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Chłopski Hilton w Nagawkach
szenia, wypieka tu wszystkie nasze słodkości. Na zapleczu mamy obiekt
t Rozmawiamy na początku sierpnia. Skansen już działa, ale wciąż są
tu budowane kolejne obiekty. Co teraz powstaje?
na produkcję – pieczemy chleb, ciasta, bułki, a także słynne pierniki, na
które mamy certyfikat Ministra Rolnictwa. Przepis na ciasto pochodzi od
Kończymy budowę sali balowej na 300 osób, która jest prawie gotowa
praprababci Ani, a ona sama wymyśliła, że można z niego robić pierniko– są już podłączone media, zostało nam położenie podłogi i pomalowanie
we chatki, które podziwiane były nawet w Brukseli i w ambasadzie polskiej
ścian. Myślę, że na Sylwestra będziemy mogli do niej zaprosić gości na imstały się wizytówką naszego regionu. Idąc dalej w kierunku recepcji
prezę w stylu cygańskim. Za kilka dni odbędzie się u nas w plenerze
jest amfiteatr na 1000 miejsc, który powstał w miejscu dawnej
II edycja Festiwalu Cygańskiego i na miejscu będzie można
żwirowni. Odbywają się w nim koncerty, a w czerwcu po
poznać smak prawdziwej cygańskiej zabawy!
raz pierwszy zorganizowaliśmy tu Festiwal Piosenek
t A co już w Skansenie jest działa?
Majki Jeżowskiej, na który przyjechało do nas kilkaNa samym końcu terenu są wybiegi dla zwieset dzieci.
rząt, plac zabaw i plenery dla gości. Jest tam but Dochodzimy wreszcie do recepcji...
dynek wykorzystywany przez „zielone szkoły”
Mieści się w dawnej plebani mariawickiej z
i przedszkola – ma salę szkoleniowo-warsztatoodtworzonym kościółkiem. Znajduje się tu tewą i siedem pokojów cztero- i pięcioosobowych.
atr zimowy, w którym w marcu gościł teatr KryObok mamy stajnię z wielką atrakcją dla dzieciastyny Jandy. Teatr można też zamienić na salę
ków – zwierzyńcem. Na górze budynku jest 9 pokonferencyjną, bo za siedzeniami są wysuwane
kojów gościnnych, każdy o wysokim standardzie
stoliki. Mniejsze konferencje odbywają się w Dworz telewizorem i łazienką. Obok stajni znajduje się
ku. Zaś przy parkingu stoi dom tkacza ze Zgierza,
dworek. Uratowaliśmy go z autostrady A-2, a ofianazwany Karczmą u Zośki na część naszej zmarłej
rowała nam go Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
przyjaciółki Zofii Kazimierczak, doskonałej gospodyni
i Autostrad. W 2008 r. członkowie stowarzyszenia sami
i wspaniałemu człowiekowi. Przyrządzamy tu najsmaczgo rozebrali i przechowywali, a następnie odtworzyli w
potrawy regionalne skansenu. Letnią atrakcją
2010 r. Pomagała nam studentka ostatniego roku PoliRozmowa z Marią Sadzewicz- niejsze
skansenu są baseny dla dorosłych i dla dzieci, a mogą z
techniki Łódzkiej, która wykorzystała ten materiał do
swojej pracy magisterskiej. W Dworku jest przepiękna Nowak, Prezesem Stowarzyszenia nich korzystać ludzie z okolic.
Przyjaciół Ziemi Dmosińskiej
t Od kiedy działa Stowarzyszenie?
sala baletowa dla dzieciaków z Zespołu Pieśni i Tańca
Powstało w 2003 r. na bazie Koła Gospodyń
„Mrożanie” – mają tu garderoby, łazienki, prysznice
w Nagawkach
Wiejskich, liczy dziś ok. 40 osób. Plany skansenu
i zaplecze. W 2010 r. zespół zdobył w Barcelonie dwa
powstały, gdy tworzyła się sieć Lidera Plus, oparpierwsze miejsca w Międzynarodowym Konkursie Tańta na trzech filarach – samorządzie, przedsiębiorcach i społecznica i został nominowany do Grand Prix. W Dworku odbywają się także spokach. Stworzenie siatki trwało pół roku i każdy musiał przedstawić
tkania firmowe i wesela, a na piętrze jest piękny pokój dla nowożeńców.
pomysł na swój teren. Ja chciałam odtworzyć stary Dmosin. DoTu się zwykle zatrzymują nasi specjalni goście, jak np. Edyta Geppert czy
wiedział się o tym konserwator zabytków i przedstawił nam listę
wojewoda Jolanta Chełmińska.
obiektów do uratowania. Wniosek o dotacje ze środków unijnych
t Idąc w stronę recepcji mijamy drewniany domek z Dobronia...
pisaliśmy sami, członkowie stowarzyszenia dali nam notarialnie 2
On także jest w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków. To
hektary ziemi do dyspozycji i pod koniec 2009 r. znaleźliśmy się
najmniejszy budynek skansenu, wykorzystywany jest jako centralna kuchw pierwszej trójce wniosków otrzymujących dofinansowanie. Łania. Przystosowaliśmy go do gotowania tradycyjnego jadła, na które mamy
two jednak nie było – po grudach, bojach i żmudnych kontrolach
certyfikaty Ministerstwa Rolnictwa – stawiamy na jadło staropolskie. Naróżnych służb skansen jednak powstał, właśnie rozliczamy ostatnią
szym marzeniem było stworzyć tu „chłopskiego” Hiltona – zaoferować
transzę pieniędzy z dotacji. Skansen daje teraz pracę mieszkańcom
wysoki komfort pobytu, ale żeby goście mogli też poznać to, co się gotowaregionu – niektórzy skończyli już szkołę i dostali zatrudnienie w
ło za naszych dziadów i prababek.
recepcji, karczmie i kawiarence. Działamy jako organizacja non
t Kolejny budynek słynie ze słodkości...
profit i każdy zarobiony tu pieniądz idzie na cele statutowe.
To chata z Brzezin, którą nazywany słodką karczmą lub Herbaciarnią.
Także jest w rejestrze zabytków. Pani Ania Grabowicz, członek stowarzyRozmawiał: Jerzy Mazur, zdjęcia: JSM, Studio Biały Kamień
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W sierpniu na dworcu Kaliskim podpisano umowę w sprawie Biletu
Aglomeracyjnego – wspólnego projektu Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz spółek Przewozy Regionalne i Łódzka Kolej Aglomeracyjna. To bardzo dobra wiadomość
dla osób pracujących lub uczących się w Łodzi, lecz mieszkających
w sąsiednich miejscowościach i podróżujących różnymi środkami komunikacji. Wspólny Bilet Aglomeracyjny będzie można kupić już od 1
września. Na razie będą dostępne tylko bilety miesięczne, uprawniające
do przyjechania z dowolnej stacji w trzech strefach województwa łódzkiego do dowolnej stacji w Łodzi. Na miejscu można będzie kontynuować podróż dowolnym autobusem lub tramwajem łódzkiego MPK.
Cena takiej migawki jest niższa niż suma cen kupowanych osobno pojedynczych biletów kolejowych i MPK. Od 15 czerwca 2014 r. Wspólny
Bilet Aglomeracyjny będzie obejmował również przejazdy pociągami
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Zostanie też rozszerzony zasięg jego
obowiązywania, a w przyszłości bilet obejmie wszystkie środki komunikacji publicznej w województwie łódzkim. Na razie teren obowiązywania biletu został podzielony na 3 strefy: A (Miasto Łódź), B (strefa A
oraz stacje i przystanki osobowe Pabianice, Smardzew, Zgierz, Zgierz
Północ, Chechło, Glinnik, Glinnik Wieś, Jedlicze Łódzkie, oraz C (Strefa A, B oraz stacje i przystanki osobowe Bedoń, Grotniki, Justynów, Kolumna, Swędów, Chociszew, Gałkówek, Stryków). – Przez pierwsze miesiące
bilet będzie miał formę papierową, ale pracujemy już nad jego wersją elektroniczną
– zapowiedział Marszałek Województwa Witold Stępień. – Liczę też na
to, że w kolejnych etapach do wspólnego biletu aglomeracyjnego będą dołączać inne
samorządy, zwłaszcza dużych miast, do których będzie dojeżdżać ŁKA.
Z kolei Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska dodała, że wkrótce bilet będzie działać na zasadzie obecnej migawki łódzkiego MPK, czyli
karty chipowej. – Łódź stawia na komunikację zbiorową, która istnieje już na
terenie miasta i sąsiednich gmin objętych porozumieniem międzygminnym. Dążymy do
stworzenia mieszkańcom województwa możliwości łatwiejszego skorzystania z usług
edukacyjnych i miejsc pracy, jakie oferuje Łódź. Tańszy WBA pozwoli także łatwiej
i częściej korzystać mieszkańcom naszego województwa z dostępu do placówek i imprez kulturalnych. Porównując obecne ceny przewoźników ze Wspólnym
Biletem Aglomeracyjnym, mieszkańcy Łodzi będą mogli zyskać nawet
70 zł miesięcznie. Bilety będą oferowane jako bilety miesięczne normalne oraz ulgowe. Sprzedawane będą od 1 września w kasach Przewozów
Regionalnych i Intercity, a od 10 września również u konduktorów
w pociągach. Województwo łódzkie
przygotowuje wniosek o dofinansowanie unijne dla stworzenia
w regionie systemu niskoemisyjnego transportu, który będzie
promował jazdę koleją
i tramwajami.
(jm)
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BSH będzie większe
Spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego otrzymała kolejne, czwarte już zezwolenie na
prowadzenie działalności gospodarczej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Firma zamierza wybudować nowy budynek biurowy przy
ul. Wedmanowej w Łodzi, w którym utworzone
zostanie centrum usług wspólnych, świadczące
usługi finansowo-księgowe, IT oraz związane
z procesem zakupowym w zakresie przetwarzania
danych dla spółek w całej grupie. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego jest polską spółką-córką
światowego koncernu BSH Bosch und Siemens
Haugerate GmbH z siedzibą w Monachium, lidera na rynku sprzętu AGD w Europie. W Polsce
spółka prowadzi działalność w dwóch lokalizacjach. Centrala firmy znajduje się w Warszawie
i skupia marketing, sprzedaż krajową, logistykę,
kontroling oraz nadzór nad księgowością. Obiekty produkcyjne i centra logistyczne zostały usytuowane w Łodzi i Bukowcu. W trzech zakładach
produkowane są pralki, zmywarki, suszarki do

ubrań marek Bosch, Siemens oraz wprowadzonej
w 2009 r. marki AGD Gaggneau. Spółka zadeklarowała zatrudnienie co najmniej 20 nowych pracowników do 31 grudnia 2015 r. oraz utrzymanie
łącznie dotychczasowego zatrudnienia na poziomie 684 osób do końca 2018 roku. BSH poniesie
wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej
4,2 mln zł.
Przez ponad 16 lat istnienia ŁSSE wydano
dotychczas 226 zezwoleń oraz przeprowadzono
inwestycje o łącznej wartości ponad 10 mld zł,
dzięki którym przedsiębiorcy utworzyli blisko

26 tysięcy miejsc pracy. W 2013 r. w ŁSSE wydano
9 zezwoleń. Zadeklarowane inwestycje wyniosą
łącznie ponad 247,2 mln zł, dzięki czemu inwestorzy utworzą 740 nowych miejsc pracy, a 3774
miejsca pracy zostaną utrzymane. ŁSSE jest jedną
z najlepiej ocenianych przez inwestorów stref ekonomicznych w Polsce według raportów KPMG
z lat 2009-2012. Z kolei raport fDi Magazine
(Grupa Financial Times) „Global Free Zones of
the Future 2012/2013” plasuje ŁSSE na 3 miejscu
w Europie i 18 miejscu wśród stref ekonomicznych na świecie. Gratulujemy!
(jm)

W zakładzie BSH przy
ul. Wedmanowej istnieje
„żywy licznik” produkcji
koncernu – aleja dębów,
w której z okazji wyprodukowania 20-milionowego urządzenia AGD
pracownicy koncernu
oraz władze Łodzi posadziły w 2011 r. kolejny
dąb. Rośnie w niej już 12
drzewek!

mHOTEL smaku

Z Pierś z kurczaka
z rukolą i chorizo

Z Tornedosy z polędwicy
wieprzowej

INWESTYCJE

Pod koniec sierpnia zostałem zaproszony
do mHotelu na degustację potraw z nowej
karty menu autorstwa Łukasza Włodarczyka,
nowego szefa kuchni hotelowej restauracji.
Na początek wypróbowałem plastry polędwicy w asyście kurek, ułożone na smakowitym
warzywnym placuszku. Potem na stół wjechała pierś z kurczaka, faszerowana rukolą
i hiszpańską kiełbaską chorizo w towarzystwie kluseczek gnocchi własnej roboty (jak
zresztą większość podawanych tu klusek!).
Nie dałem już rady zjeść do końca tornedosów z polędwicy wieprzowej w sosie z dodatkiem sera rokpol, ale poprosiłem resztę na
wynos, bo danie było wprost genialne! Przy
kawie posmakowałem zaś czekoladowe fondue. Pan Łukasz potrafi w magiczny sposób
tak przełamywać smaki, że na długo zostają
w pamięci – a to jest gwarancją powtarzalności dania i... powrotu konsumenta do stołu!
Hotel intensywnie się rozbudowuje – informuje jego dyrektorka Anna Karolczak-Hoffmann. – Niebawem udostępnimy gościom
dwie nowe sale konferencyjno-bankietowe (jedna
z barem na dachu), strefę spa z basenem, jazuzzi,
saunami oraz siłownią. Będzie tu można organizować wesela i bankiety nawet dla 120 osób,
a konferencje dla 160 osób. Hotel posiada 39
pokoi 2- i 3-osobowych oraz apartamenty.
Warto tu zajrzeć już teraz!
Jerzy Mazur
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Z Wizualizacja nowej
fasady, spa i sali
bankietowej

Z Fondue
czekoladowe
Plastry
polędwicy
w asyście
kurek V
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Targowy
październik
NATURA FOOD 2013

W dniach 11-13 października Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają do Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego przy al. Politechniki 4 na VI Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej NATURA FOOD.
Równolegle z nimi odbędą się II Targi Ekologicznego Stylu Życia beECO
oraz Festiwal Kawy, Herbaty i Czekolady. Pierwsza z wymienionych to
najważniejsza branżowa
impreza w Polsce dedykowana bioproduktom,
ekożywności oraz produktom
regionalnym
i tradycyjnym – uczestniczy w niej ponad 300
wystawców i 10 tysięcy zwiedzających. Podczas tegorocznej edycji odbędzie się Konferencja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz konferencja grupy IFOAM EU,
europejskiej struktury Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego, uświetniająca jubileusz 10-lecia jej działalności w Europie.
Więcej o targach – na stronie www.naturafood.pl

FESTIWAL KAWY, HERBATY I CZEKOLADY

Na festiwalu będzie wyjątkowa okazja do uczestnictwa w warsztatach i pokazach Mistrza Baristów Włoch Francesco Sanapo, najlepszego włoskiego mistrza sztuki parzenia kawy (6 miejsce na ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata Basistów!). Zobaczymy tu także w akcji da
najnowocześniejsze na świecie automatyczne ekspresy do kawy: WMF
8000 oraz FRANKE Foam Master, zaliczane do klasy „Ferrari” wśród
ekspresów. 45-minutowy show, połączony z przygotowaniem różnych
kaw do degustacji, poprowadzi też Marcin Moczydłowski, jeden z najbardziej utytułowanych polskich baristów. Na stoiskach prezentowane
będą zarówno mieszanki, jak i kawy jednorodne z rynku SPECIALITY
COFFEE – np. Etiopska Yergachef oraz najlepsze kawy z Gwatemali.
Koniecznie trzeba tu być!

URODA I ESTETYKA 2013

W dniach 19-29 październiku zapraszamy na V Targi Uroda i Estetyka, a imprezie towarzyszą Targi LUX & ELEGANCE oraz Salon Urody
i Pielęgnacji Matki i Dziecka. Imprezy skierowane są do dwóch grup
odbiorców – profesjonalistów i klientów indywidualnych, którzy będą
tu mogli poznać ofertę nowości rynkowych i usług kosmetycznych.
Program wydarzeń towarzyszących jest niezwykle bogaty i każdego
dnia będą się odbywać profesjonalne pokazy kosmetyków, zabiegów
kosmetycznych
oraz
trendów w makijażu.
Obejrzymy też VI Mistrzostwa Makijażu
Kreatywnego o nagrodę „Szklanej Róży”,
a tegoroczną nowością będzie Ogólnopolski
Festiwal
Charakteryzacji
i Kostiumu. Więcej
o targach – na stronie
www.urodaestetyka.pl
Zapraszamy!

InnovaTex 2013
W dniach 17-18 października odbędą się Targi
Technicznych Wyrobów Włókienniczych
i Konferencja InnovaTex 2013. To jedno z najważniejszych
w kraju spotkań
sektora
tekstylnego
i doskonała okazja do nawiązania kontaktów handlowych. Podczas konferencji
zostanie wygłoszona rekordo-
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wa liczba ponad 60 referatów
przygotowanych
przez
przedstawicieli nauki
i biznesu. Więcej informacji o imprezie
oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie www.
ttww.pl lub kontaktując się z kierownikiem
projektu (tel. 42 633 10 69,
e.winiarska@targi.lodz.pl).

5

TARGI

ej
motoryzacji

Piekielnie
dobre granie!
Lubisz
muzykę 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 alarmach, satelitarnych systemach monitorowania i systemach
ksenonowych. Zajrzyj na www.caraudiomania.pl i wpadnij do nas na konsultacje. Doradzimy, jak przygotować
samochód do słuchania muzyki!

MOTORYZACJA
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SELGROS dba o HoReCa
Rozmowa z Markiem Chruścielewskim,
Dyrektorem Hali SELGROS Rokicińska

t We wrześniu zapraszacie na nowe
„otwarcie” hali po modernizacji. Zmiany
są potężne...
Bardzo dbamy o klientów, dlatego nasza sieć tak się zmienia. Owocuje to m.in.
tym, że w 2013 r. po raz czwarty zdobyliśmy
Złoty Laur Klienta w kategorii krajowych
sieci hurtowni handlowych. Zmiany zaszły
w kilku halach w całej Polsce. Na Rokicińskiej właśnie kończymy prace wykończeniowe. Działa już „ryneczek świeżych artykułów owocowo-warzywnych”, a za kilka dni
można będzie u nas kupować świeże ryby
i owoce morza. To szczególnie korzystna
oferta dla restauratorów – mamy szeroki
wybór ryb słodkowodnych, morskich i oceanicznych, jak również krewetek, małży oraz
innych owoców morza.
t Hale SELGROS mają także wyroby z własnej wędzarni...
Oczywiście. Jesteśmy jedyną siecią krajowego handlu hurtowego, w której oferowane
są wyroby przygotowane na podstawie własnej, oryginalnej receptury w profesjonalnej
wędzarni. Prowadzimy także indywidualny
rozbiór mięsa. Nasi mistrzowie masarscy doskonale znają zasady przygotowywania i rozbioru mięsa. Pomagają klientom przy zakupach
i potrafią fachowo doradzić szefom kuchni
lokalnej gastronomii. Mamy na ladach świeżą
wołowinę argentyńską i brazylijską, jagnięcinę
i kalibrowane kotlety schabowe. Hale w Łodzi
oraz w kilku innych miastach same dowożą
towar do restauracji.
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t Oferta hal jest znakomita nie tylko dla restauracji. Właściciele firm cateringowych oraz hoteli
mogą tu zaopatrzyć się niemal we wszystko.
Sieć utworzyła niedawno Dział Trade
Marketingu ds. HoReCa i przygotowaliśmy
specjalny asortyment dla tej branży. Posiadamy bardzo szeroki wybór produktów doskonałej jakości w niezwykle atrakcyjnych
cenach. Każdy, kto otwiera restaurację, kawiarnię czy hotel, może u nas zaopatrzyć
się we wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia działalności – zastawy stołowe, garnki, patelnie, naczynia, szkła i akcesoria kuchenne, a także meble, lodówki, zamrażarki
i profesjonalny sprzęt gastronomiczny. Posiadamy również obrusy, serwetki, ręczniki,
akcesoria łazienkowe i pościel. Bardzo dbamy o branżę HoReCa, czego przykładem
są także nasze pokazy kulinarne HoReCa
Show, współorganizowane z profesjonalnymi firmami w całym kraju. Serdecznie
wszystkich zapraszamy do obydwu łódzkich
hal oraz na naszą stronę www.selgros.pl
(Not. Jerzy Mazur)

HANDEL

Łódź najstarsza
Wydawnictwo Grey Studio wydało książkę „Historia Łodzi do 1865 roku”, napisaną
przez Jana Kanty Chrzanowskiego. Autor
nie jest z wykształcenia historykiem, lecz
inżynierem i doktorem nauk technicznych,
współzałożycielem i członkiem Rotary
Club Łódź. Historykiem jest jednak z zamiłowania, a pasjonuje się historią Łodzi
oraz historią i kulturą Algierii. Książkę
o Łodzi – jak wyznaje we wstępie – napisał
właściwie dla swojej wnuczki, aby pokazać
wyjątkowość naszego miasta. I napisał ją

prostym językiem, uzupełniając starymi
mapami, dokumentami oraz ilustracjami.
To właściwie znakomita encyklopedia wiedzy o Łodzi do 1865 r. Rozdziały są krótkie
i treściwe, autor wyszukał mnóstwo ciekawostek o początkach miasta i jego najbardziej
burzliwym okresie wzrostu w połowie XIX
w. – w 1830 r. mieszkało tu zaledwie 4 tys.
mieszkańców, by w 1865 r. ich liczba wzrosła do 40 tys. Możemy na podstawie zawartych tu informacji poznać dawne nazwy ulic
i placów, rozmieszczenie fabrykanckich pa-

Miasto w pigułce

łaców i fabryk, a nawet dowiedzieć się kto
z pierwszych łódzkich lodzermenschów nie
spłacił... zaciągniętej rządowej pożyczki na
budowę swojego zakładu. Duże brawa dla
autora oraz wydawcy! (jm)

Latem Łódź odwiedza sporo turystów. Zachwyca ich łódzka secesja, oglądają fabryki, wędrują szlakiem Łodzi filmowej, zwiedzają
zabytki Ziemi Obiecanej. Niektórzy szukają tu swoich korzeni, odwiedzają miejsca, w których zostały ślady po łódzkim getcie. Tego
lata sentymentalną podróż do Łodzi odbyli Jolanta i Oren Lion.
Ona – łodzianka, absolwentka polonistyki Uniwersytetu Łódzkiego – po dyplomie pracowała w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi, następnie wyjechała na stałe do USA. Mieszka
w Pittsurghu w Pensylwanii i pracuje na uczelni Carnegie Mellon,
gdzie od 2001 r. organizuje Międzynarodowy Festiwal Filmowy, którego częścią jest blok filmu polskiego. Współpracuje z TVP i łódzkim Muzeum Kinematografii, prezentuje w USA najnowsze polskie
produkcje filmowe. Dzięki niej na festiwalu gościli tak wybitni
polscy filmowcy, jak Krzysztof Zanussi, Jerzy Stuhr czy Filip Bajon. On – Amerykanin o żydowskich korzeniach, jest programistą
i zajmuje się IT w kompleksie medycznym UPMC, jednym z wiodących systemów nonprofit zdrowia w USA. Trasę wycieczki po Łodzi
opracowała dla gości Ewa Rabiega, która opowiedziała im historię
łódzkich zabytków i oprowadziła po mieście. Wycieczka wyruszyła ze Starego Rynku, by następnie przejść szlakami Litzmannstadt
Ghetto; państwo Lion (po angielsku „lew”) z zainteresowaniem
oglądali symbole lwów, często spotykane w dekoracjach łódzkich
obramowań okiennych, poznali miejsca
zamieszkania w getcie sióstr Franza
Kafki, Valerii i Gabrieli, Pałac Biedermanna, ulicę Solną, zwiedzili
pałacyk Gminy Żydowskiej,
następnie przez Plac Wolności skierowali się na Piotrkowską, by zakończyć spacer
degustacją wyśmienitych potraw w ogródku Restauracji
Polskiej. (BeO)
Jola i Oren Lion, Ewa Rabiega
Spacery po Łodzi, atrakcje turystyczne i historia miasta
Walking around Lodz, tourist attractions and city history
Caminando por Lodz, atracciones turisticas, historia de la ciudad

Ewa Rabiega, tel. +48 695 808 547, erabi@tlen.pl

LODZIANA
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Gala po raz czwarty
24 sierpnia w Centrum Promocji Mody
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi odbyła
się gala finałowa znanego w świecie konkursu dla modelek The Look Of The Year.
Kandydatki na modelki przyjechały z całej
Polski, a mieszkały i trenowały w hotelu
Double Tree by Hilton. Wcześniej finalistki
wzięły udział w konferencji prasowej w OFF
Piotrkowska, gdzie otwarto wystawę prac
studentów Wydziału Wzornictwa Politechniki Łódzkiej, spotkały się także z Prezydent
Miasta Hanna Zdanowską, od której otrzymały „Kwiaty Polskie” Juliana Tuwima. Podczas Gali Finałowej w Centrum Promocji

Mody ASP zaprezentowały się w kolekcjach
znanych projektantów. Konkurs jest bramą
do kariery na wybiegach mody – zwyciężczyni konkursu Maria Stepień pojedzie na finał
światowy na Sycylię i zawalczy o kontrakt ze
znaną agencją modelek. Organizatorem polskiego finału
jest Agencja Impresaryjna IGO-ART
z Łodzi, a gala
odbywa
się
tu już po raz
czwarty z rzędu. (jm)

MediaHUB najwyższej klasy
Przy ul. Łąkowej 29 od lipca działa pierwszy w Polsce hotel DoubleTree by Hilton oraz
BiznesHUB Congres Center (BHCC), którego integralną częścią jest biurowiec MediaHUB. Całość ma 4,5 tys. mkw. przestrzeni
kongresowo-wystawienniczych, zaś największa z sal konferencyjnych może pomieścić
ponad tysiąc gości! – Można tu organizować
kongresy, konferencje, eventy oraz imprezy
firmowe – podkreśla Dominik Heftowicz
z Grupy TOYA, która jest inwestorem BHCC
i hotelu DobleTree. W czterogwiazdkowym
hotelu klasy premium jest dwieście nowoczesnych pokoi, restauracja Four Colors, Golden
Bar oraz centrum SPA z basenem na dziesiątym piętrze budynku. W czerwcu i lipcu
odbywały się tu imprezy Fotofestiwalu oraz
Festiwalu Dobrego Smaku, w sierpniu mieszkały w hotelu modelki ogólnopolskiego finału
The Look of the Year, niebawem spotkają się
w BHCC uczestnicy zjazdu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej. Powierzchnie biurowe MediaHUB powili zapełniają się prestiżowymi firmami – wprowadziły się tu już Grupa
TOYA, Bluerank, Seamless oraz Infratel, ale są
jeszcze wolne miejsca do dyspozycji. Więcej
informacji na ten temat znajdziemy na stronie
www.mediahub.pl Zapraszamy!
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WYDARZENIA

BRONKOS do ogrodu
Po wakacjach warto przygotować ogródek na zimę. Największy
wybór maszyn do pracy oferuje salon i serwis Husqvarna przy ul.
Bronisin 17. Znajdziemy tu sprzęt dla profesjonalistów i amatorów. Salon zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, można
tu zapłacić kartą kredytową lub na raty. BRONKOS przygotował
liczne promocje i wybrane maszyny można kupić taniej. Zapraszamy do sklepu oraz na stronę www.bronkos.pl!

Zbadaj krew po przyjeździe
Jak byliśmy na wakacjach w tropiku, warto po przyjeździe zbadać krew: mogliśmy
bowiem przywieźć amebę. Klinika BIOLIFE – wyjaśnia jej współaścicielka dr Anna Bednarek-Gejo – specjalizuje się takich badaniach, których koncepcję opracował niemiecki biolog
i zoolog prof. Günther Enderlein. Analiza żywej kropli krwi wykazuje obecność
wielu obciążeń organizmu, w tym złogi cholesterolowe i stresowe, określa jakie są niedobory minerałowe i witaminowe, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, obciążenia grzybicze, czy mamy
pasożyty, anemię, zapalenie organów, infekcje wirusowe
lub bakteryjne, alergię, choroby układu krążenia, zakrzepowo-zatorowe lub autoimmunologiczne.
Nie ryzykuj, zbadaj krew!
(Not. jm)
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rekomenduje JERZY MAZUR

Stolik do nakrycia
Rozmowa z Agnieszką Lefik, właścicielką wypożyczalni naczyń i
sprzętów gastronomicznych „Stoliczku nakryj się”

t Kiedy założyła Pani firmę?
Prawie równo siedem lat temu – w sierpniu 2006 r.
t Jaka jest Pani oferta?
Wypożyczam głównie zastawę stołową: filiżanki, talerze i sztućce,
jak również szkło, czyli kieliszki do wina, szampana, wódki, wysokie
szklanki, poza tym termosy cateringowe, podgrzewacze i warniki,
czyli termosy podłączone cały czas do prądu, utrzymujące temperaturę ok. 100 stopni. Posiada kranik i nadaje się do serwowania kawy
lub herbaty, ale także grzanego piwa i wina. Mam także oczywiście
serwetniki, cukiernice i świeczniki. Jeśli ktoś chce zorganizować
obiad na wiele osób, to mam też wazy do zupy.
t Na ile osób posiada Pani gotowe komplety zastaw stołowych?
Od 300 do 500 osób w zależności od asortymentu: przy organizacji szwedzkiego stołu na 500 osób, a przy stole z pełną zastawą –
około 300 osób.
t Jest sezonowość w tej branży?
Oczywiście. Maj to czas komunii oraz chrzcin. Lipiec i sierpień to
raczej spokojne miesiące, ale powoli zaczynają się wesela, a pod koniec lata firmy urządzają też spotkania biznesowe. Gorący jest także
grudzień przed świętami.
t Z kim Pani współpracuje?
Z restauracjami „Polska”, „Bierhalle”, „Lilly” oraz firmą „Perfekcyjne Przyjęcia”.
t Dziękuję za rozmowę i życzę jak najwięcej nakrytych stolików!
(Not. Jerzy Mazur)

rynek Łódzki 9(148) 2013

17

Poznaj prawdziwy smak Indii

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

Makhmali Kebab

Paneer Tikka

Paneer Salad

„Ganesh” końca lata
Pierwszy lokal tej sieci jest przy
Piotrkowskiej 55 (tel. 42 633 09
25), drugi przy Piotrkowskiej 69 (tel.
42 632 23 20), a trzeci w Manufakturze (tel. 42 634 12 13). I właśnie
tutaj testowaliśmy dania z karty „Letnie smaki Indii” w sierpniu. Do końca
kalendarzowego lata (21.09) można
jeszcze zamawiać te potrawy w lokalu:
Paneer Tikka, przepyszny indyjski serek marynowany w sosie jogurtowym,
Makhmali Kebab, kawałki kurczaka
marynowane w sosie śmietanowo-orzechowym, oraz Paneer Salad, wyborną sałatkę z indyjskim serkiem. Do
popicia są wyborne owocowe drinki,
a szczególnie polecam mrożone Kiwi
Mojito. Smacznego!

Drink na bazie
limonki
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Kiwi
Mojito
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Profesjonalne usługi porządkowe

ch
smaków

● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

rekomenduje JERZY MAZUR

Czwartki w
PUB
Restauracja
GRONOWALSKI &BUDDHA PUB zaprasza
we wrześniu w każdy czwartek
o godz. 20.30 na wieczory muzyczne. Jednym z wielu zespołów
grających w restauracji jest 2f Acoustic piano&vocal Duet, wykonujący utwory muzyki pop i jazz
w akustycznych aranżacjach.
W ich wykonaniu usłyszymy hity
Grażyny Łobaszewskiej, Alicji
Keys, Eltona Johna, Ray`a Charlesa, Billa Whitersa oraz Stevie
Wondera. Wstęp jest zawsze bezpłatny. Serdecznie zapaszmy!
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GASTRONOMIA

ch
smaków

rekomenduje JERZY MAZUR

Największa
w Manufakturze
Restauracja „Galicja” znajduje
się w alejce przy Pałacu Poznańskiego prowadzącej do ul. Ogrodowej. Powstała z zamiłowania
właścicieli do podróży i dobrej
kuchni, a nazwę
wzięła od ziem
Austro-Węgier,
Ukrainy i Polski,
niegdyś zwanych
Galicją.
Lokal
ma dwa poziomy i wszystkie
drewniane elementy wystroju
wykonali galicyjscy rzemieślnicy. Na pierwszym
serwowane są dania kuchni mieszczańskiej – dominują tu wzorzyste
materiały i białe zazdrostki, jest
również oryginalny piec kaflowy.
Na drugim poziomie jest ceglana

20

piwnica – przytulne, oryginalne
(XIX-wieczne!) wnętrze z surowym
drewnianym wystrojem, które
sprzyja dłuższym spotkaniom
wśród przyjaciół, jak również spotkaniom biznesowym.
Znajdziemy tu osiem
nalewaków piwa
– w tym regionalnych i lwowskich. „Galicja”
posiada największą powierzchnię restauracyjną
w Manufakturze: jednorazowo zmieści się tu
ponad 400 osób – 100 na parterze, ponad 200 w piwnicy i 100
w ogródku. A – co najważniejsze!
– serwuje wyjątkowo smakowite
dania. Gorąco polecam!
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Skansen z optymizmem
Rozmowa z Jolantą Chełmińską, Wojewodą Łódzką

Jadą wozy
kolorowe!

17 sierpnia w plenerach Żywego Skansenu w Nagawkach odbyła się II edycja Festiwalu Cygańskiego, podczas którego wystąpili:
Romen, „Król Czardasza”, Miklosz Deki Czureja z zespołem,
oraz Bogdan Trojanek. Koncert żywiołowo poprowadziła Zofia
Czernicka, dostosowując się do niezwykle gorącej atmosfery na
estradzie. Na widowni znalazło się blisko 300 osób, w tym wielu
znakomitych gości oraz łódzkich VIP-ów. Wielu osobom także
udzielił się nastrój imprezy i dały się porwać w wir tańca! Maria
Sadzewicz-Nowak, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dmosińskiej w Nagawkach, zapowiada zorganizowanie w grudniu Sylwestra Cygańskiego w nowej bali bankietowej skansenu, która jest
właśnie wykańczana. Warto zatem trzymać rękę na pulsie i śledzić
informacje na stronie www.nagawki.pl Zapraszamy!

t Rozmawiamy w Żywym Skansenie w Nagawkach podczas koncertu muzyki cygańskiej. Lubi Pani
taki folklor?
Tak, gdyż wprowadza słuchaczy w dobry nastrój. Cyganie
wykonują rytmiczne piosenki
z dobrym tekstem; po takim
koncercie człowiek jest optymistycznie nastrojony. Z estrady
słyszymy, że być może życie jest
piękniejsze od naszych marzeń,
była też piosenka o przyjacielu,
który nigdy nas nie opuszcza,
o tym, że tak naprawdę wszystko zależy od nas, musimy tylko
w to uwierzyć. Kołyszemy się
w rytm muzyki, ludzie zachęceni przez prowadzącego zaczęli nawet tańczyć – wszyscy
jesteśmy spragnieni takiej rozrywki! Brakuje takich koncertów w łódzkich parkach. Myślę,
że mieszkańcy Łodzi chętnie by
z nich skorzystali.
t Z cygańskich koncertów słynie
też Ciechocinek, w którym kilka już
razy się spotykaliśmy...
Tak – bo dawniej nie
było blisko Łodzi takiego
miejsca, jak Nagawki. Już
sam skansen przyciąga
swoim urokiem, szczególnie latem, gdyż są
tu znakomicie przygotowane pokoje do
spania w odrestaurowanych,
zabytkowych budynkach
z regionu, baseny i place zabaw dla dzieci, a dochodzi
do tego ciekawy program rozrywkowy proponowany przez
Stowarzyszenie. Wiem już, że

skansen zapowiada także sylwestra po cygańsku.
t Urlopy powoli się kończą, przedsiębiorcy wracają do pracy. Jak
zarząd województwa przygotowuje
się do rozpoczęcia biznesu we wrześniu?
U nas nie ma wakacji,
w urzędzie pracujemy na okrągło. Jesienią organizujemy forum gospodarcze, na którym
będzie można poznać różnorodne propozycje współpracy.
Czekamy na oferty skierowane
do przedsiębiorstw z województwa łódzkiego, będziemy też
szukać chętnych do skorzystania z oferty, którą przedstawią
przedsiębiorcy. Podczas rozmów z firmami coraz częściej
ostatnio słyszę, że coś drgnęło
w gospodarce. Chciałabym, żeby
ten optymizm utrzymał się nie
tylko w słowach, ale i w faktach.
(Notował: jm)

Arturówek dla odważnych
W Arturówku można jeszcze we wrześniu i październiku sprawdzić, jak mocne mamy nerwy –
spuszczając się w parku linowym na zjeździe długości
120 metrów tuż ponad lustrem stawu! Do dyspozycji jest tu siedem atrakcyjnych zjazdów na trasie
„tyrolskiej”. Najwyższa z nich jest na wysokości ok.
7-10 metrów i ma 17 przeszkód o zróżnicowanym
poziomie trudności, najniższa jest 2-3 metry nad ziemią i mogą na niej chodzić dzieci nawet od 1,5 roku
(jest asekuracja siatkowa). Park Linowy organizuje
niezapomniane imprezy integracyjne, pozwalające w
aktywny sposób spędzić wolny czas. Miłośnicy paintballa mogą tu w zespołach grać w zdobywanie flagi
lub twierdzy przeciwnika, ochronę prezydenta i branie jeńców. Warunek jest jeden: ubranie ochronne
i kaski na głowie. Strzelać umie każdy!
(jm)
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REKREACJA

Biała Fabryka

Centralne Muzeum
Włókiennictwa
14 Międzynarodowe Triennale Tkaniny zakończy się 3 listopada, ale tylko do 1 września
w Białej Fabryce można oglądać
Wystawę Miniatury Tkackiej;
pozostałe
ekspozycje
będą
czynne przez cały wrzesień.
W Domu Papiernika w Skansenie Łódzkiej Architektury
Drewnianej prezentowane są
wycinanki artystyczne różnych
twórców, a dołączy do nich
wystawa prac Anny Małeckiej-Bdirsdorf (otwarcie 26.9). Na
pożegnanie lata muzeum przygotowało festyn „Babie lato”
(21-22.9). Z ostatniej chwili: CMW uzyskało nominację
w plebiscycie „7 nowych cudów
Polski 2013” organizowanym
przez Polską Organizację Turystyczną. Gratulujemy!

Muzeum Sztuki

6 września nastąpi otwarcie sezonu w Muzeum Sztuki.
– Pokażemy instalację „Wyzwolone siły. Angelika Markul
i współczesny demonizm”, która
wypełni wszystkie sale – wyjaśnia Małgorzata Ludwisiak,
zastępca dyrektora MS. – 8
września po wystawie oprowadzi przewodnik, zaś w październiku przewidujemy nawet nocne
oprowadzanie po ekspozycjach.
Wystawa jest niepokojąca, ale
zainteresuje ludzi, bo generuje specyficzne doświadczenia.
Młoda artystka szuka inspiracji
w miejscach, gdzie siły działające
z niszczycielską mocą mogą być
postrzegane jako demoniczne –
w skażonej strefie w Czernobylu,
na pustyni Atacama w Chile,
w spustoszonej tsunami Fukisimie. Natomiast 13 września w
ogrodzie muzeum poznamy kolejnego laureata Nagrody przyznawanej za szczególne wsparcie
udzielone muzeum.

KULTURA

Kulturalny

Muzeum Miasta Łodzi

W galerii „W biegu” do
29 września można oglądać
wystawę z okazji 590. rocznicy nadania Łodzi praw miejskich „Zanim powstała Wielka
Łódź”. Z wystawą związane
są prelekcje: Marcina Szymańskiego (1.9) i Andrzeja Jaskulskiego (8.9). Do 8 września
na piętrze Pałacu Poznańskich
można oglądać obrazy Kajetana Sosnowskiego, a w Galerii
Mistrzów Polskich, w części
Aneks Jednego Mistrza, czynna będzie wystawa obrazów
Alfonsa Karpińskiego; jej kuratorka Monika Nowakowska
zaprasza na nową ekspozycję
dzieł z włókna i papieru Marii Diduch „Wewnętrzny ład
przestrzeni” (od 24.9). W Muzeum Miasta będzie realizowany projekt „Ludzki język łódzki”, którego założeniem jest

Maria Diduch
Prace z papieru

W teatrach

Wydarzeniem września
w Teatrze Wielkim – mówi jego
dyrektor Wojciech Nowicki

Wojciech
Nowicki

– będzie galowy koncert poświęcony dwojgu wspaniałym
artystom związanym z łódzką
operą od dnia jej otwarcia: Delfinie Ambroziak i Tadeuszowi
Kopackiemu. Od lat są małżeństwem, więc siłą rzeczy koncert
poświęcony będzie zarówno
ich twórczości artystycznej, jak
i życiu prywatnemu. Gospodarzem wieczoru będzie Bogusław
Kaczyński. Zespół baletowy TW
zaczął już przygotowania do
Łódzkich Spotkań Baletowych;
w zespole jest teraz 50 osób,
w tym 10 nowo przyjętych.
Wznawiamy kilka tytułów, których dawno nie było na wielkiej
scenie – „Aidę”, „My fair lady”,

uwrażliwienie
mieszkańców
Łodzi na poprawność językową i na specyfikę języka regionalnego. W ramach projektu
odbędzie się konkurs na bajkę
dla dzieci, szkolenia z pisania
bajek i warsztaty z tworzenia
do nich ilustracji. Zgłoszenia do
konkursu można dostarczać
do 16 września. Oddział Sportu i Turystyki w Hali Sportowej
przygotował wystawę w stulecie urodzin oszczepniczki Marii
Kwaśniewskiej-Maleszewskiej
(14.9).
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„Nabucco” i „Don Kichota”.
W sierpniu na widowni były
montowane drewniane okładziny na fotele, które poprawią
akustykę. Teatr Wielki wznawia
też balet dla dzieci „Kopciuszek”
(25 i 26.9).
Teatr Nowy otwiera drzwi
5 września i na początek proponuje nowości ubiegłego sezonu: na Małej Sali „Wszystko
o kobietach” (5 i 6.9), na Dużej
Scenie – „Chcę do nieba. Leningrad-Łódź.” (7 i 8.9). Z okazji
Roku Tuwima teatr przygotował
przedstawienie według poematu
satyrycznego „Bal w Operze”,
które wyreżyserował Lech Raczak. Premiera – 13 września,
czyli w dniu, w którym urodził
się Julian Tuwim. Tego samego
dnia odbędzie się też premiera
w Teatrze Powszechnym; będzie
to ”Boeing, Boeing” – komedia
sytuacyjna Marca Camolettiego.
Opowiada ona historię pilota
Maksa, który podporządkował
swoje życie uczuciowe rozkładowi lotów. Teatr Muzyczny
przedstawi premierę spektaklu
„Aj waj, czyli historie z Cynamonem”, przygotowanego przez
grupę Rafała Kmity. Spektakl
osnuty jest na motywach kultury żydowskiej, a piosenki
przeplatają się z komicznymi

Genesis Classic
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wrzesień
Ariel Ardit & SOLO TANGO

scenkami i monologami (27.9).
W Operetce odbędzie się też
kilka porywających koncertów.
Gratką dla fanów zespołu Genesis będzie program „Genesis
Classic” w wykonaniu Szkota
Ray’a Wilsona (20.9), a dla miłośników tanga – występ Solo
Tango Orquesta, grupy młodych
muzyków z Rosji, których interpretacje podbiły cały świat.
Koncert uświetnią pokazy tanga
w wykonaniu Mistrzów Świata
w Tango Salon (29.9).
Teatr im. Jaracza będzie
w tym sezonie świętować Jubileusz 125-lecia. W wakacje
zaczęły się próby do spektaklu
pt. „Kapliczka.pl czyli wszystko dawniej szło lepiej niż teraz”
w reż. Mikołaja Grabowskiego;
uświetni on Galę Jubileuszową,
na którą przyjedzie prezydent
Bronisław Komorowski. Zespół
teatru Logos przygotował latem
swój kolejny spektakl – „Toast” wg tekstów C. S. Lewisa w
reż. Waldemara Wilhelma, zaś
CK Logos zaprasza na koncert
„Jazzowe kolory Miłości” w wykonaniu Izy Trębacz i Witold
Janiak Trio (15.9). Teatr Mały
w Manufakturze włącza się do
akcji Narodowe Czytanie, której
tegoroczna edycja poświęcona
jest twórczości Aleksandra Fredry. Czytanie komedii Fredry
odbędzie się 7 września, po paru
dniach obejrzymy „Zemstę”
w wersji scenicznej w reżyserii
Mariusza Pilawskiego. Muzykę do
spektaklu przygotował Witold
Łuczyński, który wcieli się też
w postać Papkina (20.9). Teatr zaprasza także na recital Małgorza-
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ty Flegel pt. “Pocałunek” (15.9)
i na monodram Marcina Zarzecznego pt. “Zwierzenia bezrobotnego aktora”. Teatr Arlekin na
początku września pokaże swoje
spektakle na festiwalu w Indonezji, a dla łódzkich widzów wystąpi dopiero 22 września z bajką
„Tymoteusz wśród ptaków”

U Herbstów po staremu

Dobiegły końca prace konserwatorskie w Pałacu Herbsta, oddziale
Muzeum Sztuki w Łodzi. Salony rezydencji przy ul. Przędzalnianej 72
są teraz bliższe oryginałowi z czasów, gdy mieszkała tu rodzina Herbstów. Efekty będzie można oglądać od 20 września – tego dnia nastąpi
otwarcie nowej ekspozycji stałej oraz wystawy czasowej pt. „Herbstowie. Historie niedokończone”, która będzie czynna do 30 czerwca 2014
r. Kuratorką obu wystaw są Dorota Berbelska i Magdalena Michalska-Szałacka. – Modernizacja pałacu trwała dwa lata. Odbudowany został także
ogród zimowy – mówi Dorota Berbelska. – Dotarliśmy do fotografii pokazujących, jak wyglądał ogród za czasów Herbstów. Cała aranżacja wnętrz jest zrobiona na nowo. Opracowując scenariusz ekspozycji wykorzystaliśmy informacje oraz
badania odkrywkowe, dzięki czemu ustaliliśmy kolorystykę wnętrz. Nasza wystawa
obejmuje tylko 2 pokolenia, bo dzieje związków tej rodziny z Łodzią są krótkie;
czynna będzie rok, a następna pojawi się we wrześniu 2014 r.
W Pałacu Herbsta wymienione zostały wszystkie instalacje, poprawiła się klimatyzacja, tak ważna podczas przechowywaniu muzealiów.
W głównym budynku będzie ekspozycja wnętrz fabrykanckich, którą
dopełni wystawa czasowa. Duże zmiany zaszły w westybulu. Otwarta
zostanie Powozownia z wystawą sztuki dawnej, a nowym elementem
będzie Domek Ogrodnika, w którym zimą będą przechowywane rośliny z ogrodu. Odnowiony jest już ogród zimowy na podstawie starych
zdjęć – będzie tam nawet mała szklarnia i mnożarka roślin. (BeO)

W salach koncertowych

W sali Filharmonii Łódzkiej
trwa budowa organów, a słuchacze powrócą tam dopiero
w listopadzie. We wrześniu filharmonicy zapraszają melomanów do Kutna: na scenie obok
Urzędu Miasta odbędzie się
„Koncert wśród róż” – Orkiestra Symfoniczna FŁ pod batutą
Marcina Wolniewskiego zagra
największe przeboje polskiej
muzyki filmowej (6.9). Z kolei
w Wytwórni 14 września odbędzie się uroczyste otwarcie
hotelu DoubleTree by Hilton,
podczas którego filharmonicy
wykonają utwory Zbigniewa
Preisnera napisane specjalnie na
tę okazję. Wytwórnia po raz
siódmy realizuje także autorski projekt Michała Urbaniaka
„Urbanator Days” (23 i 24 9).
Mogą w nim brać udział wszyscy, którzy chcą wykonywać
muzykę niezależnie od stylu
i gatunku. Z kolei w koncercie
głównym XVI Festiwalu Muzyki Filmowej „Pamiętasz Była
Jesień” wystąpią Herdzin Trio,
Witold Janiak Trio, a gościem
specjalnym będzie Sława Przybylska (22.9).
Beata Ostojska

Dorota Berbelska
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Mój ojciec Lucien B. Maxwell był jednym
z większych właścicieli ziemskich w okręgu Lincoln na granicy stanów Nowy Meksyk i Teksas.
Mieliśmy dom w starym Forcie Sumner oraz
farmę w okolicy, gdzie ujeżdżałem dla ojca konie. Wiosną 1877 r. zatrudniłem tam Billa. Miał
smykałkę do koni, 18 lat i kilka grzeszków na
sumieniu. Jednym z moich nadzorców był Pat
Garrett, starszy od Billa o dziewięć lat. Polubili
się i często trenowali strzelanie do zakopanych
w piachu kurczaków – tę modę zapoczątkowali
u nas Meksykanie. Najczęściej
wygrywał Bill, który miał lepszego cela i potrafił z Colta
odstrzelić kurczakowi łeb jednym strzałem. Pat był za to
lepszy w strzelaniu z broni
długiej. Po jakimś czasie
rzucił jednak pracę na farmie i zajął się prowadzeniem sklepu i salonu.
Trzy lata wcześniej
Billowi zmarła na
gruźlicę matka, ojca
wcale nie pamiętał.
Podobno
urodził
się w slumsach Nowego Jorku i miał
trzy lata, jak rodzina przeniosła
się do Coffyville
w Kansas, gdzie
grasowała banda Jesse Jamesa. Chłopak
wychowywał
się na ulicy i
w knajpach
wśród pijaczków, którzy wiwatowali na każdą
informację o kolejnych rabunkach
Jamesów. W 1868 r. przenieśli się do Silver City
w Nowym Meksyku. Matka ponownie wyszła za
mąż za pracownika kopalni srebra. Jakiś Czarnuch podobno ubliżał tam matce Kida i chłopak
zaszlachtował go nożem. Trudno dociec, czy to
prawda. Ale w 1877 r. faktycznie zastrzelił kowala
Franka Cahilla w Camp Grant w Arizonie, który
go wciąż poniewierał i policzkował.
Legenda mówi, że zabił 21 facetów „nie licząc
Indian i Meksykanów”, co daje po jednym trupie

HISTORIA

na każdy rok jego krótkiego życia. Według relacji
świadków na pewno zastrzelił trzech ludzi spośród 11 ofiar wojny, która rozpoczęła się w lutym
1878 r. i trwała aż do śmierci Billa w lipcu 1881
r. Historia nazwała ten okres „wojną w hrabstwie
Lincoln” – maczali w niej palce najwięksi właściciele ziemscy Nowego Meksyku i Teksasu, władze
stanowe łącznie z gubernatorem oraz Biały Dom
w Waszyngtonie. Swój udział miało też wojsko
– szło bowiem o wielkie pieniądze związane
z dostawami żywca dla armii, wpływy w bankach
i handlu. Na szczytach tej piramidy rozgrywali
swoje partie tacy hodowcy i potentaci finansowi,
jak John Chisum, Charles Goodnight, bankierzy
i politycy. W pewnym sensie wyrok na Billa wydał
gubernator Nowego Meksyku Lew Wallace, który pisał wtedy swoją słynną powieść „Ben Hur”.
Nie miał litości dla Kida, choć na kartkach swojej
książki tak się roztkliwiał nad młodziutkim Judą
Ben Hur, walczącym z Rzymianami...
Na mojej farmie Kid mówił wszystkim, że nazywa się William Booney – to nazwisko po ojcu.
Po jego śmierci matka wróciła do panieńskiego McCarty, a potem poślubiła Williama
Antrima,
ale Bill
odrzucił nazwisko
ojczyma.
Po jakimś
czasie John
Tu n s t a l l
z Roswell zaproponował
mu lepsze zarobki i Bill się
do niego przeniósł, choć dalej
przyjeżdżał
do
nas w odwiedziny.
Bardzo lubił moją
młodszą siostrę Paulitę, po jego śmierci
niektórzy nawet mówili, że był jej kochankiem, co jest wierutną

Billy the Kid

JohnTunstall

Lew Wallace

bzdurą. W El Chivato, jak nazywali go Meksykanie, kochało się mnóstwo panienek i zapewne
miał dziewczynę w każdej dziurze w promieniu
100 mil od Fortu Sumner. Był jednak skromny
i nie chwalił się podbojami. Podczas jednej z wizyt
wyznał mi, że odnalazł w Tunstallu prawdziwego
ojca. Anglik miał bowiem wykwintne maniery
i postanowił skierować chłopca na dobrą drogę.
To u niego Bill nauczył się dobrze pisać.
Tunstall miał ambitne plany, otworzył sklep
i zaczął ostro konkurować z imperium Murphy`ego, a po jego śmierci – z jego sukcesorem Jamesem
Dolanem. W lutym 1878 r. Tunstall i jego chłopcy
jechali do miasta ze stadem koni, gdy otoczyła ich
grupa kowbojów. Było w niej dwóch zastępców
szeryfa Williama Brady`ego z Lincoln, mającego
ciche udziały w biznesie związanym z dostawami
mięsa dla armii, który prowadził Dolan. Wywiązała się kłótnia i Tunstall został zastrzelony. Jego
zwolennicy doprowadzili do powołania grupy
pościgowej regulatorów, mającej złapać zabójców
Anglika, w tym obydwu zastępców szeryfa. Billy
został jej członkiem i zaczął nosić gwiazdę regulatora. W niecały miesiąc później zginął jeden
z zabójców Tunstalla, a 1 kwietnia na ulicach Lincoln zastrzelony został szeryf Brady – wśród strzelających był Billy the Kid. Trzy dni później Kid
zastrzelił drugiego z zabójców Tunstalla i wtedy
trafił na czołówki krajowych gazet. W lipcu 1878
r. doszło w Lincoln do trzydniowej strzelaniny
między wrogimi klanami. Regulatorzy zabarykadowali się w domu sprzyjającego im prawnika
Alexandra McSweena i bronili się aż do chwili,
kiedy dom podpalono i przyjechało wojsko,
które na rozkaz Białego Domu wymusiło pokój
armatami. Billy uciekł z płonącego domu dosłownie w ostatniej chwili... (Cdn.)
Jerzy Mazur

Pete Maxwell
Maxwell (w
(w środku)
środku)
Pete

Rancho Maxwella
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George
Wild West

Saguaro Mike

Dziki Zachód
Kowboje oraz Czerwonoskórzy wcale nie
przeszli do historii: nadal żyją (teraz w pokoju!)
i działają, co widać na załączonych zdjęciach.
W sierpniu w Oparanach w Czechach przez cztery
dni odbywały się kowbojskie Mistrzostwa Europy
Days Of Truth, natomiast w Uniejowie przez trzy
dni trwało V Indiańskie Lato i Święto Alei Pamięci
Sat Okha. Nie udało mi się wybrać do Czech, za
to postrzelałem z Colta w Uniejowie, gdzie organizatorzy zaprosili mnie na pokaz broni Dzikiego
Zachodu.
W Oparanach bardzo dobrze naszym poszło:
Michał Kuropatwa Saguaro Mike był na 3 miejscu
w kategorii Long Range i na 4 we Frontiersman.
W sumie strzelało tam ponad 250 osób, w tym
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dzisiaj

wiele kobiet z łodzianką Anetą Marcinkowską
Tangerine Stone na czele (druga w Ladies Frontiers Cartridge). Sądząc po zdjęciach, tory
strzeleckie były tam przygotowane perfekcyjnie i zabawa musiała być przednia (filmy z imprezy można obejrzeć na stronie
www.c-a-s.pl). Podczas konkursu strojów
Michał i Sebastian Kuczyński Red Nose przebrali
się za... bizona, wzbudzając niesamowity aplauz
oglądających. Następne zawody kowbojskie odbędą się 20-21 września w Skarżysku – podczas
Quigley Match Europe strzelać będziemy na dystansach od 300 do 805 jardów.
Jerzy Mazur
Zdjęcia: Leon Rzatkowski, Sebastian Kuczyński
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Tangerine Stone

Red Nose
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Idealne miejsce na spotkania biznesowe i wypoczynek
252 miejsca noclegowe, kryty basen z atrakcjami, sauny, korty tenisowe, boiska sportowe. klimatyzowane sale konferencyjne 130 i 100 m2 .
Teren o powierzchni 1,7 hektara, w otoczeniu rozległych lasów sosnowych, 200 m od plaży, duży parking.
76-002 Łazy k/ Mielna, ul. Słoneczna 16, tel (94)318 29 83, recepcja@solaris.turystyka.pl, www.solaris.turystyka.pl

