterflatDesign.pl oraz I Targi Dom i Biuro. Poznamy tu najnowsze 
tendencje w aranżacji mieszkań i biur: wystawcy targów pokażą 
meble, artykuły dekoracyjne, tekstylia, artykuły wyposażenia kuchni 
i łazienek oraz biur. Zwiedzający będą też mogli poznać propozycje 
biur architektonicznych i skorzystać z darmowych porad projektan-
tów, designerów, a nawet wykonać własne projekty aranżacji wnętrz. 
Atrakcją targów będzie możliwość zakupu prezentowanych produk-
tów w promocyjnych cenach. Dopełnieniem oferty wystawców jest 
bogaty program warsztatów, spotkań, prelekcji oraz wystaw. Gościem 
specjalnym imprezy będzie Janusz Kaniewski, wybitny polski desig-
ner, któremu międzynarodowe uznanie przyniosły projekty karoserii 

aut dla najlepszych marek – 
Ferrari, Suzuki, Fiata, Hondy 
i Mazdy. Jest on także auto-
rem i współautorem projek-
tów silnika limuzyny papie-

skiej, stadionu w Libii, sieci mieszkalnych antresol w Turynie oraz 
butów narciarskich dla firmy LANGE. Janusz Kaniewski wystąpi 
w panelu wykładowym Design Corner z wykładem na temat możli-
wości polskiej motoryzacji oraz „Made in Poland Design. Tworzymy 
zamiast kopiować”. Na targach będzie sporo wystaw: Akademia 
Sztuk Pięknych zaprezentuje specjalną kolekcję eko-mebli z tektury, 
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania pokaże wystawę prototypów 
mebli młodych adeptów projektowania, Politechnika Łódzka przed-

stawi projekty loftów i mebli miejskich, zrealizowane 
przez studentów uczelni. Zwiedzający obejrzą ekspozy-
cję prac artystów z Galerii Kredens oraz wystawę prac 
nagrodzonych w konkursie „Wykonanie projektu kon-
cepcyjnego toalety publicznej dla ulicy Piotrkowskiej 
w Łodzi”. W programie targów są liczne konkursy 
z atrakcyjnymi nagrodami, warsztaty (m.in. garncar-
stwa, renowacji, batiku, feng shui i decoupage), a także 
wykłady z prawa budowlanego, wzornictwa artystyczne-
go oraz ochrony prawnej wzornictwa przemysłowego. 
Więcej informacji znajdziemy na stronach  
www.interflatdesign.pl oraz www.mtl.lodz.pl/wnetrza 

Zapraszamy!

ŁÓDZKA SPECJALNA 
STREFA EKONOMICZNA:
- atrakcyjne tereny inwestycyjne w centrum Polski

- najwyższa w kraju pomoc publiczna

- kompleksowa obsługa inwestora

Design w EXPO
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W sierpniu podpi-
sana została umowa 
na budowę nowego 
dworca  Łódź Fabrycz-
na – parafowali ją Pre-
zydent Miasta Hanna 
Zdanowska, Prezes 
Zarządu PKP Polskie 
Linie Kolejowe SA 
Zbigniew Szafrański, 
członkowie zarządu 

spółki Polskie Koleje Państwowe SA Romuald Bosakowski i Paweł 
Olczyk. Konsorcjum firm wykonawczych reprezentował prezes 
spółki TORPOL Tomasz Sweklej. Uroczyste podpisanie umowy 
odbyło się na peronie Łodzi Fabrycznej w obecności kilkudziesię-
ciu osób, które przyczyniły się do powstania projektu. Wśród gości 
był m.in. Wiceprezydent Łodzi Marek Cieślak, Marszałek Woje-
wództwa Witold Stępień, Wicemarszałek Marcin Bugajski, Woje-
woda Jolanta Chełmińska, Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz 
Kacprzak i Wiceprzewodnicząca Elżbieta Królikowska-Kińska. 
Zabrakło jedynie Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka, 
którego zatrzymały w Warszawie obowiązki. – Ale gdyby nie jego 
pomoc, ta inwestycja nie miałaby szans na realizację, dlatego jemu przede 
wszystkim dziękuję – mówiła prezydent Hanna Zdanowska. – Udało się 
jednak i dziś rozpoczyna się nowe życie miasta. W tym miejscu będzie bić serce 
Nowego Centrum. 

Nowy dworzec stanie się centralnym punktem zmodernizowa-
nego śródmieścia. Tory i perony zejdą ponad 16 metrów pod zie-
mię. Nowy dworzec obsługiwać będzie w przyszłości kolej dużych 

prędkości, kolej 
konwencjonalną 
i aglomeracyjną 
oraz autobusy 
d a l e ko b i e ż ne . 
Na górze powsta-
nie system par-
kingów „Parkuj i Jedź" (także dla rowerów). Nowy dworzec będzie 
w stanie odprawić nawet do 200 tys. pasażerów dziennie, czyli 20 
razy więcej niż obecnie. Pierwsze pomysły na połączenie koleją 
szybkich prędkości Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław powstały 
w 2005 r. 

– Po modernizacji odcinka Warszawa-Skierniewice-Łódź-Widzew stało 
się jasne, że tylko taka kolej przejechać może przez Łódź w sytuacji, gdy infra-
struktura kolejowa na odcinku od Widzewa do Łodzi Fabrycznej znajdzie 
się pod ziemią – powiedział prezes PKP PLK SA Zbigniew Szafrań-
ski. – Chcemy podziękować wszystkim instytucjom zaangażowanym w rea-
lizację projektu, a zwłaszcza członkom komisji, która przeprowadziła tak 
skomplikowany przetarg.

Inwestycja o łącznej wartości prawie 1,8 miliarda złotych współ-
finansowana jest przez Unię Europejską, PKP PLK SA, Miasto 
Łódź i PKP SA. Wykonawcą jest konsorcjum firm TORPOL, AST-
ALDI S.p.A. SA., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTER-
COR oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. Nowy dwo-
rzec ma powstać do roku 2014. Budowa znajduje się na liście pro-
jektów podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko. Powodzenia! 

(ar)
Zdjęcia: Archiwum UMŁ

Fabryczny Podziemny

Łódź nie ma planu 
zagospodarowania prze-
strzennego miasta. To dlatego 
można Pana spotkać na mie-
ście z mapą, jak sprawdza 
Pan, co faktycznie jest 
w danym miejscu?

Obchodziłem rejon pl. 
Niepodległości, dla które-
go jest sporządzany miej-
scowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego. Zaproponowaliśmy bowiem, żeby na etapie 
wstępnego projektu takiego planu był on już przedmiotem dyskusji. 
To zbyt ważny fragment miasta i zasługuje na debatę o zasadach jego 
zagospodarowania. 

Które rejony Łodzi mają takie plany?
Jest ich niewiele. Dla obszaru centrum miasta – tylko dla Manu-

faktury i niewielkich obszarów Księżego Młyna, gdzie jest Specjalna 
Strefa Ekonomiczna oraz między ul. Tylną i Tymienieckiego, gdzie 
budowane są osiedla mieszkaniowe. Okolice pl. Niepodległości wyma-
gają całkiem nowego zagospodarowania szczególnie między ul. Wól-
czańską a Pabianicką. Jest tam wielkie puste pole i kilka budynków 
przewidzianych do rozbiórki. Trzeba tu zbudować miasto od nowa. 

Jak długo trwa przygotowanie takiego planu?
Można to zrobić w 1,5 roku, ale nie zawsze na tym się kończy. Pre-

zydent Miasta przedkłada plan radnym, a radni – mogą go przyjąć lub 
odrzucić i zlecić poprawki. Najtrudniejszy jest pierwszy etap pracy 
nad planem, kiedy trzeba rozstrzygnąć wiele kwestii i wymyślić nową 
strukturę miejską. W planie pl. Niepodległości decydującym okazał 

się być kanał odpływowy, nad którym nie można nic budować. Będzie 
to miało wpływ na przebieg nowych ulic w tym rejonie.

Jak wypada Łódź na tle kraju?
Wśród wielkich miast jesteśmy w najgorszej sytuacji – planem 

zagospodarowania przestrzennego objętych jest niecałe 5 proc. 
powierzchni miasta. Dzisiaj na etapie tworzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nie można go zaskarżyć do sądu, 
co często w przeszłości było powodem niekończących się sporów 
sądowych – można go zaskarżyć dopiero po uchwaleniu. Na przykład 
plan zagospodarowania Lasu Łagiewnickiego był kilkadziesiąt razy 
zaskarżany, w końcu sąd zgodził się z zarzutami i uchylił go – prawie 
10 proc. powierzchni miasta zostało wtedy pozbawione planu. 
A to jedno z tych miejsc w Łodzi, które powinny służyć wszystkim 
mieszkańcom – zachowanie zielonego dziedzictwa wymaga ogranicze-
nia możliwości inwestowania w tym rejonie. Niestety obecnie obowią-
zująca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie 
sprzyja racjonalnemu gospodarowaniu przestrzenią miejską. 

Dziękuję za rozmowę. 
Jerzy Mazur

Plany do roboty
Rozmowa z Markiem Lisiakiem, 
p.o. Dyrektora Biura Architekta Miasta
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W łódzkim getto panowały 
koszmarne warunki – ciasnota, 
brud, głód, brak leków, środ-
ków czystości, epidemie czer-
wonki, duru brzusznego i tyfu-
su powodowały ogromną śmier-
telność, dwukrotnie wyższą niż 
ludności miejscowej. Wśród 
deportowanych z Europy było 
wielu znanych przedstawicieli 
wolnych zawodów, finansjery, 
świata medycyny, kultury. Sio-
stry pisarza Franza Kafki, 
Gabriela Hermannowa i Vale-
ria wraz z mężem Józefem Pol-
lakowie zaznaczyli swój pobyt 
w księgach meldunkowych 
getta: Franciszkańska 67 m. 23 
i Gnieznieńska 1a. Ostatni 
adres brzmi: wysiedlenie. Marie 
Kallmann to babka ze strony 

matki Jerrego Springera, „króla amoralności”, twórcy popularnego, 
choć kontrowersyjnego programu „Jerry Springer Show”. Wraz z sio-
strą i szwagrem Maria przybyła do getta pierwszym transportem 

z Berlina 27 października 1941 r., 
zostali zakwaterowani w jednej 
izbie z 6 innymi mieszkańcami. 
Po 7 miesiącach poniewierki 
w maju 1942 r. zostali wywiezieni 
do Chełmna nad Nerem i tam 
zgładzeni. Jerry Springer przyje-
chał do Łodzi w 2007 r. z ekipą 
BBC. Odwiedził Archiwum Pań-
stwowe i miejsca związane z przy-
musowym pobytem babci Marii 
w getcie. Powstał wstrząsający 
dokument (link niżej). Jerry Sprin-
ger zapowiedział, że odwiedzi 
Łódź wraz z córką Katie. Ta wizy-
ta, podobnie jak i poprzednia, 
będzie otoczona wielką tajemnicą. 
Rodzina Springerów wywodzi się 
z Gorzowa Wielkopolskiego 
i Szczecinka, prowadzili tam sklep 
z branży tekstylno-skórzanej. 
Wyjechali do Berlina w 1938 r., 
a następnie do Londynu. Jerry 
Springer urodził się na peronie 
stacji metra Highgate w Londynie 
13 lutego 1944 r.

Ewa Rabiega
Korzystałam z: http://franzkafka.ovh.org/prace/siostry.htm
http://www.bbc.co.uk/whodoyouthinkyouare/new-stories/jerry-springer/how-we-did-it_4.shtml

Na pomysł utworzenia getta dla ludności żydowskiej pierwsi 
wpadli Włosi w 1516 r. Powstało na Zatybrzu w Wenecji, na terenie 
dawnej huty żelaza, gdzie wyrzucano żużel. W dialekcie weneckim 

wysypisko to znane było jako getto 
(od gettare – odlewać) i stało się synoni-
mem tragicznego losu Żydów, ich całko-
witą izolacją, wykluczeniem, zamknię-
ciem, zniewoleniem aż do maja 1797 r., 
kiedy Wenecję zdobyły wojska Napole-
ońskie, a bramy getta otwarto. 

Dzieje martyrologii 20 tysięcy Żydów 
z Europy Zachodniej, wysiedlonych 
do Litzmannstadt Getto z rozkazu władz 
III Rzeszy Niemieckiej są stosunkowo 
mało znane. Wydzielona dzielnica miesz-
kaniowa dla Żydów łódzkich oraz wywie-
zionych z Kraju Warty, Austrii, Francji, 
Czech, Luksemburga i Niemiec, została 

zlokalizowana na mocy rozporządzenia pre-
zydenta policji Johanna Schafera z 8 lutego 
1940 r. w najbardziej zaniedbanej, północnej 
części miasta – na Bałutach i Starym Mieście. 
Tu też istniał obóz przeznaczony dla 5 tysię-
cy Cyganów z pogranicza Austrii i Węgier. 
Wszyscy deportowani trafili do Łodzi przez Stację Radegast, zwaną 
bocznicą na Marysinie, która dopiero w 1940 r. zaczęła spełniać 
szczególne zadanie – przywożono tu materiały i surowce potrzebne 
do produkcji w odizolowanym drutami kolczastymi od reszty mia-
sta getcie. Transporty z ludźmi zaczęły przybywać od 16 październi-
ka 1941 do 3 listopada 1941 r. Żydzi deportowani z Berlina, Pragi 
i Wiednia byli w większości osobami starszymi i schorowanymi. 
Nazistowska polityka „oczyszczania” z Żydów III Rzeszy zakładała 
pozbycie się ich i likwidację na zajętych terenach wschodnich, nie 
na oczach miejscowej ludności niemieckiej. Od stycznia 1942 r. 
wyruszyły ze stacji pierwsze transporty ludności do obozu zagłady 
w Chełmnie nad Nerem (Kulmhof), a potem do Oświęcimia. Łącz-
nie przez getto łódzkie przeszło 200 tys. Żydów. Gdy pytali, dokąd 
jadą, pokazywano im niebo...

Ewa Rabiega
Korzystałam z: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IH/gn201033_getto.html 

Getto Europy

Pociąg do nieba
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W sierpniu rozpoczął się cykl wycieczek promocyjnych zwią-
zanych z ulicą Piotrkowską. Udział w spacerach jest bezpłatny. 
Cykl obejmie cotygodniowe spacery z licencjonowanym prze-
wodnikiem przez osiem kolejnych sobót do końca września. 
Każdy z nich poświęcony będzie innemu tematowi – Piotrkow-

ska literacka, secesyjna, szla-
kiem kawiarni i dwie wycieczki 
szlakiem podwórek. Głównym 
założeniem cyklu jest prezenta-
cja najciekawszych walorów 
ulicy Piotrkowskiej i zwrócenie 
uwagi zarówno mieszkańców 
Łodzi, jak i turystów, na wyjąt-
kowość tej ulicy. 

Wycieczki organizuje Sto-
warzyszenie Centrum Inicja-
tyw na rzecz Rozwoju „Regio” 
we współpracy z Biurem Pro-
mocji, Turystyki i Współpracy 
z Zagranicą UMŁ. Zwieńcze-
niem cyklu będzie wycieczka 
fabularna 8 października – 
oprócz opowieści przekazywa-
nych przez przewodnika, 
uczestnicy będą mieli okazję 
przenieść się w czasie i wziąć 
udział w inscenizowanych 
wydarzeniach dotyczących 
historii Łodzi i ulicy Piot-
rkowskiej. Podczas spaceru 
szlakiem podwórek w połowie 
września odbędzie się premie-
ra książki „Podwórka Piot-
rkowskiej. Przewodnik”, 
autorstwa Joanny Orzechow-
skiej. Więcej informacji 
o cyklu – na stronie www.
rotwl.pl oraz na facebooku 
(Podwórka Piotrkowskiej. 
Przewodnik). 

(BeO) 
Zdjęcia: Archiwum UMŁ

Fortuny w Łodzi kołem się toczyły, nie-
raz wracały przez rozliczne mariaże do tej 
samej rodziny, pomnożone o nowy pałac, 
komin fabryczny i… bogatszych spadko-
bierców. W „Ziemi Obiecanej” stary Grűn-
szpan zachwala Morycowi swą córkę Melę: 
„ona w salonie wygląda jak królowa! A jak 
ona gra na fortepianie, jakie ona ma manie-
ry! To jest śliczna dziewczyna, to jest moje 
najdroższe dziecko, to jest czysty brylant! – 
więc w jaką sumę pan go oprawisz?” Właśnie 
suma tej oprawy była często kapitałem zakła-
dowym wielu lokalnych fortun. Po starej 
Łodzi krążyła niewybredna opowiastka, jak 
młody Poznański na rozklekotanym wózku ciągnionym przez lichą 
szkapinę, jeździł od posesji do posesji i zbierał stare szmaty na prze-
rób. Złośliwcy dodawali, że zaprzęgiem do wozu były psy, nie koń. 
Izrael Kalmanowicz Poznański mając 17 lat ożenił się z Leonią Hertz. 
Panna młoda była córką sekretarza szpitali żydowskich w Warszawie, 
wniosła w posagu „handel towarów łokciowych” (czyli sklep wyrobów 
bawełnianych) wartości 750 rubli i cenne powiązania finansowo-ku-
pieckie rodziny Hertzów w środowisku burżuazji warszawskiej. Dosko-
nale skojarzone małżeństwo doczekało się licznego potomstwa. 

Poznańscy mieli siedmioro dzieci: 
Ignacego, Hermana, Karola, Mau-
rycego, Annę, Joannę Natalię 
i zmarłą w wieku niemowlęcym 
Felicję. Anna w 1875 r. została wyda-
na za mąż za swojego wuja Jakuba 
Hertza i wniosła do tego związku 
20 tysięcy rubli. Ile miłości, tyle roz-
sądku – ta zasada nakazywała zawie-

rać małżeństwa we własnych kręgach etnicz-
nych, kupiecko-przemysłowych, o tym samym 
statusie, a nawet wśród bliskich krewnych. Usta-
lanie warunków kontraktu ślubnego było raczej 
normą.

Karol Scheibler przyjechał do Ozorkowa 
w 1848 r. by pomóc podupadającemu na zdro-
wiu wujkowi, Fryderykowi Schlosserowi 
w prowadzeniu przędzalni. Poznał siostrzeni-
cę wuja, Annę Werner, córkę właściciela 
dwóch farbiarni sukna w Ozorkowie i Zgie-
rzu, współwłaściciela cukrowni w Leśmierzu. 
Ślub Anny i Karola, wsparty intercyzą, odbył 
się 16 września 1854 r. i wniósł do wspólnego 

majątku sumę 43 757 rubli. Wybranka przyszłego króla bawełny była 
znakomitą partią i doskonałą szansą na własny interes. Do tego wszyst-
kiego była osobą nad wyraz inteligentną, rozważną i zapobiegliwą. 
Bazując na kapitale własnym i posagu żony, Karol Scheibler szybko 
przystępuje do budowy przędzalni (już w 1855 r.!) i uruchamia kolejne 
zakłady, kotłownię, magazyny, tkalnię. Parterowy budynek mieszkalny 
zamienia się w neore-
nesansowy pałacyk, 
dziś Muzeum Kinema-
tografii. Ponoć naj-
trudniej jest zarobić 
pierwszy milion... 

Ewa Rabiega
Korzystałam: 
L. Skrzydło 
„Rody Fabrykanckie”, 
M. Bartczak 
„Scheiblerowie – historia rodu”

P i o t r k o w s k a 
s p a c e r o w a

Pecunia non olet – szczególnie żon 
Joanna Orzechowska

Pałac Schlösserów w Ozorkowie 

Karol i Anna Scheiblerowie

Willa Herbsta, zięcia Karola Scheiblera
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Wędrowny festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski” 
kończy się, jak zawsze, u progu jesieni. 3 września o godz. 19.00 
w sali Filharmonii zostanie wykonany ostatni koncert cyklu pt.
„Legenda Tatr”. Wystąpi zespół „Trebunie Tutki”, któremu towa-
rzyszyć będzie Orkiestra Symfoniczna i Chór FŁ pod batutą 
Grzegorza Wierusa. Nowy sezon artystyczny 2011/2012 Filharmo-
nia otwiera 16 września koncertem oratoryjnym pt. „Orientalne 
baśnie Szeherezady”. Wystąpią Orkiestra Symfoniczna i Chór FŁ 
pod dyrekcją Daniela Raiskina. W programie jest „Stabat Mater” 
Karola Szymanowskiego, w którym partie solowe wykonają Aga 
Mikolaj (sopran), Ewa Marciniec (mezzosopran) i Adam Kru-
szewski (baryton). Usłyszymy też „Pieśni miłosne” Hafiza oraz 
„Szeherezadę” Mikołaja Rimski-Korsakowa. 21 września Filhar-
monia zaprasza na koncert madrygałów angielskich pt. „Harmo-
nia głosów”, a 23 września melomani wysłuchają pierwszego kon-
certu „familijnego” z nowego cyklu: „Filharmonia. O co tyle hała-
su?”. 27 września w Sali Koncertowej zostanie zainaugurowany 
Międzynarodowy Konkurs im. Karola Szymanowskiego.

Po wakacyjnej przerwie warto odwiedzić łódzkie muzea. 
W Muzeum Sztuki ms2 można jeszcze we wrześniu obejrzeć 
wystawę belgijskiego artysty Jana Fabre pt. „Sztuka trzymała mnie 
z dala od więzienia” – 22 września odbędzie się tu warsztat dla 
dorosłych poświęcony wystawie. Warto dodać, że w ms2 znajdują 

się prace cenionego pol-
skiego artysty Romana 
Opałki, zmarłego 
w sierpniu br. Między-
narodowa Kolekcja 
Sztuki Nowoczesnej 
grupy „a.r.”, która dała 
początek Muzeum Sztu-
ki w Łodzi, obchodzi 
w tym roku 80-lecie ist-
nienia. Z tej okazji przy-
gotowany został projekt 
pt. „Oczy szukają głowy 
do zamieszkania”.

Na to przedsięwzięcie złożą się dwie wystawy łączące lokaliza-
cje, w których Muzeum Sztuki mieściło się w przeszłości lub ist-
nieje dziś, a więc pałacyk przy ul. Więckowskiego, budynek dawne-
go ratusza przy Placu Wolności (obecnie Archiwum Państwowe) 
oraz budynek ms kwadrat w Manufakturze. Rocznicowy projekt 
będzie prezentowany od 30 września do 11 grudnia br. Autorki 
projektu pragną przypomnieć publiczności, iż Muzeum Sztuki 
w Łodzi jest najstarszym istniejącym muzeum sztuki nowoczesnej 
w Europie i jednym z najstarszych na świecie. Projekt „Oczy szu-

k a j ą  g ł ow y 
do zamieszkania” 
podejmie ze współ-
czesnej perspektywy 
idee obecne w twór-
czości i teorii głów-
nych inicjatorów 
łódzkiej kolekcji – 
Władysława Strze-
mińskiego i Katarzy-
ny Kobro, wybitnych 
artystów związanych 
z Łodzią i europejską 
awangardą. Zaprezen-
towane zostaną dzieła, które te idee kontynuują, uzupełniają lub 
kwestionują. Przestrzeń Ratusza poświęcona będzie początkom 
kolekcji zgromadzonej przez grupę „a. r.”, budynek ms2 będzie 
gościć wystawę prac około 40 artystów z kilku krajów. Do Łodzi 
przyjadą wybitni teoretycy sztuki, artyści i naukowcy ze świata, 
którzy przybliżą słuchaczom zagadnienia muzealnictwa. Projek-
towi towarzyszy bogaty program edukacyjny. 

W pierwszych dniach września w Centralnym Muzeum Włó-
kiennictwa zakończy się trwająca od lutego prezentacja wystawy 
pt. „Łódzki żakard”. To wielka retrospektywa, w której kolekcja 
muzealna jest dopełnieniem archiwaliów Akademii Sztuk Pięk-
nych. W Muzeum Włókiennictwa we wrześniu będą kontynuo-
wane twórcze działania dla dzieci i rodziców, czyli cykl warszta-
tów pt. „Geyerwerki”. Odbywają się one w Białej Fabryce – dwa 
razy w miesiącu muzealny dział oświaty organizuje tam zabawę 
dla rodzin pod opieką merytoryczną pracowników Muzeum. 
Od września wracają także cotygodniowe warsztaty w Muzeum 
Sztuki. Dla dzieci dział edukacji MS zaplanował m.in. „Modę 
na kolekcję”, „Podróże pod równik”, „Planowanie planety” czy 
„Firmę portretową”, dla młodzieży konkurs o kulturach staro-
żytnych oraz wykłady z historii sztuki, a dla dorosłych warsztaty 
twórcze Agnieszki Wojciechowskiej-Sej oraz kurs historii sztuki 
XX i XXI w. Początek roku szkolnego Klub Wytwórnia uczci pik-
nikiem rodzinnym o pocieszającym tytule „To nie koniec lata”, 
który odbędzie się 1 września o godz. 16 przy ul. Łąkowej 29. 
Żeby osłodzić naszym pociechom nieuchronny powrót do szko-
ły po wakacjach, w dniach 14, 15 i 16 września w Teatrze Nowym 
odbędzie się premiera spektaklu dla dzieci pt. „Pipi Lang-
strump”. Adaptację i inscenizację znanej powieści Astrid Lind-
gren przygotował szef Teatru Nowego Zdzisław Jaskuła, ruch sce-
niczny Tomasz Dajewski, scenografię Konrad Szczęsny, kostiu-
my Izabela Stronias, a muzykę Wojciech Lemański. 

Kulturalny wrzesień

BAŁTYK
ul. Narutowicza 20
tel. 42 630 36 03
CHARLIE
ul. Piotrkowska 203/205
tel. 42 636 00 92
CYTRYNA
Pomorska 39/41
Budynek UŁ, dawna siedziba Prexera 
CINEMA CITY
ul. Karskiego 5, tel. 42 664 64 00
ŁÓDZKI DOM KULTURY 
ul. Traugutta 18, tel. 42 633 70 13

ORANGE IMAX
ul. Karskiego 5
tel. 42 664 64 64
POLONIA
ul. Piotrkowska 67
tel. 42 630 02 15
SILVER SCREEN
al. Piłsudskiego 5
tel. 42 639 58 00/58
TATRY
ul. Sienkiewicza 40
tel. 42 633 31 72

KINA
TEATR WIELKI
pl. Dąbrowskiego, tel.  42 633 99 60
TEATR MUZYCZNY 
ul. Północna 47/51, tel.  42 678 35 11 
TEATR im. S. JARACZA
ul. Jaracza 27, tel.  42 633 15 33 
TEATR NOWY 
ul. Więckowskiego 15, 
tel.  42 633 44 94
TEATR POWSZECHNY
ul. Legionów 21, tel.  42 633 25 39
TEATR STUDYJNY PWSFTv i T
ul. Kopernika 8, tel.  42 636 41 66

TEATR LOGOS
ul. Skłodowskiej-Curie 22 
tel.  42 637 65 45
TEATR V6 
ul. Żeromskiego 74/76
tel.  42 668 88 51
TEATR MAŁY w Manufakturze
ul. Drewnowska 58, 
tel.  42 633 24 24

TEATRY

  FILHARMONIA ŁÓDZKA
  im. Artura Rubinsteina   
  ul. Narutowicza 20/22, 
  tel.  42 664 79 79

fragment obrazu Romana Opałki z cyklu a 1965 /1 – ∞

Katarzyna Kobro. Kompozycja przestrzenna 4, 1929
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Ten film nie jest podręczni-
kiem historii – mówił Jerzy 
Hoffman podczas konfe-
rencji w łódzkim Klubie 
Wytwórnia – Można się 
z niego dowiedzieć o historycz-
nym wydarzeniu, ale ja sta-
ram się przemawiać do serc 
i uczuć. Panie zobaczą tu wiel-
ką miłość, a panowie – batali-
stykę na światowym poziomie. 
Przygotowując się do roli 

Piłsudskiego, Daniel Olbrychski obejrzał wszystkie zachowane kroniki 
filmowe z udziałem Marszałka. Realizatorzy opowiadali, że trzeba było 
odtworzyć nieistniejące już dziś miejsca w Warszawie, zrekonstruować 
broń tamtych czasów, np. czołg „renault”! Borys Szyc – chwalił Jerzy Hoff-
man – ma w sobie to samo szaleństwo, co Zbigniew Cybulski czy James Dean... Bra-
wurową rolę czekisty Bykowskiego gra w filmie Adam Ferency. „1920 
Bitwa Warszawska” to pierwsza na rynku polskim produkcja wykonana 

w technice 3D, a sprzęt i oprogramowanie do technologii trójwymiarowej 
robione były w całości w Polsce. Film zawiera kilka łódzkich akcentów. 
Gra w nim urodzony w Łodzi aktor Borys Szyc, podwarszawski Radzy-
min „zagrał” w filmie Piotrków Trybunalski – miasto oparło się dużym 
zniszczeniom wojennym i po zamknięciu kilku uliczek realizatorzy zna-
leźli tam gotową scenerię. Dźwięk zgrywany był w łódzkich TOYA Stu-
dios, które Jerzy Hoffman chwalił za profesjonalizm i wysoki poziom 
techniczny. Budżet filmu wyniósł 30 mln zł.

(BeO) 
Zdjęcia: Krzysztof Wojciewski, Wydawnictwo Nowa Era

Bitwa Warszawska

Duże zmiany nastąpią jesienią w łódzkich teatrach. W Teatrze 
Wielkim funkcję dyrektora naczelnego objął Wojciech Nowicki, 
a artystycznego Waldemar Zawodziński. Obaj dyrektorzy zachowają 
także stanowiska szefów Teatru im. Jaracza. Pierwszym nowym 
przedstawieniem na afiszu Teatru im. Jaracza będzie sztuka izrael-
skiego pisarza polskiego pochodzenia Hanocha Levina pt. „Kaska-
da” w reż. Agnieszki Olsten (premiera 17 września na Dużej Scenie). 
W Teatrze Wielkim we wrześniu będą trwały próby do opery Doni-
zettiego „Maria Stuart” (premiera planowana na październik). – Jed-
nocześnie rozpocznie się remont mechanizmów i urządzeń scenicznych – mówi 
Waldemar Zawodziński. – Scena naszego Teatru Wielkiego jest jedną z naj-
lepiej wyposażonych w kraju, ale cała jej maszyneria jest już bardzo zużyta; 
wszystko skrzypi, zgrzyta... Niektóre mechanizmy w ogóle nie nadają się 
do użytku! Po remoncie wszystko wróci do dawnej świetności. 

Z kolei Teatr 
Muzyczny kończy 
remont swojej siedzi-
by przy ul. Północ-
nej. Trwa tam mon-
taż sztankietów oraz 
nowego żyrandola 
we foyer. Żyrandol 
waży ponad 350 kg, 
a jego projektantem 
jest Piotr Cieciura. 
Pierwsza premiera 
w Muzycznym 
(musical „Wonderful 
town” L. Bernstei-
na) odbędzie się 5 
października, ale 
bilety on-line można 
kupować  już 
we wrześniu, podob-
nie jak na pierwsze 
spektakle nowego 
sezonu.

Jedyny prywatny teatr w Łodzi, Teatr Mały w Manufakturze, 
wrócił do pracy po wakacjach już pod koniec sierpnia. Choć 
przeżywa trudności finansowe i wciąż szuka sponsorów, 
to na nowy sezon szykuje 3 premiery. Pierwszą będzie sztuka 
Witkacego pt. „Wariat i zakonnica” (10 września). Dzień póź-
niej na scenie wystąpi z koncertem Lech Janerka, a 24 września 
Piotr Machalica będzie śpiewać piosenki Stachury. 17 września 
zaczyna sezon Teatr Powszechny komedią „Szalone nożyczki”. 
26 września w Pałacu Poznańskich nastąpi uroczysta inaugura-
cja nowego sezonu kulturalno-oświatowego przygotowana przez 

Wydział  Kultury 
UMŁ. Artystyczną 
oprawę tego wieczoru 
zapewni Impresariat 
Muzeum Miasta 
Łodzi, który planuje 
koncert Zbigniewa 
Maciasa. Znany śpie-
wak, z towarzysze-
niem zespołu Adama 
Manijaka wykona bal-
lady i romanse rosyj-
skie. Po koncercie 
goście przejdą do ogro-
d u  p a ł a c owego 
na „towarzyską” część 
wieczoru, do której 
grać będzie łódzki 
zespół „Sweet & Hot 
Jazzband”. Muzeum 
Miasta Łodzi organi-
zuje także warsztaty 
dla dzieci i dorosłych. 
25 września o godz. 
12.30 na terenie ogro-
du rozpocznie się war-
sztat pt. „Ogród Sztu-
ki”, jego tematem 
będzie  graf ika 
i komiks. W rolę 
Mistrza prowadzącego 
warsztaty dla wcieli się 
Maciej Łazowski, 
znany rysownik, autor wielu komiksów. Uczestnicy warsztatów 
będą odgrywać rolę adeptów sztuki, a potem stworzą własne 
komiksy. Równolegle przeprowadzone zostaną warsztaty dla 
dzieci od lat 6-ciu. Będą one eksperymentować z techniką 
frottage’u oraz druku wypukłego. Zainteresowani powinni 
potwierdzić obecność na zajęciach do 13 września mailem (m.
urbanska@muzeum-lodz.pl) lub telefonicznie (42 254 90 40). 

We wrześniu czeka nas także wielka przygoda filmowa: 
na ekrany kin całej Polsce wchodzi nowa superprodukcja Jerze-
go Hoffmana „1920 Bitwa Warszawska” – piszemy o tym 
niżej. 

Beata Ostojska

Nowy żyrandol w Teatrze Muzycznym

Kto ma prace 
Wacława Borowskiego?

Muzeum Miasta Łodzi prosi o kon-
takt osoby posiadające prace Wacława 
Borowskiego (1885-1954), łódzkiego 
artysty, grafika i projektanta, który two-
rzył w okresie międzywojennym oraz 
w latach czterdziestych i pięćdziesią-
tych XX wieku, a po 1945 r. działał 
w naszym mieście. Interesuje nas prze-
de wszystkim grafika warsztatowa tego 
artysty, która wzbogaciłaby wystawę, 
jaką muzeum planuje otworzyć pod 
koniec października br.: „Wacław 
Borowski. RYTMista z miasta Łodzi”. 
Kontakt:  42 254 90 40 

(red)
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Potrawa „Wspomnienie z Lazurowego 
Wybrzeża” zwyciężyła w tegorocznej edycji 
Festiwalu Dobrego Smaku. Co się kryje 
pod tą nazwą? 

Pałeczki z kurczaka w sosie lazuro-
wym, podane z racuszkami z nadzieniem z sera pleśniowego. Chcie-
liśmy nawiązać do filmu "Skrzydełko czy nóżka" z Louisem de Funés 
w roli głównej, który był tematem przewodnim festiwalu. Podstawo-
wym składnikiem sosu jest ser 
pleśniowy Lazur, a jego wspaniały 
zielonkawy kolor dał sok z pie-
truszki. Do potrawy zaproponowa-
liśmy wino Pigeonnier, co znaczy 
„gołębnik”. Sprowadziliśmy je 
z Francji specjalnie na festiwal – 
znakomicie pasuje do serwowane-
go dania, a pochodzi z okolic, 
w których kręcono ten wyborny 
film.

Opinia jury całkowicie pokryła się z oceną łodzian, którzy wybrali 
„Cammino” jako najlepszą restau-
rację... 

Każdy sukces to Boska łaska 
wsparta talentem. Mamy trzech 
znakomitych młodych kucharzy, 
pracujących u nas od początku. 
Posiadają doskonały smak, są 
ambitni, pełni energii i chętni 
do pracy. Festiwal ocenił całą 

restaurację i chciałabym tu podkreślić duży wkład pań, które pracują 
w kuchni i są podporą kucharzy, oraz kelnerów, których przesympa-
tyczna obsługa wieńczy zawsze całość. To oni przyjmują zamówienie, 
lecz danie podaje kucharz, który na koniec zawsze podchodzi do goś-
cia, aby zapytać o opinię. W ten sposób ma możliwość wyjaśnienia 
nazwy i składu potrawy, oraz odpowiedzieć na pytania. Te opinie są 
dla nas bardzo ważne. Podczas festiwalu spodziewaliśmy się małej 
liczby gości, ale w sumie sprzedaliśmy przeszło 500 porcji „Wspo-
mnienia Lazurowego Wybrzeża”. Konkurs był dla nas znakomitą 
reklamą. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim, którzy nas odwiedzili 
i oddali głos na restaurację. 

Odnosicie sukcesy 
w Manufakturze, ale dużym 
powodzeniem cieszy się także 
prowadzona przez was sala 
bankietowa w Dłutowie.

To nasze najmłodsze 
dziecko – prowadzimy ją 
od stycznia, sala posiada 
subtelny wystrój w jasnej 
kolorystyce i jest przewidzia-
na na imprezy dla 150 osób. 
Idealne miejsce na imprezy okolicznościowe – wesela, chrzciny, komunie, 
spotkania biznesowe oraz jubileusze rodzinne. Serdecznie zapraszam!

Jerzy Mazur
Zdjęcia: Archiwum „Cammino”

Rozmowa z Moniką Dąbrowską, 
współwłaścicielką restauracji „Cammino” 
w Manufakturze

„Cammino” Dobrego Smaku

ul. Traktorowa 67, tel. 42 650 51 00
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Szefowie kuchni restauracji „Spa-
tif” (ul. Kościuszki 33/35, tel. 633 41 
95) zaprosili nas w sierpniu na degu-
stację kilku nowych dań. W tych słyn-
nych secesyjnych wnętrzach zapropo-
nowali nowoczesną kuchnię, łączącą 
zarówno smaki polskie, jak i azjaty-
ckie i francuskie. Na przystawkę 
degustowaliśmy tuńczyka marynowa-
nego w soli morskiej, podanego 
na miodowym sosie z nutą anyżu 
i kardamonu. Na talerzu znalazł się 

także seledynowy japoński chrzan wasabi – radzimy ostrożnie doda-
wać go do dania, gdyż jest bardzo ostry! Na danie główne spróbowa-
liśmy polędwiczkę wieprzową 
z musem chrzanowym, podaną 
na puree marchewkowo-szpara-
gowym z dodatkiem jabłka kar-
melizowanego w żubrówce. 
Na koniec raj dla podniebienia: 
puchar czekoladowego musu 
z szafranem i ricottą. Każde 
z dań domagało się innego wina 
– przystawka białego wytrawne-
go Antea z La Rioja, danie głów-
ne czerwonego cabernet savig-
non Los Vascos, a deser popili-
śmy półsłodkim porto Apelia. 
Totalny odlot, takie smaczne! 

(jm)

Restauracja 

Spatif
Al. Kościuszki 33/35 
www.spatif.pl

tel: 42 633 41 05; 
kom: 512 32 90 60
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Mieczysław Zyner zaprosił nas 
w sierpniu na bliny do swojej restau-
racji „Analogia” w podcieniach Sta-
rego Rynku 2 (tel. 42 636 56 56). Szef 
kuchni Arkadiusz Filipczak lubi 
trudne wyzwania i specjalizuje się 
w przygotowywaniu tradycyjnych 
potraw kuchni polskiej, rosyjskiej, 
żydowskiej i niemieckiej, ale z bli-
nami nie ma żartów. W kulturze 
rosyjskiej mają one znaczenie sym-
boliczne, podaje się je matkom 
po porodzie oraz na... stypach! Ich 
rodowód sięga czasów przedchrześ-
cijańskich, a misjonarze zalecili 
spożywać je na koniec karnawału 
przed Wielkim Postem. Do dziś 
w niektórych zakątkach Rosji wysta-
wia się bliny na parapecie dla bied-
nych i pielgrzymów. Bliny po nasze-
mu to naleśniki z ciasta z mąki gry-
czano-pszennej lub gryczano-żyt-
niej, grubości kilkunastu milime-
trów i średnicy do 10 cm. Podawane 
są najczęściej ze śmietaną lub rozto-
pionym masłem, przybrane kawał-
kami łososia, wędzonego jesiotra, 
marynowanym śledziem, czarnym 
kawiorem lub na słodko z konfitu-
rami. Testowaliśmy kilka ich rodza-
jów i stawiamy lokalowi stopień 
celujący!

(jm)

Stary Rynek 2
tel.: 42 636 56 56

www.analogialodz.pl

Restauracja ANALOGIA „Analogia” z blinami
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Restauracje „The Mexican“ 
w Manufakturze (tel. 633 77 11) 
i przy Piotrkowskiej 67 (tel 633 
68 68) zapraszają we wrześniu 
na frutti di mare. Na pobudze-
nie apetytu radzimy zamówić 
krążki kalmarów w złocistej 
panierce, podawane z sosem 
ma j one zowo -ko pe rkowy m. 
Smakoszom radzimy na przy-

stawkę zamówić miskę krewetek duszonych w maśle z dodatkiem 
czosnku i pietruszki, podawanych z chrupiącą ziołową bagietką; 
do wyboru są także krewetki w sosie pomidorowym, zapiekane 
plastrami sera mozarella 
na gorącej patelni z chrupią-
cymi grzankami. Kto lubi 
mule, dostanie je tutaj duszo-
ne w maśle i winie, podane 
z chrupiącą ziołową bagiet-
ką. Miłośnicy sałatek wybie-
rają między sałatką z wędzo-
nym łososiem na chrupiącej 
sałacie z dodatkiem pomido-
rów, ogórków, mozzarelli 
i sosem vinaigrette, lub sałatką z wędzonym łososiem na liściach 
świeżego szpinaku z dodatkiem awokado, czarnych oliwek 
i z musztardowym sosem vinaigrette. Na drugie danie szef kuchni 

poleca smażoną doradę 
z ryżem, fasolką szparagową 
i pomidorkami koktajlowymi, 
oraz delikatny filet z halibuta 
w sosie krewetkowym podany 
z koperkowym ryżem i szpara-
gami. Jeśli wybierzemy się 
z przyjaciółmi, radzimy zamó-
wić danie dla 4 osób – paellę 
z warzywami i owocami morza. 
Smacznego!

„Mexican“ z frutti di mare Muzyka na żywo!

Manufaktura-Rynek 
tel. 42 633 77 11

ul. Piotrkowska 67 
tel. 42 633 68 68
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W sierpniu podsumowano 
tegoroczną współpracę Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi oraz Miasta Łódź 
w zakresie rozwoju Miejskiego 
Ogrodu Zoologicznego. Łącz-
na kwota wsparcia przekazana 
w formie bezzwrotnej dotacji 
na rzecz łódzkiego ZOO w 2011 
r. opiewa na kwotę 857 786 zł. 
Pomoc WFOŚiGW dla łódz-
kiego ZOO w latach 2008-2010 
w ramach umów zawartych 
z Miastem Łódź wyniosła 1 148 
734,85 zł, a podczas konferencji 
prasowej przedstawiciele fun-
duszu oraz władz Łodzi zapew-
nili, że ta pomoc będzie konty-
nuowana. 

W tym roku m.in. doposa-
żono laboratorium lecznicy 
w specjalistyczny sprzęt 
medyczny – zakupiono strzel-
bę pneumatyczną do iniekcji, 
aparat USG oraz analizator bio-
chemiczny i morfologiczny 
krwi. Przebudowane zostały 
wybieg dla dzików, pawilon dla 
małp makaków, pawilon żyraf, 
a w jednym ze starych pawilo-
nów stworzono motylarnię. 
Sporo środków przewidziano 
na edukację ekologiczną dzieci, 
młodzieży i studentów – wyko-
nane zostały różne ścieżki edu-
kacyjne, tablice dydaktyczne 
i pokazowe karmniki. Dodać 
tu także trzeba, że wśród zadań 
realizowanych przez Miasto 
Łódź przy wsparciu środków 
finansowych WFOŚiGW 
w Łodzi utworzony zostanie 
Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt 
w centrum Lasu Łagiewnickie-
go przy ul. Wycieczkowej 103.

(jm)

Fundusz wspiera ZOO
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We wrześniu ub. roku otwo-
rzył się przy ul. Wólczańskiej 
nowy Komis „Saatus”, gdzie 
łodzianie mogli zarówno wstawić, 
jak i kupić meble, sprzęt ADG 
oraz wszystko, co jest potrzebne 
w domu, sklepie i biurze. Budynek 
przeznaczony był jednak do roz-
biórki i w lipcu br. właściciele 
firmy przenieśli się do nowego 
lokalu przy ul. Rzgowskiej 26/28 
– trzeba wjechać nieco głębiej 
w fabryczne podwórko lub dojść 
spacerkiem w minutkę. Telefony 
się nie zmieniły i dalej można 
uzyskać informacje pod numera-
mi 500 065 202 oraz 513 149 200. 
Znajdziemy tu mnóstwo oryginal-
nych wyrobów i antyków, gdyż 
pani Tamara Jańczak, współwłaś-
cicielka komisu, uwielbia rzeczy 
„z duszą”, a jej mąż Wiesław Bier-
nacki, drugi współwłaściciel, jak 
mało kto zna się na renowacji 
i lubi dłubać przy rarytasach 
sprzed lat. Kupimy tu meble 
do mieszkania, sklepu i biura – 
w ofercie są znakomite i stylowe 
dyrektorskie biurka i skórzane 
fotele, jak i gdańskie kredensy, 
szafy oraz sprzęt kuchenny, AGD 
oraz RTV. Miłośnicy „staroci” 
znajdą tu kompletne zestawy por-
celany, świeczniki, zegary ścienne, 
a nawet maszyny do szycia i pisa-
nia. Można na miejscu dokonać 
wyceny wartościowych bibelotów, 
a jak będzie potrzebny – zamówić 
w przystępnej cenie transport 
mebli. Ciekawostką komisu jest 
oswojona gołębica Miluś – mewka 
orientalna, opisana już w paru 
gazetach, oraz jej pokojowa koeg-
zystencja z suczką Nutką: jedzą ze 
wspólnej miski!

Komis z antykami i gołębiem
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Włoska firma DAVIDE PEDERSOLI 
znana jest od lat z doskonałej jakości replik 
broni historycznej. Od niedawna można 
tę broń kupić również w polskiej firmie sagua-
romike.com z Ozorkowa. Na przełomie lipca 
i sierpnia Stefano Pedersoli zaprosił nas 
do Włoch, aby pokazać cykl produkcji i poroz-
mawiać z nami o preferencjach polskich miłoś-
ników strzelectwa historycznego. Zwiedzili-
śmy całą fabrykę, zobaczyliśmy, jak na nowo-
czesnych obrabiarkach numerycznych powsta-

ją pistolety i sztucery, z których 
potem najlepsi strzelcy zdoby-
wają medale na Mistrzostwach 
Świata.  W roku 2006 , w Borde-
aux zawodnicy strzelający z 
broni PEDERSOLI zdobyli 35 
medali, w tym po kilkanaście 
złotych, srebrnych oraz kilka 
brązowych. Materiał na każdą 
część broni jest w firmie podda-
wany surowym testom wytrzy-
małościowym i tylko to, co naj-
lepsze, trafia potem na halę 
produkcyjną. 

Na miejscu obejrzeliśmy 
firmowe muzeum – sporo tu 
oryginalnych egzemplarzy 
broni z XIX w., na których pod-
stawie powstają współczesne 
repliki. Firma nie korzysta jedy-
nie z dokumentacji z epoki – 
również z osobistego kontaktu 

konstruktorów z oryginałami, 
dlatego może produkować 
broń zgodną z historycznymi 
wzorcami. PEDERSOLI przy-
wiązuje wielką wagę do wierno-
ści oryginałom, oznakowaniu 
broni, jej kształtowi, ciężarowi 
i innym parametrom. Stefano 
Pedersoli dla przykładu poka-
zuje nam karabin wojskowy 
Sprinfield 1861, który był pro-
dukowany przez kilka kolej-
nych lat – amerykańska firma 
co roku zmieniała nieco kształt 
orła, stanowiącego jej logo, 
oraz rozmieszczenie punc. 
Karabin PEDERSOLI posiada 
oznaczenia pierwszego mode-
lu, bo dla odtwórców histo-
rycznych biorących udział 
w rekonstrukcji tej bitwy słyn-
nej bitwy z 1861 r. ważne jest to, 
aby ich broń nie była "wypro-
dukowana" później! Obejrzeli-
śmy też kolekcję broni zamó-
wioną przez muzeum na Krem-
lu i porozmawialiśmy o naj-
nowszych projektach związa-
nych z przygotowaniem serii 
karabinów specjalnie dla naszej 
firmy saguaromike.com – nie-
bawem będzie już w Polsce 
i na łamach „RŁ” zamieścimy 
testy z przestrzeliwania broni. 

Remigiusz Pękala
Michał Kuropatwa 

27 września o godz. 18.00 w Łódzkim Towarzystwie Fotograficz-
nym (Piotrkowska 102) odbędzie się wernisaż fotografii Krzysztof Jar-
czewskiego pt. "Fałszywa miłość". Autor od lat specjalizuje się w foto-
grafiach koni, ale tym razem poruszył przykry temat – ich cierpienie. 

Jest pomysłodaw-
cą fotograficz-
nych akcji prze-
ciw maltretowa-
niu koni. Współ-
pracuje z Polską 
Agencją Fotogra-
fów Forum, pis-
mami Newsweek, 
Forbes, Koń Pol-
ski, witryną www.
p o l s k i e a ra b y.
com, Fundacją 
„Międzynarodo-

wy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA!”, Stowarzyszeniem na rzecz 
Nowych Metod Komunikacji i Pracy z Końmi oraz Treningu Koni 
„Okiem Konia”. Fotografie Krzysztofa często goszczą na naszych 
łamach, a wiele okładek „Rynku Łódzkiego” to jego dzieło. Na pry-
watnych sesjach fotografował 
m.in. Bronisława Komorow-
skiego, Grażynę Brodzińską, 
Katarzynę Grocholę, Andrze-
ja Olechowskiego, Bogusława 
Kaczyńskiego i Bogusława 
Lindę. O sobie mówi, że imał 
się w życiu różnych prac 
i zawodów, ale najlepiej czuje 
się właśnie w fotografii. 

Gorąco zapraszamy 
na wernisaż oraz na witrynę 
www.jarczewski.pl 

Jerzy Mazur

Jakość pod kontrolą 

Tańczący z mustangami

Korespondencja własna z Włoch

Przed wejściem do firmy

Showroom

Lufy już prawie gotowe

Stefano Pedersoli omawia każdy etap produkcji Michał Kuropatwa sprawdza jakość luf

Stefano Pedersoli prezentuje jeszcze „surowe” łoże karabinu 

Michał Kuropatwa ogląda oryginalnego Springfielda 1861

Stefano Pedersoli i Michał KuropatwaKarabin Sharps w wersji grawerowanej

18 rynek Łódzki   9(124) 2011HOBBY



Spółka JLR Łódź, 
przedstawiciel samocho-
dów marki Jaguar i Land 
Rover, zaprosiła nas 
w sierpniu do Warszawy 
na ekskluzywny pokaz 
najnowszego modelu 
Range Rover Evoque. 
Obejrzeliśmy to cacko 
w gronie VIP-ów ze świata 
biznesu (przed salonem 
stały z łódzką rejestracją 

takie rakiety, jak Porsche Panamera Turbo!). Nasza grupa przyjechała 
nieco wcześniej, zatem mieliśmy też okazję na spacer po Łazienkach 
i pamiątkowe zdjęcie przed pałacem. 

RR Evoque powaliło wszystkich na kolana – to luksus klasy pre-
mium, materiały najwyższej jakości i najnowsza technologia rodem 
z kosmosu. Jednostki napędowe samochodu sprostają każdemu tem-
peramentowi – na szczycie piramidy jest potężny, mechanicznie 
doładowany silnik o pojemności 2 litrów oraz mocy 240 koni mecha-
nicznych, a do dyspozycji są także jednostki wysokoprężne o pojem-
ności 2.2 litra: wersja TD4 o mocy 150 koni mecha-
nicznych oraz SD4 o mocy 190 koni. Kompaktowa 
płyta podłogowa i aerodynamiczny design nadwo-
zia zminimalizowały masę pojazdu, co wpływa 
zarówno na osiągi, jak i niską emisję spalin (130g/
km!). Samochód można wybierać w trzech wer-

sjach: klasycznej Pure, 
luksusowej Prestige oraz 
agresywnej stylizacji 
Dynamic z 20-calowymi 
felgami, charaktery-
stycznymi wlotami 
powietrza, zmienionym 
grillem i specjalnymi 
końcówkami układu 
wydechowego. Wiele 
zastosowanych rozwiązań technologicznych jest wręcz unikatowa 
w grupie kompaktowych samochodów klasy SUV na rynku, dzięki 
czemu płynnie współpracują tu takie urządzenia, jak iPhone, iPod, 
cała paleta smartphonów i odtwarzaczy MP3. Podstawowa wersja 
samochodu kosztuje 
41 tys. Euro, za Pre-
stige w zależności 
od wyposażenia 
zapłacimy ponad 
60 tys. Euro. 

(jm) 

CAR SERVICE     CAR SERVICE 

K&K KIEŁBOWSKI - serwis samochodowy FORD 

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

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

Evoque dla koneserów

JLR Łódź Sp. z o.o.
Autoryzowany Salon i Serwis Jaguar; Land Rover

Łódź, ul. Przybyszewskiego 176/178
Tel/fax. 42 674 07 77

www.jlrlodz.pl
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poluzjanci
06.10
godz.
20:00

Wysocki`

18.09  godz.18

Malenczuka 14.10
godz.20


