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INFORMATOR MIEJSKI
WAŻNE TELEFONY

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ  
tel./fax . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 638-59-55 

REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

tel. . . . . . . . . .  42 638-59-57, 42 663-77-33 

INFORMACJA LOTNISKOWA                              
- PORT LOTNICZY ŁÓDŹ  
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 683-52-55 

INFORMACJA LOTNICZA PLL LOT  
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  801-703-703 

INFORMACJA MPK  
tel. . . . . . . . . .  42 672-11-12, 801-301-309 

INFORMACJA PKS  
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 631-97-06 

INFORMACJA KOLEJOWA PKP  
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 205-50-07 

ALARMOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 112

POGOTOWIE RATUNKOWE . . . . . . tel. 999

POLICJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 997

STRAŻ MIEJSKA. . . . . . . . . . . . . . . tel. 986

STRAŻ POŻARNA . . . . . . . . . . . . . . tel. 998

POGOTOWIE ENERGETYCZNE . . . . tel. 991

POGOTOWIE GAZOWE . . . . . . . . . . tel. 992

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE . . . . tel. 994

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

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI  
tel. . . . . . . . . .  42 664-10-10, 42 664-10-00 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 663-30-50 

URZĄD MIASTA ŁODZI 

tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 638-40-00

TEATRY · KINA · MUZEA
KINO BAŁTYK 
ul. Narutowicza 20 . . . . . . tel. 42 630-36-03 

KINO CHARLIE 
ul. Piotrkowska 203/205 . . . tel. 42 636-00-92 

CINEMA CITY 
ul. Karskiego 5 . . . . . . . tel. 42 664-64-64 

ŁÓDZKI DOM KULTURY 
ul. Traugutta 18 . . . . . . . tel. 42 633-70-13 

ORANGE IMAX 
ul. Karskiego 5 . . . . . . . tel. 42 664-64-64 

SILVER SCREEN 
al. Piłsudskiego 5 . . . . . tel. 42 639-58-00/58 

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE                           
I ETNOGRAFICZNE  
pl. Wolności 14 . . . . . . . tel. 42 632-84-40

CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA  
ul. Piotrkowska 282 . . . . . tel. 42 683-26-84 

MUZEUM MIASTA ŁODZI  
ul. Ogrodowa 15 . . . . . . . tel. 42 654-00-82 

MUZEUM KINEMATOGRAFII  
pl. Zwycięstwa 1 . . . . . . . tel. 42 674-09-57 

TEATR WIELKI 
pl. Dąbrowskiego . . . . . . tel. 42 633-99-60 

TEATR MUZYCZNY 
ul. Północna 47/51 . . . . . . tel. 42 678-35-11 

TEATR im. S. JARACZA 
ul. Jaracza 27 . . . . . . . . tel. 42 633-15-33 

TEATR NOWY 
ul. Więckowskiego 15 . . . . tel. 42 633-44-94 

TEATR POWSZECHNY 
ul. Legionów 21 . . . . . . . tel. 42 633-25-39 

TEATR STUDYJNY PWSFTViT 
ul. Kopernika 8 . . . . . . . tel. 42 636-41-66 

TEATR LOGOS 
ul. Skłodowskiej-Curie 22 . . . tel. 42 637-65-45 

TEATR V6 
ul. Żeromskiego 74/76 . . . . tel. 42 668-88-51 

TEATR MAŁY w Manufakturze 
ul. Drewnowska 58 . . . . . . tel. 42 633-24-24

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

MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ  
ul. Tymienieckiego 24 . . . . tel. 42 674-42-98  

MUZEUM MARTYROLOGII RADOGOSZCZ 
ul. Zgierska 147 . . . . . . . tel. 42 655-36-66 

MUZEUM SZTUKI 
ul. Więckowskiego 36 . . . . tel. 42 633-97-90 

2MUZEUM SZTUKI - ms
ul. Ogrodowa 19 . . . . . . . tel. 42 634-39-44

PAŁAC HERBSTA (oddział Muzeum Sztuki)
ul. Przędzalniana 72 . . . . . tel. 42 674-96-98

SKANSEN MIEJSKIEJ ARCHITEKTURY 
DREWNIANEJ
ul. Piotrkowska 282. . . . . . tel. 42 683-26-84

MUZEUM FABRYKI
ul. Drewnowska 58 . . . . . . tel. 42 664-92-93

MUZEUM KANAŁU „DĘTKA” (o. Muzeum M. Łodzi)

Plac Wolności . . . . . . . . tel. 42 254-90-11

MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI  
ul. ks. Skorupki 21 . . . . . . tel. 42 636-83-58

MUZEUM BAJKI SE-MA-FOR 
ul. Targowa 1/3 . . . . . . . tel. 42 682-26-01 
www.se-ma-for.com/muzeum-bajki

HOTELE

ALICJA**

Łódź,
al. Politechniki 19A
tel. 42 684-63-70
recepcja@hotel-alicja.pl
www.hotel-alicja.pl

Łódź,
ul. Łąkowa 29
tel. 42 208-80-00
recepcja@filmhotel.pl
www.doubletree.lodz.pl

DoubleTree
by Hilton****

DZIKIE
WINO

Wiewiórczyn,
ul. Hallera 49
tel. 43 676-20-20
info@dzikiewino.com.pl
www.dzikiewino.com.pl

mHotel***

Łódź,
ul. Św. Teresy 111
tel. 42 652-99-90
mhotel@mhotel.eu
www.mhotel.eu

Pabianice,
ul. Żeromskiego 20A
tel. 42 227-14-14
recepcja@willa-impresja.pl
www.willa-impresja.pl

WILLA
IMPRESJAREYMONT***

Łódź,
ul. Legionów 81
tel. 42 633-80-23
reymont@hotelewam.pl
www.hotelewam.pl
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chsmaków
rekomenduje JERZY MAZUR

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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Brama Miasta 

Będzie to zapewne architektoniczna wizytówka Łodzi. Tuż 
przed świętami Bożego Narodzenia Urząd Miasta poinformo-
wał, że działka pod budowę Bramy Miasta przy Nowym Cen-
trum Łodzi została sprzedana za 40 mln i tysiąc złotych spółce 
LDZ Brama, której udziałowcami są Grupa Atlas oraz Budomal. 
Inwestycja ma być ukończona w 60 miesięcy od daty sprzedaży. 
W warunkach przetargu określono precyzyjnie jakość użytych 
materiałów budowlanych – w otoczeniu Bramy nie może być 
nawierzchni z asfaltu, płyt i kostek betonowych. Na dachu i ścia-
nach  zewnętrznych nie można instalować urządzeń oraz anten 
telekomunikacyjnych. Autorem koncepcji Bramy Miasta jest 
Daniel Libeskind, jeden z najwybitniejszych współczesnych 
architektów, urodzony w Łodzi w 1946 r., autor projektów muze-
ów żydowskich w Berlinie i San Francisco, Imperial War Museum 
North w Manchesterze oraz zwycięzca konkursu na projekt 
zagospodarowania terenu po WTC w Nowym Jorku. Przez 
Bramę Miasta będzie można przejść z dworca Łódź Fabryczna 
w kierunku ul. Piotrkowskiej. W podziemiu zlokalizowane będą 
parkingi, na parterze znajdą się lokale handlowe i usługowe. 
Powyżej przewidziano powierzchnie biurowe, a na najwyższych 

k o n d y g n a -
cjach aparta-
menty i miesz-
kania. Trzy-
mamy kciuki!

Jerzy Mazur

W listopadzie eksperci firmy 
IBM działający w ramach projek-
tu społecznego IBM Smarter 
Cities Challenge (www.smarterci-
tieschallenge.org) zakończyli pro-
jekt doradczy w Łodzi. Przez trzy 
tygodnie grupa 6 wysokich rangą 
ekspertów IBM z USA, Kanady, 
Australii i Polski rozmawiała 
z przedstawicielami MOPSu, 
Urzędu Miasta Łodzi, uczelni 
wyższych, organizacji pozarządo-
wych i innych lokalnych instytu-
cji oraz Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej, aby poznać specy-

fikę problemów, z którymi boryka się miasto, oraz zaproponować 
najbardziej innowacyjne światowe rozwiązania. Tematem wiodącym 
projektu zgłoszonym przez Łódź była poprawa efektywności pomo-
cy społecznej oraz wyzwania w kontekście niżu demograficznego 
i dużej liczby osób korzystających z pomocy MOPS. Eksperci zwró-
cili uwagę, że obecnie system pomocy społecznej działa w oparciu 
o instytucje, które mają ograniczone możliwości wymiany informa-
cji przy realizacji działań. Podstawą rekomendacji IMB SCC jest 
zmiana podejścia programowego na takie, które jest skoncentrowa-
ne na mieszkańcu. Zakłada ona ujednolicenie komunikacji i stwo-
rzenie jednego punktu informacji dla wszystkich organizacji pomo-
cy społecznej. Eksperci dostrzegają również konieczność zmiany 
systemu oceny projektów z ilościowego na jakościowy, w którym 
miarą sukcesu jest trwałe uniezależnienie mieszkańca od pomocy 
społecznej. Wśród 31 miast-laureatów tegorocznej edycji IBM SCC 
znalazły się także Kopenhaga, Belfast, Kyoto i pięć miast USA. Pro-
gram działa od 2010 r., podczas dwóch pierwszych edycji firma IBM 
przeprowadziła badania w 64 miastach z pomocą 400 ekspertów. 

(jm)
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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 

10.indd   3 9/25/13   7:04 PM

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, 
prezes LDZ BRAMA Konrad Marchlewski 

i prezes BUDOMAL-DOM Tomasz Jochim
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W ubiegłym roku Spółka Targowa Międzynarodowe Targi 
Łódzkie zorganizowała 15 imprez własnych, w których uczestniczy-
ło ponad 1200 wystawców prezentując swoje produkty i usługi  
na ponad 12 tysiącach mkw. Wydarzenia targowe cieszyły się 
dużym zainteresowaniem zwiedzających – imprezy odwiedziło 
łącznie 70 tysięcy osób. W kalendarzu MTŁ pojawiły się dwie nowe 
branżowe imprezy – Targi Technicznych Wyrobów Włókienni-
czych oraz Targi Logistyki Służb Mundurowych. Projekty te spotka-
ły się z dobrym przyjęciem uczestników i będą kontynuowane i roz-
wijane w 2014 r. Największa dynamikę zanotowały Międzynarodo-
we Targi Żywności 
E k o l o g i c z n e j 
i Regionalnej 
NATURA FOOD 
wraz z odbywający-
mi się równolegle 
Targami Ekologicz-
nego Stylu Życia 
beECO, które 
zanotowały wzrost 
liczby wystawców 

i wielkości powierzchni wystawienniczej o 20 proc. 
Sztandarowe projekty MTŁ – mówi Katarzyna Drobińska, dyrek-

tor ds. promocji MTŁ – czyli Targi FILM VIDEO FOTO, Targi Turystycz-
ne NA STYKU KULTUR czy Targi Zoologiczne PET FAIR, także cieszyły się 
podobnym zainteresowaniem, jak w roku poprzednim i zachowały podstawowe 
wskaźniki na dobrym poziomie, ale oczywiście pracujemy nad rozbudowaniem 
formuły imprez o nowe branże, aby jeszcze bardziej odpowiadały oczekiwaniom 
klientów. Tradycyjnie rok rozpoczynamy w lutym Targami Turystycznymi NA 
STYKU KULTUR (21-23.02) na które już dziś serdecznie Państwa zapra-
szam. Pełen kalendarz imprez na www.targi.lodz.pl            (Not. jm)

Dokładnie w wigilię 2013 r. 
po raz pierwszy na tory wyjechał 
zmodernizowany elektryczny 
zespół trakcyjny EN 57. To już 11 
skład, który został wyremonto-
wany na zlecenie województwa 
łódzkiego. – Modernizacja pocią-
gów to element spójnego systemu popra-
wy infrastruktury kolejowej i zachęca-
nia mieszkańców do podróżowania 

właśnie pociągami – mówi Witold Stępień, marszałek województwa łódz-
kiego. – Mam tu na myśli, oprócz modernizacji EN 57, budowę Łódzkiej Kolei 
Aglomeracyjnej oraz remonty torów, które są niezbędne, by reszta zadziałała. 

Zmodernizowany pociąg ma nowe opływowe czoło, nowością jest 
zamontowany automat do sprzedaży przekąsek i zimnych napojów 

oraz składane wieszaki na rowery. Zmie-
niona została forma i ukształtowanie sie-
dzisk i oparć foteli na bardziej miękkie. 
Pociąg posiada wyposażenie, które jest 
standardem przy modernizacji jednostek 
województwa łódzkiego: nowoczesny sys-
tem sterowania drzwi (odskokowo-prze-

suwny), klimatyzację przedziałów, gniazd-
ka 230V do podłączenia mobilnych urzą-
dzeń elektrycznych, przyciemniane szyby, 
monitory LCD, toalety z ekologicznym 
obiegiem zamkniętym, urządzenia ułatwia-
jące podróżowanie niepełnosprawnym 
oraz kolorowe miejsca do przewijania nie-
mowląt. Dla zapewnienia bezpieczeństwa 
pociągi wyposażono w system monitorin-
gu z zapisem danych i podglądem przez 
maszynistę wnętrza i otoczenia pojazdu. 
Nowością są kamery śledzące trasę przejaz-
du i rejestrator rozmów w kabinie maszyni-
sty oraz światłowodowy system oświetlenia 
awaryjnego, umieszczony w podłodze 
pociągu. Modernizację wykonało konsor-
cjum firm Zakłady Naprawcze Taboru 
Kolejowego Mińsk Mazowiecki i  Pojazdy 
Szynowe PESA Bydgoszcz. Koszt zmoder-
nizowanego pociągu to 8,5 mln zł. Pociąg 
kursować będzie na trasach do Warszawy 
i Sieradza.

Targi z dobrym przyjęciem

Jedzie pociąg do łódzkiego!

Film Video Foto 2013Na Styku Kultur 2013Natura Food 2013
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Aż 9 miliardów złotych dostanie woje-
wództwo łódzkie na realizację Regionalne-
go Programu Operacyjnego. Jak wydać tak 
duże pieniądze?

Jestem przekonana, że samorządow-
cy z województwa łódzkiego będą je 
umieli zagospodarować, bo potrzeb uła-
twiających życie mieszkańcom nie bra-
kuje. Mimo już zrealizowanych inwesty-

cji, także dzięki unijnemu wsparciu. Samorządowcy z naszego 
regionu doskonale znają potrzeby swoich miast i miasteczek, 
ale bardzo ważne jest by tą ogromną kwotę wydać roztropnie, roz-
ważnie, czyli z korzyścią dla nas wszystkich. 

Z korzyścią – czyli na co?
Premier Donald Tusk oraz wicepremier i minister rozwoju 

regionalnego Elżbieta Bieńkowska zgodnie mówią, że czas inwe-
stycji w beton minął, teraz trzeba inwestować w innowacyjność, 
podniesienie konkurencyjności gospodarki. Wykorzystując 
do tego oczywiście pieniądze, jakie dała nam do dyspozycji Bruk-
sela. Jestem tego samego zdania – w naszym województwie mamy 
oczywiście jeszcze mnóstwo potrzeb związanych z „inwestycjami 
w beton”, czyli drogi, obwodnice, wodociągi, sieci kanalizacji i to 
oczywiście trzeba nadal budować. Ale planując wydatki z unijnej 
puli trzeba także brać pod uwagę niemałe bezrobocie. A jak je 
zmniejszyć? Drogami i wodociągami się nie da, dlatego trzeba 
inwestować w kapitał ludzki, wspierać badania naukowe, ale też 
przedsiębiorców, aby mieli warunki do rozwoju, tworzenia miejsc 
pracy, powiększania szero-
ko pojętej produkcji. To są 
– moim zdaniem – priory-
tety na najbliższe lata. 

Wspomniała Pani o bez-
robociu, dziś szczególnie 
odczuwają je ludzie młodzi. 

Województwo łódzkie 
jest – niestety – jednym 
z tych, które ma 25-pro-
centowe bezrobocie wśród 
osób w wieku 15-25 lat.  

To powód nie tylko 
do niepokoju, 
ale i alarmu. Bezro-
bocie młodych to 
ogromne marnotraw-
stwo. Młodzi, 
wykształceni ludzie 
nie mając tutaj pracy 
wyjeżdżają: za grani-
cę albo do innych 
miast Polski, czyli 
tam gdzie zaoferują 
im pracę. Na miarę potrzeb, ale nie zawsze ambicji. A jak mamy 
gonić Europę, lepiej rozwinięte regiony kraju bez wykształconej 
młodzieży? Dlatego trzeba zrobić wszystko, aby studentów i absol-
wentów zatrzymać u nas. 

Ale jak, skoro młodzież nie ma pracy i raczej nic nie wskazuje na to, 
że wkrótce coś się zmieni?

Najważniejszym zdaniem – tak dla władz samorządowych jak 
i państwowych – jest pomoc w tworzeniu miejsc pracy. Pomoc 
realna, czyli: ulgi dla przedsiębiorców, niskooprocentowane 
pożyczki na rozpo-
częcie działalności 
gospodarczej, wspar-
cie w opłacaniu skła-
dek na ubezpieczenie 
społeczne. Możliwo-
ści jest naprawdę 
wiele, trzeba tylko 
przestać planować 
i zacząć działać. Pol-
ska dostanie z Unii 
2 miliardy złotych na programy pomocowe dla młodych bezro-
botnych, one są do dyspozycji już od tego roku, ale trzeba te pie-
niądze wydać skutecznie, a nie efektownie. 

Stawia Pani na przedsiębiorczość młodzieży?
Zdecydowanie tak. Badania pokazują, że najwięcej miejsc 

pracy w Unii Europejskiej tworzą małe i średnie firmy, więc trzeba 
wspierać przedsiębiorczość i kreatywność. Młodzież naprawdę ma 
pomysły, zapał i chęci, trzeba im tylko na starcie pomóc. 

Powstrzymamy w ten sposób zarobkową emigrację?
Oczywiście nie od razu, ale tak – to jest jedyny sposób by 

zatrzymać młodzież u nas. I zapobiegać dalszemu wyludnianiu się 
naszego regionu. 

Rozmawiał Jerzy Mazur

Firmy Weidenhammer Polska oraz VPK Packaging otrzymały 
w grudniu 2013 r. zezwolenie na działalność w Łódzkiej Specjalnej Stre-
fie Ekonomicznej. Pierwsza wybuduje w Podstrefie Kutno zakład pro-
dukujący tuby z tektury wielowarstwowej do pakowania przekąsek 
i innych produktów żywnościowych. Inwestycja opiewa na 25 mln zł 
do końca 2015 r. i pozwoli zatrudnić ponad 30 pracowników. Z kolei 
VPK Packaging w Podstrefie Radomsko ŁSSE uruchomi zakład produ-
kujący opakowania z tektury. Spółka zainwestuje 58,8 mln zł do końca 
czerwca 2016 r. i zatrudni co najmniej 30 nowych pracowników.  
– To nasze 15 i 16 zezwolenie W 2013 r. – mówi Tomasz Sadzyński, prezes 
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – Łącznie od początku roku 
inwestorzy zadeklarowali nakłady inwestycyjne za ponad 405 mln zł, a dzięki nim 
powstanie 891 nowych miejsc pracy, ale aż 4025 etatów zostanie utrzymanych. 

Strefa w grudniu po raz 15. wspólnie z Caritas Archidiecezji 
Łódzkiej zorganizowały imprezę charytatywną „Strefa Dzieciom” 
– dzięki wsparciu finansowemu inwestorów działających w ŁSSE 
w Teatrze Wielkim w ponad 1000 dzieciaków z Ksawerowa, Kutna, 
Radomska, Wojsławic 
i Łodzi obejrzało spek-
takl „Kopciuszek” 
i otrzymało upominki.          

 (jm)

Strefa w terenie i teatrze

Unijne pieniądze trzeba wydać rozsądnie 

Rozmowa z Joanną Skrzydlewską, 
poseł do Parlamentu Europejskiego
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PARTNER LOGISTIC jest operatorem logistycznym o zasięgu 
ogólnopolskim. Działalność prowadzona jest w nowoczesnym cen-
trum logistycznym położonym w środku Polski w Wolborzu, 
w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy trasie Warszawa-
-Katowice. Centrum ma powierzchnię docelową 25 tys. mkw. i bazu-
je na 15-letnim doświadczeniu w imporcie, transporcie i dystrybucji 
artykułów spożywczych Doświadczenie we współpracy z dużymi 
sieciami handlowymi, hur-
towniami, sklepami, restau-
racjami i stacjami benzyno-
wymi gwarantuje profesjo-
nalną obsługę w zakresie 
magazynowania towarów, 
ich opakowywanie, przepa-
kowanie, konfekcjonowa-
nie, metkowanie, etykieto-
wanie i dostarczanie towa-
rów do miejsc przeznacze-

nia. Outsourcing usług logistycznych ogranicza koszty stałe klienta, 
który nie musi utrzymywać magazynu i floty transportowej. 
W ramach kompleksowej usługi logistycznej wchodzi także import 
produktów, a klienci mogą składać zamówienia drogą elektroniczną 
ze strony internetowej lub mailem (biuro@partnerlogistic.pl).  
Więcej informacji na stronie www.partnerlogistic.pl                    (jm)

Uniwersytet Łódzki przygotowuje się do obchodów 70-lecia istnie-
nia uczelni, które odbędą się wiosną 2015 r. W składzie Komitetu 
Honorowego są m.in. prof. Marek Belka, Wicemarszałek Sejmu Cezary 
Grabarczyk, piosenkarka Tatiana Okupnik oraz prof. Witold Orłow-
ski. Uczelnia chce umacniać relacje z wybitnymi absolwentami i włą-
czyć ich w proces modernizacji systemu kształcenia, uruchamiając 
autorski projekt „Absolwent VIP”. Jego celem jest budowanie i utrzy-
mywanie trwałych relacji z wybitnymi absolwentami oraz zachęcanie 
ich do powrotu do macierzystej uczelni poprzez różnorodne inicjaty-
wy i wydarzenia. W ramach projektu uczelnia oferuje m.in. cykliczne 

spotkania i wykłady eksperckie, a także zjaz-
dy absolwentów. Już od lutego najzdolniejsi 
studenci będą mogli zdobywać doświadcze-
nie pod okiem specjalistów – ekspertów naj-
większych firm i instytucji w regionie 
współpracujących 
z uczelnią i będą-
cych jej absolwen-
tami. Do progra-

mu zostali zapro-
szeni m.in. Roman Forma, wiceprezes PGE 
GiEK, Jarosław Kroc, prezes Accenture, Kon-
rad Pokutycki, prezes BSH oraz Krystian 
Bestry, prezes Infosys BPO Europe. 

W Centralnym 
Muzeum Włókiennictwa 
do 12 stycznia można 
jeszcze obejrzeć ekspozy-
cję „Lata 1953-2013. 
Wystawa jubileuszowa 
60-lecia ITB Moratex”. 
Jej kuratorem jest Jaro-
sław Bikiewicz i pokazu-
je dorobek Instytutu 
Technologii Bezpieczeń-

stwa „MORATEX”, którego wieloletnim dyrektorem był  
prof. Witold Łuczyński (1929-2013), twórca wynalazków i inno-
wacji z zakresu przemy-
słu włókienniczego, 
współzałożyciel łódzkie-
go Bractwa Kurkowego 
i częsty gość na łamach 
„Rynku Łódzkiego”. Był 
naszym mentorem 
w strzelectwie i wspania-
łym przyjacielem!

Jerzy Mazur

W klinice Gastroenterologii i Pediatrii Instytutu Centrum Zdro-
wia Matki Polki firma Budimex zbudowała Strefę Rodzica. 
W nieużywanej łazience zamontowano prysznic, toaletę i umy-
walkę, w dawnym magazynie powstał pokój socjalny do przygo-

towania posiłków, wyremontowano świetlicę i w strefie są też 
składane lóżka, na których rodzice mogą spędzić noc. Remont 
w klinice był jednym z etapów III Edycji ogólnopolskiego projek-
tu społecznego Strefa Rodzica. Budimex Dzieciom, realizowane-
go w Łodzi, Lublinie i Białymstoku. Firma zapowiedziała realiza-
cję kolejnych takich stref w polskich szpitalach. Duże brawa!                                                                      

(jm)

Partner w logistyce

MORATEX w muzeum

Absolwent VIP

Strefa Rodzica w Matce Polce

Krystian Bestry

Konrad Pokutycki

Witold Łuczyński
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Łódzkie Centrum Informa-
cji Turystycznej jest laureatem 
ogólnopolskiego konkursu 
na najlepszy punkt „it” 
w 2013 roku. Statuetkę z rąk 
Rafała Szmytke, prezesa Pol-
skiej Organizacji Turystycznej, 
odebrała dyrektor CIT Iwona 
Borowińska podczas gali z oka-
zji 50-lecia informacji tury-
stycznej w Polsce w Teatrze Pol-
skim w Warszawie. W 9-letniej 
historii konkursu łódzkie CIT 
już po raz trzeci zostało jego 
laureatem. W Polsce jest 400 
certyfikowanych centrów 
i punktów informacji turystycz-
nej. Liczą się takie kryteria, jak 

lokalizacja, oznaczenie 
dojścia i dojazdu, 
wygląd, funkcjonalność 
i estetyka wnętrza, 
dostępność dla tury-
stów, w tym niepełno-
sprawnych, godziny 
pracy, kwalifikacje pra-
cowników, znajomość 
języków obcych, jasność, 
zasięg i kompletność 
udzielanych informacji 
oraz zaopatrzenie w materiały informacyjno-promocyjne. W czte-
rech kategoriach konkursu nagrodzono 12 palcówek z całej Polski, 
a łódzkiemu CIT przypadła III nagroda w kategorii dla cztero-
gwiazdkowych punktów „it”. Centrum otrzymało także dyplom 
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycz-
nej za wkład w budowanie systemu informacji turystycznej w Polsce. 
Dyplom za wybitne zasługi w tworzeniu i rozwoju systemu informa-
cji turystycznej w Polsce odebrał sprawujący obecnie mandat Senato-
ra wieloletni dyrektor Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi 
Ryszard Bonisławski. 

(ar), zdjęcia archiwum CIT

Filharmonia Łódzka znalazła 
się w gronie laureatów dorocznej 
nagrody Fundacji Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej  za inicjatywy kultu-
ralne budujące społeczeństwo oby-
watelskie, realizowane pod patrona-
tem Polskiego Komitetu ds. UNE-
SCO i Narodowego Centrum Kul-
tury. W szóstej edycji nagród Fil-
harmonię wyróżniono za realizację 
Wędrownego Festiwalu "Kolory 
Polski". Doroczna Nagroda FRDL 
 

przyznawana jest za inicjatywy o cha-
rakterze kulturowym i kulturotwór-
czym, które w wybitny sposób przy-
czyniają się do wzmocnienia więzi 
i kultywowania tradycji lokalnych 
oraz aktywizacji społeczności 
do wspólnych przedsięwzięć. Cere-
monia wręczenia wyróżnień i nagród 
odbyła się w Warszawie podczas kon-
ferencji „Warto! Lokalna kultura 
jako wartość”. Gratulujemy!

(BeO), Fot. Archiwum FRDL

W sali koncertowej trwają 
prace związane z budową 
organów, a jednocześnie 
Orkiestra i Chór Filharmonii 
Łódzkiej pracują nad rejestra-
cją utworów Witolda Luto-
sławskiego. Muzykom, któ-
rych prowadzi ich pierwszy 
dyrygent Daniel Raiskin, 
towarzyszą: Łucja Szablewska-
-Borzykowska (sopran), Rafał 
Bartmiński (tenor) i Stanisław 
Kierner (baryton). Chórem 
dyryguje Dawid Ber. Nagranie 
będzie częścią projektu zaini-
cjowanego przez firmę DUX, 
mającego na celu popularyza-
cję dorobku Lutosławskiego. 
Zarejestrowane zostaną rów-
nież inne orkiestrowe dzieła 

kompozytora, a także jego utwory na fortepian solo oraz na głos 
i fortepian. Płyty ukażą się na początku roku, zostaną przekazane 
m.in. dziennikarzom w kraju i za granicą, będą również do kupienia 
w salonach muzycznych oraz w internecie. 

(BeO)

Podczas uroczystej gali w Teatrze Nowym im. Kazimierza 
Dejmka w Łodzi, wieńczącej VII edycję festiwalu Puls Literatu-
ry, Magdalena Tulli dostała Nagrodę Literacką im. Juliana 
Tuwima, przyznaną przez Dom Literatury w Łodzi. Znakomita 
pisarka i tłumaczka otrzymała 50 tys. złotych za całokształt 
swojej twórczości oraz statuetkę wykonaną z alpaki przez Zofię 
Lisiewicz. Laureat nagrody został wyłoniony przez Kapitułę 
spośród 24 kandydatów. Wyróżnienie nawiązuje do przedwo-
jennej Nagrody Literackiej Miasta Łodzi, którą poza Julianem 
Tuwimem otrzymali m.in. Zofia Nałkowska, Aleksander Świę-
tochowski i Andrzej Strug.                                                     (BeO)

CIT w czołówce

Demokratyczne “Kolory Polski”

Lutosławski w Filharmonii Tulli ma Tuwima

Fot. Wikimedia Commons – 
repozytorium wolnych zasobów

Fot: www.plasterlodzki.pl
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W Muzeum Sztuki 
W  ms1 można oglądać wystawę „Na zachętę do muzeum. Obrazy 

z kolekcji Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych”. Warta 
obejrzenia jest też wystawa na motywach powieści G. Flauberta „Mada-
me Bovary” pt. „Madame B”, na której 12 stycznia odbędzie się akcja 

artystyczna. Pałac Herbsta 
zaprasza na wystawę ilustru-
jącą dzieje rodziny Herb-
stów, natomiast na trzech 
piętrach ms2 24 stycznia 
zostanie otwarta ekspozycja 
pt. „Atlas nowoczesności”, 
która na zasadzie kolażu 
grupuje dzieła wokół pojęć 
związanych z terminem 
„nowoczesność”.

W Centralnym Muzeum Włókiennictwa 
Tylko do 12 stycznia w Białej Fabryce można oglądać wystawę 

malarstwa pt. „Opus sacrum, opus profanum” – 58 obrazów wybitnych 
polskich malarzy (m.in. Jacka Malczewskiego, Józefa Brandta, Olgi 
Boznańskiej). Obok sław w muzeum znajdzie się miejsce dla adeptów 
sztuki – studenci ASP z rocznika 2013 przygotowali wystawę najlep-
szych prac dyplomowych (wernisaż 24.1). 

W Muzeum Miasta Łodzi
W Galerii Wystaw 

Czasowych (a nie 
w Galerii Mistrzów 
Polskich – jak napisali-
śmy w poprzednim 
numerze „RŁ”) przez 
cały miesiąc można 
zwiedzać przygotowa-
ną przez Monikę 
Nowakowską wystawę 
„Młodopolskie fascy-
nacje” – malarstwo 
końca XIX i pierwszej 
połowy XX wieku. Jej 
dopełnieniem jest 
wystawa w Aneksie Jed-
nego Mistrza pt. „Woj-
ciech Weiss – młodo-
polski rysunek i pla-
kat”. Impresariat 
muzeum zaprasza 
na koncert kolęd 
w wykonaniu Słowi-
ków Wołyńskich (5.1 
godz. 17.00). Pierwsze 
w Nowym Roku spo-
tkanie z cyklu „Lubię 
wiedzieć” odbędzie się 
w siedzibie Oddziału 
Kultur i Tradycji 
Wyznaniowych przy pl. Wolności (12.1, o godz. 11.00). Ponadto 
Muzeum Miasta realizuje program wydarzeń dla uczczenia stulecia uro-
dzin Jana Karskiego – wybitnego łodzianina, legendarnego emisariusza 
Polskiego Państwa Podziemnego (dzięki staraniom muzeum Sejm RP 
uchwalił, że 2014 będzie Rokiem Jana Karskiego). W planach jest 
modernizacja i wzbogacenie jego gabinetu o materiały archiwalne.

W galeriach
W Ośrodku Propagandy Sztuki do 5 stycznia będzie czynna wysta-

wa pt. „Przypadek i porządek” dedykowana Witoldowi Lutosławskie-
mu w setną rocznicę urodzin. Przygotowała ją Akademia Sztuk Pięk-
nych w Krakowie, a biorący w niej udział artyści zaproponowali różne 
formy inspiracji dziełem Lutosławskiego. W Atlasie Sztuki można oglą-
dać wystawę prac Zbigniewa Rybczyńskiego – absolwenta łódzkiej Szko-
ły Filmowej – towarzyszącą jubileuszowi 65-lecia istnienia PWSFTiTV.

W teatrach 
Teatr Wielki 11 i 12 stycznia zaprasza na premierę opery G. Rossinie-

go „Cyrulik sewilski”, muzycznej opowieści o "golibrodzie" Figaro. Kie-
rownictwo muzyczne nad premierą sprawuje Eraldo Salmieri, autorką 

reżyserii i inscenizacji jest Natalia Babiń-
ska, a scenografii Diana Marszałek. To już 
czwarta realizacja tego dzieła w łódzkiej 
Operze. Teatr im. Jaracza zaprasza na pre-
mierę sztuki Witolda Gombrowicza 
„Iwona, Księżniczka Burgunda” w reżyse-
rii Agaty Dudy-Gracz. Teatr Nowy im. K. 
Dejmka nie planuje w styczniu premier; 
w programie są grane wcześniej przedsta-
wienia; będzie też wykład z cyklu „Histo-
ria teatru dla niewtajemniczonych”, 
na temat modernizmu oraz „teatru insce-
nizacji” w okresie Wielkiej Reformy 
Teatru. (8.1). Teatr Muzyczny jak co roku 
przygotował koncert przebojów muzyki 

operetkowej i musicalowej pt. „Ten piękny, wspaniały świat” (1,4 i 5.1). 
Od 7 do 8 stycznia w Operetce potrwają przesłuchania do ról Jezusa, 
Judasza, Marii Magdaleny, Heroda i innych postaci z musicalu „Jesus 
Christ Superstar” Andrew Lloyd Webbera. Do udziału w castingu 
można się zgłaszać do 3 stycznia. 18 stycznia o godz. 10.00 zacznie się 
spotkanie z nowego cyklu „Muzyczny z bliska”; w programie wycieczka 
po teatrze i rozmowa z artystami. 

Filharmonia Łódzka
W pierwszym styczniowym koncercie pianista Alexei Volodin zagra 

utwory Ravela i Gershwina, a towarzyszyć mu będzie Orkiestra FŁ pod 
batutą Daniela Raiskina (10.1). W koncercie pt. „Klasyka i swing” usły-
szymy Big-Band Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Orkiestrę Symfo-
niczną FŁ. Oba te zespoły pod batutą Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego 
zagrają muzykę Edwarda Czernego (17.1). Koncert w rocznicę urodzin 
Witolda Lutosławskiego wypełnią dwa utwory Lutosławskiego oraz 
balet „Pietruszka”. Orkiestrę po prowadzi Daniel Raiskin, który stanie 
przy pulpicie dyrygenckim także podczas koncertu muzyki Czajkow-
skiego i Szostakowicza (31.I).

Akademia Muzyczna
Do siedziby uczelni w pałacu przy ul. Gdańskiej 32 warto przyjść 

na koncert gitarowy (21.1, godz. 19.00) oraz na koncert z cyklu „Estrada 
Młodych” (16.1, godz. 18.00). Natomiast w nowej sali przy ul. Żubardz-
kiej 2a przed świętami został zaprezentowany musical operowy Włodzi-
mierza Korcza „Łódź Story”. We wszystkich rolach obsadzono studen-
tów łódzkiej Akademii 
– solistów, chórzystów, 
tancerzy i muzyków 
w orkiestrze! Oba pre-
mierowe spektakle 
miały nadkomplety 
publiczności i zakoń-
czyły się owacją na sto-
jąco i dla wykonaw-
ców, i dla realizatorów 
– Beaty Redo-Dobber, 
(autorka inscenizacji, 
reżyserii, ruchu scenicznego, scenografii i opracowania kostiumów) 
oraz kierownika muzycznego i dyrygenta Michała Kocimskiego. „Łódź 
Story” będzie można zobaczyć 19, 20, 25 i 26 stycznia o godz. 18.00. 
Miłośnicy skrzypiec powinni zaznaczyć w kalendarzu datę 11 stycznia 
– tego dnia łódzka uczelnia uczci 85. urodziny wybitnej skrzypaczki 
Wandy Wiłkomirskiej. O godz. 12.00 w nowej Sali Koncertowej zacznie 
się projekcja filmu dokumentalnego pt. „Ja wam to zagram”, po któ-
rym odbędzie się spotkanie z Jubilatką. Ponadto w planach są występy 
Big Bandu Jacka Delonga (18 i 19. 1).

Wytwórnia 
Występ Ani Rusowicz uświetni Galę Energii Kultury (10.1). W klu-

bie zagra także zespół Myslovitz (11.1) oraz Kayah (17.1). 
Beata Ostojska

Kulturalny styczeń

Fot. Dariusz Kulesza

Fot. Maciej Piąsta

"Madame B", Fot. Muzeum Sztuki

"Zima" Henryk Szczygliński

"Zakole rzeki zimą" Julian Fałat
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Rozmawiamy po zakończeniu Spotkań 
Baletowych. Jak minął rok w Teatrze Wielkim? 

Przeleciał mi wyjątkowo szybko. Zapo-
mniałem nawet, że to właśnie w tym roku 
kalendarzowym otwieraliśmy teatr 
po remoncie w marcu... Od kwietnia wiele 

się u nas wydarzyło. Pierwszy raz w życiu robiłem Spotkania Baletowe. 
Nie wybierałam zespołów sam; razem oglądaliśmy taśmy, wspólnie 
wybieraliśmy, a ja akceptowałem. Obawiałem się przesuniętego terminu 
– dotąd festiwal odbywał się na wiosnę, a tegoroczny w październiku 
i listopadzie. Ludzie z teatru zapewniali mnie jednak, że się uda – i mieli 
rację! Festiwal realizowaliśmy zgodnie z regułą, którą hołubię od dawna 
– dla wszystkich coś, ale nie wszystko dla każdego. Cieszę się, że wypali-
ła zasada „w różnorodności siła”, bo na każdym z 16 spektakli było 1200 
osób i siedzieli na dostawionych krzesłach oraz na schodach. Były 
rekordowe wpływy i rekordowa frekwencja. Nie mnie oceniać, czy Spo-
tkania były udane pod względem artystycznym, uważam jednak, że były 
na przyzwoitym poziomie. Wystąpiły dwa zespoły z najwyższej półki, 

ale były też spektakle 
dla przeciętnego melo-
mana. Dla każdego 
było coś, co lubi – i tak 
ma być! Chwała Urzę-
dowi Marszałkowskie-
mu, że mimo kłopo-
tów nie zrezygnował 
z finansowania tego 
festiwalu. 

Powiększył Pan balet...
To wyjątkowy powód do dumy – odbudowałem balet Teatru 

Wielkiego. Mam nadzieję, że tak będzie dalej, wbrew niedowiarkom. 
Jeżeli chodzi o liczebność, to nasz zespół jest teraz w stanie przygo-
tować każdą premierę baletową. A jeśli chodzi o umiejętności, to 
trzeba nad tym pracować. Przyjęliśmy kilkanaście nowych osób 
i będziemy dalej ten balet doskonalić. Udała mi się też rewitalizacja 
chóru, a za chwilę się wezmę za orkiestrę.

Z jakim budżetem wchodzi teatr w nowy rok?
W mieście jest skromnie, ale u nas jest nieźle. W tej chwili 

na przyszły rok mam pieniądze zagwarantowane. Nie będzie fajer-
werków, ale budżet jest przyzwoity. Mamy też obietnicę dodatkowe-
go wsparcia w razie potrzeb. Ja teraz muszę budować nowy repertu-
ar. Mam już tytuły na 2014 rok, ale muszę znaleźć dobrych realiza-
torów. W Polsce jest trudno o reżyserów baletowych, więc muszę ich 
szukać na Wschodzie. Na szczęście mamy Dom Aktora i jest gdzie 
zakwaterować gości – bez niego nie moglibyśmy funkcjonować, 
bo do teatru wciąż ściągamy ludzi z innych miast, nawet z Rosji. 
W nowym roku zaczniemy realizację „Cyrulika sewilskiego”. Zdecy-
dowałem się na eksperyment – biorę tytuł klasyczny i zatrudniam 
do niego młodych realizatorów. Nie chcę wszystkiego dekretować, 
bo po rezygnacji Waldemara Zawodzińskiego w teatrze będzie nowy 
dyrektor artystyczny Wpołowie października, na 60-lecie Opery 
Łódzkiej, wystawimy „Straszny dwór” w nowej wersji. Na pewno 
będziemy grać klasykę i dopie-
ro jak uzbieramy kilkanaście 
solidnych tytułów, będziemy 
sobie pozwalać na ekspery-
menty. 

Dziękuję za rozmowę.

Beata Ostojska

Najpierw  klasyka,  potem  eksperymenty
Rozmowa z Wojciechem Nowickim, 
Dyrektorem Naczelnym 
Teatru Wielkiego w Łodzi 
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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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Wydawnictwo Księ-
ży Młyn opublikowało 
w grudniu ub. roku 
album „Expressem 
przez PRL”, zawierający 
ponad sto czarno-bia-
łych zdjęć Eugeniusza 
Kudaja, nieżyjącego już 
fotoreportera „Expres-
su Ilustrowanego”. 
Wybrano je z ponad 
kilku tysięcy zdjęć odna-
lezionych w tekturo-
wym kartonie, zawiera-
jącym niebieskie koper-
ty z negatywami. Pocho-
dzą z przełomu lat 60. 
i 70., jak wyjaśnia Zbi-
gniew Zaliński, dzienni-

karz telewizyjny i radiowy, który opatrzył je swoim komenta-
rzem i wspomnieniami. Od kilku lat PRL przeżywa renesans, co 
widać choćby po barach oferujących przy Piotrkowskiej wódkę 
w dekoracjach 
z lat 1960-1970. 
„Express Ilustro-
wany” obcho-
dził w roku ubie-
głym 90-lecie ist-
nienia, zatem 
album jest cał-
kiem na czasie. 
Łza się w oku 
kręci na widok 
miejsc, po któ-
rych nie ma już 
śladu... 

(jm)

Andrzej Machejek, właściciel Wydawnictwa Hamal, opubli-
kował rewelacyjny album fotografii Łodzi z lat 1916-1939, znajdu-
jących się w zbiorach łódzkiego Archiwum Państwowego. Nosi 
on tytuł „Sentymentalna podróż po Łodzi. Łódź na starych foto-

grafiach Włodzimie-
rza Pfeiffera” i wyda-
ny został także w wer-
sji angielskiej. Jest to 
praca zbiorowa, 
a wyboru dokonali 
Julian Baranowski, 
Andrzej Machejek, 
Piotr Zawilski oraz 
Ryszard Bonisławski, 
który napisał 
do książki wstęp 
i opracował podpisy 
pod zdjęcia. Znaj-
dziemy tu najładniej-
sze archiwalne foto-

grafie Łodzi – budyn-
ków, które dziś już 
nie istnieją, lub 
zostały gruntownie 
przebudowane. Wło-
dzimierz Pfeiffer 
(1890-1941) przez 35 
lat pracował w księ-
garni Ludwika Fisze-
ra przy ul. Piotrkow-
skiej 48 i był miłośni-
kiem fotografii, 
a jego zdjęcia publi-
kowane były w prasie, książkach i na pocztówkach. – Z około 900 
archiwalnych zdjęć wykorzystaliśmy w książce tylko 200 – mówi 
Andrzej Machejek. – Zostały zarchiwizowane na szkle i były 
w fatalnym stanie, nasz grafik musiał się nad nimi mocno napra-
cować, ale efekt jest doskonały – czarno-białe fotografie dawnej 
Łodzi są ostre jak żyletka. Album zawiera kopię międzywojenne-
go planu miasta Łodzi, kosztuje ok. 60 zł i można go kupić 
w księgarni „NIKE” przy ul. Andrzeja Struga 3 (tel. 42 632 32 58) 
oraz w księgarniach przy ul. Piotrkowskiej.

Jerzy Mazur

III Salon Ciekawej Książki, zorga-
nizowany w grudniu przez Międzyna-
rodowe Targi Łódzkie, odbył się w nie-
codziennej scenerii – w postindustrial-
nych wnętrzach Centralnego Muzeum 
Włókiennictwa. Był jednym z ważniej-
szych punktów obchodów Roku Julia-
na Tuwima w województwie. Zapre-
zentowało się tu 56 wystawców – 
wydawnictwa (w tym z książkami dla 
dzieci), antykwariaty oraz instytucje 
kultury. Na stoiskach można było 
kupić beletrystykę, poezję, albumy, 

komiksy, książki popularnonaukowe i antykwaryczne. Salonowi 
towarzyszył bogaty program imprez – odbyła się konferencja 
poświęcona Tuwimowi, panel dyskusyjny o możliwościach książki 
obrazowej, szkolenie o wykorzystaniu Internetu do opracowania 
zbiorów bibliotecznych oraz mnóstwo spotkań z autorami. Pod-
czas Salonu wręczono też ORDER UŚMIECHU Elżbiecie Olszew-

skiej, Członkini Zarządu i Dyrektorce Programowej Fundacji 
ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom. Zostały tu także rozstrzy-
gnięte konkursy organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę 
Publiczną im. Marszałka J. Piłsudskiego w ramach kampanii 
"Łódzkie Czyta". Zwiedzający opuszczali Salon ze stosami książek. 
Targi odwiedziło blisko 5500 osób, a więcej informacji9 o impre-
zie znajdziemy na stronach www.salonciekawejksiazki.pl oraz 
www.facebook.com/SalonCiekawejKsiazki 

(ar)

Express po mieście

Sentymentalna podróż 

Książka w muzeum

 Andrzej Machejek i Ryszard Bonisławski  
na grudniowym Salonie Ciekawej Książki.
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Jak długo działa wydawnictwo? 
Rozpoczęliśmy działalność w pią-

tek 13 października 1995 r. jako 
„Wydawnictwo Piątek Trzynastego” 
i naszym znakiem był czarny kot. 
Początkowo naszym profilem były 
książki edukacyjne. Wydawnictwo pro-
wadziłem z Michałem Wierciochem, 
który w 2007 r. przejął część poligraficz-
ną, czyli drukarnię, a ja zostałem 
z wydawnictwem.

Jakie są wasze hity wydawnicze? 
Książka Janusza Bąka, nieżyjącego 

dyrektora XXI LO, pt. „Język polski na egzaminie do szkoły śred-
niej”. Zmieniała się wtedy formuła egzaminów, a my byliśmy 
pierwsi, którzy wydali przygotowującą do nich książkę. Miała 70 
tys. egzemplarzy i sprzedaliśmy ją w całej Polsce. W 2000 r. znów 

byliśmy pierwszą oficyną 
w Polsce, która miała pełny 
zakres materiałów dla 
maturzystów w związku 
z planowaną reformą 
Matura 2002. Niestety, 
ministerstwo podjęło decy-
zję, że tej matury nie będzie 
i na przemiał poszły gigan-
tyczne nakłady gotowych 
już książek...

Specjalizujecie 
się w książkach 
o Łodzi.

Tak. Zaczęli-
śmy w 1996 r. od 
„ P r z e w o d n i k a 
po Łodzi”, dwa 
lata później 
w y d a l i ś m y 
„Magiczne miej-
sca”. Mamy już 
ok. 70 tytułów 
o naszym mie-
ście. Pierwszą 
nagrodę – Złoty Ex Libris Biblioteki im. Piłsudskiego – dostali-
śmy za książkę „Szlakiem łódzkiej kolei”. W zeszłym roku przy-
znano nam nagrodę za książkę „Piwo, flaki garnuszkowe, peters-
burskie bliny i kawior astrachański”, a naszego autora Kazimierza 
Perzynę nagrodzono za cykl książek „Między Piątkiem a Sobotą”. 
W 2007 r. ukazała się pierwsza książka nowego cyklu „Łódź mię-
dzy wojnami”. Podobała się i poszedłem za ciosem – teraz mamy 
książkę o każdym województwie. 

Jakie macie nakłady i ceny, skąd bierzecie materiały?
Nakłady są od kilkuset do kilku tysięcy egzemplarzy. Często 

wymyślamy dodatkowe atrakcje, na przykład w serii międzywojen-
nej dodajemy do książki prezent i gadżet – plan miasta lub płytę 
(Kapela Bałucka nagrała taką specjalnie do naszej książki!). Prze-
ciętne ceny to 50-80 zł, a materiałów szukamy w muzeach i archi-
wach. Dzięki temu wydaliśmy na Śląsku pierwszą całościową 
monografię wszystkich kopalni działających na terenach Polski. 
Współpracujemy z Filmoteką Narodową, Muzeum Holocaustu 
w Waszyngtonie, Yad Vashem i archiwami niemieckimi.

Dziękuję za rozmowę i życzę jak najwyższych sprzedanych nakładów.

Jerzy Mazur

W 2013 r. podpisano 
umowę o rewitalizacji 
Księżego Młyna. Przetarg 
na wykonanie projektów 
wygrała łódzka Pracownia 
Architektoniczna ARTA, 
która wcześniej wykony-
wała projekty dla zgierskie-
go Miasta Tkaczy, uznane 
przez Towarzystwo Urba-
nistów Polskich za najle-

piej zrewitalizowaną przestrzeń w Polsce i jedną ze 120 najlepszych 
realizacji architektonicznych XXI wieku w Polsce w konkursie Mura-
tora. Projekt obejmuje działki miejskie oraz podwórka przy ul. Księ-
ży Młyn. Zachowana zostanie nawierzchnia brukowcowa, wymie-
nione zostanie oświetlenie, konserwacji będą poddane cenne drze-
wa. Firma wykona również projekt dostosowania obecnych pomiesz-
czeń gospodarczych na Klub Księżego Młyna i restaurację, zaprojek-
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Księży Młyn do odzysku

Młyn z książkami
Rozmowa z Michałem Kolińskim, 
właścicielem Wydawnictwa 
„Księży Młyn”
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Prowadzi Pan firmę Metaloplastyka, produkującą 
odznaczenia i medale. Polskie Stowarzyszenie Strzelec-
twa Westernowego od lat odznacza nimi zwycięzców 
na mistrzostwach. Skąd pomysł na restaurację? 

Od zawsze chciałem otworzyć taką restau-
rację. Miałem kiedyś okazję z bliska przyglądać 
się „Malinowej” z jej najlepszej epoki i chcia-

łem spróbować sił w tej branży. Mam wielu znajomych wśród łódz-
kich restauratorów, którzy zawsze mi fachowo doradzali. Kiedyś 
była tu prawdziwa piekarnia i jako nastolatek właśnie tutaj kupowa-
łem pieczywo i biały barszcz. Do tej tradycji chcemy wrócić.

Jakie ma Pan pomysły na „Starą Piekarnię”?
Stawiam na profesjonalnego menadżera, który poprowadzi 

restaurację. Ale nie chcemy się ograniczać do klienteli z okolicy – 
studentów Politechniki. Ma to 
być lokal dla każdego i na każdą 
kieszeń. Będziemy robić eventy, 
imprezy cateringowe oraz oko-
licznościowe, chrzty, komunie, 
wesela, „osiemnastki”, oferujemy 
też dowóz potraw do klienta. 
W przyszłości otworzymy kolej-
ny lokal tego typu. 

Jakie będą dania?
Przede wszystkim świeże, 

smaczne i tanie. Mamy oryginal-
ny piec do wypalania pieczywa 
i pizzy według tradycyjnych 
receptur z Włoch. Uczyli nas tego 
prawdziwi włoscy pizzermeni, 
którzy przyjechali tu szkolić 
naszych pracowników. Na otwar-
ciu lokalu sprawdzali smak 
naszych potraw uzbrojeni pano-
wie rodem z filmów o słynnym 
Alu Capone z Chicago. 

Przeżyliśmy!
Notował: Jerzy Mazur

Sprawdzali nas ostro 
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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

10.indd   18 9/25/13   7:08 PM
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Rozmowa z Tomaszem Wojtowiczem, 
właścicielem „Starej Piekarni”

Na zdjęciu: Tomasz Wojtowicz z członkami Polskiego Stowarzyszenia 
Strzelectwa Westernowego w wersji z okresu prohibicji w USA. 
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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!”

10.indd   17 9/25/13   7:07 PM
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Rynek Manufaktury (na wprost ms2) 
Tel. 42 665 52 74, 885 201 471

Dania także są na wynos z dowozem!

NALEŚNIKARNIA

ul. Żwirki 26 
tel. 42 239 46 40, 512 990 719 

www.starapiekarnia.biz.pl

Stara Piekarnia
Pizzeria
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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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Hale Cash&Carry SELGROS przy-
gotowały w styczniu znakomitą ofertę 
strojów karnawałowych dla dzieci. Znaj-
dziemy na pólkach obu hal (przy ul. 
Rokicińskiej 190 i przy ul. 3 Maja 4) bar-
dzo ciekawe maski, kostiumy i przebra-
nia – niemal wszystkich bohaterów fil-
mowych: Superma-
na, Batmana, Spi-
dermana, a także 
rycerzy Jedi oraz 
innych słynnych 
postaci z filmów 
serii Star Wars. 
Do strojów hale 
oferują mnóstwo 
dodatków – wideł-
ki, maski i kompletne ubiory diabła, 
miecze, szabelki i szpady dla Zorro, 
kolty i kowbojskie kapelusze, czapki 
karnawałowe, koro-
ny, berła, peruki 
dla wróżek, India-
nek i czarodziejek, 
opaski, sztuczne 
brody. Znajdziemy 
tu mnóstwo spe-
cjalnych akceso-
riów na udaną 
zabawę karnawałową w mieszkaniu, 
ale także w szkołach i lokalach gastrono-
micznych – np. dekoracje karnawałowe 
do stołów oraz róż-
nego rodzaju ser-
pentyny, konfetti, 
świeczki, girlandy 
i balony do wystro-
ju restauracji czy 
kawiarni. Gdy robiliśmy zdjęcia rekwi-
zytów karnawałowych przed świętami, 
trafiliśmy w hali przy ul. Rokicińskiej 
na relikt z czasów PRL – niesamowicie 
długą kolejkę! „Za czym kolejka ta 
stała”? Za karpiem!!!

Do siego Roku!

Selgros na karnawał
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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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Agnieszka Lefik
ul. Stalowa 1

tel.607 632 432
www.stoliczkunakryjsie.pl
aga@stoliczkunakryjsie.pl

Česky film

 restauracja 

& pub
www.ceskyfilm.pl 
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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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Restau racja „Analogia” (Sta ry Rynek 2, tel. 42 636 56 56) słynie 
z tradycyjnych potraw kuchni polskiej, niemieckiej, rosyjskiej 
i żydowskiej. W styczniu pojawią się tu nowe dania: w polskiej lin 
z rodzynkami z ziemniakami na pół słodko i szczupak po polsku 
smażony z warzywami, w niemieckiej okoń  w sosie paprykowym, 
w rosyjskiej szczupak w sosie szafranowym, a w żydowskiej – krep 
lachy z kaczym nadzieniem. Polecam tu także gorąco kartoflankę 
berlińską oraz golonkę po bawarsku!

„Willa Impresja” (tel. 42 227 14 14) przy ul. Żeromskiego 20A 
w Pabianicach słynie z imponującej sali bankietowe, ale także 
z doskonałej jakości potraw. Polecam tu wyborną kaczkę z jabł-
kami pieczoną na sosie żurawinowym, szaszłyk rybny na sosie 
limonkowym oraz przepyszną carbonarę. Cukiernia oferuje zaś 
domowe wypieki na miejscu w kawiarni i na wynos. 

Wszystko wyborne!

„Analogia” czterech kultur

Impresja smaku
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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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Restauracja ANALOGIA

Stary Rynek 2
tel. 42 636 56 56

www.analogialodz.pl
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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

10.indd   18 9/25/13   7:08 PM

1616 rynek Łódzki   10(149) 2013

chsmaków
rekomenduje JERZY MAZUR

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

10.indd   16 9/25/13   7:07 PM

16 rynek Łódzki   10(149) 2013

chsmaków
rekomenduje JERZY MAZUR

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

10.indd   16 9/25/13   7:07 PM

18GASTRONOMIA rynek Łódzki   10(149) 2013

chsmaków
rekomenduje JERZY MAZUR
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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, 
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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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TOKYO Sushi-Bar

Piotrkowska 126           tel. 42 636 26 66
17rynek Łódzki   10(149) 2013
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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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PIZZERIA 
IN CENTRO

Piotrkowska 153          tel. 42 636 99 92

Po zakupach w hali SELGROS przy ul. Rokicińskiej 190 radzę 
odwiedzić kafejkę Hort Cafe. Dostaniemy tu znakomicie parzoną 
kawę w kilku wariantach i niesamowity wręcz wybór ciast, tortów, 
lodów i deserów – paluszki lizać!

„Tokyo Sushi-Bar” (ul. Piotrkowska 126, tel. 42 636 26 66) 
 zaprasza w styczniu na pyszną zupę rybną, japoński rosół Ramen 
z kurczakiem, warzywami i makaronem oraz zupę Red Tokyo, 
pikantny wywar mięsny z polędwiczek wieprzowych, włoszczyzn 
i makaronu noodle. Koniecznie radzę tu zamówić zestaw sushi mix 
–  największy, jaki można samemu skomponować w lokalu!

Hort Cafe po zakupach

Sushi na pietrynie
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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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ul. Piotrkowska 106/110
Tel. 42 632 44 98, 

42 636 63 77 
www.hortcafe.com.pl 
hortcafe@hortcafe.pl



Do centrum wchodzi się jak do schronu 
przeciwlotniczego. Co Pan tu leczy?

To, czego mnie uczono na uczelniach. 
Skończyłem WAM w specjalizacji chirurg 
ortopeda traumatolog oraz rehabilitację 
narządu ruchu na AWF. Leczę ludzi od 
ponad 30 lat. Zajmujemy się terapią manu-
alną, schorzeniami stawów i kręgosłupa, 
dietetyką, magnetoterapią, krioterapią, elek-
troterapią, leczymy laserem i ultradźwięka-
mi, prowadzimy także badania sportowo-
-lekarskie oraz dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń.

Lubi Pan chyba serial MASH...
Jestem lekarzem wojskowym, ale po odejściu do cywila pasja 

wojskowa pozostała. Serial MASH, opowiada o lekarzach pracują-
cych podczas wojny w Korei w latach 1950-1953, a ja bardzo intere-
sowałem się historią wojskowej służby medycznej. Zdobycze medy-
cyny wojskowej stosuje się dziś w karetkach pogotowia ratunkowego 

i cywilnych szpitalach. Prowa-
dziłem m.in. kadrę wojskową 
biegów długich, lekkoatletkę 
i mistrzynię świata w marato-
nie Wandę Gonzales, współpra-
cowałem z Ryszardem Szur-
kowskim i Arturem Partyką. 

Jest Pan też znanym strzelcem 
sportowym – w centrum jest pełno 
medali i pucharów, które zdobył 

Pan na mistrzostwach w Polsce 
i na świecie.

Już na studiach strzelałem 
w konkurencjach strzelectwa spor-
towego w łódzkich klubach. Dzi-
siaj mamy lepszy klimat do upra-
wiania tego sportu, a poza Pol-
skim Związkiem Strzelectwa Spor-
towego działają także Polskie Sto-
warzyszenie Strzelectwa Westerno-
wego, które z kolegami założyli-
śmy w 2005 r., oraz Polskie Stowa-
rzyszenie Strzelectwa Historycz-
nego. No i są w okolicy świetne 
strzelnice!

Dziękuję za rozmowę.
Adam Rejman, 

zdjęcia: archiwum JSM

Doktor z Coltami

Liściasta 4/8 lok. 13 B/U2
E-MAIL mash2251@wp.pl

TEL (42) 632-08-79, 601-621-491

Ortopedyczne Centrum 
Leczenia Fizykalnego 

M*A*S*H

Rozmowa z dr n. med. Włodzimierzem 
Łuczyńskim, właścicielem Ortopedycz-
nego Centrum Leczenia Fizykalnego 
MASH

www.intermedicus.pl

ul. Janosika 163
tel. 42 633 41 45

ul. Kraszewskiego 7/9
tel. 42 643 43 00
fax 42 643 80 06

NZOZ Centrum Rehabilitacji INTERMEDICUS
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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

10.indd   2 9/25/13   7:04 PM
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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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W XIX wieku nie mówiło się w Łodzi, że ktoś mieszka przy Piotr-
kowskiej 11 czy 13 – mieszkało się wtedy w kamienicy Scheiblera lub 
Petera, a ich lokatorzy stanowili elitę miasta. Byli to przemysłowcy, 
bankierzy, lekarze, adwokaci. Tutaj były najlepsze warunki sanitarne 
i mieszkaniowe, komunikacyjne i zaopatrzeniowe. Na prawym rogu 
ulicy Próchnika (dawniej Zawadzkiej) spadkobiercy Karola Scheible-
ra wybudowali w 1882 r. monumentalną, trzypiętrową kamienicę. 
Architekturą przypomina budowle berlińskie, wysoki parter przezna-

czony był na sklepy i magazy-
ny, a piętra na luksusowe 
mieszkania. Otwierały tu 
swoje oddziały znane firmy 
warszawskie – w latach 90. 
przy Piotrkowskiej 11 była 
filia wyrobów platerowanych 
Norblin i Spółka oraz firma 
Ludwik Speiss i Syn, jedna 
z największych fabryk che-
micznych w przedwojennej 
Polsce. Z narożnika budynku 
wchodziło się do sklepu K. 
Göpperta z kapeluszami, 
które na przełomie wieków 
były nieodzowną częścią 
męskiej garderoby – w melo-
niku od Göpperta paradował 
najsłynniejszy łódzki gang-

ster Ślepy Maks. Pod tym samym adresem można było kupić amuni-
cję w „Składzie broni i wszelkich wyrobów myśliwskich” firmy Maria-
na Nazdrowicza. Helena i Marian Nazdrowicz byli rodzicami Barba-
ry Marii Nazdrowicz, łączniczki poległej w Powstaniu Warszawskim. 
Grób-pomnik Basi Nazdrowiczówny na Starym Cmentarzu jest sym-
bolicznym miejscem dla wielu pokoleń łodzian. 

Z kolei kamienica Jana Petera przy Piotrkowskiej 13 to jeden z nie-
licznych zachowanych obiektów wczesnego rozwoju miasta. Mieścił 
się tu wyszynk i ciastkarnia, sklepy, mieszkania dla nauczycieli 
z pobliskiej szkoły, księgarnia Juliusza Arndta, a w PRL-u – popular-
ny bar mleczny. Budynek w stylu neoklasycystycznym powstał 
w 1862 r. według projektu J. K. Mertschinga. Warto zwrócić uwagę 
na płaskorzeźby w płyciznach podokiennych i kymation lesbijski pod 
gzymsem. W tym ornamencie inspiracją jest kwiatowy motyw 
w kształcie liści i pochodzi z greckiej wyspy Lesbos. Na pierwszym 
piętrze mieszkali  przedstawiciele łódzkiej inteligencji i nauczyciele 
szkoły powiatowej. 
Księgarnia Arndta 
zatrudniała 4 pracow-
ników, sprzedawano 
tu książki w wielu 
językach, podręczni-
ki, modlitewniki 
i śpiewniki, atlasy 
i globusy, można tu 
było zamówić prenu-
meratę czasopism. 

Ewa Rabiega

Ponad sto osób zostało w grudniu 
ub. roku odznaczonych za wybitne 
zasługi dla polskiego rynku nierucho-
mości podczas jubileuszowej konfe-
rencji z okazji 10-lecia Powszechnego 
Towarzystwa Ekspertów i Doradców 
Rynku Nieruchomości w Łodzi. 
Wśród nagrodzonych są przedstawi-
ciele świata nauki, inwestorzy, dewe-
loperzy, pośrednicy w obrocie nieru-
chomościami, zarządcy nieruchomo-

ści, doradcy nieruchomości oraz dziennikarze. – 
Dobiegający ćwierćwiecza wolny rynek nieruchomości 
w Polsce zasługuje na takie właśnie podsumowanie – 
wyjaśnia Tomasz Błeszyński, doradca „Rynku 
Nieruchomości” i zarazem Wiceprezydent Fede-
racji Porozumienie Polskiego Rynku Nierucho-
mości. – W ostatnich 16 latach wykształconych zostało 
blisko 60 tysięcy pośredników, zarządców i rzeczoznaw-

ców w zakresie nieruchomości. Dla podziękowania tym, którzy przyczyniają 
do podniesień spraw nieruchomości na profesjonalny poziom, ustanowiony został 
medal Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości, a jego projekt przygotował 
Włodzimierz Morawski, wybitny artysta i profesor łódzkiej Akademii Sztuk Pięk-
nych. Na awersie medalu umieszczony jest stylizowany orzeł z rozpo-
startymi skrzydłami, lecący nad polskim krajobrazem, oraz napis 
Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości. Na rewersie w oto-

czeniu liści laurowych jest łacińska sen-
tencja Pro aequo et bono (Według tego, co 
słuszne i dobre). Medal ma trzy kategorie: 
Złoty, Srebrny i Brązowy, a Przewodnic-
two Kapituły, powołanej przez Powszech-
ne Towarzystwo Ekspertów i Doradców 
Rynku Nieruchomości, objęła prof. dr 
hab. Ewa Kucharska Stasiak. 

(jm)

Kamienice z rodowodem

Zasłużeni dla rynku nieruchomości
Kamienica Petera, fot. Dorota DąbrowskaKamienica Scheiblera

rynek Łódzki   1(152) 2014 19 NIERUCHOMOŚCI

6TARGI rynek Łódzki   10(149) 2013

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!
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W rok po zabiciu 
najsłynniejszego ban-
dyty Dzikiego Zacho-
du szeryf Patrick 
Floyd Garrett opubli-
kował broszurę 
„The Authentic 
Life of Billy the 
Kid”. Tak napraw-
dę napisał mu ją 
dziennikarz Ash-
mun „Ash” 
Upson, z któ-
rym później 
działał w nie-

ruchomościach. Dzielili się zyska-
mi na pół, początkowo kosztowała 
1,50 dolara, ale wydawca zawalił 
z dystrybucją i za życia mało co 
sprzedali. Dzisiaj oryginał kosz-
tuje 250 dolarów.

Garrett stracił odznakę sze-
ryfa, nie przedłużono mu kon-
traktu, a w raportach musiał 
podpierać się zeznaniami 
swojego zastępcy, że Billy miał 
w ręce rewolwer i nie był to mord z zimną 
krwią, popełniony na bezbronnym czło-
wieku. Większość ludzi i tak mówiła, 
że zastrzelił chłopaka jak psa. Jedna z gazet 
napisała, że Billowi obcięto wskazujący 
palec, zakonserwowano w spirytusie i poka-
zywano na odczytach Garretta. Gubernator 
Nowego Meksyku Lew Wallace obiecywał 
500 dolarów nagrody za głowę Billa, lecz 
Garrett musiał wynająć adwokata z Santa 
Fe, aby te pieniądze dostać od władz. Jak 
dostał, zajął się hodowlą bydła w Fort Stan-
ton.

W 1885 r. zatrudnił się w formacji 
ochotniczej teksańskich rangersów, którzy 
ścigali koniokradów nad rzeką Canadian. 
Służył też u kapitana Brandona Kirby 
w okręgu Lincoln. Był szefem jego kowbo-
jów, którym zakazał nosić kolty w pracy. 
Widocznie bał się, że może dostać w plecy 
za Billa. Choć major Lawrence Murphy 
umarł niedługo po Kidzie, jego klan umoc-
nił się w Lincoln i sprzyjająca mu prasa bez-
litośnie atakowała hodowlanego potentata 
Johna Chisuma i jego „zbrojne ramię” – 
regulatorów Billy the Kida. Ale ludzie 
po wioskach nadal kochali „El Chivato” 
(„Dzieciątko”), jak mówili o nim Meksyka-
nie. Garret nie był pewny dnia ani godziny, 
pod koniec 1886 r. zaszył się na farmie 
w Teksasie, gdzie zajął się hodowlą koni.

Dzięki znajomym w Waszyngtonie 
dostał potem posadę urzędnika stanowego 
w Uvalde i wytrwał na niej do 1897 r. Wtedy 
wrócił do Nowego Meksyku i został szery-
fem w Doña Ana, ale po roku znów nie 
odnowiono mu kontraktu. W 1901 r. jego 

przyjaciel z Teksasu Jack Garner 
„Cactus Jack” został 

wiceprezy-
d e n t e m 
USA. Prezy-
dentem zaś 

wybrano Teo-
dora Roose-
velta, który 

w kampanii 
w y b o r c z e j 
pochwalał twar-

da rękę w zapro-
wadzaniu ładu 
oraz porządku 
na Dzikim Zacho-

dzie. Garret dostał 
na cztery lata posa-
dę poborcy cła w El 

Paso z doskonałą 
gażą. Zakładał coraz 

 więcej ośrodków 
hodowli koni czystej krwi, niektóre z nich 
puszczał w leasing, inne w dzierżawę.

Leasing to tyle samo co dzierżawa, 
ale spisana na określony czas, po którym 
przechodzi na własność dzierżawcy.  
Garrett spisał taką umowę z młodym far-
merem Wayne Brasilem, który gospodaro-
wać zaczął w posiadłości pogromcy Billy 
the Kida w Organ Mountains. 29 lutego 
1908 r. obaj spotkali się na drodze do Las 

Cruces, pokłócili się, a w trakcie sprzeczki 
Garrett dostał jeden strzał z dubeltówki 
w głowę, drugi w brzuch. W sądzie farmer 
tłumaczył się tym, że Garrett lubił strzelać 
bez uprzedzenia i podał najbardziej znany 
w USA przypadek takiej sytuacji: śmierć 
Billy the Kida. Został uniewinniony.

Pat Garret pochowany jest na cmenta-
rzu w Las Cruces, ale grób jest zaniedbany 
i trudno go znaleźć. Na drodze, gdzie został 
zabity, jego syn Jarvis Garrett w 1938 r. 
wylał z cementu pamiątkowy kamień z jego 
nazwiskiem. Natomiast na starym cmenta-
rzu w Fort Sumner tylko jeden grób jest bar-
dzo zadbany, otoczony drucianą siatką, 
ochraniającą prosty kamień z napisem, 
że leżą pod nim Billy the Kid, Charlie Bow-
dre i Tom O`Folliard. Nad ich nazwiskami 
wyryto duży napis PALS, który w slangu 
znaczy – kumple. Jakkolwiek spojrzeć, Pat 
tez był kumplem Kida na ranczu Pete 
Maxwella, zanim rozdzieliła ich walka, 
śmierć i legenda.

Jerzy Mazur 

Kris Kristofferson i James Coburn  
w filmie "Pat Garret i Billy the Kid"
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Na strzelnicy Ostrów k/Łasku odby-
ły się regionalne zawody „Jesień Cheyen-
nów”, organizowane przez Polskie Sto-
warzyszenie Strzelectwa Westernowego 
(www.wikom.pl/pssw/). Zgłosiło się 
ponad 20 zawodników – do pokonania 
mieli 4 tory dynamiczne według zasad 

amerykańskiego stowarzyszenia Single 
Action Shooting Society, które patronuje 
strzelectwu westernowemu na całym 
świecie. W kategorii Cowgirl zawody 
wygrała Aneta Marcinkowska Tangerine 
Stone, w Cowboy – Adam Kołecki Old 
Spike, Frontiersman – Michał Kuropatwa 
Saguaro Mike, w Dzikiej Bandzie naj-
lepszy był znów Adam Kołecki, 
a wśród Seniorów – Tadeusz Książkie-
wicz Teddy Demolka. Rozegrano też 
konkurencję zespołową Szybki Sztu-
cer, Strzelba i Rewolwer. Pogoda 
dopisała, po strzelaniu zawodnicy 
raczyli się znakomitym „kowboj-
skim” gulaszem z dzika, przygotowa-
nym przez Katering Pałacowy  
(www.kuchnia4x4.weebly.com). 

Udane zawody!
(jm), zdjęcia Piotr Cieślak Vision3D Studio

Polskie Stowarzyszenie Strzelec-
twa Westernowego i strzelnica PZŁ 
w Okręglicy zaprosili nas na zawody 
Santa Claus Shootout. Strzelaliśmy 
z dwóch rewolwerów, dubeltówki 
i sztucera na 3 torach dynamicznych 
z tarczami i popperami. Pogoda była 
lepsza niż w roku ubiegłym – nie było 
mrozu, ale po zawodach wszyscy 
musieli gruntownie czyścić broń 
z pyłu z pobliskiej kopalni piasku! 
Ciepłą i znakomitą strawę przygoto-
wał Marcin Szetliński ze strzelnicy 
PZŁ. W konkurencji Lady Wrangler 

pierwsza była Aneta Marcinkowska Tangeri-
ne Stone, druga Agnieszka Kroczak Loulu. 
We Frontiersman zawody wygrał Michał 
Kuropatwa Saguaro Mike, drugi był Woj-
ciech Padee Likker Runner, trzeci – jego brat 
Adam Chief Shinning Moon, nowi członkowie 
PSSW. W Cowboy zwyciężył Tomasz Kro-
czak Lucky Tommy, niżej podpisany był 
drugi, a trzeci Marek Mazur Thin Farmer. 
Gratką dla wszystkich była konkurencja 
Szybki Sztucer, Strzelba i Rewolwer, pod-
czas której ratowaliśmy Świętego Mikołaja 
przed stryczkiem – należało gradem kul 
ściąć szubienicę. Byłem w drugiej drużynie, 
która zajęła pierwsze miejsce – szubienica 
„padła” po 3 minutach!

 Jerzy Mazur

Pod koniec września na strzelnicy Casull Long Range w Skarżysku 
odbyły się pierwsze w Polsce zawody w strzelaniu z broni na długi 
dystans Quigley Match Europe, organizowane przez firmę saguaromike.
com przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Strzelectwa Westerno-

wego i KS „Świt”. Można tu 
bowiem strzelać nawet na 1500 m, 
gdyż strzelnica ma długość ponad 2 
km. Do rywalizacji stanęło 18 strzel-
ców z Polski, Słowacji, Wielkiej Bry-
tanii i USA. Najlepszym zawodni-
kiem okazał się Adam Kołecki Old 
Spike, który zdobył 1-sze miejsce 

oraz karabin Sharpsa Quigley 
45-90 Dawide Pedersoli. Po 
zawodach każdy mógł oddać 1 
strzał stojąc z wolnej ręki z odle-
głości 736 m do Bizona – na 19 
strzelców trafił właśnie Adam 
Kołecki i Michał Kuropatwa 
Saguaro Mike. Wśród zawodników byli także nowicjusze – bracia Adam 
i Wojtek Padee, którzy zajęli 2 i 4 miejsce. Zawody zebrały bardzo pozy-
tywne opinie i w 2014 r. organizatorzy spodziewają się większej liczby 
strzelców. 

Więcej informacji – na www.quigleymatch-europe.com  
(jm)

Jesien Cheyennów

Mikołaje pod bronią

Strzela Saguaro Mike

Strzela George Wild West

Dyrektor zawodów 
Trigger Hawkeye

Quigley w Polsce
Aneta Marcinkowska 

Tangerine Stone

Tu stoi bizon!

Nowi w PSSW
Wojciech i Adam Padee
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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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wymiana oleju oraz filtrów
wymiana klocków hamulcowych
układy wydechowe
dojazd do klienta
serwis opon

Matsuoka Motor
ul. 3 Maja 1/3

tel. 42 645 41 41

Jedyny autoryzowany salon oraz serwis Mazdy w Łodzi
www.mazdalodz.pl
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Rewolucją w systemach 
wspomagania będzie układ 
„automatycznego kierow-
cy”, który odciąży lub 
nawet zastąpi kierowcę 
przy sterowaniu pojazdem. 
System co najmniej trzech 
grup kamer i ośmiu syste-
mów radarowych obserwu-
jących całe otoczenie pojaz-
du podaje dane do systemu 
centralnego, który przej-
muje sterowanie kierowni-
cą oraz pedałem przyspie-
szenia i hamulca. 

System czyta znaki drogowe, światła sygnalizacji ulicznej, 
pasy drogowe i skrzyżowania (także ronda) oraz analizuje poru-
szanie się innych uczestników ruchu, odpowiednio szybko 
reagując na ich zachowania. Próby nowego systemu nazwanego 
Intelligent Drive Pakete przeprowadzono na modelu Mercedes 

Benz S500 w sierpniu 2013 r. w 125 rocznicę jazdy Berthy Benz 
na trasie Mannheim-Pforzheim, pierwszej przejechanej pojaz-
dem wg patentu Karla Benza w 1888 r. Punkt startu i punkt doce-
lowy pozostały bez zmian, lecz obecnie trasa liczyła 103 km i bie-
gła po drogach lokalnych oraz miastach, miasteczkach i terenach 
zabudowanych. Na całej trasie (prawie 100 skrzyżowań z sygnali-

zacją świetlną i 18 rond!) kierowca 
siedział za kierownicą, lecz jej nie 
dotykał i nie operował pedałami 
gazu oraz hamulca. Samochód 
samodzielnie pokonał całą zapla-
nowaną trasę w systemie nawiga-
cyjnym. Wchodzimy zatem w cał-
kiem nowy obszar możliwości 
wykorzystania samochodów 
z „automatycznym kierowcą”. 

(Not. Jerzy Mazur)

Mercedes jedzie sam
Mówi dr inż. Krzysztof Dwornik 
po Targach Samochodowych 
we Frankfurcie:
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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
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Symulator jazdy na targach



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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