
IS
SN

 1
64

2-
14

34SIERPIEŃ 2013 
nr 8 (147)

JUŻ OTWARTY!

08.indd   1 7/28/13   9:58 PM



2REKREACJA rynek Łódzki   8(147) 2013

Centrum Wypoczynkowo-Konferencyjne 
SOLARIS w Łazach ma 4 gwiazdki i jest 
jednym z nielicznych obiektów w tej czę-

ści polskiego wybrzeża, które posiadają tak 
wysoki standard wyposażenia. Położony jest 
200 metrów od morza i w 10 minut dojdzie-
my spacerkiem do centrum kurortu. Ma 250 
miejsc noclegowych, w tym luksusowe dwu-
poziomowe apartamenty z aneksem kuchen-
nym, kryty basen z gejzerami, sauny, korty 
tenisowe oraz klimatyzowane sale konferen-
cyjne na 160 osób (z możliwością podziału 
na mniejsze) z kompletnym wyposażeniem 
multimedialnym.

– Oferujemy znakomite warunki na wszelkiego ro-
dzaju eventy i spotkania biznesowe. Jesteśmy elastyczni 

cenowo i szybko reagujemy na zmiany w programie 
imprezy – podkreśla Kamil Ziętara, menedżer 
Centrum. Szkolili się tu między innymi pra-
cownicy firm: Arka, Ferrero, Husqvarna, Ly-
reco, Mercedes, Unibaltic, Whirlpool i Żab-
ka. Obiekt jest otoczony lasem i można tu 
zaplanować przeloty balonem, rejsy statkiem, 
skoki na bungee, eskapady poduszkowcem po 
jeziorze Jamno lub rajdy quadami po lasach 
i plaży. Testowaliśmy obiekt w lipcu i może-
my zaświadczyć, że te 4 gwiazdki nie spadły 
tu z nieba, lecz wypracowane są perfekcyjną 
obsługą, doskonałą kuchnią i wizjonersko 
zrealizowanym obiektem rekreacyjno-szkole-
niowym. Gorąco zapraszamy!

Jerzy Mazur

Solaris4oooo

08.indd   2 7/28/13   9:58 PM



2REKREACJA rynek Łódzki   8(147) 2013

Centrum Wypoczynkowo-Konferencyjne 
SOLARIS w Łazach ma 4 gwiazdki i jest 
jednym z nielicznych obiektów w tej czę-

ści polskiego wybrzeża, które posiadają tak 
wysoki standard wyposażenia. Położony jest 
200 metrów od morza i w 10 minut dojdzie-
my spacerkiem do centrum kurortu. Ma 250 
miejsc noclegowych, w tym luksusowe dwu-
poziomowe apartamenty z aneksem kuchen-
nym, kryty basen z gejzerami, sauny, korty 
tenisowe oraz klimatyzowane sale konferen-
cyjne na 160 osób (z możliwością podziału 
na mniejsze) z kompletnym wyposażeniem 
multimedialnym.

– Oferujemy znakomite warunki na wszelkiego ro-
dzaju eventy i spotkania biznesowe. Jesteśmy elastyczni 

cenowo i szybko reagujemy na zmiany w programie 
imprezy – podkreśla Kamil Ziętara, menedżer 
Centrum. Szkolili się tu między innymi pra-
cownicy firm: Arka, Ferrero, Husqvarna, Ly-
reco, Mercedes, Unibaltic, Whirlpool i Żab-
ka. Obiekt jest otoczony lasem i można tu 
zaplanować przeloty balonem, rejsy statkiem, 
skoki na bungee, eskapady poduszkowcem po 
jeziorze Jamno lub rajdy quadami po lasach 
i plaży. Testowaliśmy obiekt w lipcu i może-
my zaświadczyć, że te 4 gwiazdki nie spadły 
tu z nieba, lecz wypracowane są perfekcyjną 
obsługą, doskonałą kuchnią i wizjonersko 
zrealizowanym obiektem rekreacyjno-szkole-
niowym. Gorąco zapraszamy!

Jerzy Mazur

Solaris4oooo

08.indd   2 7/28/13   9:58 PM

3rynek Łódzki   8(147) 2013

Wszelkie prawa zastrzeżone.   
Wydawca nie odpowiada za treść reklam. 
All rights reserved. The editor cannot 
be held responsible for the content of 

the advertisments.

REKREACJA  2
Solaris 4****  2

WYDARZENIA  3
Łódź wnikliwego wejrzenia  3

INWESTYCJE  4
Strefa rośnie i nagradza  4

TARGI  5
Targi na jesień  5

ULICA PIOTRKOWSKA  6
Przebijemy się przez centrum  6
Zanim stąd wyjadę  6

HOTELE  7
DoubleTree by Hilton jest!  7
Hotel na dekady  7

MOTORYZACJA 8-9
Piekielnie dobre granie... na wakacje!  8
Mazda3: model w globalnej sieci  9
Komis z rekomendacją  9

NIERUCHOMOŚCI  10
Lokale za bezcen?  10

INFORMATOR MIEJSKI 11-16
Telefony, hotele, teatry, kina i muzea  11
Plan centrum Łodzi  12-13

Centrum Handlowe PTAK & PTAK Outlet  14 
andel`s Hotel Łódź  15
Modna Strefa  16

GASTRONOMIA 17-20
After Wedding w Pabianicach  17
Stek po nowojorsku  17
Impreza z bilardem  18
Kaczka w promocji  19
Tawerna sałatek  20
Kaczka z Siam Sunray 20
RYNEK  21

Mosty do przeszłości  21
Geyer Music Factory  21
Sportowe lato  21

KULTURA  22-23
Kulturalny sierpień  22
Sztuka pod gołym niebem  23
Nadciąga husaria  23

HISTORIA  24
Prawdziwe kłamstwa westernu (10)  24

RYNEK  25
Syberiada z Pixelem  25

NIGHT LIFE 25
Klub „Magnes”  25

Redaktor naczelny:  Jerzy Mazur (tel. 602 111 119)
                                     j.mazur@ambos.pl
Sekretarz redakcji:  Beata Ostojska
                                    b.ostojska@ambos.pl
Sekretariat redakcji:  ambos@ambos.pl
Dział DTP:  grafik@ambos.pl
Stale współpracują:	 Bożena	Bednarek,	Ewa	Rabiega,	
																																						 Krzysztof	 Jarczewski,	 Michał	 Kuropatwa 

	 Dariusz	Grabowski
Druk:		 Drukarnia	Offsetowa	WOWO
														 ul.	Przędzalniana	20;	94-034	Łódź
Na okładce: DoubleTree by Hilton, Łąkowa 29

© Wydawnictwo AMBOS
91-836	Łódź,	al.	I	Dywizji	14/1

tel. 602 111 119
www.rynek-lodzki.pl

W numerze:

www.rynek-lodzki.pl

Łódź  
wnikliwego wejrzenia

W	lipcu	była	celebrowana	590.	rocznica	nadania	Łodzi	praw	miej-
skich.	Na	Placu	Wolności	odbył	 się	piknik	 „Święto	Łódzkich	Rzek”,	
Muzeum	Miasta	 przygotowało	wystawę	 pt.	 „Zanim	powstała	Wielka	
Łódź”	 o	 historii	 miasta	 od	 średniowiecznych	 początków,	 poprzez	
nadanie	 praw	 miejskich,	 do	 powstania	 Łodzi	 przemysłowej	 (czynna	
do	29	września).	Zobaczymy	na	niej	kopie	aktów	lokacyjnych	z	XV	w.,	
mapy	i	ryciny	pokazujące	rozwój	przestrzenny	Łodzi	i	okolic,	oryginal-
ne	monety	koronne	z	czasów	Władysława	Jagiełły.	Na	obelisku	symbo-
lizującym	wiek	ulicy	na	początku	Piotrkowskiej	 został	 zamontowany	
element	upamiętniający	kolejną	rocznicę	powstania	łódzkiego	deptaka,	
a	na	wyremontowanych	już	odcinkach	Piotrkowskiej	urząd	miasta	uru-
chomił	dwa	punkty	informacyjne,	na	których	przewodnicy	opowiadali	
o	historii	oraz	o	tym,	 jak	na	wizerunek	miasta	wpłynie	modernizacja	
najsłynniejszej	 łódzkiej	 ulicy.	 Kosztować	 to	 będzie	 ok.	 48,5	 mln	 zł	 
i	 przyczyni	 się	 do	 przywrócenia	 Piotrkowskiej	wielkomiejskiego	 cha-
rakteru.	Jej	remont	zaczął	się	z	dwóch	stron	–	od	pl.	Wolności	oraz	od	
al.	Mickiewicza,	a	ostatnim	akcentem	będzie	przebudowa	placu	Wolno-
ści,	która	potrwa	do	końca	2014	roku.	Na	ukończonych	już	odcinkach	
widać,	 jak	zmienia	się	geometria	ulicy	–	pas	drogi	został	zwężony	do	 
6	metrów,	co	pozwoliło	poszerzyć	chodniki.	Betonową	kostkę	zastąpiły	
bardziej	wytrzymałe	płyty	granitowe,	stanęły	tu	nowe	i	jednorodne	sty-
listycznie	elementy	miejskiej	architektury:	 ławki,	kosze	i	stojaki	rowe-
rowe.	Ujednolicone	też	zostanie	oświetlenie	ulicy,	wzdłuż	której	stanie	
112	nowych,	żeliwnych	ławek	w	kolorze	antracytu,	zaś	na	64	drzewach	
założone	będą	specjalne	osłony.	Wszystko	to	będziemy	mogli	obejrzeć	
w	 trzecim	cyklu	wycieczek	pt.	„Łódź	od	drugiego	wejrzenia”,	organi-
zowanych	przez	Stowarzyszenie	Centrum	Inicjatyw	na	rzecz	Rozwoju	
„Regio”	 we	 współpracy	 z	 Biurem	 Promocji,	 Turystyki	 i	 Współpracy	 
z	Zagranicą	Urzędu	Miasta	Łodzi.	Cykl	obejmuje	osiem	cotygodnio-
wych	spacerów	z	licencjonowanym	przewodnikiem	przez	osiem	kolej-
nych	sobót	poczynając	od	3	sierpnia.	

Zaprezentowane	 zostaną	 wyszukane	 szlaki	 tematyczne	 oraz	 dwie	
wycieczki	inscenizowane,	podczas	których	uczestnicy	obejrzą	aktorów	
odgrywających	sceny	historyczne,	muzyków	i	tancerzy.	Ta	formuła	do-
skonale	sprawdziła	się	w	poprzednich	cyklach,	czego	potwierdzeniem	
była	duża	frekwencja	wśród	łodzian.	Przewodnikami	są	prawdziwi	pa-
sjonaci,	którzy	na	co	dzień	aktywnie	uczestniczą	w	życiu	miasta	i	starają	
się	zarażać	Łodzią	innych:	Maciej	Kronenberg	(autor	„Przewodnika	po	
filmowej	Łodzi”,	prezes	stowarzyszenia	REGIO),	Joanna	Orzechowska	
(autorka	 przewodnika	 „Podwórka	 Piotrkowskiej”,	 punkt	 dla	 Łodzi	
2012,	lider	30under30),	Alina	Jabłońska	(działaczka	Towarzystwa	Przy-
jaciół	 Łodzi),	 Beata	 Arabska	 (przewodniczka	 zajmująca	 się	 teatralną	
częścią	 wycieczek).	 Stowarzyszenie	 planuje	 w	 sierpniu	 także	 zwiedza-
nie	 innych	 zakątków	 Łodzi	 –	 obejrzymy	 Stoki,	 Radiosta-
cję,	 Kąty,	 Zdrowie	 i	Helenów,	 a	 uczestnictwo	
w	 wycieczkach	 jest	 bezpłatne.	Na	 te	
wycieczki	 warto	 ze	 sobą	 zabrać	
wydany	 przez	 Fundację	 Ulicy	
Piotrkowskiej	 album	 „Potęga	
Łodzi	 2010-1012.	 Otwórz	 oczy	 –	
zobacz	wielką	 Łódź”,	 zawierający	
240	zdjęć	zgłoszonych	do	trzech	ko-
lejnych	 edycji	 konkursu	 fotograficz-
nego	 „Potęga	 Łodzi”	 z	 lat	 2010-2013.	
Można	 go	 jeszcze	 dostać	 w	 Wydziale	
Kultury	UMŁ.	 	 (jm)

WYDARZENIA

Wyremontowany pierwszy 
odcinek Piotrkowskiej

Fot. K. Jarczewski

oooo
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W lipcu Janusz Piechociński, Wicepremier 
i Minister Gospodarki, wręczył zezwolenia dla 
inwestorów w Łódzkiej Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej SA. Łączne nakłady inwestycyjne za-
deklarowane przez inwestorów wyniosą ponad 
236 mln zł, dzięki czemu powstanie 690 nowych 
miejsc pracy, a 3085 dotychczasowych zostanie 
utrzymanych. Nowi inwestorzy 
to spółki LEK, ASTI, HTL-Strefa, 
Sonoco Poland-Packaging Services, 
Hutchinson Poland, Amber Ener-
gia Centrum Usług, Infosys BPO 
Poland oraz Elfa Pharm. Pierwsza 
z wymienionych firm wchodzi  
w skład grupy NOVARTIS, która 
prowadzi w Polsce działalność w ramach między-
narodowej grupy SANDOZ. W Strykowie zloka-
lizowane jest Centrum Produkcyjno-Logistyczne 
spółki. Firma zbuduje tu nowy budynek i roz-
buduje zaplecze logistyczno-magazynowe za 125 
mln zł, zatrudniając 130 nowych pracowników; 
docelowo zatrudnienie wyniesie tu 
373 pracowników. ASTI zbuduje  
i wyposaży halę produkcyjną z za-
pleczem socjalnym, magazynem  
i laboratorium w Przykonie. Spół-
ka zamierza wprowadzić na rynek 
szeroką gamę dodatków do żyw-
ności. Planowane nakłady inwesty-
cyjne to co najmniej 1 mln zł do 
końca 2016 r. Zatrudnionych zostanie 5 osób.  
HTL-Strefa produkuje bezpieczne nakłuwacze do 
użytku szpitalnego, lancety do użytku osobistego 
oraz igły insulinowe wykorzystywane w leczeniu 
cukrzycy. Spółka rozbuduje zakład w Łęczycy, co 
pozwoli stworzyć 10 nowych miejsc pracy (wraz z 

utrzymaniem 654 pracowników). Wydatki inwe-
stycyjne firmy opiewają na 3,4 mln euro. 

Z kolei Sonoco Poland Packaging Services 
zbuduje nowy zakład opakowań w Kutnie za 17,4 
mln zł, zatrudniając 25 pracowników. Hutchinson 
Poland planuje rozbudowę obecnego zakładu, co 
zwiększy jego możliwości produkcyjne uszczelek 

karoseryjnych oraz 
profili TPV z termo-
plastiku. Klientami 
firmy są światowi 
liderzy branży mo-
toryzacyjnej. Ozna-
cza to 250 nowych 
miejsc pracy (wraz z 

utrzymaniem 732) w Łodzi oraz wydatki inwesty-
cyjne w wysokości co najmniej 75 mln zł. Amber 
Energia Centrum Usług należy do grupy Amber 
Energia SA, która działa na rynku sprzedaży ener-
gii elektrycznej i energetyki odnawialnej. Spółka 
świadczy usługi kadrowo-księgowe, call center, 

zarządzania bazami 
danych oraz systema-
mi i infrastrukturą 
IT. Centrum zainwe-
stuje ponad 1 mln zł 
i zatrudni 10 pracow-
ników. To pierwszy 
najemca powierzch-
ni biurowych ŁSSE  

w zrewitalizowanej fabryce L. Grohmana przy 
ul. Tymienieckiego 22/24. Infosys BPO Poland 
zajmuje się obsługą procesów BPO (Business Pro-
cess Outsourcing), świadcząc usługi dla klientów 
zewnętrznych w 24 krajach europejskich. Nowa 
inwestycja pozwoli zwiększyć zatrudnienie, po-

wierzchnię biurową oraz rozbudować zaplecze 
techniczne. Spółka zatrudni 260 nowych pracow-
ników (wraz z utrzymaniem 1456 dotychczaso-
wych miejsc pracy) i poniesie wydatki inwestycyj-
ne w wysokości 2,4 mln zł. Pod koniec miesiąca 
kolejne zezwolenie na prowadzenie działalności 
gospodarczej w strefie otrzymała firma Elfa 

Pharm. Projekt przewiduje uru-
chomienie zakładu produkcji ko-
smetyków i wyrobów sanitarno-hi-
gienicznych w Podstrefie Chociw. 
Elfa Pharm wchodzi w skład Grupy 
ELFA, do której należą spółki dzia-
łające w Kijowie oraz Korosten. 
Firma zatrudni na terenie ŁSSE 30 

pracowników i zainwestuje 8 mln zł. 
Przez ponad 16 lat istnienia ŁSSE wydano 

227 zezwoleń oraz przeprowadzono inwestycje 
o łącznej wartości blisko 10 mld zł, dzięki czemu 
stworzono blisko 26 tysięcy miejsc pracy. ŁSSE 
jest jedną z najlepiej ocenianych przez inwesto-

rów stref ekonomicznych w Polsce.  
Według raportu fDi Magazine 
ŁSSE zajmuje 3 miejsce w Europie 
i 18 miejsce wśród stref ekono-
micznych na świecie. Z kolei we-
dług rankingu brytyjskiego dwu-
miesięcznika „Digital Marketing 
Awards 2012” ŁSSE zajęła 1 miejsce 
w Europie oraz 4 miejsce na świecie  

w kategorii stref ekonomicznych.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna usta-

wicznie się rozwija, ale także nagradza przed-
siębiorców strefy wspierających artystów.  
W ubiegłym roku statuetkę ŁSSE autorstwa Zo-
fii Władyki otrzymał w kategorii „Inwestor-Me-
cenas” Jerzy Czubak z Amcor, zaś prof. Witold 
Warzywoda – statuetkę za „niezłomność w dzia-
łalności wystawienniczej i łączenie środowisk 
plastyków”. W kategorii „Ważne dla Łodzi” na-
grodę odebrała  Marzena Bomanowska za książkę  
„7 rozmów o Katarzynie Kobro”. W tym roku 
tytuł „Inwestor-Mecenas” trafił do Ceramiki Pa-
radyż za wspieranie Festiwalu Designe’u w Łodzi 
i współpracę z ASP. Tytuły „Ważne dla Łodzi”  
i statuetki odebrali: Ireneusz Kowalewski za  
20 lat Oscarów Jazzowych, Irmina Kubiak i Ja-
cek Kłak za przywrócenie Łodzi mody w jej naj-
lepszym wydaniu poprzez FashionPhilosophy  
Fashion Week Poland. Gratulujemy!

Jerzy Mazur, zdjęcia Paweł Nowak  

Strefa rośnie i nagradza

Ireneusz 
Kowalewski

Irmina Kubiak  
i Jacek Kłak
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pracowników i zainwestuje 8 mln zł. 
Przez ponad 16 lat istnienia ŁSSE wydano 
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o łącznej wartości blisko 10 mld zł, dzięki czemu 
stworzono blisko 26 tysięcy miejsc pracy. ŁSSE 
jest jedną z najlepiej ocenianych przez inwesto-

rów stref ekonomicznych w Polsce.  
Według raportu fDi Magazine 
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i 18 miejsce wśród stref ekono-
micznych na świecie. Z kolei we-
dług rankingu brytyjskiego dwu-
miesięcznika „Digital Marketing 
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wicznie się rozwija, ale także nagradza przed-
siębiorców strefy wspierających artystów.  
W ubiegłym roku statuetkę ŁSSE autorstwa Zo-
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Fashion Week Poland. Gratulujemy!

Jerzy Mazur, zdjęcia Paweł Nowak  

Strefa rośnie i nagradza

Ireneusz 
Kowalewski

Irmina Kubiak  
i Jacek Kłak
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II półrocze w kalendarzu Międzynarodowych Tar-
gów Łódzkich zapowiada się bardzo interesująco.  
W październiku odbędzie się VI edycja Międzyna-
rodowych Targów Żywności Ekologicznej i Trady-
cyjnej NATURA FOOD, najważniejsza impreza 
branży produktów ekologicznych i tradycyjnych w 
Polsce i Europie Środkowej. Równolegle odbędzie 
się także II edycja Targów Ekologicznego Stylu Życia 
beECO. Obie imprezy to idealna okazja do obserwa-
cji trendów rządzących polskim rynkiem ekologicznym.  
Oficjalnym partnerem targów jest grupa IFOAM EU, europejska struktura 
Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego, która podczas tar-
gów celebrować będzie jubileusz 10-lecia działalności w Europie. Poprzednia 
edycja NATURA FOOD zgromadziła ponad 200 wystawców z całej Polski  
i zagranicy, a targi odwiedziło 10 tys. zwiedzających (w tym 120 dziennika-
rzy). Po raz pierwszy do obu wspomnianych imprez dołączy Festiwal Kawy, 

Herbaty i Czekolady. Będzie to święto przedstawicieli branży 
oraz wszystkich miłośników tych po-

pularnych napojów i słodkości. Są 
jeszcze wolne miejsca na stoiska,  
a zgłoszenia przyjmowane są do  

23 sierpnia. W październiku od-
będą się również V Targi Uroda 

i Estetyka, a imprezie towarzy-
szą Targi LUX & ELEGAN-
CE oraz Salon Urody i Pie-
lęgnacji Matki i Dziecka. Tu 
również jest jeszcze wolna 

powierzchnia wystawienni-
cza i zgłoszenia można składać 
do 2 września. Zapraszamy! 

Targi na jesień
Uroda i Estetyka 2012

Natura Food 
2012
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t Na jakim etapie są plany zagospodarowania 
ul. Piotrkowskiej? 

Rok temu w Biurze Architekta Miasta zostały 
narysowane wytyczne do tych planów. Od tego 
czasu Miejskie Przedsiębiorstwo Urbanistyczne 
zamienia je na rysunki i teksty planów, jednocze-
śnie konsultujemy nasze propozycje z właściciela-
mi i mieszkańcami. Niezbędnym wyznacznikiem 
miejscowych planów zagospodarowania ulicy 
Piotrkowskiej są drogi w środku kwartałów. Będą 
to meandryczne, wewnętrzne uliczki zagęszczają-
ce siatkę przy Piotrkowskiej, żeby nie dokonywać 

wyburzeń, wykorzystujące wolną przestrzeń. Są 
po to, by z dostawami dotrzeć do posesji od tyłu. 
Chcemy ożywić inwestycyjnie środki kwartałów, 
które są trochę martwe i składające się z tkanki 
trzeciego, a nawet czwartego sortu. I chcemy to 
zrobić przy najmniejszej ingerencji – jak trzeba 
będzie przejść z drogą przez oficynę, to nie bę-
dziemy jej wyburzać, tylko utworzymy w niej bra-
mę, np. zabierając kawałek parteru. Wyznaczamy 
również miejsca na piętrowe parkingi. 
t A jeśli lokatorzy postawią tam sobie bramy  
z kodem dostępu? 

Jeśli to będą ulice publiczne, nie będą 
mogli tego zrobić. Ale wówczas tę przestrzeń 
musi wykupić miasto i utrzymywać ją z tych 
wewnętrznych dróg. Właściciele podwórek 
obok mogą zrobić wjazdy do swoich posesji, 
jak np. przy Piotrkowskiej 89 – udostępnić 
prywatne podwórko. Jest tam masa gastro-
nomii, banków i instytucji publicznych, jest 
więc ogólnie dostępną przestrzenią publicz-
ną. Takie rozwiązania ożywią podwórka. 

t Ale słyszałem, że niektóre parkingi są bloko-
wane przez lokatorów. 

Staramy się negocjować ze wspólnotami. Posta-
wy są różne – od aplauzu ze strony właścicieli lokali 
użytkowych, po niechęć lokatorów. Dojście do tzw. 
integratorów przestrzeni z piętrowymi parkingami 
w kwartałach przez prywatne posesje będzie indy-
widualną decyzją właścicieli, ale myślę, że szybko ją 
podejmą, bo spowoduje to przepływ klientów przez 
podwórka, a bramy mogą na noc zamykać. Miasta 
nie stać na budowę parkingów, muszą to zrobić in-
westorzy, którzy na nich zarobią.
t Remont Piotrkowskiej zakończy się w przy-
szłym roku. To chyba dobry moment, żeby naci-
skać na takie rozwiązania...

Musi powstać lobby użytkowników i właści-
cieli lokali, popierające proponowane rozwiąza-
nia. Mamy gotowe projekty takich integratorów 
– np. przebicie między ulicami Tuwima a Mo-
niuszki. Będzie to inwestycja miejska. Mam na-
dzieje, że zrealizujemy ją bardzo szybko. 

Rozmawiał: Jerzy Mazur

Rozmowa z Markiem Janiakiem, Architektem Miasta

Przebijemy się przez centrum

Rozmowa z właścicielem  
kilku lokali użytkowych  

na ul. Piotrkowskiej 

?

Zanim stąd wyjadę
t Od kilku pokoleń prowadzi Pan przy 
Piotrkowskiej różne firmy. Podobno chce 
się Pan stąd wyprowadzić, a nawet wyje-
chać z Łodzi.... 

Bo k...(tiiiit!) ręce opadają, jak przed-
stawiciele władz gminy, radni i niektórzy 
właściciele lokali podchodzą do tego te-
matu. Ale zanim stąd wyjadę, doprowa-
dzę kilka spraw do końca, nawet jeśli będę 
musiał się ze wszystkimi pokłócić.  
t Z kim najpierw?

Z właścicielami marketów i centrów 
handlowych. Powinny być zamknięte  
w soboty i niedziele, jak w Niemczech  
i innych cywilizowanych krajach świa-
ta. Gdy w jedną z czerwcowych niedziel 
ze względu na święto religijne markety  
i centra były zamknięte, obroty sklepów  
z Piotrkowskiej poszybowały w górę kil-
kakrotnie. To pokazuje skalę problemu 

firm handlowych z ulicy. A władze miasta 
oddają Manufakturze bez walki takie im-
prezy, jak święto Łodzi, jarmarki, orkie-
stry św. pomocy itp., itd.
t Z kim później?

Z ludźmi odpowiedzialnymi za brak 
profesjonalnych, wielopoziomowych 
parkingów w centrum miasta. I nie tylko  
o władze mi chodzi, ale również właścicieli 
nieruchomości, którzy nie chcą, żeby dro-
gi dojazdowe do parkingów przebiegały 
po ich terenach. Wiem, że plany par-
kingów są, ale nie ma woli, aby to do 
końca zrealizować.
t Chciałby Pan zamknąć wjazd sa-
mochodów na Piotrkowską?

Nie. Ale trzeba ograniczyć tu 
ruch. Musi być jednokierunkowy  
w obrębie kwartału, a po 
jednej stronie ulica musi 

mieć miejsca parkingowe, nawet po 
wyższych opłatach niż w samym cen-
trum – jak w niektórych stolicach  
Europy. 
t A lumpeksy, banki i GSM-y na Piotrkow-
skiej?

Władze miasta powinny opracować 
dla właścicieli nieruchomości przy Piotr-
kowskiej obligatoryjny wykaz, ile tu po-
winno być na jednym odcinków sklepów 
określonego typu, banków oraz salonów 

z telefonami komórkowymi. 15 lat 
temu była na przetargach ostra wal-
ka o każdy sklep na Piotrkowskiej, 
bo to dawało prestiż. Teraz lokale 
są po 40 zł za metr, a i tak nich ich 
nie kupuje. Tu muszą wrócić naj-
lepsze marki odzieżowe!  

 Notował: Jerzy Mazur
zdjęcia: archiwum
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W lipcu przy ul. Łąkowej 29 rozpoczął działalność pierwszy  
w Polsce hotel sieci DoubleTree by Hilton. Hotel powstał na tere-
nie dawnej łódzkiej Wytwórni Filmów Fabularnych (WFF) i styli-
styką nawiązuje do filmowej historii miasta. Inwestorem obiektu 
jest Grupa TOYA, projektantem – pracownia Kuryłowicz&Asso-
ciates, a generalnym wykonawcą – firma BUDIMEX. Hotel ma 
200 pokoi, w tym 10 apartamentów oraz apartament prezydencki, 
centrum wellness z basenem, saunami, jacuzzi, siłownią oraz SPA. 
Po uroczystym otwarciu dyrektor generalny hotelu Sławomir No-
wak zaprosił dziennikarzy na lunch do restauracji Four Colors, 
gdzie przekonaliśmy się, że szef kuchni Rafał Zgajewski reprezen-
tuje światową klasę przygotowywania potraw. Hotelowi goście 
mogą korzystać z bezpłatnego, szybkiego i bezprzewodowego in-
ternetu. W pokojach mają dostęp do 150 programów telewizyjnych 
oraz bogatej biblioteki VOD. Wnętrza hotelu zdobią obrazy wy-
bitnego polskiego malarza Andrzeja Fogtta, a na elewacji budyn-
ku jest kadr z „Zakazanych Piosenek”, pierwszego powojennego 
filmu zrealizowanego w Łodzi. W hotelu mieści się także Kino 3D, 
utworzone w byłej sali kolaudacyjnej łódzkiej WFF. – DoubleTree by 
Hilton to czterogwiazdkowy hotel klasy premium – mówił podczas otwar-
cia Witold Krawczyk, prezes zarządu Grupy TOYA. – Prace nad jego 
budową rozpoczęły się w pierwszej połowie 2011 roku i trwały ponad 
dwa lata. Dziś śmiało możemy stwierdzić, ze jesteśmy dumni z końcowego 
efektu. W zaplanowanym terminie udało nam się zbudować nie tylko 
światowej klasy hotel, ale też zachować historyczny i kulturowy kontekst 
miejsca, w którym powstał. 

DoubleTree by Hilton wraz dawnymi halami łódzkiej WFF 
tworzy kompleks oferujący ponad 4,5 tys. mkw. przestrzeni kon-
gresowo-wystawienniczych. Można tu organizować imprezy na 
ponad 1500 osób. W części hotelowej jest 8 sal konferencyjnych, 
sala balowa, boardroom oraz obszerne foyer. W czerwcu gościły 
tu Fotofestiwal i Festiwal Dobrego Smaku, niebawem odbędzie 
się zgrupowanie modelek ogólnopolskiego finału the Look of 
the Year, przewidywane są niektóre imprezy festiwalu Łódź Art 
Design, tu odbędą się także obchody 60. rocznicy powstania 
łódzkiej PWSFiT oraz konferencja Polskiej Izby Komunikacji 
Elektronicznej.  Chapeau bas, TOYA!                  Jerzy Mazur

Hotel na dekady
Dwa pytania do Jeremy’ego Smitha, regional-
nego dyrektora rozwoju marki DoubleTree  
by Hilton w Europie i Afryce

t Rozmawialiśmy rok temu podczas zakłada-
nia wiechy na hotelu. Dzisiaj chyba jest Pan 
bardziej zadowolony...

To niesamowite, że w tak krótkim cza-
sie powstał hotel tej klasy. Jesteśmy z niego 
dumni i mamy teraz pewność, że spełni on 
oczekiwania gości. To pierwszy hotel Do-
ubleTree by Hilton w Polsce, ale trzy inne 
hotele są w fazie budowy – we Wrocławiu, 
Krakowie i Warszawie. W Europie mamy 45 
hoteli. Pierwszy hotel DoubleTree otworzy-
liśmy w Cambridge 4 lata temu. Przejście od 
zera do takiej liczby obiektów w cztery lata 
świadczy o niezwykłej determinacji i konse-
kwencji naszej firmy.

t Cztery gwiazdki zobowiązują. Jak wybieracie 
franczyzobiorcę?

Mamy zespół znakomitych deweloperów 
w Europie, jeden z nich działa w Polsce. To 
oni nam wskazują obiekty, bo nie każdy kwa-
lifikuje się do marki DoubleTree. Oceniamy 
ich stan, badamy inwestorów oraz możliwo-
ści rozwoju danego miasta i regionu. Grupa 
HILTON Worldwide posiada ponad 3800 
hoteli w 88 krajach świata: poza DoubleTree 
są jeszcze Waldorf Astoria Hotels & Resorts, 
Conrad Hotels & Resorts, Hilton Hotels  
& Resorts, Embassy Suites Hotels, Hilton 
Garden Inn, Hampton Hotels, Homewood 
Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton 
oraz Hilton Grand Vacations. W wypadku 
Łodzi bardzo wysoko oceniliśmy zarówno 
projekt inwestycyjny grupy TOYA, jak i moż-
liwości rozwoju miasta. Nie pomyliliśmy 
się, co potwierdziło tempo budowy. Hotelu 
nie buduje się przecież 
na dwa-trzy lata, lecz 
na dekady. A Polska 
ma bardzo dobry 
standing i wiel-
kie możliwości  
w przyszłości. 
(Not. jm)

JEST!

HOTELE
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ejmotoryzacji
Piekielnie dobre granie... 

na wakacje!

Jedziesz 
na wakacje i masz  

kiepski sprzęt w samochodzie?
Wpadnij do serwisu audiomania przy  

ul. Kolumny 122/128 (tel. 501 490 543 oraz 516 879 839). 
Zainstalujesz 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 alar-

mach, satelitarnych systemach monitorowania i systemach 
ksenonowych. Zajrzyj na www.caraudiomania.pl  

i wpadnij do nas na konsultacje. 

Doradzimy, jak 
przygotować samochód 

na wyjazd!

08.indd   8 7/28/13   10:00 PM
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Nowa Mazda3 hatchback zadebiutowała 
26 czerwca równocześnie w kilku mia-

stach świata, a gospodarzami premierowych 
wydarzeń były Londyn, Melbourne, Nowy 
Jork, Petersburg i Stambuł. Pięciodrzwiowy 
kompakt jest trzecim przedstawicielem no-
wej generacji pojazdów prezentujących au-
torską stylizację  „KODO – Dusza Ruchu”  
i cały szereg przełomowych technologii 
SKYACTIV, dołączając tym samym do mo-
deli Mazda CX-5 i Mazda6. Mazda3 zade-

biutowała w 2003 r., zdobywając do dziś 
ponad 130 prestiżowych nagród. Na tech-
nologie SKYACTIV składają się lekkie silni-
ki, skrzynie biegów, podwozie i nadwozie, 
które zostały opracowane przez Mazdę od 
zera. Nowy model ma całkowicie odnowio-
ne wnętrze i oferuje możliwość połączenia 
internetowego – wyposażony między inny-
mi w radio AhaTM jest jednym z pierwszych 
samochodów segmentu C, którego pasaże-
rowie są podłączeni do globalnej sieci. Jest 

także najnowszym modelem opracowanym 
według strategii „Odpowiedzialny Zoom-
-Zoom”, zgodnie z którą koncern buduje 
samochody ekonomiczne i bezpieczne, 
równocześnie dostarczające wiele przyjem-
ności z jazdy. Nowy kompakt stanowi nie-
mal jedną trzecią globalnej sprzedaży marki 
i jest istotną częścią planów firmy. W sprze-
daży znajdzie się jesienią i warto wtedy od-
wiedzić jedyny autoryzowany salon i serwis 
Mazdy w Łodzi przy ul. 3 maja 1/3.     (jm)

Model w globalnej  

sieci

Auto-Komis „Orzeł” (al. Jana Pawła II/Oby-
watelska, tel. 609 812 812, 609 821 221) zajmuje 
się sprzedażą samochodów używanych od 2000 
r. Dzięki wieloletnim doświadczeniom firma 
wypracowała wysoki standard obsługi klienta  
i zapewnia najwyższą jakość usług. Oferta komisu 
jest skierowana do ludzi o różnych preferencjach 
i nie skupia się na jednym segmencie aut – każ-
dy znajdzie tu coś dla siebie spośród ponad 200 
pojazdów. Czynny jest 7 dni w tygodniu i oferuje 
skup za gotówkę, wstawienie auta w komis, przy-
gotowanie go do sprzedaży i wystawienie oferty  
w portalach internetowych. Można tu także za-
rejestrować pojazd i uzyskać kredyty z gwarancją 
najniższej raty, oraz załatwić leasing i ubezpiecze-
nie komunikacyjne. Zanim tu wpadniesz, obej-
rzyj stronę www.orzel-komis.pl 

Zapraszamy!

Komis z doświadczeniem

08.indd   9 7/29/13   4:39 PM



10 rynek Łódzki   8(146) 2013

Skansen  
w Nagawkach

Nagawki 15A, 95-061 Dmosin 
Tel. +48 722 007 525 

biuro@nagawki.pl   www.nagawki.pl

t Dochody miasta ze sprzedaży lokali gminnych 
maleją. Dlaczego?

Łodzianie niechętnie wykupują lokale na 
własność. Taka transakcja może być bardzo 
ryzykowna w perspektywie czasu. W Łodzi 
jest już niewiele lokalizacji w przyzwoitym 
stanie technicznym. Poza tym nierucho-
mości są źle zarządzane, mało jest licencjo-
nowanych zarządców. Przeglądając strony 
internetowe rejonowych jednostek nigdzie 
nie spotkałem informacji o kompetencjach 
zawodowych zarządcy, ani jego numeru 
licencji. Wiele nieruchomości nadaje się 
praktyczne tylko do rozbiórki.
t Co daje program rewitalizacji Mia100 Ka-
mienic?

Chwała gminie za ten program, ale to 
za mało. Zaniedbania sięgają niepamięt-
nych czasów i gmina zawsze się tłumaczyła 
brakiem pieniędzy. A jak już uda się docze-
kać remontu, to zwykle jest on połowiczny  
i szalenie kosztowny. Kolejne reformy ogra-
niczają się do zapowiedzi i realizacji głównie 
podwyżek czynszów. Tylko dzięki ofiarności 
mieszkańców, lokatorów i najemców nieru-
chomości odzyskują blask. 
t Proponuje Pan wyprzedaż lokali za bezcen?

Wystarczy po rozsądnej cenie sprzeda-
wać więcej mieszkań i lokali. Korzyści będą 

przede wszystkim finansowe. Na nowych 
właścicieli spadnie trud utrzymania lokalu  
i nieruchomości, remonty, wyższe opłaty, po-
datki oraz pozostałe uciążliwości. A miasto 
spije tylko śmietankę. Proponowane warunki 
wykupu mieszkań i lokali nie są znowu takie 
atrakcyjne, jest bonifikata, ale od niskiej ceny. 
Wartość lokali w stosunku do ich stanu jest 
moim zdaniem mocno przeszacowana. 
t Jak ma Pan rady dla kupujących?

Liczmy swoje pieniądze – nie kupujmy 
byle czego, bo nie zawsze trzeba być wła-
ścicielem lokalu, żeby godnie żyć. Dopóki 
łódzkie nieruchomości nie zostaną zrewi-
talizowane, będą odstraszać, a nie zachęcać 
mieszkańców i inwestorów. Gmina musi 
bardziej dbać o czystość i porządek na ulicy. 
Często widzimy przecież w reprezentacyj-
nej części Piotrkowskiej pijanych i śpiących 
przy pomnikach lumpów, a wystarczy nasi-
lić tam kontrole Straży Miejskiej. Zaintere-
sowanych zachęcam do odwiedzenia strony 
www.tomaszbleszynski.pl – jest tam mnó-
stwo fachowej informacji o rynku nierucho-
mości w Polsce. 
Dziękuję za rozmowę.      Jerzy Mazur

Rozmowa z Tomaszem Błeszyńskim, 
doradcą rynku nieruchomości

Pomniki do spania?

Fot. GS

NIERUCHOMOŚCI

Lokale gminne  
za bezcen? 
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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 

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 

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 

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 

MUZEUM SZTUKI - ms2
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

andel’s****

Łódź,
ul. Ogrodowa 1
tel. 42 279-10-00
info@andelslodz.com
www.vi-hotels.com/pl/andels-lodz/

AVIATOR***

Pabianice,
ul. Św. Rocha 8/10
tel. 42 292-19-81
recepcja@hotelaviator.com.pl
www.hotelaviator.com.pl

DZIKIE
WINO

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

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

WILLA
IMPRESJA

Łódź,
ul. Łąkowa 29
tel. 42 208-80-00
www.doubletree.hilton.pl

DoubleTree
by Hilton****
otwarcie
w II kwartale 2013 r.

GRAND***

Łódź,
ul. Piotrkowska 72
tel. 42 633-99-20
grand@hotel.com.pl
www.grand.hotel.com.pl

mHotel***

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

REYMONT***

Łódź,
ul. Legionów 81
tel. 42 633-80-23
reymont@hotelewam.pl
www.hotelewam.pl
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Zalety: Wyjątkowe chwile tylko w wyjątkowym miejscu  Sprawdź: www.andelslodz.com 
Skontaktuj Się: ul. Ogrodowa 17, 91-065 Łódź,  +48 42 279 10 00, Fax: +48 42 279 10 01, ✉ info@andelslodz.com, www.andelslodz.com 

Wyśmienita kuchnia fusion pobudzająca zmysły. 
Designerskie wnętrza ze sztuką w tle. 
Profesjonalna obsługa i pomoc w organizacji. 
Zasługujesz na to.

Zorganizuj przyjęcie w gronie rodziny, znajomych lub 
współpracowników w andel’s Hotel Łódź. Gwarantujemy, że 
na długo pozostanie w Twojej pamięci.

w yjąt kOwe Mie jsce ,  rOdzinn a at MOsF er a 

10% zniżki 
na uSługi 

gaStronomiczne 
z „rynkiem łódzkim“. 

ważne do 30.09.2013
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chsmaków
rekomenduje JERZY MAZUR

Stek po nowojorsku

rynek Łódzki   8(147) 2013

„Irish Pub” zaprasza w sierpniu na smakowity New York Steak, 
marynowany wcześniej w amerykańskim bourbonie i podany z fa-
solką, boczkiem oraz miętą. To duże danie, najedzą się nawet dwie 
osoby, ale gdyby co – warto zamówić jedną z wielu serwowanych tu 
sałatek, a godne polecenia są także desery. Smacznego!

Hotel „Aviator” zaprasza 31 
sierpnia 2013r. na After 

Wedding Party. Koszt zaproszenia 
na parę wynosi 379 zł bez noclegu, 
a z noclegiem 499 zł. W cenie jest 
welcome drink, bufet z ciepłymi  
i zimnymi daniami oraz przekąskami 
przez całą noc, 0,5 litra wódki na 
parę, dodatkowe alkohole w promo-

cyjnych cenach, a napoje bezalko-
holowe bez ograniczeń. W cenie 
jest też sesja zdjęciowa, atrakcje i 
niespodzianki podczas zabawy oraz 
oprawa muzyczna. Kto zostanie na 
noc – rano zje śniadanie w cenie 
balu z noclegiem. Więcej na stronie 
www.hotelaviator.com.pl oraz pod 
tel. 42 292 19 81. Zapraszamy!

After Wedding Party 
w Pabianicach

New York Steak V

Świezy ananas 
w sosie kolen-
drowym V

Zupa trójwarstwowa 
z rukoli, pomidorów 
i sera X

08.indd   11 7/29/13   4:31 PM



rynek Łódzki   8(147) 2013

FIND US ON FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT

Poznaj prawdziwy smak Indii

Impreza  
z bilardem

Jeśli szukacie miejsca na imprezę, które zaangażuje wszyst-
kich uczestników, to wybór klubu FRAME będzie strzałem  
w dziesiątkę. Przestronne, niekonwencjonalne wnętrza (ponad 
1000 mkw.!) pozwalają na organizowanie eventów o różnym 
charakterze –zarówno kameralnych spotkań, jak i dużych spo-
tkań nawet na 300 osób. Do dyspozycji jest tu 21 stołów bilar-
dowych, piłkarzyki, darts, parkiet na tańce i występy. Wachlarz 
możliwych atrakcji jest szeroki. Klub proponuje rozwiązania 
wykorzystujące element rywalizacji towarzyszący rozgrywkom 
sportowym. Dużą popularnością cieszą się imprezy turniejowe 
w bilard, darts, czy trambambulę, w które chętnie włączają się 
zarówno Panowie, jak i Panie. Oryginalne są również imprezy 
stylizowane – np. zabawa w prohibicję lub kasyno. Pokaz tri-
ków bilardowych zapewni prawdziwą ucztę dla oka i zachęci 
wszystkich do spróbowania swoich sił przy stole. Można tu po-
tańczyć i zjeść – na życzenie klienta klub zapewnia sprawdzo-
ną obsługę cateringową. Doświadczenie w organizacji imprez, 
bardzo dobre opinie i indywidualnie dopasowany scenariusz im-
prezy na pewno sprawią, że zaskoczy ona uczestników odmien-
nością i pozostanie w pamięci na zawsze. Na wszelkie zapytania 
odpowiemy mailem (frame@frame.lodz.pl), a więcej informacji 
o klubie znajdziemy na stronie www.frame.lodz.pl Zapraszamy!
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rekomenduje JERZY MAZUR

Restauracja „Polska” zaprasza w sierpniu do ogródka na prze-
pyszną kaczkę pieczoną na jabłkach. Smakowity jest również 

grillowany stek z tuńczyka, podawany z pastą 
paprykową i smażonym zielonym groszkiem 

oraz jagnięcina marynowana w świeżym 
rozmarynie, tymianku, occie winnym  
i oliwie z oliwek, duszona z warzywami  
w sosie na bazie białego wina. Na deser 
koniecznie zamawiamy tort makowy, 
przygotowywany specjalnie dla tej restau-

racji: to jeden z najbardziej smakowitych 
lokali Łodzi, laureat wielu prestiżowych na-

gród, w tym za zajęcie pierwszego miejsca tygo-
dnika „Newsweek” w trzech kategoriach: najlepsza 

kuchnia, najlepszy serwis i najlepszy lokal. Gorąco polecam! 

Profesjonalne usługi porządkowe 
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

Kaczka w promocji

Kto zamówi kaczkę 
 i pokaże to zdjęcie  
otrzyma 50% rabatu!

★

★

08.indd   13 7/28/13   10:01 PM
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chsmaków
rekomenduje JERZY MAZUR

Tawerna sałatek
„Pepe Verde” (Rynek Manufaktury, 
tel. 42 630 88 98) zaprasza  
w sierpniu na smaczne sałatki 
szefowej kuchni Joanny 
Jesiołowskiej. Testowaliśmy tu  
w lipcu sałatkę „Tutti Frutti” – mix 
sałat z łososiem wędzonym, fetą, 
czerwoną cebulą, pomidorkami 
koktajlowymi, kaparami, melonem 
i grejpfrutem, polaną sosem 
winegret. Smakowała wybornie, 
a są tu także do zamówienia 
sałatka z krewetkami z hajfy oraz 
wyborne spaghetti aglio olio. 
Smacznego!

Szef kuchni Viset Pholsak, rodowity Tajlandczyk  
z doświadczeniem zdobytym w hotelach Marriot, Hilton  

i Sheraton, rekomenduje tu w sierpniu kaczkę w czerwonym 
curry i mleku kokosowym, pieczoną z ananasem, bakłażanem 

i owocami liczi. To wyjątkowa rewelacja smakowa! Zalecam 
do tego drinka Siam Sunray, a na deser 

 – Mango Pudding serwowany  
z sosem śmietankowym.

„HotSpoon”
Rynek Manufaktury
Tel. 42 633 90 90
www.hotspoon.pl

08.indd   14 7/29/13   5:28 PM
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Łódzki Cmentarz Żydowski przy  
ul. Brackiej jest największą nekropolią 
żydowską w Polsce i w Europie. Powstał  
w 1892 r. To również jeden z najcenniejszych 
zabytków wielokulturowej, wielonarodowej 
i wielojęzycznej przeszłości Łodzi. Tu spo-
czywają rabini, fabrykanci, lekarze, politycy, 
artyści i tysiące zwyczajnych mieszkańców 
Łodzi. Są tu groby rodziców Juliana Tuwima,  
Artura Rubinsteina, Daniela Libeskinda, 
a na polu gettowym pochowano 45 tysięcy 
osób zmarłych w okresie II wojny światowej. 
W 1980 r. cmentarz został wpisany do rejestru 
zabytków, a od lat 90. działalność na rzecz 
ratowania nekropolii prowadzi Fundacja 
Monumentum Iudaicum Lodzense. Oprócz 
tradycyjnych macew, obelisków i sarkofagów 
jest tu wiele grobowców rodzinnych, a ewe-
nementem w skali kraju jest największy gro-

bowiec żydowski na świecie – Mauzoleum 
Rodziny Poznańskich. Wzrok przyciągają 
też okazałe grobowce Silbersteinów, Jarociń-
skich i innych rodów fabrykanckich. Część 
obejść przy alei głównej jest zadbana i podda-
wana renowacjom, jednak cmentarz jest bar-
dzo zaniedbany, do wielu grobów nie można 
dojść z powodu krzewów i gęstej roślinności. 
Fundacja, która opiekuje się cmentarzem  
w Łodzi, organizuje spotkania przy wsparciu 
Grupy Pewnych Osób, na które każdy może 
przyjść i pomóc w porządkowaniu. Odby-
wają się pod nazwą „Mosty” – bo wizyta na 
cmentarzu to most łączący przeszłość Łodzi 
z jej teraźniejszością. W lipcu ponad 20 osób 
wzięło udział w akcji porządkowania cmen-
tarza, a kolejna jest planowana pod koniec 
sierpnia.

Ewa Rabiega

Geyer Music Factory
Warto w sierpniu wpadać w piątki do 

Muzeum Włókiennictwa – odbywają się 
tam koncerty z cyklu Geyer Music Factory 
– Gorączka Piątkowej Nocy. Grane są na 
powietrzu (na wypadek deszczu lepiej za-
brać peleryny i parasole!). W lipcu tradycję 
wieczorków tanecznych przypomniał nam 
zespół White Dancing Orchestra, w którego 
skład wchodzą znani łódzcy muzycy – pia-
nista Adam Manijak i perkusista Tomasz 
Wrocławski. W ostatni piątek lipca byliśmy 
na ich wybornym koncercie hitów z lat 20  
i 30-tych XX w. z czasów handlu alkoholem  
z przemytu, mafii Miami, Hawany i No-
wego Jorku. Z kolei w sierpniu zagrają tu 
Polish Polka Orchestra, Boogie Boys I Ada 
Rusowicz – więcej o tym piszemy na str. 22. 
Zapraszamy!       (jm)

Trwa „Sportowe lato z MOSiR 2013” – program 
stworzony z myślą o łodzianach, którzy spędzają wa-
kacje z mieście. Instruktorzy prowadzą zajęcia w spor-
towe we wszystkich obiektach MOSiR-u. Można bez-
płatnie uczestniczyć w zabawach ruchowych, zajęciach 
na rowerach, grać w piłkę plażową i rugby, uczyć się 
gry w tenisa. 2 sierpnia na terenie Arturówka odbędą 
się zawody „Biegaj z MOSiR”, a na Pływalni „Wod-
ny Raj” – wyścig australijski. Szczegółowe informacje 
zamieszczane są na stronie internetowej pod adresem 
www.mosir.lodz.pl                 (BeO)

Sportowe lato 

Mosty do przeszłości 

Sławomir Macias, Zofia Kraszewska i Aleksandra SzychmanEwa Rabiega

Na koncertach 
zawsze jest stoisko 
sklepu muzycznego 
AleJazz!
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KULTURA 22

Kulturalny sierpień

W muzeach
Ostatni miesiąc lata w Muzeum Sztuki będzie 

obfitował w wydarzenia nie z dziedziny plastyki, 
lecz tańca, kina i performance’u. Muzeum zapra-
sza dorosłych na warsztaty z tańca współczesnego 
Anny Halprin (3.8), a dzieci na warsztat „Gaga” 
Natalii Iwaniec (17.8). Tancerz z Izraela Yaniv 
Mintzer będzie pracował z performerami, akto-
rami i tancerzami; po jego warsztacie odbędzie 
się pokaz tańca z muzyką na żywo (23.8). Warsz-
tat z tancerzami poprowadzi też znany aktor Jan 
Peszek. Tematem zajęć będą improwizacje Schaef-
ferowskie i również zakończą się pokazem (28.8). 
W sierpniu będzie kontynuowany cykl pt. „Nie-
dziele w Muzeum”, zainicjowany w latach 70. XX 
w. Pokazy mody, wernisaże, zwiedzanie wystaw, 
konkursy, spotkania z artystami przeplatały się ze 
sobą we wnętrzach, ogrodzie i na dziedzińcu pa-
łacu przy ul. Więckowskiego 36. Podobnie pomy-
ślane są tegoroczne niedzielne spotkania w ms1. 
W sierpniu będą one poświęcone m.in. polityce 
i retoryce socrealizmu oraz grom podwórkowym 
okresu PRL-u. Ponadto w głównym budynku 
Muzeum Sztuki można oglądać wystawę twór-
czości Cezarego Bodzianowskiego (tylko do 4 
sierpnia), natomiast w ms2 w Manufakturze przez 
cały miesiąc będzie czynna wystawa pt. „Przyjdź-
cie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji 
tańca”. Z kolei w Muzeum Miasta Łodzi w Gale-
rii Mistrzów Polskich do końca sierpnia można 
oglądać wystawę pt. „Alfons Karpiński – Mistrz 
martwej natury”, zaś do 22 sierpnia odbywają się 
związane z wystawą warsztaty dla dzieci. Zapisy 
przyjmuje Paulina Dzwonkowska – tel. 42 254-
90-11. 

14 Międzynarodowe Triennale Tkaniny jest 
na półmetku. W Centralnym Muzeum Włókien-
nictwa można oglądać przez cały sierpień kilka 

festiwalowych ekspozycji. W sierpniu będzie też 
kontynuowany cykl koncertów Geyer Music 
Factory „Gorączka piątkowej nocy”, które bez 
względu na pogodę odbywają się na dziedzińcu 
Białej Fabryki. Posłuchamy gorących rytmów 
muzyki kubańskiej w wykonaniu Zespołu Tra-
dicuba (2.8) oraz tradycyjnej polskiej muzyki ta-
necznej, którą zagra Polish Polka Orchestra (9.8). 
Zespół Boogie Boys będzie grać bluesa (16.8). 
Zabrzmi też muzyka marszowa, biesiadna i roz-
rywkowa w wykonaniu Orkiestry Dętej Kopalni 
Węgla Kamiennego „Staszic” z Katowic (23.8). 
W ostatnim wieczorze wystąpi Ada Rusowicz  
z koncertem poświęconej pamięci swojej mamy 
(30.8). Na koncerty można wchodzić od godz. 
20 bramą od ul. Piotrkowskiej, bilety kupujemy 
w kasie muzeum, a w razie deszczu należy zabrać 
peleryny lub parasole. W tym roku można nie 
tylko słuchać muzyki, ale i tańczyć na dziedzińcu 
żeliwnym. Po otwarciu muzeum interaktywnego 
w budynku kotłowni Muzeum uruchomiło apli-
kację mobilną na smartfony i proponuje grę „Łap 
motyle”, która umożliwi zabranie eksponatów  
w wersji mobilnej do domu. Wystarczy nakiero-
wać telefon z pobraną aplikacją na specjalny plakat  
i za pomocą wirtualnej siatki entomologa złapać 
określoną liczbę motyli. Plakat ze znacznikiem 
będzie również dostępny na dwóch przystan-
kach komunikacji miejskiej. Kto zgłosi się 
do Białej Fabryki 10 sierpnia z aplika-
cją „Łap motyle” zainstalowaną na 
swoim smartfonie – wejdzie do 
muzeum bezpłatnie.

Kolory Polski 
Trwa wędrowny fe-

stiwal Filharmonii 
Łódzkiej „Kolory Pol-
ski”. Pierwszy koncert 
sierpnia pt. „Chcę być 
kochana” odbędzie 
się w Lutomiersku  
w klasztorze księży sa-
lezjanów. Wykonawcy 
to zespół instrumen-
talny Kameleon oraz 
śpiewaczki: Anna Ozner 
i Olga Szymańska. W pro-
gramie – największe przebo-
je z repertuaru Anny German 
(3.8). Nazajutrz przenosimy się 
do Dobronia na koncert zespo-
łu instrumntalno-wokalnego „I’m 
gonna rock you”. W kościele ewange-
lickim w Zelowie będzie można posłuchać 
polskiej premiery utworu „Suite for Cello&Jazz 
Piano Tro”. (10.8). Nazajutrz koncert odbędzie 
się w Aleksandrowie; nosi tytuł „Kołysanki na 
wieczny sen”, a w programie są nostalgiczne 
utwory żydowskich kompozytorów w wykona-
niu 5-osobowego zespołu wokalno-instrumental-
nego (11.8). Na koncert pt. „Rytm serca muzyki 
świata” filharmonicy zapraszają do Inowłodza 
(koncert będzie grany na dziedzińcu zamku Ka-
zimierza Wielkiego), a dodatkową atrakcją jest 
możliwość zwiedzania zamku z przewodnikiem 
(17.8). Następny dzień przyniesie koncert w za-

bytkowej kolegiacie w Tumie; wystąpi tam zespół 
akordeonisty Adama Struga. W Stacji Nowa Gdy-
nia w Zgierzu odbędzie się koncert zespołu „Très 
b” (23.8). Z kolei koncertu pt. „W świecie tanga” 
będzie można wysłuchać w zespole pałacowo 
parkowym w Małkowie (24.8). I trzeba się będzie 
pospieszyć, by następnego dnia dojechać do Ło-
wicza na wieczór pt. „Bach i synowie” w bazylice 
katedralnej. W programie są dwa koncerty na dwa 
klawesyny (C-dur i c-moll Jana Sebastiana Bacha 
(25.8). „Kolory Polski” zakończą się w Wieluniu. 
Koncert finałowy nosi tytuł „O radości, iskro bo-
gów”, a wypełni go IX Symfonia d-moll Beethove-
na w wykonaniu Orkiestry i Chóru Filharmonii 
Łódzkiej pod batutą Kaia Baumanna (31.8).

LAJ w Wytwórni
Na finał tegorocznej edycji Letniej Akade-

mii Jazzu zostanie zaprezentowany spektakl  
z muzyką Krzysztofa Komedy pt. „Moja Słodka 
Europejska Ojczyzna” w wykonaniu Andrzeja 
Seweryna i zespołu Jana „Ptaszyna” Wróblewskie-
go. Będzie to przedstawienie łączące jazz z poezją.  
W roli recytatora wystąpi Andrzej Seweryn, a mu-
zykę wykona Jan Ptaszyn z zespołem. (30.8). 

Muzyka w Starym Klasztorze
W sanktuarium św. Antoniego w Łagiewni-

kach trwa cykl letnich koncertów. Sierpniowe 
muzykowanie w tym pięknym miejscu rozpocz-
nie organista Piotr Grajter i śpiewak Ziemowit 
Wojtczak (2.8). Wystąpią też organista Mirosław 
Pietkiewicz – kierownik artystyczny koncertów  
w Łagiewnikach oraz śpiewaczka Urszula Kryger, 
a „słowo o muzyce” wygłosi Janusz Janyst (16.8).
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Kulturalny sierpień

W muzeach
Ostatni miesiąc lata w Muzeum Sztuki będzie 

obfitował w wydarzenia nie z dziedziny plastyki, 
lecz tańca, kina i performance’u. Muzeum zapra-
sza dorosłych na warsztaty z tańca współczesnego 
Anny Halprin (3.8), a dzieci na warsztat „Gaga” 
Natalii Iwaniec (17.8). Tancerz z Izraela Yaniv 
Mintzer będzie pracował z performerami, akto-
rami i tancerzami; po jego warsztacie odbędzie 
się pokaz tańca z muzyką na żywo (23.8). Warsz-
tat z tancerzami poprowadzi też znany aktor Jan 
Peszek. Tematem zajęć będą improwizacje Schaef-
ferowskie i również zakończą się pokazem (28.8). 
W sierpniu będzie kontynuowany cykl pt. „Nie-
dziele w Muzeum”, zainicjowany w latach 70. XX 
w. Pokazy mody, wernisaże, zwiedzanie wystaw, 
konkursy, spotkania z artystami przeplatały się ze 
sobą we wnętrzach, ogrodzie i na dziedzińcu pa-
łacu przy ul. Więckowskiego 36. Podobnie pomy-
ślane są tegoroczne niedzielne spotkania w ms1. 
W sierpniu będą one poświęcone m.in. polityce 
i retoryce socrealizmu oraz grom podwórkowym 
okresu PRL-u. Ponadto w głównym budynku 
Muzeum Sztuki można oglądać wystawę twór-
czości Cezarego Bodzianowskiego (tylko do 4 
sierpnia), natomiast w ms2 w Manufakturze przez 
cały miesiąc będzie czynna wystawa pt. „Przyjdź-
cie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji 
tańca”. Z kolei w Muzeum Miasta Łodzi w Gale-
rii Mistrzów Polskich do końca sierpnia można 
oglądać wystawę pt. „Alfons Karpiński – Mistrz 
martwej natury”, zaś do 22 sierpnia odbywają się 
związane z wystawą warsztaty dla dzieci. Zapisy 
przyjmuje Paulina Dzwonkowska – tel. 42 254-
90-11. 

14 Międzynarodowe Triennale Tkaniny jest 
na półmetku. W Centralnym Muzeum Włókien-
nictwa można oglądać przez cały sierpień kilka 

festiwalowych ekspozycji. W sierpniu będzie też 
kontynuowany cykl koncertów Geyer Music 
Factory „Gorączka piątkowej nocy”, które bez 
względu na pogodę odbywają się na dziedzińcu 
Białej Fabryki. Posłuchamy gorących rytmów 
muzyki kubańskiej w wykonaniu Zespołu Tra-
dicuba (2.8) oraz tradycyjnej polskiej muzyki ta-
necznej, którą zagra Polish Polka Orchestra (9.8). 
Zespół Boogie Boys będzie grać bluesa (16.8). 
Zabrzmi też muzyka marszowa, biesiadna i roz-
rywkowa w wykonaniu Orkiestry Dętej Kopalni 
Węgla Kamiennego „Staszic” z Katowic (23.8). 
W ostatnim wieczorze wystąpi Ada Rusowicz  
z koncertem poświęconej pamięci swojej mamy 
(30.8). Na koncerty można wchodzić od godz. 
20 bramą od ul. Piotrkowskiej, bilety kupujemy 
w kasie muzeum, a w razie deszczu należy zabrać 
peleryny lub parasole. W tym roku można nie 
tylko słuchać muzyki, ale i tańczyć na dziedzińcu 
żeliwnym. Po otwarciu muzeum interaktywnego 
w budynku kotłowni Muzeum uruchomiło apli-
kację mobilną na smartfony i proponuje grę „Łap 
motyle”, która umożliwi zabranie eksponatów  
w wersji mobilnej do domu. Wystarczy nakiero-
wać telefon z pobraną aplikacją na specjalny plakat  
i za pomocą wirtualnej siatki entomologa złapać 
określoną liczbę motyli. Plakat ze znacznikiem 
będzie również dostępny na dwóch przystan-
kach komunikacji miejskiej. Kto zgłosi się 
do Białej Fabryki 10 sierpnia z aplika-
cją „Łap motyle” zainstalowaną na 
swoim smartfonie – wejdzie do 
muzeum bezpłatnie.

Kolory Polski 
Trwa wędrowny fe-

stiwal Filharmonii 
Łódzkiej „Kolory Pol-
ski”. Pierwszy koncert 
sierpnia pt. „Chcę być 
kochana” odbędzie 
się w Lutomiersku  
w klasztorze księży sa-
lezjanów. Wykonawcy 
to zespół instrumen-
talny Kameleon oraz 
śpiewaczki: Anna Ozner 
i Olga Szymańska. W pro-
gramie – największe przebo-
je z repertuaru Anny German 
(3.8). Nazajutrz przenosimy się 
do Dobronia na koncert zespo-
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pospieszyć, by następnego dnia dojechać do Ło-
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Nadciąga husaria
W Galerii Rynku Sztuki (ul. Wschodnia 

69 parter) została w lipcu otwarta wystawa 
malarstwa Tadeusza Kokietka, która po-
trwa do 23 sierpnia. – Artysta jest bez wątpie-
nia outsiderem na gruncie sztuki łódzkiej – czy-
tamy w zaproszeniu na wystawę. – Żyjący  
w latach 1920–1982 Kokietek, zamiast tworzyć 
w popularnych wówczas nurtach abstrakcji, skupił 
swą uwagę na malarstwie o tematyce historycznej. 
Podążył drogą wyznaczoną przez Michałowskie-
go, Brandta i Kossaka – kreował malarską wizję 
kraju potężnego, walecznego, krzewiącego wartości 
patriotyczne, stąd jego obrazy opanowała wsła-
wiona bohaterskimi czynami husaria polska oraz 

ułani walczący w powstaniach i wojnach Napo-
leona. Malarstwo łodzianina jest lustrem 
odbijającym postaci, sceny i pejzaże 
opiewane przez Jana Chryzostoma 
Paska oraz Henryka Sienkiewicza. Na 

ekspozycji obejrzymy dziewięć prac Ko-
kietka – m.in. szarżującego dojeżdżacza, 
husarię, młodego ułana, scenę polowania 
na Dzikich Polach oraz potyczkę wojsk 
polskich ze Szwedami. Wystawa stanowi 
obowiązkowy punkt tegorocznych wakacji 
dla miłośników Tadeusza Kokietka, pasjo-
natów historii, ale także łodzian chcących 
zapoznać się bliżej z malarstwem wybitne-
go obywatela ich miasta. Serdecznie zapra-
szamy!     (jm)

Akademia Muzyczna w Łodzi im. Graży-
ny i Kiejstuta Bacewiczów oraz Zarząd Zieleni 
Miejskiej – chcąc przywrócić dawną łódzką 
tradycję – powołali tego lata cykl „Akademia  
w Altanie”. Pod koniec XIX w. w zabytkowej al-
tanie w Parku Źródliska w każdy letni świątecz-
ny dzień grała orkiestra utworzona przy fabry-
kach Scheiblera. Park Źródliska był pierwszym 
miejscem masowej rozrywki w naszym mieście,  
a koncerty odbywały się tam aż do lat 60. XX wie-
ku. W tym roku w każdą niedzielę lata o godz. 
17.00 w Parku Źródliska koncertują pedagodzy 
i studenci łódzkiej Akademii Muzycznej. Orga-
nizatorzy nie zapewniają miejsc siedzących, co 
w ciepłe dni nikogo nie powinno zniechęcać! 
Na lipcowe koncerty słuchacze przychodzili ze 
składanymi krzesłami lub kocykami i raczyli się 
napojami chłodzącymi z urokliwego, stylowego 
stoiska Zieleni Miejskiej, a spacer po parku umi-
lała „żywa” muzyka. Można się było poczuć jak 
w XIX wieku! W sierpniu w malowniczej altanie 
zasiądzie m.in. czterech klarnecistów z zespołu 
Mazel Tov Quartet, którzy grać będą utwory 
Bacha, Gerhwina i Straussa (4.8). Kinga Firlej-

-Kubica i Wojciech Kubica zagrają utwory Cho-
pina (11.8). Aleksandra Nawe będzie akompa-
niować (18.8) na fortepianie dwojgu śpiewakom 
– Izabeli Trębacz (mezzosopran) i Ziemowitowi  
Wojtczakowi (baryton). Muzykę Paganiniego, 
Piazzoli i Grażyny Bacewicz zagrają solo, w duetach  
i w kwartecie studenci klas skrzypiec AM w Ło-
dzi (25.8). Zapraszamy do Altany! 

Z kolei miłośnicy książek mogą się spo-
tkać w parku Staromiejskim w czytelni 
Krytyki Politycznej. Będą koce, karimaty, 
trawa do leżenia oraz mnóstwo książek do 
czytania: przewodniki Krytyki Politycznej, 
powieści, reportaże, książki o Łodzi i filo-
zofia dla zaawansowanych, a z okazji Roku 
Tuwima – jego twórczość oraz książki z nim 
związane. Znajdzie się też coś dla młodszych 
czytelników (18.8, godz. 14-20). Natomiast 
Miejski Ogród Zoologiczny oraz Izba Celna 
zapraszają łodzian na piknik plenerowy pod 
hasłem „Cities jest gites”, który odbędzie się  
24 sierpnia na terenie ZOO.                     (BeO)

Zdjęcia z cyklu „Akademia w Altanie”  
 Maciej Staszewski

Sztuka pod 
gołym niebem
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To największa legenda Dzikiego Zachodu. 
Legendą był już za życia i siedząc skuty kajda-

nami (za ręce i nogi!) w pierdlu mógł o sobie czy-
tać dime novels, popularne wówczas nowelki za 
dziesięć centów, w których tego wątłego chłopca 
z odstającymi uszami odlewano z brązu niczym 
greckiego herosa. Szeryf Patt Garret zastrzelił go 
krótko po północy 14 lipca 1881 r. i wtedy legenda 
nabrała pędu.

Hollywood zareagował na nią z opóźnieniem. 
Pierwszy film o nim powstał dopiero w 1930 r., 
reżyserował go King Vidor w oparciu o książkę 
Waltera Noble Burnsa „The Saga Of Billy The 
Kid”. Kłamie w żywe oczy, dając Billowi szansę 
na ucieczkę z dziewczyną. W 1941 r. David Mil-
ler koryguję tę wersję na ekranie i przystojniaczek 
Robert Taylor ginie z rąk szeryfa, który jednak 

na filmie nie nazywa się Garret. W tym samym 
roku powstał „Wyjęty spod prawa”, w którym 
Billy`ego również oszczędzono, a na dodatek 
pojawia się tu inna legenda Dzikiego Zachodu 
– Doc Holliday. Bzdura totalna. Doc nigdy nie 
spotkał się z Billy`m, a już na pewno nie zabił go 
Garret, bo zmarł na gruźlicę w sanatorium Glen-
wood Springs w Colorado w 1887 r. Był to kasowy 
film, bo cenzor kazał wyciąć kilka scen Billy`ego 
z seksbombą tamtych czasów Jane Russell. Pełna 
wersja znalazła się na ekranie dopiero w 1947 r., 
dekolt faktycznie jest tu nisko skrojony, ale nic 
nie widać...

W 1958 r. Gore Vidal – autor perwersyjnego, 
a właściwie pornograficznego scenariusza filmu 
„Kaligula” z Malcolmem McDowellem – napi-
sał sztukę TV pt. „The Left Handed Gun”, którą 
szybko przeniesiono na duży ekran. Billy`ego 
zagrał Paul Newman, zaś debiutujący tu reżyser 
Artur Penn nakręcił film niemal w biblijnej tona-
cji. W ostatniej scenie Billy bez colta w pochwie 
odwraca się do Garreta, udaje, że sięga po broń, 

a po strzale szeryfa majestatycznie wyciąga pustą 
rękę do dawnego przyjaciela. Billy był oczywiście 
praworęczny, ale na większości odbitek fotografii 
z 1879 r., wywołanej na płytce cynowej, pokazany 
jest jako leworęczny. Te płytki zawsze pokazywały 
rewers fotografii, o czym zwykle zapominano.  
A oryginał słynnej płytki z Billy`m sprzedany zo-
stał na aukcji w Denver w 2011 r. za.... 2,3 miliona 
dolarów!

Najsłynniejszy film o Kidzie i Garrecie zreali-
zował Sam Peckinpah w 1973 r. Pierwszego zagrał 
Kris Kristofferson, drugiego – James Coburn.  
W filmie pojawia się także Bob Dylan, który 
skomponował do filmu nieśmiertelna balladę 
„Knockin` on Heaven`s Door” (Pukając do 
nieba bram). „Weź tę odznakę, mateczko, nie bę-
dzie mi już potrzebna” – słyszymy z ekranu, jak 
trafiony w brzuch zastępca Garreta odczołguje 
się po walce nad staw, siada na pniu i bez 
słów żegna się z płaczącą obok żoną. 
Peckinpah pokazał, że śmierć na Dzi-
kim Zachodzie zawsze była straszna, 
ale niekiedy – piękna. Ser-
ce mam w gardle, ilekroć 
słyszę tę balladę...

Właściwie każde 
pokolenie filmowców  
w USA przymierzało się 
do legendy o Kidzie. 
Spośród całej masy 
późniejszych filmów  
i seriali TV o nim 
warto wspomnieć 
dwa obrazy, po-
wstałe na prze-
łomie lat 1980.  
i 1990. – „Young 
Guns” i „Young 
Guns II” z Emi-
lio Estevezem  
w roli Billy`ego. Mu-
zykę do tego drugiego 
filmu skomponował m.in. 
Jon Bon Jovi i przewija 
się tu melodia z „Puka-
jąc do nieba bram”, 
ale w bardziej dyna-
micznym brzmie-

niu. Obydwa filmy wykorzystują najnowsze wów-
czas zdobycze w technice realizacji filmowej. I też 
kłamią jak z nut, sugerując, że Garret wcale nie 
zastrzelił Kida.

W literaturze i filmie powiedziano o tej 
legendzie chyba wszystko. Jedną z bardziej 

przewrotnych książek o Billy`m napisał 
Larry McMurtry, wsławiony wcześniej 
bestsellerem „Lonesome Dove” (po 
polsku ukazała się pod tytułem „Na 

Południe od Brazos” – pisa-
łem o tym w pierwszych 
odcinkach cyklu). Nazywa 
się „Anything For Billy” 

(Wszystko dla Billy`ego)  
i jest jego fikcyjną biografią. 

Tak na prawdę tylko ja 
znam dokładnie oko-

liczności zabójstwa 
Kida – było to podłe, 
brutalne morderstwo 
z zimna krwią, popeł-

nione na bezbron-
nym dzieciaku 
w majestacie 
prawa. Otóż  
w ubiegłym wie-

ku nazywałem się 
Pete Maxwell i wła-

śnie na moim łóżku 
w sypialni siedział 

Garret, gdy oddał 
do Billy`ego ten 

fatalny strzał po 
północy. (cdn.)

Jerzy Mazur

Reprodukcja płytki 
w White Oaks 

MuseumRewers płytki

Ranczo Maxwella  
juz nie istnieje

Grob w Fort 
Sumner

HISTORIA 24

„Pat Garrett and Billy the Kid” Jane Russell

123 lata 
temu...
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Trwała pięć tygodni, trasa wiodła z Łodzi 
przez Niemcy, Danię, Szwecję do Nordkapp  
w Norwegii, potem przez Rosję aż nad Bajkał  
i z powrotem przez Łotwę, Litwę do Polski. Wzię-
li w niej udział Paweł Strzechowski, Wojciech 
Gałkiewicz i... śnieżnobiały terier Pixel. Cała trój-
ka przejechała 9-letnią Toyotą Land Crusier po-
nad 20 tys. kilometrów, z czego wiele off road po 
zamarzniętych rzekach i wzdłuż niemal całego 
Bajkału, częściowo po wyspie Olchon. Tę ekstre-
malną wyprawę można obejrzeć na You Tube wpi-
sując w wyszukiwarce Bajkał zimą wyprawa 2012.

Najbardziej nas urzekły zorze polarne – mówi Pa-
weł Strzechowski – które Wojtek fotografował nocą 
nad Przylądkiem Północnym Norkapp. Odwiedziliśmy 
mnóstwo urokliwych miasteczek z domkami, których 
okiennice nigdy się nie powtarzały – wszystkie wykona-
ne zostały według niecodziennych, kolorowych wzorów. 
Jesteśmy chyba pierwszymi Polakami, którzy przejechali 
Bajkał po lodzie – najstarsze i najgłębsze (ponad 1640 
metrów do dna!) jezioro świata. Co dziwne, dwieście ki-
lometrów od brzegu jeziora spotkaliśmy dwóch Anglików 
i Szkotkę na... rowerach, którzy wybrali się nad Bajkał  
z oddalonego o 700 km Irkucka!

Średnia temperatura na trasie wynosiła mi-
nus 15 stopni Celsjusza. Na filmie zobaczymy 
totalnie odjazdowe zdjęcia z wyprawy – pożar 
rurociągu, wykolejone tiry z utraconymi osiami, 
chatkę drwali śpiewających czastuszki przy akor-
deonie, połów ryb i krewetek przez wyrąbaną  
w lodzie dziurę i mnóstwo innych ciekawostek. 
Warto na You Tube zajrzeć!     (jm)

Zdjęcia: Wojciech Gałkiewicz
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To największa legenda Dzikiego Zachodu. 
Legendą był już za życia i siedząc skuty kajda-

nami (za ręce i nogi!) w pierdlu mógł o sobie czy-
tać dime novels, popularne wówczas nowelki za 
dziesięć centów, w których tego wątłego chłopca 
z odstającymi uszami odlewano z brązu niczym 
greckiego herosa. Szeryf Patt Garret zastrzelił go 
krótko po północy 14 lipca 1881 r. i wtedy legenda 
nabrała pędu.

Hollywood zareagował na nią z opóźnieniem. 
Pierwszy film o nim powstał dopiero w 1930 r., 
reżyserował go King Vidor w oparciu o książkę 
Waltera Noble Burnsa „The Saga Of Billy The 
Kid”. Kłamie w żywe oczy, dając Billowi szansę 
na ucieczkę z dziewczyną. W 1941 r. David Mil-
ler koryguję tę wersję na ekranie i przystojniaczek 
Robert Taylor ginie z rąk szeryfa, który jednak 

na filmie nie nazywa się Garret. W tym samym 
roku powstał „Wyjęty spod prawa”, w którym 
Billy`ego również oszczędzono, a na dodatek 
pojawia się tu inna legenda Dzikiego Zachodu 
– Doc Holliday. Bzdura totalna. Doc nigdy nie 
spotkał się z Billy`m, a już na pewno nie zabił go 
Garret, bo zmarł na gruźlicę w sanatorium Glen-
wood Springs w Colorado w 1887 r. Był to kasowy 
film, bo cenzor kazał wyciąć kilka scen Billy`ego 
z seksbombą tamtych czasów Jane Russell. Pełna 
wersja znalazła się na ekranie dopiero w 1947 r., 
dekolt faktycznie jest tu nisko skrojony, ale nic 
nie widać...

W 1958 r. Gore Vidal – autor perwersyjnego, 
a właściwie pornograficznego scenariusza filmu 
„Kaligula” z Malcolmem McDowellem – napi-
sał sztukę TV pt. „The Left Handed Gun”, którą 
szybko przeniesiono na duży ekran. Billy`ego 
zagrał Paul Newman, zaś debiutujący tu reżyser 
Artur Penn nakręcił film niemal w biblijnej tona-
cji. W ostatniej scenie Billy bez colta w pochwie 
odwraca się do Garreta, udaje, że sięga po broń, 

a po strzale szeryfa majestatycznie wyciąga pustą 
rękę do dawnego przyjaciela. Billy był oczywiście 
praworęczny, ale na większości odbitek fotografii 
z 1879 r., wywołanej na płytce cynowej, pokazany 
jest jako leworęczny. Te płytki zawsze pokazywały 
rewers fotografii, o czym zwykle zapominano.  
A oryginał słynnej płytki z Billy`m sprzedany zo-
stał na aukcji w Denver w 2011 r. za.... 2,3 miliona 
dolarów!

Najsłynniejszy film o Kidzie i Garrecie zreali-
zował Sam Peckinpah w 1973 r. Pierwszego zagrał 
Kris Kristofferson, drugiego – James Coburn.  
W filmie pojawia się także Bob Dylan, który 
skomponował do filmu nieśmiertelna balladę 
„Knockin` on Heaven`s Door” (Pukając do 
nieba bram). „Weź tę odznakę, mateczko, nie bę-
dzie mi już potrzebna” – słyszymy z ekranu, jak 
trafiony w brzuch zastępca Garreta odczołguje 
się po walce nad staw, siada na pniu i bez 
słów żegna się z płaczącą obok żoną. 
Peckinpah pokazał, że śmierć na Dzi-
kim Zachodzie zawsze była straszna, 
ale niekiedy – piękna. Ser-
ce mam w gardle, ilekroć 
słyszę tę balladę...

Właściwie każde 
pokolenie filmowców  
w USA przymierzało się 
do legendy o Kidzie. 
Spośród całej masy 
późniejszych filmów  
i seriali TV o nim 
warto wspomnieć 
dwa obrazy, po-
wstałe na prze-
łomie lat 1980.  
i 1990. – „Young 
Guns” i „Young 
Guns II” z Emi-
lio Estevezem  
w roli Billy`ego. Mu-
zykę do tego drugiego 
filmu skomponował m.in. 
Jon Bon Jovi i przewija 
się tu melodia z „Puka-
jąc do nieba bram”, 
ale w bardziej dyna-
micznym brzmie-

niu. Obydwa filmy wykorzystują najnowsze wów-
czas zdobycze w technice realizacji filmowej. I też 
kłamią jak z nut, sugerując, że Garret wcale nie 
zastrzelił Kida.

W literaturze i filmie powiedziano o tej 
legendzie chyba wszystko. Jedną z bardziej 

przewrotnych książek o Billy`m napisał 
Larry McMurtry, wsławiony wcześniej 
bestsellerem „Lonesome Dove” (po 
polsku ukazała się pod tytułem „Na 

Południe od Brazos” – pisa-
łem o tym w pierwszych 
odcinkach cyklu). Nazywa 
się „Anything For Billy” 

(Wszystko dla Billy`ego)  
i jest jego fikcyjną biografią. 

Tak na prawdę tylko ja 
znam dokładnie oko-

liczności zabójstwa 
Kida – było to podłe, 
brutalne morderstwo 
z zimna krwią, popeł-

nione na bezbron-
nym dzieciaku 
w majestacie 
prawa. Otóż  
w ubiegłym wie-

ku nazywałem się 
Pete Maxwell i wła-

śnie na moim łóżku 
w sypialni siedział 

Garret, gdy oddał 
do Billy`ego ten 

fatalny strzał po 
północy. (cdn.)

Jerzy Mazur

Reprodukcja płytki 
w White Oaks 

MuseumRewers płytki

Ranczo Maxwella  
juz nie istnieje

Grob w Fort 
Sumner
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„Pat Garrett and Billy the Kid” Jane Russell

123 lata 
temu...
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Trwała pięć tygodni, trasa wiodła z Łodzi 
przez Niemcy, Danię, Szwecję do Nordkapp  
w Norwegii, potem przez Rosję aż nad Bajkał  
i z powrotem przez Łotwę, Litwę do Polski. Wzię-
li w niej udział Paweł Strzechowski, Wojciech 
Gałkiewicz i... śnieżnobiały terier Pixel. Cała trój-
ka przejechała 9-letnią Toyotą Land Crusier po-
nad 20 tys. kilometrów, z czego wiele off road po 
zamarzniętych rzekach i wzdłuż niemal całego 
Bajkału, częściowo po wyspie Olchon. Tę ekstre-
malną wyprawę można obejrzeć na You Tube wpi-
sując w wyszukiwarce Bajkał zimą wyprawa 2012.

Najbardziej nas urzekły zorze polarne – mówi Pa-
weł Strzechowski – które Wojtek fotografował nocą 
nad Przylądkiem Północnym Norkapp. Odwiedziliśmy 
mnóstwo urokliwych miasteczek z domkami, których 
okiennice nigdy się nie powtarzały – wszystkie wykona-
ne zostały według niecodziennych, kolorowych wzorów. 
Jesteśmy chyba pierwszymi Polakami, którzy przejechali 
Bajkał po lodzie – najstarsze i najgłębsze (ponad 1640 
metrów do dna!) jezioro świata. Co dziwne, dwieście ki-
lometrów od brzegu jeziora spotkaliśmy dwóch Anglików 
i Szkotkę na... rowerach, którzy wybrali się nad Bajkał  
z oddalonego o 700 km Irkucka!

Średnia temperatura na trasie wynosiła mi-
nus 15 stopni Celsjusza. Na filmie zobaczymy 
totalnie odjazdowe zdjęcia z wyprawy – pożar 
rurociągu, wykolejone tiry z utraconymi osiami, 
chatkę drwali śpiewających czastuszki przy akor-
deonie, połów ryb i krewetek przez wyrąbaną  
w lodzie dziurę i mnóstwo innych ciekawostek. 
Warto na You Tube zajrzeć!     (jm)
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