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ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
LODZ VOIVODE OFFICE
tel. 42 664-10-10
SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
LODZ PROVINCE COUNCIL
tel. 42 663-30-50
URZĄD MIASTA ŁODZI / CITY HALL
tel. 42 638-40-00
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
TOURIST INFORMATION CENTRE
tel./fax 42 638-59-55
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
WJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO / LODZ VOIVODESHIP
REGIONAL TOURISTIC ORGANIZATION
tel. 42 638-59-57

CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ
CULTURAL INFORMATION CENTRE
tel./fax 42 633-92-21
OŚRODEK INFORMACJI KULTURALNEJ ŁDK
LDK CULTURAL INFORMATION CENTRE
tel. 42 633-72-99, fax 42 633-99-02
INFORMACJA LOTNICZA– LOT 
AIRLINE INFORMATION
tel. 42 633-48-15
INFORMACJA MPK 
CITY BUS & TRAM INFORMATION
tel. 42 672-11-12
INFORMACJA PKS  
LONG-DISTANCE BUS INFORMATION
tel. 193-16

INFORMACJA KOLEJOWA PKP 
TRAIN INFORMATION
tel. 194-36
POGOTOWIE RATUNKOWE / AMBULANCE 
tel. 999 
POLICJA / POLICE
tel. 997
STRAŻ MIEJSKA / CITY GUARD 
tel. 986
STRAŻ POŻARNA / FIRE BRIGADE
tel. 998
BIURO NUMERÓW / DIRECTORY ENQUIRES 
tel. 118-913W
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ul. Tatrzańska 11
tel. 42 672-48-89, 42 676-31-13
tel./fax 42 676-31-05 
officeboss@hotel-boss.pl 

BOSS

ul. Romana 44
tel./fax 42 640-96-69 
romana44@wp.pl

BOSS

Al. Piłsudskiego 141
tel./fax 42 674-07-36
hoteleboss@wp.pl

BOSS

ul. Łąkowa 23/25
tel. 42 637-12-00
www.hotelfocus.com.pl
lodz@hotelfocus.com.pl

HOTEL FOCUS ŁÓDŹ

ul. Legionów 81
tel./fax 42 633-80-23
www.hotelreymont.com
rezerwacje@hotelreymont.com

REYMONT

HOTELE

ul. Politechniki 19A
tel./fax 42 684-63-70
tel./fax 42 648-76-04 
recepcja@hotel-alicja.pl

ALICJA

UWAGA: Wszelkie zmiany adresów i telefonów prosimy zgłaszać redakcji do 15 dnia każdego miesiąca.

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE 
I ETNOGRAFICZNE
MUSEUM OF ARCHAEOLOGY 
AND ETHNOGRAPHY 
pl. Wolności 14, tel. 42 632-84-40
CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA
MUSEUM OF TEXTILE INDUSTRY 
ul. Piotrkowska 282, tel. 42 683-26-84 
MUZEUM MIASTA ŁODZI 
MUSEUM OF ŁÓDŹ CITY  
ul. Ogrodowa 15, tel. 42 654-00-82 
MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI
MUSEUM OF SPORT AND TOURISM 
ul. ks. Skorupki 21, tel. 42 636-83-58 

MUZEUM KINEMATOGRAFII 
MUSEUM  OF CINEMATOGRAPHY 
pl. Zwycięstwa 1, tel. 42 674-09-57 
MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ
BOOK ART MUSEUM
ul. Tymienieckiego 24, tel. 42 674-42-98
MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH
MUSEUM OF INDEPENDENCE
ul. Gdańska 13, tel. 42 632-71-12
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ 
- MUZEUM MARTYROLOGII
RADOGOSZCZ  - MUSEUM OF MARTYRDOM  
ul. Zgierska 147, tel. 42 655-36-66 

MUZEUM SZTUKI / MUSEUM OF ART 
ul. Więckowskiego 36, 
tel. 42 633-97-90 
MUZEUM SZTUKI REZYDENCJA „KSIĘŻY
MŁYN”
MUSEUM OF ART „KSIĘŻY MŁYN” RESIDENCE
ul. Przędzalniana 72, tel. 42 674-96-98
MUZEUM GEOLOGICZNE 
GEOLOGICAL MUSEUM 
ul. Kopcińskiego 31, tel. 42 635-45-93

RYNEK SZTUKI
DOM AUKCYJNY i GALERIA 
ul. Wschodnia 69, tel. 630-47-79

www.ryneksztuki.eu

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

Sztuka dawna i współczesna, 
antyki i sztuka użytkowa

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

TERMINY NAJBLIŻSZYCH AUKCJI 
14 maja - XII Aukcja Promocyjna
19 maja - XII Aukcja Fotografii                                                                                
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18 kwietnia, w przeddzień 68. rocznicy
powstania w getcie warszawskim, w łódzkim
Parku Ocalałych przy ul. Wojska Polskiego pod
rosłym dębem odsłonięto tabliczkę upamiętnia-
jącą Marka Edelmana, ostatniego przywódcę
powstania w getcie warszawskim, Honorowego
Obywatela Miasta Łodzi i patrona powstającego
tu Centrum Dialogu. W uroczystości wzięli udział
Joanna Podolska, dyrektor Centrum Dialogu, Aleksander Edelman (syn) z żoną
Zofią, wiceprezydent Łodzi Agnieszka Nowak, przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Kacprzak oraz Witold Rosset, radny z Klubu PO, inicjator nadania powsta-
jącemu w Parku Ocalałych Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana.
Skorzystaliśmy z okazji, aby zadać dwa pytania Joannie Podolskiej, dyrektorce
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

Znamy się od kilkunastu lat: nigdy nie wystarczało Ci pisanie tekstów
do macierzystej „Gazety Wyborczej”. Byłaś współzałożycielką
Stowarzyszenia Instytut Tolerancji, organizowałaś akcję „Kolorowa
Tolerancja” i spotkania poświęcone łódzkim Romom, wystawy i koncerty 
z okazji rocznicy likwidacji łódzkiego getta, zainicjowałaś w Łodzi cykl

„Spacerowników” i zapraszałaś na arcyciekawe
wycieczki po łódzkich zabytkach, prowadziłaś też zajęcia
na Uniwersytecie Łódzkim. A teraz wygrałaś konkurs na
dyrektora Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.
Spełnienie marzeń?

Przede wszystkim cieszę się, że takie miejsce w Łodzi
powstaje, bo jest bardzo potrzebne. Oczywiście cieszy mnie
wygrany konkurs, gdyż mogę nie tylko spełniać swoje marze-

nia, ale i dać coś innym. Pomysły, które kiedyś realizowałam w mikroskali, teraz
będę mogła skierować do dużo większej publiczności. Tematów, o których powin-
niśmy rozmawiać jest bardzo dużo. Zaczęliśmy od powstania w getcie warszaw-
skim, bo akurat w kwietniu przypada rocznica jego wybuchu, a Marek Edelman 
– patron Centrum Dialogu - był jego ostatnim dowódcą. W Łodzi o powstaniu 
w getcie warszawskim wie garstka osób, a przecież w okupowanej Warszawie
biało-czerwona flaga po raz pierwszy została wywieszona właśnie w getcie 
w 1943 r. To bardzo symboliczne i trzeba o tym mówić. Zwłaszcza z młodzieżą.
Stąd nasza pierwsza lekcja historii dla licealistów.

Łodzianie znają cię jako dziennikarkę i autorkę książek.  Rzucasz pióro?
Zdecydowanie nie! Planuję szereg publikacji w Centrum Dialogu im. Marka

Edelmana. Mam nadzieję zaprosić do współpracy zarówno naukowców i dzienni-
karzy, jak i młodych ludzi – studentów, a nawet gimnazjalistów. Dotychczas robi-
łam to w małej skali, a teraz będę mogła zarażać pasją innych. Chciałabym też udo-
stępnić łodzianom książki o Łodzi, pisane i wydawane za granicą. Łodzianie są roz-
siani po całym świecie, ale nadal czują się związani z naszym miastem. Oni muszą
otrzymać z Łodzi wyraźny sygnał, że o nich pamiętamy. W latach dziewięćdziesi-
ątych podczas pierwszego Światowego Spotkania Łodzian, a potem w 2004 r.,
podczas obchodów 60 rocznicy likwidacji getta, została nawiązana nić współpra-

cy i dobrze byłoby tego nie stracić. To wielka
szansa dla Łodzi i zadanie dla naszego
Centrum – a także ciekawe wyzwanie dla
szkół, dziennikarzy i naukowców. Wspólnie
możemy realizować wielkie projekty, aby
Łódź mogła funkcjonować jako miasto
otwarcia, tolerancji i dialogu. To ważne prze-
słanie dla świata. Rozmawiał: Jerzy Mazur

Aleksander Edelman:

Młodzi powstańcy z warszawskiego Getta wal-
czyli w 1943 r. o to, abyśmy mogli normalnie żyć. To
bardzo cenne, że pamiętacie w Łodzi o tych chłopa-
kach i dziewczynach, którzy desperacko pokazali
światu, że warto o to walczyć. Ale nie chodzi o to, aby
ciągle o tym pamiętać. Musimy ze sobą rozmawiać 
– Polacy z Żydami, Cyganami, Wietnamczykami, Murzynami. Ważny jest żywy
dialog na całym świecie. Jesteśmy wzruszeni, że Centrum Dialogu im. Marka
Edelmana powstaje w Łodzi. Może i był on człowiekiem wyjątkowym, ale dla nas
był po prostu tatą, a z tatą różnie bywa... I była jeszcze matka, Alina Margolis-
Edelman, która tworzyła z tatą dziwną parę, która się wspomagała, aby poma-
gać innym – chorym dzieciom i ludziom na całym świecie. Jak ojciec był 
w Sarajewie, to matka na Morzu Chińskim czy w Salwadorze. Wspierali się do
samego końca. Bardzo się cieszę, że mogłem tu dziś przyjść.

Miasto otwarcia, dialogu i tolerancji
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XIV edycja Targów Sprzętu Fotograficznego, Filmowego i Video
FILM VIDEO FOTO, organizowanych w kwietniu przez
Międzynarodowe Targi Łódzkie, potwierdziła swoją reputację najwa-
żniejszej krajowej imprezy tej branży. Wystawiło się to ponad 
160 wystawców z Polski i zagranicy, a targi odwiedziło 14 500 gości.
Imprezie towarzyszył bogaty program seminariów, warsztatów, 
prezentacji i spotkań, odbyło się tu sporo wystaw, w tym laureatów
konkursu Oblicza Łodzi/Reminiscencje, znanych fotografików,
reporterów szkoły filmowej oraz czytelników magazynu DIGITAL
FOTO VIDEO. Z okazji 122. urodzin Charliego Chaplina łódzkie
Kino Charlie zaprosiło na unikatową podróż w magiczny świat 
sztuki filmowej. 

Targom jak zwykle towarzyszył konkurs o Medal FILM VIDEO
FOTO za najlepsze produkty imprezy. W dziale FOTO nagrody zdo-
byli MEDIKON POLSKA za artystyczne podłoża archiwalne do
cyfrowego druku atramentowego HARMAN, SONY EUROPE za
aparat cyfrowy Sony SLT-A55V, NIKON POLSKA za aparat Nikon
D7000 oraz DAYMEN POLSKA za
modułowy system nośny Lowerpro
S&F TM. W dziale VIDEO medale
otrzymały firmy PANASONIC
MARKETING EUROPE za kamerę
Panasonic AG-AF 101E oraz SONY
EUROPE za kamerę cyfrową Full
HD 3D HDR-TD10E. Z kolei firma
FOTON Tomasz Górski za statyw
naramienny S957 Neon otrzymała
Medal za Polski Produkt Targów.
Serdecznie gratulujemy!              (jm)

Złoto na FILM VIDEO FOTO

SONY EUROPE NIKON POLSKA DAYMEN POLSKA

FOTON Tomasz GórskiSONY EUROPEPANASONIC MARKETING
EUROPE
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W dniach 20-22 maja Międzynarodowe Targi Łódzkie zapra-
szają do hali EXPO na XII Targi Zoologiczne PET FAIR. 
Ich poprzednia edycja spotkała się z dużym zainteresowaniem 
– swoją ofertę zaprezentowało tu 70 producentów, dystrybutorów
oraz importerów z Polski, Czech, Niemiec i Ukrainy, którzy poka-
zali na stoiskach sprzęt i akcesoria do hodowli i pielęgnacji 
zwierząt, pożywienie i zabawki, artykuły rymarskie dla psów 
i kotów, akwaria, terraria i klatki wraz z wyposażeniem. Wystawę
odwiedziło wówczas 8 tys. osób. Tegorocznej edycji targów towa-
rzyszy wiele imprez skierowanych do specjalistów – bogaty jest
blok warsztatów, wykładów i szkoleń dla właścicieli sklepów 

i hurtowni zoologicz-
nych; odbędą się też
warsztaty Visual Mer -
chandising jak właściwie
urządzić sklep, szkolenia 
o wykorzystaniu internetu, a także
spotkania poświęcone działaniom marketingowym w miejscu
sprzedaży. Odbędzie się I Konferencja Zoologiczna, 
Mię dzynarodowa Konferencja Kynologiczna CYNO2011, 
VI Sympozjum Akwarystyczne, konkurs dla publiczności oraz licz-
ne warsztaty dla właścicieli sklepów i hurtowni zoologicznych 
w ramach I Forum Handlu Zoologicznego BestPetShop. 
21–22 maja obejrzymy tu V Ogólnopolską Wystawę Rasowych
Świnek Morskich, Międzynarodową Wystawę Myszy Rasowych,
wystawę Szczurów Rasowych, a na terenach zewnętrznych przy
Hali EXPO odbędzie się Międzynarodowa Wystawa Psów
Rasowych oraz  Klubowa Wystawa Buldogów Amerykańskich. Jak
zwykle Łódzki Ogród Zoologiczny przygotuje ekspozycję Mini
Zoo, a swoją działalność promować będą tu Fundacja KOCIA
MAMA, Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt
SCHRONISKO, Fundacja Adopcje Malamutów. Dużym wydarze-
niem akwarystycznym będzie akwarium z dzikim dyskowcem
Heckla. Pierwsze na świecie rozmnożenie dzikiego dyskowca
Heckla przez Andrzeja Nowickiego, członka Polskiego Klubu
Miłośników Dyskowców, odbiło się szerokim echem na całym
świecie. Warto tu przyjść, a więcej o targach – na stronie
www.mtl.lodz.pl/petfair (BeO)

PET FAIR w EXPO

W kwietniu odbyły się w Łodzi VII Targi Medycyny
Weterynaryjnej VETMEDICA oraz I Kongres Praktyki Wetery -
naryjne VETFORUM. Swoją ofertę zaprezentowało tu ponad 
80 firm z kraju i zagranicy – m.in. przenośne urządzenia do ratowa-
nia zwierząt, wyposażenie weterynaryjnych laboratoriów oraz 
nowoczesne technologie do badania krwi. Równolegle z targami
odbył się I Kongres Praktyki Weterynaryjnej VETFORUM, organi-
zowany wspólnie z Krajową Izbą Lekarsko Weterynaryjną. Wzięło 
w nim udział 800 specjalistów z kraju oraz Austrii, Belgii, Holandii,
Izraela, Niemiec, Polski, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii,
Wielkiej Bry tanii i Włoch. Kongres był ważnym wydarzeniem pro-
gramu obchodów 20 lat powstania Krajowej Izby Lekarzy

Weterynarii. Po raz piąty dla najlepszego popularyzatora wiedzy
weterynaryjnej została wręczona Honorowa Statuetka Chi rona
Krajowej Rady Le karsko-Weterynaryjnej – lau reatem tegorocznej edy-
cji został prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz z Uni wersytetu Przyrod -
niczego we Wrocławiu. W konkursie o „Złoty Medal Targów VET-
MEDICA” nagrodę zdobyła firma VETSERVICE za innowacyjny,
nowoczesny i łatwy w obsłudze aparat ultrasonograficzny
EASY–SCAN, wyróżniono zaś firmę BENTLEX POLSKA za inteli-
gentne kosze otwierane na podczerwień, utrzymujące bioasekurację
w każdym miejscu pracy lekarza weterynarii. Więcej na ten temat na
stronach www.vetmedica.com.pl oraz www.vetforum.com.pl 

(jm)

Medycyna w służbie zwierząt

Na jednym ze stoisk można było 
obejrzeć występy prestidigitatora! 
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To najstarszy tego typu obiekt w Łodzi. Powstał w 1887 r., 
a 5 stycznia 1888 r. odbywa się tu pierwszy bal karnawałowy. W tym
roku hotel obchodzić będzie 124 lata działalności – z przerwami, 
bo podczas 1 wojny światowej urządziły tu kwatery wojska niemiec-
kie i rosyjskie, w następnej – hitlerowskie. W 1950 r. hotel wchodzi 
w skład Polskiego Biura Podróży „Orbis”, a od grudnia 2009 r.
Grand Hotel w Łodzi funkcjonuje pod marką Grupy Likus Hotele 
i Restauracje, zrzeszającej obiekty słynące ze swej niebanalnej histo-
rii, jak również architektonicznego piękna, czego przykładami są
dzisiaj hotele „Pod Różą” w Krakowie i „Monopol” we Wrocławiu. 

Od samego początku swej działalności – podkreśla dyrektorka hotelu
Iga Gotfryd – Grand był synonimem prestiżu i elegancji, trwale współtwo-
rząc historię miasta. Chcemy tę tradycję kontynuować. W niedalekiej 
przyszłości zajdą w budynku duże zmiany, ale hotel działa na bieżąco 

i jednym z jego największych atutów jest słyn-
na Restauracja Malinowa. 

Za dobór i przygotowanie dań
kuchni włoskiej i polskiej odpowiada 
w niej Mariusz Gołdyn, były szef kuch-
ni Restauracji Hotelu „Pod Różą” 
w Krakowie, która w 2009 i 2010 r. otrzy-
mała rekomendację „Trzech Sztućców”
przewodnika Michelin. Karta Res -
tauracji Malinowej oraz w „Grand
Barze 13” jest sezonowa – zmienia się
wraz porami roku. Kuchnia sama wyra-
bia makarony – od tagliolini przez
papardele, ravioli po tagliatelle, jak rów-
nież lody, torty, ciasta i ciasteczka. 

W maju lokal roz-
począł sezon szpa-
ragowy. Wśród
pro pozycji znaj-
duje się tu m.in.
zielona sałata ze
szparagami w sosie Real, carpaccio z łososia na świeżych szparagach
w wiosennym kremie, domowe tagiliolini ze szparagami i krewetka-
mi, aksamitna zupa szparagowa z roladką z sandacza, filet mignon 
w szparagach z polentą i szczypiorkiem, a na deser warto tu zamówić
chrupiącą sakiewkę z ciasta filo z nadzieniem jabłkowym. My 
testowaliśmy carpaccio z łososia, popijając je winem St. Michael-
Eppan rocznik 2008. Wszystko było wyborne, a warto wiedzieć, że 
w hotelu działa także bogato wyposażony salon win. Gorąco poleca-

my wizytę w Malinowej w godzinach
12.00-23.00, a Grand Barze 13 – od 7.30
do 20.00! Jerzy Mazur

Grand Hotel wciąż jest

Wydawnictwo Business Dialog zaprasza 12 maja na spotkanie
klubowe w Hydroforni na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej przy ul. Tymienieckiego 22/24. Zacznie się o godz.
9.00 i potrwa do 11.30, a gościem specjalnym pierwszej części 
spotkania będzie Olgierd Bagniewski, główny ekonomista Klubu
Dyrektorów Finansowych „Dialog”. Chęć udziału należy  potwier-
dzić na portalu www.businessdialog.pl Spotkanie przeznaczone
jest dla ludzi przedsiębiorczych, właścicieli, dyrektorów i kierowni-
ków firm. Organizatorzy zapraszają do dyskusji wokół następu-
jących zagadnień: w jakich okolicznościach prawidłowo działa nie-
widzialna ręka rynku? Ile potrzeba państwa w gospodarce? Czy
wzrost bogactwa może być bezkonfliktowy? Czy zawsze bogacimy
się cudzym kosztem? Czy kapitalizm bez moralności może być

efektywny?
Chcemy też porozmawiać o nadużyciach,

jakie mogą być popełniane w firmach – mówi
Iwona D. Bartczak, właścicielka wydawnic-
twa Business Dialog i szef Klubu Dy -
rektorów Finansowych „Dialog” oraz
Salonu Business Dialog CEO. – W naszych
społecznościach wymieniamy opinie, informacje 
i kontakty. Podpowiadamy, jak należy radzić

sobie z ludźmi, zwiększyć sprzedaż, inwestować, bronić się przed nieuczciwą 
konkurencją, oraz jak doskonalić firmę i chronić własne nerwy. 
Integralną częścią naszych działań jest wymiana opinii na portalu
www.businessdialog.pl. W drugiej części spotkania porozmawiamy o potrze-
bie „sygnalisty”, czyli takiej osoby, która na czas i w dobrej wierze ostrzega
zarząd lub właściciela, że dzieje się coś niedobrego lub ktoś popełnia 

nadużycia, a interesy firmy, jej załogi i właścicieli są zagrożone. Gościem 
specjalnym tej części spotkania będzie Marcin Przasnyski, szef portalu 
indywidualnych inwestorów giełdowych Stockwatch.pl

Współorganizatorem spotkania jest spółka PIFO EKO-STRE-
FA, mająca siedzibę w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
zajmująca się produkcją płatków śniadaniowych, pelletów (półpro-
duktu do produkcji chipsów i snacków), pszenicy prażonej, 
batonów oraz musli, crispi i makaronów. Produkty firmy wypróbu-
jemy podczas spotkania. Więcej informacji – na stronie
www.businessdialog.pl (ar)

Dialog w strefie
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W czym się salon specjalizuje?
Klienci mają coraz większe wymagania,

dlatego cały czas poszerzamy ofertę sprzętu.
Dotychczas skupialiśmy się na takich fir-
mach, jak Panasonic, Sharp, Onkyo, Jamo,
Klipsch, Sennheiser, ale staliśmy się obecnie
także autoryzowanym przedstawicielem 
i firmowym salonem tak prężnych marek 
z dziedziny audio Hi-Fi, jak Denon, Dali,
Canton czy Wharfedale. Oferujemy sprzęt
Panasonic Professional – profesjonalne
monitory plazmowe oraz LCD o przekątnej
ekranu wynoszącej aż do 152 cali, a także
projektory i kamery dla zawodowców.
Każdemu, kto do nas wejdzie, zapewniamy
fachowe doradztwo oraz wspólne przemyśle-
nie zakupu, zaprojektujemy jak ma zostać
rozmieszczony w mieszkaniu lub domu
sprzęt TV, Hi-Fi oraz kino domowe zarówno
w kategorii konsumenckiej, jak i działu
Professional. Zapewniamy profesjonalny
montaż każdego oferowanego sprzętu, 
a nowością są przedłużone gwarancje nawet
do 5 lat. Obok naszego salonu jest duży
strzeżony parking.

Firma W&W ma także salony przy 
ul. Rokicińskiej 142, Obywatelskiej 87 oraz 
w DH Teofil przy ul. Aleksandrowskiej 38.
Każdy ma inną specjalizację?

Salon przy Rokicińskiej jest największy 
– na powierzchni prawie 2000 mkw. posiada
ekspozycję wszystkich naszych marek.
Znajduje się tam klimatyzowany salon
plazm profesjonalnych i studio dźwięku 
Hi-Fi. Można tu kupić telefon bezprzewo-
dowy, notebooki i popularne teraz netbooki,
zestawy komputerowe w dowolnej konfigura-
cji oraz gwarancją na 24 miesięcy. Z kolei
salon przy Obywatelskiej specjalizuje się 
w sprzęcie AGD i RTV najnowszej generacji,
ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów
koncernów Candy, Beko, Panasonic, Sharp.
We wszystkich naszych salonach jest miła 
i profesjonalna obsługa, służąca radą oraz
informacją o produktach. Prowadzimy
sprzedaż hurtową i detaliczną na korzyst-
nych warunkach ratalnych i oferujemy 
transport z wniesieniem sprzętu do domu
klienta. Salony są czynne od poniedziałku
do piątku w godz. 10-18, a w soboty do 15.00.
Wyjątkiem jest „Zielpol”, czynny w godz.
10-20, a w soboty do 16.00. Serdecznie zapra-
szamy! (notował: jm)

Salon dla koneserów
Dwa pytania do Rafała Borczyka z salonu firmy W&W przy ul. Nawrot 6
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BAŁTYK
ul. Narutowicza 20
tel. 42 630-36-03
CHARLIE
ul. Piotrkowska 203/205
tel. 42 636-00-92
CYTRYNA
ul. Pomorska 39/41
Budynek UŁ, dawna siedziba Prexera
tel. 42 632-05-68
CINEMA CITY
ul. Karskiego 5, tel. 42 644-64-00
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

Od kwietnia w Teatrze Wielkim odby-
wają się XXI Łódzkie Spotkania Baletowe,
którym towarzyszy specjalna edycja spot -
kań z cyklu Pro Opera. Odbywać się będą 
w saloniku video po każdym pierwszym
spektaklu zaprezentowanym przez zespół
biorący udział w XXI ŁSB; wezmą w nim
udział artyści i realizatorzy widowisk bale-
towych, a poprowadzą je przedstawiciele
Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 maja po
występie Sylvie Guillem i Russella
Maliphanta. Kolejne – 11 maja po występie
Béjart Ballet Lausanne, 20 maja po występie
Royal Ballet of Flandres, 26 maja po
występie Akademickiego Teatru Opery 
i Baletu w Permie, 29 maja po występie
Akram Khan Company. Największa gwiaz-
da tego festiwalu, tancerka Sylvie Guillem,
wystąpi 8 maja w spektaklu „Push”. 
11 i 12 maja będziemy oklaskiwać Béjart
Ballet Lausanne, jeden z najciekawszych
zespołów baletowych na świecie, który 
w Łodzi przedstawi spektakl pt. „Aria” 
– połączenie tańca klasycznego i tańca 
w stylu wolnym. Wykorzystana jest w nim
muzyka Bacha, a choreografem jest Gil

Roman. Spektakl opowiada o artyście i jego
wewnętrznym „labiryncie”, zestawionym 
z labiryntem mitycznego Minotaura.
Koniec maja należeć będzie do zespołu
Akran Khan Company z Izraela, który 
dwukrotnie pokaże przedstawienie
„Vertical Road („Pionowa droga”) – 29 i 30
maja. Natomiast najnowsza produkcja 
operowa Teatru Wielkiego, „Dydona 
i Eneasz oraz Zamek Sinobrodego”, poka-
zana będzie 8 maja w bydgoskiej Operze
Nova, gdyż została zaproszona do udziału
w XVIII Bydgoskim Festiwalu Operowym
jako jedno z najciekawszych dokonań

teatrów muzycznych w Polsce i za granicą. 
W galerii Alliance Francaise w Ma -

nufakturze w pierwszej połowie maja będzie
jeszcze można oglądać wystawę fotografii
Marca Boudin, dyrektora łódzkiego ośrod-
ka AF. Wystawa nosi tytuł „Magiczne miej-
sca Kanady”. 12 maja ustąpi ona miejsca
kolejnej wystawie fotografii, którą zatytuło-
wano „Paryż? Uwielbiam!”, a autorem zdjęć
jest znany fotografik Marek Krymarys. 
Do Filharmonii Łódzkiej warto wybrać się
20 maja na koncert symfoniczny wypełnio-
ny utworami Modesta Musorgskiego 
i Krzysztofa Pendereckiego – w Koncercie
fletowym D-durCarla Reinecke wystąpi fle-
cista Łukasz Długosz. W Centralnym
Muzeum Włókiennictwa do 22 maja czyn-
na będzie wystawa prac pt. „Etapy. Obrazy
sportowych splotów” Leszka Bartkiewicza,
absolwenta wydziału grafiki i malarstwa
łódzkiej ASP. Impresariat Muzeum Miasta
Łodzi zaprasza 17 maja o godz. 19.00 do Sali
Lustrzanej Pałacu Poznańskich na koncert
Doroty Osińskiej. Piosenkarka wystąpi ze
swoim zespołem i promować będzie nową
płytę „Kamyk zielony” z piosenkami
Magdy Czaplińskiej. 

Ale wydarzeniem miesiąca będzie
zapewne koncert kolumbijskiej gwiazdy
pop Shakiry w Atlas Arenie 17 maja. Bilety
na koncert kosztują od 154 do 849 zł 
i można jeszcze je zdobyć w kasach hali i na
stornie livenation.pl Beata Ostojska

Kulturalny majKulturalny maj

„Kochałem Panią...”

Ten romantyczny tytuł nosi wydana tej
wiosny płyty znakomitego łódzkiego 
śpiewaka, barytona Zbigniewa Maciasa.
Towarzyszy mu sopranistka Sylwia
Strugińska oraz zespół Adama Manijaka.
Płyta miała swoją premierę w kwietniowy
wieczór w Sali Lustrzanej Pałacu
Poznańskich (tam właśnie została nagrana
w listopadzie ub. roku). Zbigniew Macias
wykonał wówczas utwory z tej płyty, a są na
niej romanse, pieśni i ballady, w tym balla-
dy Bułata Okudżawy, czardasze i pieśni
rosyjskie.                                              (BeO) 

Na Łódzkich Spotkaniach
Baletowych zobaczymy m.in.

„Vertical Road” Akram Khan
Company (fot. Archiwum TW).
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Zagrała Pani w ponad 120 
filmach, ale najbardziej zapamiętałem
Panią w „Zawodowcach” z 1966 r.,
w którym wystąpiła Pani obok Jacka
Palance`a, Lee Marwina i Burta
Lancastera. Jak Pani wspomina ten
film?

Reżyserował go Richard Brooks 
i był bardzo niebezpieczny – trzeba
było wciąż jeździć galopem na
koniach po Dolinie Śmierci i co
chwila ktoś w nim strzelał. W jednej

z głównych scen, otoczona meksykańskimi partyzantami, musiałam
z lufą przy skroni przejść do pociągu, a za włosy trzymał mnie 
właśnie Burt Lancaster!

Mogę zapytać, jak się Pani z nim całowało!?
(śmiech) Fantastycznie! Byłam właściwie jedyną dziewczyną na

planie i świetnie się czułam otoczona takimi wspaniałymi facetami.
Bardzo mi się ten film podobał, a potem zagrałam jeszcze w kilku
innych westernach. 

Pamięta Pani w ilu?
Oj nie, ale kilka było bardzo ważnych zarówno dla mnie, jak 

i dla samego gatunku. Zagrałam m.in. w słynnym filmie Sergio
Leone „Pewnego razu na Dzikim Zachodzie” z 1969 r. obok
Henry`ego Fondy, Charlesa Bronsona i Jasona Robardsa. Muzykę do
filmu skomponował Ennio Morricone i przeszła do legendy.
Zagrałam w nim młodą dziewczynę z Nowego Orleanu, która po
przyjeździe na Zachód dowiaduje się, że bandyci zamordowali jej
męża i jego dzieci. Pomaga jej tajemniczy rewolwerowiec, którego
zagrał Charles Bronson.

W kilku westernach, m.in. w „Królowych Dzikiego Zachodu” 
z Brigitte Bardot, świetnie Pani sobie radziła z bronią kowbojską 
– Coltem 1873 i Winchesterem. Kiedy i jak się Pani tego nauczyła? 

Miałam świetnego nauczyciela – był nim włoski aktor Nelson
Sardelli, urodzony w Brazylii w rodzinie włoskich emigrantów.
Zrobił błyskawiczną karierę w USA, a na planie „Zawodowców”,
gdzie grał jednego z meksykańskich powstańców, uczył mnie właśnie
różnych tricków z bronią. Przydało się to później na planie filmu 
z Brigitte Bardot, w którym stoczyłyśmy zaciekłą walkę na
pięści i kopniaki, zanim się zaprzyjaźniłyśmy. To bardzo
zabawny film, a z Brigitte przyjaźnię się do dziś i często
wymieniamy listy.

Grała Pani w wielu amerykańskich filmach, ale nie lubi
Pani Hollywood...

Jestem normalną europejską aktorką, często bywałam
w Holly wood, ale faktycznie nie lubię systemu gwiazdor-
skiego. Nie grymaszę na planie, wiem
czego ode mnie oczekuje reżyser i bar-
dzo się tego trzymam. Niena widzę
skandali i plotek, lubię siedzieć w
domu i bardzo sobie cenię prywatność.

To Pani pierwszy pobyt w Łodzi.
Bardzo intensywny – w programie
mnóstwo spotkań i konferencji w ramach
Festiwal Philips Cinema Mundi im.
Zygmunta Kałużyńskiego. Jak Pani 
ocenia festiwal?

Jestem szczęśliwa, że na niego przy-
jechałam. To pierwszy taki festiwal,
pokazujący bardzo mocne i wyraziste
filmy. Spotkałam tu fantastycznych,
otwartych ludzi.

Starczyło czasu na cokolwiek, co nie wiąże się z Łodzią filmową?
Łódź to bardzo ładne miasto i starczyło czasu chociażby na

obiad w lokalu, w którym teraz jesteśmy. Jest niezwykle klimatyczny,
a poza tym zjadłam tu jedną z najsmaczniejszych piersi z kurczaka
w sosie żurawinowym w całym swoim życiu!

Bardzo dziękuję za rozmowę i autograf na okładce „Rynku Łódz-
kiego” właśnie z Restauracją „Polska” na okładce. 

Jerzy Mazur
Zdjęcia: JSM, Krzysztof Jarczewski 

Spotkałam fantastycznych ludzi
Rozmowa z Claudią Cardinale, gwiadzą kina światowego

Urodziła się w Tunezji w rodzinie włoskich emigrantów. W 1957 r.
w konkursie piękności zdobyła tytuł „Najpiękniejszej Włoszki 
w Tunezji”, potem wyjechała do Rzymu i podjęła naukę aktorstwa 
w Centro Sperimentale di Cinematografia. Debiutowała w filmie „Goha”
(1958) i w tym samym roku odniosła sukces międzynarodowy po filmie
„Sprawcy nieznani”. Zagrała m.in. w filmach „Różowa Pantera”,
„Lampart”, „8 i pół”, „Świat cyrku” i „Piekło z bohaterami”. W 1993 była
członkiem jury Festiwalu Filmowego w Cannes. W 2002 r. na Festiwalu
Filmowym w Berlinie otrzymała honorowego Złotego Niedźwiedzia za
całokształt twórczości, a podczas pobytu w Łodzi rektor PWSFTviT
Robert Gliński wręczył jej dwie statuetki –figurki kobiet, które zagrała 
w „Osiem i pół” oraz „Pewnego razu na Dzikim Zachodzie”.                 (jm)

Tomasz Raczek, dyrektor artys -
tyczny festiwalu (w środku)

Tomasz Morawski, właściciel Restauracji „Polska”, wręczył aktorce kosz z jej
ulubioną czekoladą

Claudia Cardinale jeździła po Łodzi ekskluzywnym
Mercedesem Viano spółki Sobiesław Zasada Automotive Łódź





Międzynarodowe Targi Łódzkie, pomysłodawca i organizator Konkursu Złota
Nitka, niezwykle starannie przygotowały finałowy etap imprezy. Honorowym
Patronatem i fundatorem głównych nagród pieniężnych dla laureatów jest
Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. W Jury zasiądą projektanci, krytycy
mody oraz przedstawiciele mediów z Polski i zagranicy. Gościem Specjalnym
Konkursu będzie Dawid Tomaszewski, młody projektant zyskujący uznanie 
w europejskim środowisku kreatorów mody. O miejsce w finale Złotej Nitki 
walczyło 166 autorów z Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Portugalii,
Ukrainy, Włoch i Wielkiej Brytanii. W pokazie finałowym zobaczymy kolekcje 
22 młodych projektantów w kategoriach Pret-a-Porter and Premiere Vision.
W finale oprócz kolekcji polskich zaprezentują się studenci z Chorwacji, Francji,

Niemiec, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. 

Kolekcje finalistów ocenią dwa międzynarodowe gremia – Jury Kreatorów
zadecyduje o przyznaniu głównych nagród Konkursu w każdej kategorii – Złotych
Nitek ufundowanych przez MTŁ, organizatora Konkursu – oraz nagród pieniężnych
Prezydenta Miasta Łodzi. Jury Medialne przyzna Nagrody Mediów, których funda-
torem są Międzynarodowe Targi Łódzkie. Finaliści dostaną tez nagrody specjalne
patronów medialnych i sponsorów.  Gala Finałowa Konkursu Złota Nitka odbędzie
się 6 maja o godz. 20.00 w Hali Expo. Galę poprowadzą Małgorzata Kożuchowska
i Maciej Orłoś. Program Gali obejmuje pokaz kolekcji wszystkich finalistów, ale naj-
ważniejszym momentem wieczoru będzie ogłoszenie wyników i ceremonia
wręczenia nagród laureatom. Galę uświetni pokaz kolekcji „Kaleidoscope”, przygo-
towanej przez Dawida Tomaszewskiego. Bezpośrednią relację z Gali Finałowej
można będzie oglądać na telebimie przed Halą Expo.                                           (t)

Kolejna Złota Nitka
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Łódź ponownie stanie się centrum
mody: w dniach 4-8 maja odbędzie się
bowiem czwarta edycja FashionPhilosophy
Fashion Week. Na pokazach zaprezentowane
zostaną trendy w modzie na sezon jesień-
zima 2011/2012, a imprezę uzupełnią show-
roomy, szkolenia, festiwal filmów o modzie
oraz wydarzenia towarzyszące.

– W ciągu 2 lat staliśmy się największą
imprezą modową w Polsce – podkreśla Jacek
Kłak, szef projektu. – Chętnych do udziału 
w festiwalowych imprezach mamy tak dużo, że
nie jesteśmy w stanie zapewnić miejsca dla wszyst-
kich zgłaszających się osób. Chcemy być porówny-
wani do najlepszych – Nowego Jorku czy
Mediolanu – i wcale się tego nie boimy. Wartość
reklam Fashion Week w mediach w 2010 r.
wyniosla 14 milionów zl, a w obecnej edycji
imprezy także przygotowaliśmy mnóstwo nowości
przyciągających prasę, radio i telewizję.

Podczas Alei Projektantów zobaczymy
m.in. kolekcje NENUKKO, Natalii
Jaroszewskiej, Natashy Pavluchenko, Agaty
Wojtkiewicz, ZUO CORP, Joanny Klimas,
Łukasza Jemioła, duetu PAPROCKI BRZO-
ZOWSKI oraz firm HEXELINE i MON-
NARI. Gwiazdami czwartkowego wieczoru
francuskiego, zorganizowanego w ramach
jubileuszu 20-lecia stosunków partnerskim
z Lyonem, będą On Aura Tout Vu – francu-
ska marka chętnie noszona przez artystkę
Lady Gagę. Tradycyjnie już w ramach święta
mody odbędą się wystawy i pokazy off-owe
w ramach Off-Out of Schedule. Imprezę
uzupełnią Showroomy (60 projektantów 
i marek), w których będą dostępne autorskie
kolekcje ubrań i akcesoriów oraz wystawy
fotografii Young Fashion Photographers

Now. Odbędą się również szkolenia „Let
Them Know” dotyczące komunikacji 
w biznesie, budowaniu marki i wizerunku
oraz zagadnień związanych z trendami.
Wydarzeniem towarzyszącym będzie także
festiwal filmów o modzie „A Shaded View
On Fashion”, który stworzyła słynna
komentatorka i dziennikarka mody Diane
Pernet i który w Polsce zobaczymy po raz
pierwszy. (bb)

Zdjęcia: Łukasz Szeląg, Archiwum Fashion
Week Poland

Moda na wybiegach 

Hyakinth – Jacek Kłosiński

Paulina Plizga

Mariusz Brzozowski, Marcin Paprocki 
i Tomasz Ossoliński 

Paulina Plizga

Natalia Jaroszewska paprocki&brzozowski Thorbjorn Uldam
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Jaka była moda przełomu XIX i XX w.?
Już od początku XIX w. wychodziły

pisma z najnowszymi propozycjami mody
damskiej i męskiej, ale dostęp do nich mieli
głównie przedstawiciele klasy zamożnej. 
W Łodzi krzyżowały się szlaki osób 
z różnych stron świata. Spotkać tu można
było ludzi ubranych w zapaski i sukmany,
którzy po zniesieniu pańszczyzny napływa-
li do miasta i stawali się tanią siłą roboczą. 
Z czasem zaczynali się oni wstydzić swojej
wiejskiej odzieży i upodabniali się do robot-
ników, ubierających się niemal jednakowo 
w odzież szytą z tanich tkanin. Jedynie od
święta przywdziewali
się w strojniejsze
ubrania, co w pew-
nych kręgach prze-
trwało do dzisiaj.
Fabrykantów jednak
stać było na śledzenie
mody i wyjazdy zagra-
niczne. Wiele pań wyje-
żdżało do wód i kuror-
tów, przywoziło z woja-
ży kreacje, najczęściej
nazywane wiedeńskimi, paryskimi i rzadziej
berlińskimi – to były ośrodki, które dykto-
wały modę. Podejrzewam, że wiele takich
modnych wyrobów powstawało w pracow-
niach, w których szefowa narzucała krawco-
wym styl i nad nim czuwała. Przypomnę, że
w XIX wieku szyto jeszcze ręcznie, co dzisiaj
wydaje się niewyobrażalne. Dopiero po
wprowadzeniu maszyn do szycia zaczęły
powstawać masowo sklepy z konfekcją. 

Dużo było takich sklepów i gdzie się
mieściły?

W końcu XIX wieku naliczono w Łodzi
ponad 30 sklepów z konfekcją, z tego 
przeszło połowa mieściła się przy ul.
Piotrkowskiej na odcinku między ulicami
Rewolucji 1905 r. i Andrzeja Struga.
Reklamy z tamtego okresu pokazują, że
coraz więcej pojawia się zachęt do kupowa-
nia gotowych ubiorów. Początkowo sklepy

mieściły się w tych samych pod-
wórkach, w których równolegle
funkcjonowali krawcy szyjący
według kanonu ówczesnej
mody. Poza modą cywilną była
też i służbowa – dla pracowni-
ków policji i wojska. Dla nich
również zaczęto otwierać skle-
py, a w niektórych sprzedawa-
no także część drobnego
wyposażenia wojskowego, działał nawet
sklep, w którym można było zamawiać
odznaczenia, jakie się chciało posiadać!

Sklepy z konfekcją naj-
pierw lokowane były na
piętrach lub w oficynach,
później zaczęły zajmować
fronty kamienic. Ich
wystawy, na których trze-
ba było zaprezentować
kilka sukien, musiały być
bardzo duże, z oknami 
z dobrą szybą, niezmie-
niającą prezentowanych
wyrobów. Na wystawach

i w sklepach pojawiało się oświetlenie
gazowe, które miało zachęcać do zakupów. 

Kiedy pojawiły się tu duże domy towarowe? 
Pierwszym, najbardziej znaczącym 

w Łodzi, był sklep Emila Schmechela,
mieszczący się przy rogu dzisiejszej ulicy
Tuwima i Piotrkowskiej. Kiedy interes oka-
zał się strzałem w dziesiątkę, Schmechel do
spółki z Julianem Rosnerem wybudowali 
w 1909 r. prawdziwy dom towarowy wyłącz-
nie z konfekcją w pięknym secesyjnym
budynku przy Piotrkowskiej 100; w latach
1920. działała tam ekskluzywna restauracja
„Esplanada”. Kiedy po powstaniu domu
towarowego jego pierwszy sklep zaczął tracić
klientów, Schmechel podjął decyzję o budo-
wie na jego miejscu kolejnego domu towaro-
wego, który znany jest dzisiaj jako Dom
Buta. Właściciele sklepów w nowobudowa-
nych kamienicach stworzyli charaktery-
styczny sposób rozplanowania lokalu. Sklep

zajmował parter i
półpiętro, na któ -
rym najczęściej
ubierały się panie.
Jeszcze dzisiaj przy
Piotrkowskiej jest
kilka sklepów, któ -
re mają w środku
schody prowadzące
na półpiętro i wyż -
szy poziom. 

Czy były w regionie inne ośrodki produ-
kujące konfekcję? 

Swoistą rewolucję w produkcji konfekcji
męskiej wprowadziły Brzeziny, które 
w końcu XIX wieku zaimponowały wszyst-
kim. Metodą niemal taśmową produkowa-
no tam najtańsze na świecie ubrania.
Tamtejsi krawcy zarabiali niewiele, ale byli
bardzo sprawni, wyspecjalizowali się w tym,
że jeden doszywał kieszenie, drugi mankie-
ty, każdy miał swoją „specjalizację”. Szyte
przez nich ubrania wysyłano i do Rosji, i do
Ameryki. Więc jeśli dziś oglądamy jakieś
stare amerykańskie zdjęcia, nawet kowboj-
skie, można sądzić, że niektórzy z nich
ubrani są w spodnie uszyte w Brzezinach.
Część tych wyrobów trafiała również do
łódzkich, tanich sklepów z konfekcją męską,
a później i damską. Mieściły się one głównie
przy ul. Nowomiejskiej, która słynęła z han-
dlu tanimi wyrobami. 

Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Mazur

Rozmowa z Ryszardem Bonisławskim, 
znawcą Łodzi i dyrektorem Centrum Informacji Turystycznej

Kowboje w spodniach z Brzezin
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Ideał kobiety o nienagannej sylwetce,
odpowiedniej aparycji, starannie ułożonej
fryzurze i dopracowanym w każdym detalu
stroju nie przylgnął do łodzianek końca XIX
wieku. Piękności w świecie niewieścim brak 
w Łodzi, brak im przede wszystkim tej zręczności
w ruchach, jaką się widzi w Warszawie – pisał
Stefan Górski w „Łodzi Spółczesnej”. Tym
bardziej właśnie warto odwiedzić wystawę
ze zbiorów Muzeum Narodowego we
Wrocławiu, prezentowaną w Pałacu Herbsta
na Księżym Młynie. Przedstawia ona histo-
rię mody balowej, autentyczne ubiory kobie-
ce i męskie oraz bogate akcesoria mody 
wieczorowej. Czy rzeczywiście bywanie na
balach w zadymionej, szarej i zapracowanej
Łodzi było rzadkością? Stare fotografie temu
przeczą. Żony łódzkich przemysłowców
utrwalone na zdjęciach są szykowne, ubrane
z gustem, dystynkcją i odrobiną zalotności,
choć na ogół są dość korpulentne...

Starsze damy chętnie zasiadały do stołu,
a celebrowanie obiadu było niczym spektakl
teatralny. Stół wyznaczał przestrzeń, gdzie
można było się spotkać, porozmawiać 
i poplotkować, kto nie jadł,
temu nie można było ufać – bo
to w ogólności zazdrośnicy lub zło-
śnicy, jak pisał Kazimierz
Chłędowski. Łódź ożywała 
w okresie karnawału, niewiasty
z wszystkich warstw społecz-
nych oblegały liczne pracownie
krawieckie, modniarskie, pan-
toflarskie. W eleganckim salo-
nie Kazimiery Stodołkiewicz
na ulicy Zielonej łodzianki
mogły zamówić „suknie krojem
paryskim”, a Józef Roth uważał,
że Kobiety na Piotrkowskiej spra-
wiają wrażenie, jakby jeszcze 
o piątej były w Paryżu na herbatce,
a pod wieczór przeniesiono je 
do Łodzi drogą lotniczą. Tłocz-
no było u nauczycieli tańca,
zaś dekoratorzy, drukarze,

cukiernicy i restauratorzy mieli ręce pełne
roboty. Bywanie na balach było modne 
i pożądane; najbardziej eleganckie były bale
arystokracji przemysłowej. Panie dbały o to,
by mieć nie tylko strojne, ale i bogate kreacje.
Modne były żółte atłasowe suknie do ziemi,
pokryte białą koronką, ujęte w draperie 
z żółtego adamaszku, spięte u dołu wielką

kokardą i bukietem kwiatów, bogaty tren 
w pasy aksamitu w ciemnym kolorze bordo
i żółtego adamaszku. Liczył się kunszt wyko-
nania i detal: szczypanki, stębnowania, riu-
sze, (mocno plisowane falbanki), strusie
pióra, fantazyjne kapelusze i kapelusiki 
z papużką, mufki, orientalne i koronkowe
szale, modne torebki, balowe rękawiczki,

pantofelki. Całości dopełniała
ekskluzywna biżuteria z salonu
jubilerskiego Aarona Kantora 
z Piotrkowskiej 29, a szczupłość 
w talii była kreowana przez głębo-
ko ukryty gorset zwany leniuszkiem.
To właśnie gorsety z pracowni
Maryi Karasińskiej z Konstan -
tynowskiej 15 (dziś Legionów)
powodowały, że panie miały uwy-
datniony biust, płaski brzuch i sil-
nie wysunięty tył. Dama na balu
pojawiała się w towarzystwie ufry-
zowanego pana, wytwornie ubra-
nego we frak z długimi połami, 
w sztywnym, lśniącym gorsecie,
białą muszką przy kołnierzyku 
i wielką gardenią w butonierce. 
A pod frakiem najpewniej też gor-
set skrywany. A to ci leniuszek!

Ewa Rabiega
Korzystałam z: Wisława Jordan 
„W Kręgu Łódzkiej Secesji”

Do jadalni jak do teatru
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Jak długo działa już restauracja?
Od czerwca 2009 r., czyli prawie dwa

lata. Lokal jest otwarty od poniedziałku do
piątku od godz. 11.00 do 17.00, a jak są imprezy w weekendy, to 
w godzinach ich trwania. Mamy trzy sale, jedną dużą i dwie małe, 
w których obsługiwaliśmy nawet 2000 osób – tyle gości mieliśmy
podczas pojedynku Andrzeja Gołoty. Latem otwieramy ogródki 
– jeden przy wejściu do lokalu, drugi bliżej parkanu. 

Co serwujecie w karcie?
Codziennie oferujemy nowe danie dnia. Można tu zjeść smacz-

ny żurek z kiełbasą i jajkiem, sałatkę fitnes & fresh, steka z łososia na
musie chrzanowo jabłkowym lub pangę w sosie cytrynowym, placki
ziemniaczane z wędzonym łososiem, a w maju zapraszamy na nowa-
lijki, świeże warzywa i potrawy szefa kuchni. 

Jaki jest zakres oferowanych przez lokal usług?
Bardzo szeroki. Po uzgodnieniach telefonicznych (nr 605 05 48

45) organizujemy bankiety, przyjęcia okolicznościowe, studniówki,

osiemnastki, konferencje prasowe (mamy w salach profesjonalne
wyposażenie multimedialne), można tu oglądać na żywo wydarzenia
sportowe przy zimnym piwie. A w części hali przeznaczonej dla
widzów obsługujemy strefę VIP,  w której firmom zapewniamy pełny
catering podczas imprezy. Przy hali jest ogromny parking, zatem nie
ma tu problemu z zapar-
kowaniem samocho-
du!                       (not. jm)

Meta jest w Atlas Arenie
Trzy pytania do Dominiki Kamińskiej, menedżerki restauracji „Meta”

Klub zlokalizowany jest na pierwszym piętrze budynku przy
ul Piotrkowskiej 91 (tel. 42 632 20 65). Na parterze i w sali na
półpiętrze działa restauracja Kebab House, w której można szyb-
ko zaspokoić głód shaormą wieprzową lub z kurczaka w wielu
wariantach z serem lub warzywami. Znajdziemy tu również sze-
roki wybór dań z grilla – różnorodne steki na ostro lub słodko 
w rozmaitych sosach oraz różnego rodzaju smakowite pizze i sałatki. 

Lokal jest ulubionym miejscem spotkań młodzieży akademic-
kiej, szczególnie wieczorami oraz w weekendy, a od maja przy restau-
racji działa ogródek. W przestronnych salach klubowych (prawie 
260 metrach kwadratowych!) można posłuchać znakomitej muzyki.
W karcie trunków są tak wyrafinowane drinki, jak „Wściekły pies” na
bazie wódki, soku malinowego i Tabasco (9 zł) czy Long Island Iced
Tea na bazie wódki, ginu, rumu, triple sec, soku cytrynowego, poma-
rańczowego i coca-coli (22 zł). Wypijemy tu oczywiście znakomitą
kawę w kombinacjach z lodami, alkoholem oraz likierem, na deser

polecamy lody z ba -
kaliami, owocami
bądź likierem. War -
to tu wpaść – klub
czynny jest codzien-
nie od godziny 13.00
do ostatniego klien-
ta. Serdecznie zapra-
szamy!

Kebab House & Club 

Kiedy zakończyła się Pana wie-
loletnia przygoda z Hotelem
GRAND?

W trzecim kwartale 2006 r.,
kiedy Orbis SA sprzedał hotel bra-
ciom Likus z Krakowa. Odszedłem
wtedy z firmy i zająłem się gastro-
nomią, urządzając restaurację
„Analogia” w podcieniach Starego
Rynku. Byłem wówczas, i do dziś
jestem pewny, że dla hotelu było to
znakomite rozwiązanie. Firma
braci Likus sprawdziła się na rynku

hotelowym jeśli chodzi o modernizację zabytkowych obiektów, prze-
znaczonych na hotele o najwyższym, pięciogwiazdkowym standar-
dzie. Przykładem są hotele „Pod Różą” w Krakowie i „Monopol” we
Wrocławiu. Ten ostatni też należał do Orbisu i właściwie był 

przeznaczony do likwidacji. Po wykupieniu przez braci Likus 
i renowacji stał się jednym z najładniejszych hoteli w kraju. 

Hotel GRAND był w Orbisie wciąż na liście obiektów do moder-
nizacji, ale się tego nie doczekał...

Spółka nie miała odwagi remontować obiektu, uważając, że 
w Łodzi nie sprawdzi się hotel z pięcioma gwiazdkami. Była to total-
na bzdura, a ja teraz trzymam kciuki za nowych właścicieli. GRAND
to jeden z najciekawszych hoteli w Polsce, wystarczy zajrzeć do 
kronik i artykułów w prasie. Pod względem osobowości może 
spokojnie konkurować z warszawskim „Bristolem”.

Tak na marginesie: to chyba jedyny hotel, który ma swojego kawa-
lera...

(śmiech) Nie ja jeden otrzymałem w hotelu Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski. Przez ponad 20 lat zajmowałem się hote-
lem, który miał znakomite efekty i służył dobrze turystyce na rzecz
regionu łódzkiego. Mam nadzieję, że nowi właściciele podwyższą
jeszcze tę poprzeczkę i GRAND dalej będzie nam służył. (jm)

GRAND okiem znawcy
Trzy pytania do Mieczysława Zynera, byłego dyrektora Hotelu GRAND w Łodzi
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Jak się zaczęła Pani przygoda z kamieni-
cą Maksymiliana Goldfedera?

Najpierw był pomysł, aby przejąć słynne
„Siódemki”, czyli dawny klub studencki
przy ul. Piotrkowskiej 77, najstarszy 
w Łodzi. Otworzyliśmy go po remoncie 
12 grudnia 1996 r. Zainteresowanie było
ogromne, wszyscy byli zadowoleni, że klub
działa. Pierwsze piętro budynku było
częściowo zagospodarowane w jednej sali, 
w pozostałych – puste. I postanowiliśmy
urządzić tam restaurację.

Czy to wtedy odkryto słynne witraże na
zastawionych szafami drzwiach do głównej sali?

Nie, stało się to wcześniej, na początku
lat 1990. Przeprowadziliśmy jednak remont
generalny sal pod okiem wojewódzkiego
konserwatora zabytków, gdyż budynek figu-
ruje w spisie obiektów zabytkowych Łodzi.
Nazwę nowego lokalu wymyślili Marek
Janiak i Wojciech Saloni przy piwie! 

Kto tu bywał na dyplomatycznych rau-
tach i bankietach?

Budynek ma niesamowitą historię, prze-
winęła się tu niemal cała łódzka bohema
artystyczna, częstymi gośćmi w latach 1960.
byli Roman Polański, Krzysztof Komeda 
i Wojciech Młynarski. Dzisiaj też często
gościmy sławy polityki, kultury, sztuki 
i sportu, właśnie tu odbywały się spotkania
z okazji kolejnych Światowych Zjazdów
Łodzian, tutaj przyjmowaliśmy polityków
przed wejściem Polski do Unii Europejskiej.
Całkiem niedawno byli u nas na obiedzie
ambasadorzy USA i Rosji oraz Minister
Sprawiedliwości Czech. Tutaj odbyła się np.
konferencja prasowa przed premierą filmu
„Stara Baśń” z udziałem Małgorzaty

Foremiak, Daniela Olbrychskiego i Jerzego
Treli, kręcone były sceny do różnych filmów.
Wystrój każdej z sal klubu urzeka przepy-
chem i bogactwem zdobień i ornamentów, 
a sufity to wręcz arcydzieła sztukaterii 
i rzeźby. Mamy znakomitą kuchnię oferu-
jącą wyśmienite potrawy polskie i między-
narodowe. 

Pani przygoda z gastronomią nie kończy
się jednak na „Siódemkach” i „Klubie
Spadkobierców”. Wciąż otwiera Pani kolejne
lokale...

Nie lubię stać w miejscu. Sześć lat temu
otworzyliśmy w Centrum Targowym PTAK
„Karczmę pod Strzechą”, a dwa lata temu 
w Hali Atlas Arena – restaurację „Meta”.
Były to strzały w dziesiątkę, gdyż obydwa

lokale bardzo dobrze sobie radzą. 
Dziękuję za rozmowę i życzę zawsze

kompletu gości! Jerzy Mazur
Zdjęcia: JSM, Krzysztof Jarczewski

Rozmowa z Mariolą Wysocką, współwłaścicielką „Klubu Siódemki”  
oraz restauracji „Klub Spadkobierców”, „Restauracji Meta” i „Karczmy pod strzechą”

Nie lubię stać w miejscu Nie lubię stać w miejscu 
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Międzynarodowe Targi Broni Myśliwskiej, Sportowej, Arty -
kułów Terenowych i Akcesoriów IWA&OutdoorClassics opublikowały
pod koniec kwietnia raport końcowy imprezy z autoryzowanymi
przez zewnętrznych audytorów danymi o liczbie gości, wystawców
oraz sprzedanych metrach powierzchni wystawienniczej. Otóż 
w siedmiu halach norymberskiego centrum targowego zagościło 
w tym roku 1166 wystawców z ponad 50 krajów, a imprezę odwiedzi-
ło dokładnie 35220 gości z całego świata. Targi potwierdzają zatem
swoją pozycję lidera na rynku wystawienniczym w tej branży. Trzy
czwarte wystawców i ponad 60 procent gości przyjechało na targi 
z zagranicy. 

Globalizacja jest faktem dokona-
nym w przemyśle związanym z pro-
dukcją broni – podkreśla Olaf Sauer,
prezes niemieckiego Stowarzysze -
nia Producentów Broni Myśliw -
skiej, Sportowej oraz Amunicji 
– dlatego dla wszystkich naszych człon-
ków liczy się udział w targach
mających światowy zasięg. Takie wła-
śnie są Targi IWA. 

Jedną z najcenniejszych zalet
imprezy jest ustabilizowana od 

38 lat struktura segmen-
tów wystawienniczych:
pokazane tu są wszyst-
kie działy produktów 
i usług związanych 
z myślistwem, sportem strzeleckim, kolekcjonerstwem, zaopatrze-
niem wyspecjalizowanych agencji, policji, wojska i służ specjalnych,
a nawet turystyką i rekreacją. Mocno to podkreślał w swoim prze-
mówieniu inaugurującym targi Norbert Seitz, szef departamentu 
w Federalnym Mini sterstwie Spraw Wew nętrznych Bawarii, wska -
zując na rosnący udział branży w narodowym produkcie brutto.
Targi IWA przyczyniają się także do innowacji w dziedzinie ochrony
obywateli, co potwierdza towarzysząca imprezie Europejska
Konferencja poświęcona Zarządzaniu i Treningowi w Policji. Z kolei
trzy czwarte wystawców potwierdza, że na targach podpisało kolejne
zamówienia na swoje produkty i usługi – IWA to doskonała platfor-
ma B2B (business to business), o czym przekonywały nas rozmowy,
które przeprowadziliśmy na wielu stoiskach. Spotkaliśmy tu zresztą
wielu znajomych, którzy zapowiedzieli swój udział w kwietniowych
V Mistrzostwach Polski w Strzelectwie Westernowym „Dzikie
Pogranicze” oraz VIII Mistrzostwach Europy „Days of Truth” 
w Starachowicach. Relację z imprezy opublikujemy w czerwcu!

Jerzy Mazur

IWA wciąż liderem

Firma powstała w regionie Brescia we
Włoszech w 1970 r. i przez dłuższy czas produkowała

repliki czarnoprochowej broni odprzodowej wyłącznie ręcznie.
W 1997 r. rozbudowała swój park maszynowy i zwiększyła pro-

dukcję, choć nadal są to repliki produkowane w małych 
ilościach z dużym naciskiem na zachowanie wysokiej jakości. 

W ofercie przedsiębiorstwa są pistolety, karabiny, sztucery i muszkie-
ty z zamkiem lontowym, skałkowym i kapiszonowym; produkuje
także wysokiej klasy łuki, ale na Targach IWA w Norymberdze 
obejrzeliśmy dokładniej broń długą.  

Jedną z ładniejszych jednostek broni w ofercie firmy jest sztucer
kapiszonowy DuVoisin kaliber .40 cala, doskonała replika do 
strzelectwa tarczowego; produkowany w latach 1838-1855 przez rusz-
nikarza A. DuVosin w Bon villars. Starannie wykonana, waży niecałe
7 kg i ma 1240 mm długości, ale kosztuje ponad 2000 euro!
Popularny wśród strzelców jest sztucer Jäger, produkowany w wersji
skałkowej i kapiszonowej w kalibrach .50 i .54 cala, ważący ok. 5,5 kg
i mierzący niecałe 1200 mm. Do uprawiania strzelectwa sportowego

do rzutków przyda się gład-
kolufowa strzelba skałkowa
Manton kaliber .12 cali, dłu-
gości 1250 mm i ważąca
nieco ponad 4 kg. Bardzo
ładnie leżą w dłoni produko-
wane przez firmę pistolety,
jak np. Corsair kaliber .45
cala z zamkiem lontowym,
który używany był na przeło-
mie XV-XVI wieku w Portugalii. Ma dłuższą lufę (210 mm), dzięki
czemu był bardzo celny i upodobali go sobie piraci oraz korsarze 
– stąd jego nazwa. Waży ok. 1,2 kg. ARTAX produkuje także musz-
kiet Zodiac kaliber .45 cala z zamkiem lontowym, ważący nieco
ponad 5 kg. Najbardziej do gustu przypadł nam sztucer Sharps
model 1876, strzelający nabojami scalonymi kaliber .45-70 oraz
rewolwery Remington 1858 kaliber .44 cala (więcej szczegółów – na
stronie www.saguaromike.com). Michał Kuropatwa

ARTAX dla znawców
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Terapia manualna staje się w Polsce coraz bardziej poszukiwa-
nym zabiegiem rehabilitacji. Po raz pierwszy została wprowadzona 
w Klinice „Pod Tężniami” w 2000 r. przez magistra rehabilitacji
Mirosława Dębskiego, który rok później został krajowym przedsta-
wicielem międzynarodowej metody Orthopaedic Manual Therapy
Kaltenborn–Evjenth Concept, a w 2002 r. rozpoczął nauczanie
wśród polskich fizjoterapeutów. W 2008 r. po odbyciu stażu 
w Monachium jako pierwszy fizjoterapeuta w Polsce zdał egzamin 
z Ortopedycznej Terapii Manualnej według standardów IFOMPT,
która nadzoruje szkolenie fizjoterapeutów w tej dziedzinie na całym

świecie. Jest to najwyższy poziom wyk -
ształ cenia w terapii manualnej. Do listo-
pada 2009 r. mgr Dębski umożliwił 
uzyskanie tego wykształcenia grupie 17
fizjoterapeutów, w tym pierwszej w Polsce
kobiecie Ewie Badźmirowskiej, która
obecnie również wykonuje zabiegi 
w Klinice „Pod Tężniami”. Pracuje tu
obecnie pięciu terapeutów manualnych,
którzy ustawicznie się szkolą i efektywnie
pomagają leczyć pacjentów tą najbardziej
rozpowszechnioną metodą terapii na
świecie. 

W październiku 2010 r. – podkreśla Prezes Kliniki Wiktor
Kolbowicz – otworzyliśmy unikatowe w skali świata Centrum
Ortopedycznej Terapii Manualnej im. prof. F. Kaltenborna. Wstęgę przecinał
sam prof. Freddy Kaltenborn. Działa tu również Centrum Dermatologii
Estetycznej, oferujące przeszło 200 różnych zabiegów kosmetycz-
nych i dermatologicznych, w tym leczące innowacyjną metodą bie-
lactwo i łuszczycę. Klinika zatrudnia ponad 200 osób i pracują tu
specjaliści z różnych dziedzin medycyny – lekarze, rehabilitanci 
i fizjoterapeuci, mający do dyspozycji bardzo dużo urządzeń
medycznych, których nie
ma jeszcze w innych
ośrodkach uzdrowisko-
wych. Jest tu np. urządze-
nie ESWT, likwidujące
bolesne ostrogi piętowe,
łokieć tenisisty i golfisty
już po kilku zabiegach. 

Tak wyposażone labo-
ratoria mają najbogatsze
kluby sportowe na świecie, 

a w Polsce może tylko Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale
– wyjaśnia fizjoterapeuta mgr Michał Dylewski. – Dzięki badaniom 
w laboratorium nie działamy „w ciemno”, ukierunkowujemy profilaktykę
albo terapię po wypadkach czy urazach. Nasz ośrodek współpracuje 
z Collegium Medicum UMK w Toruniu i przyjeżdżają tu także na pokazy,
wykłady i ćwiczenia studenci wielu innych uczelni. Z usług Laboratorium
Badawczo-Rozwojowego Układu Ruchu oraz ortopedycznej terapii manual-
nej może skorzystać każdy. Zabieg terapii musi być poprzedzony konsultacją
lekarską, którą oferujemy na miejscu bez zbędnego oczekiwania. Taka 
kompleksowa ocena jest integralnym elementem procesu usprawniania 
zdrowia u pacjentów ze schorzeniami układu ruchu, zwyrodnieniowymi,
reumatycznymi, ortopedycznymi i neurologicznymi.

Klinika posiada mnóstwo innowacyjnych atrakcji dla gości 
– baseny ze stali nierdzewnej, sauny, kabiny na promienie podczer-
wone, słoneczną łąkę i łaźnię parową, ziołową, prysznic wrażeń, 
brodziki do masażu stóp oraz urokliwą grotę solną, mającą wzmoc-
niony mikroklimat panujący przy tężniach stojących dosłownie 
ok. 200 metrów od kliniki. 

Beata Ostojska
Zdjęcia: JSM, Archiwum Kliniki 

„Pod Tężniami”

Klinika terapii
manualnej

Prof. Freddy M. Kaltenborn
i mgr Mirosław Dębski 
podczas otwarcia Centrum
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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. 

CAR SERVICE   

CAR SERVICE   

Diamentowa 

Rozmowa z Krzysztofem Dwornikiem, 
Dyrektorem w Spółce Akcyjnej Sobiesław Zasada Automotive

Mercedes Benz: 
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Pod koniec kwietnia łodzianie mieli okazję przetestować 
9 modeli samochodów Renault w najlepszych wersjach wyposaże-
nia. Lecz tym razem nie w salonie PRZYGUCCY INTER CAR przy
ul. Przybyszewskiego 176/178, łódzkiego przedstawiciela marki
Renault, ale w kilku wybranych punktach miasta. W ramach
Renault Diamond Tour karawana samochodów po pierwszej edycji
w Poznaniu zawitała bowiem 19 kwietnia do Łodzi. 

Rozpoczęliśmy jazdy w samo południe w pasażu Schillera – wyjaśnia
Tomasz Krakowiak, szef działu sprzedaży Renault – następnie odwie-
dziliśmy plac Wolności, później dotarliśmy do łódzkiej filmówki, teraz jesteśmy
w Manufakturze i stąd udamy się do Portu Łódź. W każdym punkcie
spędzamy średnio godzinę, w Manufakturze będziemy najdłużej – około 
2,5 godziny. 

Wszystkie samochody były dostępne w najbogatszej wersji wypo-
sażenia. Można było przetestować Renault Megane Coupe-
Cabriolet Floride, nowy model Latitude z wyposażeniem Initiale 
w dwóch wersjach silnikowych 2.0 dCi 175 z automatyczną skrzynią
biegów oraz 3.0 dCi 240. Do dyspozycji była też nowa Laguna
Grandtour, Laguna Coupe Initiale z systemem 4Control (czterech
kół skrętnych) z 3-litrowym silnikiem V6 i 240 kM, oraz Laguna
Hatchback, jak również modele Espace, Fluence w serii limitowanej
Sport Way, Trafic w wersji Black Edition z 2-litrowym silnikiem 
o mocy 115 kM z miejscami dla 9 osób i dodatkową klimatyzacją,
oraz Renault Koleos Bose Editon z serii specjalnej z nową stylizacją
wnętrza, doskonałym nagłośnieniem i nawigacją fabryczną
TomTom. Z Łodzi karawana pojechała do Wrocławia, Bielska-Białej,
Katowic, Lublina, Opola, Gdańska, Tarnowa, Rzeszowa, Kalisza,
Krakowa, Warszawy, Będzina i Kielc. Świetny pomysł na prezentację
samochodów! 

Adam Rejman

Podróż Renault

125 lat innowacji
Rozmawiamy podczas prezentacji najnowszego modelu Mercedesa

Klasy C. Przepiękne dziewczyny przyciągają wzrok potencjalnych klien-
tów, ale to nie one są kluczem do sukcesu dla producentów samochodów...

Kluczem do sukcesu jest przede wszystkim innowacyjność. 
W 1886 roku Carl Benz zaprezentował „Patent-Motorwagen”, zaś
Gottlieb Daimler stworzył powóz „Motorkutsche” – od tego czasu
koncern ze Stuttgartu zarejestrował ponad 80 tys. zgłoszeń patento-
wych, umacniając się na pozycji technologicznego lidera w motory-
zacji. To dzięki temu Mercedes-Benz jest producentem pojazdów 
w tak szerokiej ofercie, poczynając od kompaktowych samochodów
osobowych, poprzez luksusowe limuzyny, a kończąc na samocho-
dach ciężarowych i autobusach. 

Jak innowacyjność wpływa na bezpieczeństwo jazdy?
Nie ma producenta, który w rozwój systemów bezpieczeństwa

podróżowania zainwestował więcej, niż Mercedes-Benz. Uwaga 
koncernu skupia się na maksymalizowaniu ochrony osób znajdu-
jących się w chwili wypadku we wnętrzu samochodu. Przykładem
takiego rozwiązania jest kabina pasażerska o mocnej konstrukcji,
wyposażona w strefy zgniotu. Mercedes-Benz opatentował ją 
w 1951 r. Kolejnym przykładem innowacji jest pirotechniczna
poduszka powietrzna oraz napinacz pasów bezpieczeństwa, które
wprowadził do produkcji seryjnej w 1981 r. W zasadzie w każdym
nowoczesnym samochodzie tkwi jakaś cząstka innowacyjności
Mercedes-Benz.

Kiedy pojawiły się systemy ABS, ESP i BAS?
Systemy te stanowią dziś standard niemalże u wszystkich produ-

centów. System ABS, zapobiegający blokowaniu się kół, koncern
wprowadził po raz pierwszy w 1978 r., zaś elektroniczny układ stabi-
lizacji toru jazdy ESP w 1995 r., a rok później – asystent hamowania

BAS. Jako pierwszy producent
samochodów na świecie Mercedes-
Benz połączył środki bezpieczeń -
stwa aktywnego ze środkami
pasywnymi. System PRE-SAFE
otworzył w 2002 r. nowy rozdział 
w historii techniki bezpieczeństwa.
W ubiegłej dekadzie niemal co roku koncern wprowadzał innowacje,
których ukoronowaniem jest aktywny asystent zmiany pasa ruchu
oraz ATTENTION ASSIST, zmniejszający ryzyko typowych 
przyczyn wypadków podczas zmiany pasa ruchu lub w wyniku prze-
męczenia. Pozwala on określić limit prędkości, utrzymać tor jazdy
samochodu, dostrzec to, co jest w tzw. martwym kącie, a jak system,
rozpozna objawy przemęczenia, to wyświetli na tablicy mrugającą
filiżankę kawy, aby zasugerować kierowcy zjazd do najbliższej stacji 
z barem. Patrząc w lusterko wsteczne w Mercedesie nie zdajemy sobie
sprawy, ile tam kryje się czujników związanych z bezpieczeństwem.

I o tym właśnie porozmawiamy w kolejnym wywiadzie za miesiąc.
Dziękuję bardzo za rozmowę.

Jerzy Mazur




