
Nocleg z Aleksem, Dyzmą i Klossem

Nr 0 /2014

m a g a z y n  p o z y t y w n e j  ł o d z i

p o S i t i V e  ł Ó d Ź  m a g a z i n e

Nocleg  
z Aleksem,  

dyzmą i KloSSem 

małże Sprawdzają  
miejSKą KranÓwKę 

jaK żył łÓdzKi  
Al cApoNe?





�

szanowni czytelnicy,

w imieniu całej redakcji witam na łamach 

nowej łódzkiej gazety. Stworzyliśmy ją nie-

jako na przekór, ponieważ nie zgadzamy się 

z pogłoskami, mówiącymi o tym, że Łódź 

umiera, że nie dzieje się tu nic dobrego, że 

nie ma dla niej i jej mieszkańców przyszło-

ści, że należy stąd uciekać, i że wszystko 

to zamyka się w lakonicznym „Łódź k...a”.  

Uważamy, że Łódź to piękne, interesujące i inspi-

rujące miasto, z bogatą historią, fantastycznymi 

zabytkami, niebanalnymi mieszkańcami oraz  

z nieprzebranym potencjałem, wielkimi możli-

wościami i obiecującą perspektywą.

O tym wszystkim chcemy pisać na łamach 

„Łódź You Like”, by pokazać miasto od ciekaw-

szej, czasem nieznanej dotąd strony. Maga-

zyn ten redagowany jest przez łodzian, którzy 

kochają swoje miasto, sporo o nim wiedzą 

i całemu światu chcą pokazać jego intrygującą 

i ciekawą stronę.

Dziękuję wszystkim tym, którzy mi zaufali 

i dali szansę, abym – jako wydawca i redak-

tor naczelny – mógł przygotować tę gazetę. 

Oprócz samego zespołu redakcyjnego nie mogę 

nie wspomnieć o wsparciu wielu osób, m.in. 

Agnieszki Burzyńskiej, Krzysztofa Cyrankow-

skiego, Krzysztofa Grafińskiego, Tomasza Kuliń-

skiego i Tadeusza Wijaty.

Odwaliliśmy kawał dobrej i – mam nadzieję 

– potrzebnej roboty. Choćbyśmy mieli całą 

przygodę zakończyć na „zerowym” numerze, 

to już teraz mogę powiedzieć, że jestem dumny 

ze swojego zespołu redakcyjnego. 

W tym „zerowym” numerze nie odkrywamy 

wszystkich kart, a jedynie pokazujemy próbkę 

naszych możliwości – tego, jak chcemy robić 

kolejne numery. Czy Wy, Czytelnicy, dacie nam 

na to szansę?

Adam Owczarek
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dear readers,

on behalf of the whole editorial 
team, i would like to welcome you to 
our brand new magazine about 
łódź. it was created in opposition 
to the gossips of a dying city with 
no prospects for its residents. we see 
it otherwise: as a beautiful, interesting 
and inspiring town with rich history, 
exceptional places of interest, 
remarkable inhabitants and bright 
future. 
in the pages of „łódź you like” 
we want to write about the positives 
– to show the sunny side of the 
city, sometimes not yet discovered. 
the magazine is edited by łódź lovers 
who aim to share their passion with 
the world. 

adam owczarek
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Uczestnicy dziesiątego jubileuszowego „Mar-

keting Meeting” spotkali się w dwóch łódzkich 

klubach – DOM i 6. Dzielnica. Rozmawiali o no-

wych mediach, komunikacji i PR w internecie. 

Tym razem, z racji jubileuszowej edycji, odbyły 

się warsztaty. Nie zabrakło też urodzinowego 

tortu…

Spotkanie „Organizacja pracy w dobie nowych 

mediów” prowadzili Patrycja Longawa i Tomasz 

Pawłowski (Zgorzkniały Copywriter) z Content 

Plate. O najnowszych trendach w web designie 

i ich praktycznym wykorzystaniu opowiadał Filip 

Iwański z Imagine, zaś warsztat „Komunikacja 

niewerbalna” poprowadziła Małgorzata Kosiarz 

z MK Communications. Gośćmi spotkania byli 

także Marcin Gruszka, rzecznik prasowy Play 

(opowiadał o hejterach, tytułując ich „Hejterzy 

moi kochani”), jak również Natalia Zawadzka 

z kancelarii Lubasz & Wspólnicy, która opowia-

dała o aspektach prawnych w reklamie.

Bardzo dobrze odbierane są na świecie łódz-

kie murale. Od połowy 2014 roku można je oglą-

dać z dowolnego miejsca na świecie, a to dla-

tego, że zostały włączone do działu Street Art 

Project w internetowym Google Cultural Insti-

tute. Muralami interesowały się też bardziej tra-

dycyjne media – pod koniec 2013 roku reportaż 

o nich pokazał CNN.

„Off Track Planet” – amerykański niezależny 

internetowy magazyn turystyczny włączył Łódź 

do grona dziesięciu miejsc wartych odwiedzenia. 

Autorzy rankingu zachwycili się łódzkim street 

artem.

Brytyjski „Audience Magazine” zaliczył łódzką 

Atlas Arenę do sześciu najlepszych obiektów 

koncertowych w Europie, a było to przed serią 

tegorocznych hitowych koncertów m.in. Petera 

Gabriela, Black Sabbath i Aerosmith. Wśród róż-

nego rodzaju wyróżnień jakie zdobył łódzki hotel 

Andel’s warto wspomnieć o „głosie ludu”, czyli ran-

kingu serwisu www.hotel.info. Andel’s wygrał pol-

ską część rankingu, a w klasyfikacji najlepszych 

hoteli w Europie zajął ósme miejsce! Ranking Top 

Rated Hotel powstaje na podstawie opinii ponad 

6 milionów klientów tego serwisu.

Magazyn wnętrzarski „Marie Claire Maison” 

(nakład ponad 120 tys. egz.) opublikował na dzie-

sięciu stronach fotoreportaż z Łodzi. Francuzi 

zachwycili się wielokulturową historią miasta, 

nowym życiem starych pofabrycznych obiektów, 

a także niezwykłymi festiwalami (Łódź Design 

Festival, Fashion Week oraz Move Light Festival).

piszą o nas, chwalą nas i nagradzają
/ We are described, praised and awarded

Łódź to nie San Francisco z piosenki golców. daleko nam też do roziskrzonej 
neonami warszawy. zagraniczne media nie widzą w łodzi drugiego detroit, ale 
chwalą miasto za atrakcyjne i nietuzinkowe hotele oraz niezwykłą galerię  murali. 

Marek Wojciechowski

Fot. Adam Owczarek

Foreign media praise łódź for 
attractive and character-filled hotels 
and city’s fabulous mural art gallery. Since 
mid 2014, the murals can be viewed from 
any place in the world at google Cultural 
institute. they also featured in Cnn 
documentary in november 2013. whereas, 
‘off track planet’ american independent 
online travel magazine included łódź  
in 10 Backpacking destinations for 2014 
as an art-heavy spot with its street art.
British ‘ audience magazine’ ranked 
łódź atlas arena as one of the six best 
concert venues in europe and it was still 
before the series of this year big concerts 
of peter gabriela, Black Sabbath and 
aerosmith.
among various awards for andel’s Hotel 
łódź, the  www.hotel.info rating is worth 
mentioning in which the hotel  was 
number one ‘top rated Hotel 2013’  
in poland and ranked eight in europe 
thanks to the opinions of more than  
6 million site users.
interior design magazine ‘marie Claire 
maison’ (with the edition of more than  
120 thousand copies) published  
a photo-story from łódź. the French were 
enchanted with the multicultural history  
of the city, the new life of its post-
industrial buildings and exceptional 
festivals (łódź design Festival, Fashion 
week and move light Festival).  

Urodzinowy marketing meeting
Adam Owczarek

Fot. Ewelina Choroba

pod naszym patronatem
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Większość zabytków w Łodzi można zwiedzać przez cały rok. Jednak istnieje 
jeden, który nie stoi w miejscu. Co więcej, ten, kto chciałby go zobaczyć, ma ku 
temu jedynie 14 okazji w roku.

Daniel Siwak

Fot. Filip Michalak,  

Daniel Siwak, Adam Owczarek

zabytki z okien  
starego tramwaju
/ The landmarks of Łódź through  
the heritage tram windows

Chodzi o tramwaj Konstal 5N+5ND, który 

–   tak jak Tramwajowa Linia Turystyczna 

–  w  tym roku rozpoczyna już drugą dekadę 

kursowania. Wszystko zaczęło się 11 lat temu 

z inicjatywy Klubu Miłośników Starych Tram-

wajów w Łodzi. Ruszyła wtedy specjalna linia 

oznaczona numerem „0”. Na początku zabyt-

kowe wagony kursowały jedynie po mieście, zaś 

od trzech lat ten sam kremowo-czerwony skład 

o numerach bocznych 337 i 644 wyjeżdża poza 

Łódź, docierając przez Konstantynów Łódzki 

do Lutomierska. 
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– Ta niesamowita atmosfera to także zasługa 

konduktorów, czyli członków KMST – zauważa 

Sebastian Grochala z Miejskiego Przedsiębior-

stwa Komunikacyjnego w Łodzi. – To dzięki 

zapałowi, determinacji, uporowi i poświęceniu 

tych wolontariuszy Tramwajowa Linia Tury-

styczna zabiera we wspaniałą, niezapomnianą 

podróż. 

Konduktorów jest ponad dwudziestu. Naj-

młodszy ma 16, najstarszy blisko 40 lat. Każdy 

musi być na zajezdni już przed godziną 10. 

Pobiera wyposażenie, bilety, ulotki i przygoto-

wuje wagony do wyjazdu. Po wszystkich kursach 

trzeba zdjąć tablice i rozliczyć się z biletów.

Jeden z niedzielnych konduktorów uczy 

się jeszcze w technikum, a na linii turystycznej 

niedawno debiutował. Kilkadziesiąt wyjeżdżo-

nych godzin ma jego kolega – na co dzień far-

maceuta. To już jego trzeci sezon. – Zacząłem 

jeździć z racji mojego zainteresowania starymi 

tramwajami. Bycie konduktorem traktuję jako 

służbę. Trzeba nawiązać kontakt z pasażerami, 

pomagamy im wsiąść lub wysiąść z tramwaju, 

przybliżamy historię komunikacji – tłumaczy 

Michał Orłowski. 

Stary i hałaśliwy tramwaj, konduktorzy 

i oryginalne akcesoria, których używano dekady 

temu. To powoduje, że pasażerowie przeno-

szą się na chwilę w czasie. Dla takiego klimatu 

warto przejechać całą, ponad 22-kilometrową 

trasę. – Pasażerowie mogą sami doświadczyć 

jazdy zabytkowym wagonem, usłyszeć charak-

the tram – Konstal 5n+5nd, 
just like the tourist tram 
line, started operating 11 years 
ago thanks to the old trams 
enthusiasts Club (KmSt). the 
route of line 0 initially run along 
the streets of łódź. For the last 
3 years, the same 337 + 644 couple 
in red and cream circulates also 
ouside the city: going through 
Konstantynów łódzki to lutomiersk. 
the conductors –  the members 
of the Club make the journey 
an unforgettable experience. there 
are 20 of them aged 16 to 40 always 
eager to help passengers and share 
their knowledge about the history  
of public transport. the tram line 
departures from telefoniczna 
depot and visits numerous places 
of interest along its route.
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terystyczne dźwięki, poczuć inny sposób jazdy, czy na własne oczy 

zobaczyć jak wyglądała praca konduktorów, których w Łodzi nie ma  

od 1983 roku – zachęca Jakub Tarka, prezes KMST. 

Już kilka minut po starcie z krańcówki przy Telefonicznej 

przy ulicy Pomorskiej 21 mijamy gmach dawnego Towarzy-

stwa Kredytowego Miejskiego, a po przeciwnej stronie sie-

dzibę Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi. Przy placu 

Wolności przejeżdżamy koło Muzeum Archeologicznego 

i Etnograficznego, a   także Muzeum Kanału „Dętka”.  

Po kilkunastu minutach znajdujemy się pod ogrodami 

zoologicznym i   botanicznym oraz przed Zajezdnią 

Muzealną Brus. Poza miastem zobaczyć można pomnik 

tramwaju typu 5N przy placu Kościuszki i kościół Świę-

tego Józefa Robotnika w Konstantynowie Łódzkim, 

most tramwajowy na rzece Ner oraz klasztor księży 

Salezjanów w Lutomiersku.
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prosto  
z kranu
/ Straight from tap

małże sprawdzają jakość kranówki

wydobywana z głębokości 900 metrów, filtrowana i prosto z kranu podawana na 
stoły. ostatnio oferowana w ozdobnych karafkach i butelkach. łódzką kranówkę, 
bogatą w minerały, wapń i magnez, serwuje coraz więcej pubów i restauracji.Agnieszka Bohdanowicz

najstarsza sieć w centrum miasta 
została zmodernizowana w latach 2007–
2010. wymieniono ok. 63 km sieci roz-
dzielczej i 30 km sieci magistralnej.

Łódzka kranówka jest jedną z najlepszych 

i najtańszych w Polsce, i można ją pić bez prze-

gotowania. 90 proc. wody dostarczanej do łódz-

kich mieszkań pochodzi z 58 ujęć głębinowych, 

a 10 proc. z Pilicy. 37 studni położonych jest 

w Łodzi i na obrzeżach miasta, a w 22 z nich 

woda jest tak dobrej jakości, że nie wymaga 

uzdatniania (studnie o głębokości od 100 do 

901 metrów – czwartorzęd, górna i dolna kreda).

Akcja ZWiK-u zachęcająca restauratorów do picia kranówki. Fot. ZWiK

Rower wodny  
z łódzką kranówką 
na woonerfie przy  

ul. 6 Sierpnia.  
Fot. Agnieszka 

Bohdanowicz
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tap water from łódź 
is one of the best 

and cheapest in poland 
and can be drunk without 
boiling it. 
90% of it comes from 
58 groundwater pumps 
while 10% from the pilica 
river. 37 groundwater wells 
are located in łódź and 
on the outskirts of the city 
and the quality of water in 
22 of them is so good that it 
doesn’t need any treatment. 
For the rest, the quality of 
water is secured not only by 
the water treatment workers 
but also by perches and 
mussels, the spieces acutely 
sensitive to water purity. 
two storage reservoirs in 
Stoki and Chojny districts 
distribute drinking water to 
taps in łódź.

małże i okonie, czyli łódzki 
biomonitoring

Mimo wszystko nad jakością wody czuwają 

nie tylko pracownicy Zakładu Wodociągów 

i  Kanalizacji, ale także… okonie i małże żyjące 

w specjalnych akwariach.

Młodziutkie okonie pływają w akwarium, do 

którego na bieżąco dostarczana jest woda, przed 

poddaniem jej dezynfekcji. Wybrano okonie, 

ponieważ reagują na wszelką zmianę jakości 

wody. Gdyby była skażona, uciekałyby od miej-

sca jej wpływu, chwiałyby się na boki, a nawet 

padły. Również małże są bardzo wyczulone na 

zmianę jakości wody. Odżywiają się poprzez jej 

filtrację i jeżeli nie ma w niej żadnych zagrożeń, 

to muszle pozostają otwarte.

ludzkim okiem

Jakość wody sprawdzają również pracownicy 

ZWiK – statystycznie trzy razy dziennie dokonują 

płukania fragmentów sieci wodociągowej. Robią 

to zawsze po każdej awarii oraz wtedy, kiedy 

ktoś zgłasza zmianę barwy wody.

1 metr sześcienny (1000 litrów) 
łódzkiej  kranówki kosztuje 
3,95 zł. za taką samą ilość 
wody kupionej w plastikowych 
butelkach trzeba zapłacić ponad 
1300 zł (przy cenie 2 zł za 1,5 l).

mieszkańcy łodzi każdej doby zuży-
wają średnio ok. 120 mln litrów wody. 
tyle mieści się w 60 basenach albo 
w  80  milionach półtoralitrowych butelek 
w jakich sprzedaje się wodę mineralną.

Woda pobierana jest do badania nie tylko 

w stacjach uzdatniania i przy wtłaczaniu do sieci 

wodociągowej, ale również z rurociągów w bli-

sko 100 punktach miasta. – Uzdatniona woda 

trafia do zbiorników czystej wody na Stokach 

i  Chojnach. Stamtąd – do kranów. W północnej 

części miasta płynie woda głębinowa ze zbior-

nika na Stokach (wymieszana z niewielką ilością 

wody z   Pilicy). Mieszkańcom południa Łodzi 

dostarczana jest kranówka ze studni głębinowych 

ze zbiorników na Chojnach.

Pracownicy ZWiK-u przekonują, że im częś-

ciej korzystamy z wody, tym lepszy będzie stan 

rur. Najbardziej niszczą się one, gdy woda stoi. 

– Jeśli woda krąży w rurach, jest czysta i zdatna 

do picia – wyjaśnia Miłosz Wika, rzecznik pra-

sowy łódzkich wodociągów. – Jeśli wyjechaliśmy 

na 3-tygodniowy urlop, po powrocie taką zastaną 

wodę trzeba spuścić, aby dotarła do kranu świeża 

woda.

Rzecznik dodaje, że wodę można bezpieczne 

pić z kranu w całym mieście. Ale… ZWiK odpo-

wiada za jakość wody tylko „do pierwszego 

zaworu za licznikiem”. O płukanie rur powinni 

dbać administratorzy i właściciele nieruchomo-

ści. W pubach i restauracjach woda jest badana 

przez pracowników ZWIK-u i Sanepidu.

Budowa wodociągu u zbiegu ulic Zielonej 

i Żeromskiego. Rok 1934. Nie ma już 

latarni gazowych i sklepu z mięsem 

koszernym, ale budynki

wyglądają tak samo  

jak w latach 30.  

ubiegłego wieku.

Fot. ZWiK

�



FilHarmonia

Pod adresem Narutowicza 20, w miej-

scu obecnego gmachu Filharmonii Łódz-

kiej, znajdował się obiekt znany starszym 

łodzianom jako Dom Koncertowy Igna-

cego Vogla. Budynek projektu Ottona 

Gehliga został zbudowany w latach 

1883 – 1887 i od samego początku zwią-

zany był z łódzką operą. Od 1948 roku  

pełnił funkcję siedziby Filharmonii Łódz-

kiej, ochrzczonej w 1984 roku imie-

niem Artura Rubinsteina. Budynek ten, 

ze względu na zły stan techniczny, roze-

brano w 2000 roku. Nowy gmach Filhar-

monii, zrealizowany według projektu 

krakowskiego architekta Romualda 

Loeglera, otwarto cztery lata później. 

Nawiązaniem do historycznej formy 

jest zarys oryginalnej elewacji Domu 

Koncertowego uwieczniony w postaci 

grafiki na frontowej szklanej fasadzie.

miasto przemian
/ The city of transformations

Łukasz Jakiel

Fot. archiwalne zbiory 

autora/Łukasz Jakiel

Czy mknąc ruchliwą al. piłsudskiego zdajemy sobie sprawę, że nie tak dawno temu nasi 
rodzice biegali tamtędy po kamiennym bruku wzdłuż budynków pamiętających czasy wiel-
kich fabrykantów? Czy idąc na zakupy do sieciowego sklepu przy ulicy przybyszewskiego 
16 wiemy, że wchodzimy do budynku dawnego Kina wolność, a spacerując po parku Hele-

nowskim przechodzimy przez pozostało-
ści jednego z najpiękniejszych założeń 
ogrodowych końca XiX wieku? trudne 
do uwierzenia?
na łamach magazynu „łódź you like” 
postaram się – za pomocą archiwal-
nych zdjęć – przybliżyć choć małą 
cząstkę wiedzy o tym, jak nasza łódź 
ewoluuje i zmienia swój wyraz. 
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drawing on archival photos, 
we try to show how łódź has 

changed, evolved. today places 
connected with music and visitors.

Philharmonic Hall
Until 2000, ignac Vogel Concert Hall 
designed by otto gehlig and built between 
1883 and 1887 was located  
at 20 narutowicza Street. Since 1948, 
it hosted łódź philharmonic, which in 1984 
was named after arthur rubinstein. the new 
building of łódź philharmonic Hall was 
opened in 2004. the contemporary design 
by romuald loegler reinterprets the original 
facade with a drawing of the historic edifice 
serigraphed onto a glazed curtain wall.

Grand Hotel
the most recognizable hotel in łódź  
resides at 72 piotrkowska Street  
with 6 Sierpnia woonerf (a home zone), 
Hotel Savoy and moniuszki Street nearby. 
directly outside the hotel you’ll find łódź’s 
‘walk of Fame’ while numerous celebrities 
have been hotel’s guests. agnieszka 
Holland, Beata tyszkiewicz, Krystyna janda, 
jan Brzechwa, Henryk Sienkiewicz,  
artur rubinstein, david lynch  
or robin williams to name but a few.  

originally the three-storey building 
was designed by Hilary majewski 
and constructed in 1872–1887 as the mill  
manufacturing cotton and woolen 
fabrics owned by ludwik meyer. later 
it was adapted for the needs of the 
hotel and rebuilt in 1913. the photo 
contrasts the 1913 look of the hotel with 
the contemporary version of it after another 
renovation in 1942.

grand Hotel

Ulica Piotrkowska 72 i jeden z najbardziej 

rozpoznawalnych obiektów w mieście Łodzi 

– budynek Grand Hotelu. Bliski sąsiad hotelu 

Savoy, ulicy Moniuszki i „podwórca” na ulicy 

6 Sierpnia. Silnie związany z łódzką aleją 

gwiazd, gdyż sam gościł wiele znakomi-

tych osobistości m.in. poetów, aktorów, 

śpiewaków, artystów, polityków.

Agnieszka Holland, Beata Tyszkiewicz, 

Krystyna Janda, Jan Brzechwa, Henryk 

Sienkiewicz, Artur Rubinstein, David Lynch, 

Robin Williams to tylko nieliczne nazwiska 

osób, które spędzały tutaj niejedną noc.

Pierwotny trzykondygnacyjny budynek 

powstał w latach 1872–1887 według pro-

jektu Hilarego Majewskiego. W pierwszej 

kolejności pełnił funkcję fabryki wyrobów 

wełnianych i bawełnianych Ludwika Mey-

era. Rolę hotelarską przyjął w 1887 roku.

Powyższe zestawienie ilustruje formę 

budynku nadaną w wyniku przebudowy 

z   1913 roku oraz stan obecny, będący 

efektem przebudowy w 1942 roku. 

11



Kopyta i ogon

Scheibler przybył do Królestwa Polskiego 

w 1848 roku, a po kilku latach wybrał Łódź na 

miejsce swojej kariery. Jeszcze w 1856 r. na 

Placu Zwycięstwa, na którym do dziś stoi pałac 

Scheiblera, znajdował się parterowy domek 

fabrykanta. Ale już po dekadzie imperium 

przemysłowca obejmowało tkalnie, kotłownie, 

osiedle Księży Młyn, piękny pałac, Ogród Space-

rowy i szpital. Niezwykłe bogactwo człowieka, 

który przybył z Nadrenii, a dorobił się fortuny, 

stało się kanwą, na której snuto opowieści o jego 

rzekomym diabelskim pochodzeniu. Przybył 

on bowiem do miasta chłopów, którzy pomimo 

przekwalifikowania się na robotników, w dalszym 

ciągu, mentalnie, żyli w świecie wiejskich legend 

i zabobonów. 

Karol wilhelm Schielbler – legendarny przemysłowiec, twórca największego kom-
pleksu fabrycznego w łodzi i jednego z największych w europie. przybysz z nadre-
nii, który zaczynał niemal od zera, by ostatecznie zostać bajecznie bogatym czło-
wiekiem. właśnie. Czy na pewno człowiekiem? 

diabeł Scheibler.  
karol scheibler
/ Devil Scheibler. Karl Scheibler

Patryk Maciejewski

Fot. Rafał Mateja
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– Karol Scheibler jest diabłem – powtarzają 

sobie z ust do ust ci, którzy przez kilkanaście 

godzin na dobę pracują w zakładach przemy-

słowca. Widzą go z daleka, jak przechodzi 

przez swoje zakłady, zwracają uwagę na 

jego dziwny chód. Ci, którzy mogli zoba-

czyć go z bliska, przypatrują się także 

jego szerokim spodniom opadającym 

na buty. Kiedy już wyjdą z pracy 

dzielą się swoimi spostrzeżeniami. 

Dziwny chód, szerokie spodnie? 

To nic innego, jak diabeł, który 

zamiast stóp ma kopyta, a w sze-

rokich spodniach skrywa... ogon. 

Bo, jak inaczej można mieć tyle 

pieniędzy, jeśli nie jakąś sztuką 

diabelską? 

Fabryka Scheiblera z różnej 

perspektywy

miejskie legendy – urban legends. opowieści, w których tajemnicze samochody 
budzące grozę jeżdżą po mieście, nieznani sprawcy porywają dzieci, których 
nigdy później nie odnaleziono, a tajemnicze duchy zamordowanych snują się 
po parkach i ulicach. Chociaż miejskie legendy wydają się być wymysłem współ-
czesnych, okazuje się, że były one już popularne przed wiekami. w łodzi, jedną 
z pierwszych miejskich legend była opowieść o Karolu wilhelmie Scheiblerze, 
który swe niezwykłe bogactwo zawdzięczał... piekielnemu pochodzeniu.
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Legenda idzie w Łódź. Prości ludzie przeka-

zują ją sobie z ust do ust. Ale po pierwszej, poja-

wia się też druga. Scheibler nie jest diabłem. Nie 

może nim być. Przecież ktoś widział, jak wchodzi 

do kościoła. W Domu Bożym, diabeł przebywać 

nie może. Więc, co? Według następnej miejskiej 

legendy, bogactwo fabrykanta wzięło się z paktu 

podpisanego z Księciem Piekła. Cyrograf spisany 

przez ducha zła i człowieka dawał temu dru-

giemu dukata za każdego, kto przekroczy próg 

jego fabryki i znajdzie się we władaniu diabła. 

duch Źródliska 

Miejskie legendy za życia Schieblera są także 

prozaiczne. Jedna z nich – wyraźnie złośliwa 

– mówi, że bogactwo przemysłowca wcale 

nie wzięło się z jego diabelskiego pochodzenia, 

czy paktów z siłami nieczystymi, ale z bardzo 

wrednego triku, który przemysłowiec stosował 

w swojej fabryce. Zegar wskazujący godziny 

pracy przestawiał on o 15 minut, aby podwładni 

pracowali dłużej. Trudno dziś orzec, ile w tym 

prawdy…

Tuż po śmierci Scheiblera w 1881 r. powstała 

jeszcze jedna legenda. Według niej fabrykant 

przechadza się w nieodłącznym fraku, z cylin-

drem na głowie i dwoma czarnymi psami po 

Parku Źródliska i okolicznych uliczkach. Wizytują 

majątek oraz pilnują zakopanego pod tajemni-

czą wierzbą skarbu, którego do dziś szukają… 

turyści.
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Karl wilhelm Schleiber, a legendary tycoon, 
created the largest historical industrial complex 

in łódź. He was also the protagonist of first urban 
legends in the city which claim that devilish ancestry 
contributed to his rags to riches story.
Scheibler came to the Kingdom of poland in 1848 
and after a few years chose łódź to build up his 
business. He started off with a modest one-
storey manufacturer’s house but in a decade its 
reconstruction into a palace began while his 
urban empire was growing: cotton mills, a gas-
works, workers’ housing estate, a beautiful city 
park and a hospital to name but a few. 
‘He must be the devil himself,’ speculated 
Scheibler’s rural mentality workers looking 
at his enormous wealth. they pointed at his 
strange limp and baggy, flared trousers 
assuming that hoofs and a tail were 
underneath. Spotting him in the church 
played the legend down as just a pact 
with the devil. Under the deal, Scheibler 
got a ducat in exchange for selling souls 
of his workers.
Some urban legends about Scheibler 
are quite mundane. one of them 
mischieviously claims that he 
accumulated his wealth by turning 
the factory clock 15 minutes back 
to make his employees work longer. 
But was it true?
Soon after Scheibler died in 1881, his 
ghost in tails and a top hat was seen 
walking with two black dogs in Źródliska 
park and nearby streets to watch over his 
properties and some buried treasure which 
is still to be found by tourists.

Karol Wilhelm Scheibler (ur. 1 września 1820 roku w Montjoie w Nadrenii, zm. 1881 r. w Łodzi) pochodził z rodziny niemieckiej wyznania 
ewangelicko-augsburskiego. W 1848 r. przyjechał do Królestwa Polskiego, zaś w 1852 r. założył w Łodzi spółkę, która miała importować 
maszyny włókiennicze. Następnie uruchomił przędzalnię bawełny. W rozpoczęciu samodzielnej kariery przemysłowca pomógł mu bogaty 
ożenek w 1854 r. z Anną Werner. Zgromadzone sumy, wsparte kredytami, pozwoliły na otworzenie w 1855 r. pierwszej fabryki – w pełni 
zmechanizowanej przędzalni. Był twórcą wielkiego imperium przemysłowego, na które składał się zespół tzw. Centrali przy Wodnym 
Rynku (obecnie pl. Zwycięstwa), kompleks Księżego Młyna oraz zabudowa biegnąca wzdłuż obec-
nej ul. ks. bpa W. Tymienieckiego i sięgająca ul. Piotrkowskiej. Pochowany w części ewan-
gelickiej na Starym Cmentarzu w Łodzi przy ul. Ogrodowej, w Kaplicy Scheiblerów.
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Scheibler
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elektryzyjące wnętrza  
w centrum miasta
/ Electric interiors in the heart of the city

eC1 łódź-miasto Kultury to zrewitalizowane budynki najstarszej elektrowni 
miejskiej na ziemiach łódzkich. Kompleks nagrodzony tytułem Bryła roku 2013, 
pierwszy raz otworzył swoje podwoje dla zwiedzających podczas ubiegłorocz-
nego Święta łodzi.wnętrza są prawdziwą gratką dla miłośników fotografii...

the eC1 łódź project  
– the City of Culture: the former 
power plant has been restored  
to serve as a cultural space.  
the complex was recognized  
as the Best Structure of 2013  
and invited the visitors for the first 
viewing during City of łódź Festval  
in may 2014. the interiors will satisfy 
the most demanding photographer.

Fot. Rafał Mateja
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elektryzyjące wnętrza  
w centrum miasta
/ Electric interiors in the heart of the city
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Piekarnia i bistro Montag (ul. Piotrkow-

ska 107). Dobra kawa z dobrym ciastem – cap-

puccino z kawałkiem pysznej tarty na ciastecz-

kowym spodzie i kremem z mascarpone. 

Kawa zaserwowana w prostej filiżance. Nie 

wiemy czy obrazek jabłuszka na mleku był zamie-

rzony, ale kawa jest przyzwoita. Dobre wyważenie 

proporcji między robustą a arabicą, bez kwasu 

i nadmiernej goryczy. – Czasem mieszanki kaw 

przywozimy z Berlina – mówi Jacek Tomczyk, 

który wraz z Anią i Agnieszką Musiałczyk prowa-

dzi Montag. – Stawiamy na jakość, jednak ważne 

jest, by nie spalić mleka i mieć podgrzane filiżanki.

Kofeina (ul. Piotrkowska 102). Kofeina 

Vanilia Ice z gałką lodów waniliowych i pie-

rzynką śmietany (podobno ubijaną na miejscu, 

a nie kupną). Spory puchar napitku, połącze-

nie gorącej kawy i zimnych lodów. Skromny 

wystrój kawiarni rekompensował niezły smak 

napoju i mnogość wyboru trunków z ziarna 

kawowca: 19 pozycji na gorąco i osiem zim-

nych, plus shake’i. Do tego można dobrać 

brownie pomysłu właścicieli, tiramisu lub cia-

sto czekoladowe. Piotr Jackowski z Kofeiny 

zapewnił, że stawiają na mieszankę arabiki 

i robusty. 

CieKawa kawa
na pietrynie 
/ Curious coffee along 
Piotrkowska street 

Tekst i zdjęcia:

Agnieszka Bohdanowicz

Każdy smakosz kawy czuje 
tę wyjątkowość chwili,  
podczas której delektuje 
się jej smakiem  
w domowym zaciszu. 
wszyscy mamy swój  
ulubiony sposób parzenia  
i dobór proporcji, ale  
niekiedy chcemy iść  
do kawiarni i samego 
siebie zaskoczyć jakąś 
nowinką. takich właśnie, 
ciekawych i oryginalnie  
serwowanych kaw  
szukaliśmy w rejonie 
ul. piotrkowskiej...
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Affogato (ul. Piotrkowska 90). Przyjemne 

wnętrze utrzymane w tonacji szarości i beżu, 

w połączeniu z metalem oraz równie przyjemną 

obsługą niespeszoną prośbą „o najlepszą kawę”. 

Kawa niespodzianka z misiem… plus ciasteczko 

korzenne. Może kawa jest ciut za mało gorąca, 

ale śmietanka cierpliwie utrzymywała wizerunek 

misia na mleku (menedżerka Affogato zapew-

niała, że obie baristki są w stanie wykonać każdy 

dowolny motyw z mlecznej pianki). Cappucino 

smaczne, a mieszanka zielonej kawy sprowa-

dzana jest ponoć ze środka Afryki specjalnie dla 

łódzkiego lokalu.

Pini Cafe&Vino (ul. Piotrkowska 69). 

Fajny wystrój, beczki z kwiatami i kolorowe 

poduchy, no i miła odmiana: zimny koktajl 

kawowoczekoladowy podany w słoiku. 

Na sposób włoski – zapewnia Renata Kac-

perska. Fachowa nazwa brzmi: Mocca 

Coockie Frappe. To kawa z mlekiem 

i płynną czekoladą z dodatkiem cia-

steczka oreo. Dlaczego oreo? – Bo jest   

mocno czekoladowe – dodaje menedżerka. 

Spory plus dla lokalu: prawdopodobnie jako 

jedyni na Pietrynie serwują kawę od godz. 7:30! 

Cenna informacja dla kofeinistów i noc-

nych marków. 
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Zmiana Tematu (róg 

ul. Piotrkowskiej i Roosvelta). 

Do ogródka przynoszą dwie kawy, ponoć 

wymyślone indywidualnie pod klienta: wielowar-

stwową z mlekiem, bitą śmietaną i malinami, 

i drugą – ciekawie się prezentujący napój z sy-

ropem orzechowym i migdałowym w wysokim, 

ale wąskim pucharku. Doceniliśmy piętrowość 

i  równość warstw. Kawa podana na  włoski 

sposób w  słoiczku przypominała raczej czekola-

dowy napój o lekkiej kawowej nucie i była trochę 

za chłodna. Na dole można było wyczuć maliny. 

Latte z syropem orzechowym lepiej wyglądało 

i smakowało. Według Roberta Pytla, stosują tu 

najpopularniejszą w Łodzi mieszankę – 70% ara-

biki i 30% robusty…

Daleko Blisko (ul. Piotrkowska 

138/140). Na stoliku ląduje 

napar przygotowany na spo-

sób wietnamski. – Kawa 

parzona jest w  oryginalnym 

zaparzaczu przywiezionym 

z Wietnamu – przekonuje Agata 

Dzieciątkowska. Kiedy napar na 

naszych oczach przesącza się 

przez sitko, konsumujemy tartę 

szpinakową z mascarpone. 

Pychota, podobnie jak ser-

nik robiony codziennie 

przez Olgę, współ-

właścicielkę lokalu. 

Mieszanka kawy 

pochodzi z Tan-

zanii, napój ma 

ciekawy wyra-

zisty smak i serwowany jest bez cukru, za to 

z mlekiem skondensowanym. W Daleko Blisko 

oprócz zwykłego latte czy espresso można rów-

nież wypić kawę po portugalsku (z winem porto) 

i po kanadyjsku z syropem klonowym.

Włoszczyzna (ul. Piotrkowska 16). Zaserwo-

wano nam kawę Vetrino w szkle, jak to nazwa 

obliguje… – To espresso z południa Włoch 

z mlekiem i toppingiem czekoladowym – mówi 

Emilia Zemsta, współprowadząca lokal. – Kawę 

w ziarnach sprowadzamy z Abruzzo z palarni 

w Pescara, a mieszanka nazywa się Oro – dodaje. 

Kawa smaczna, serwowana w małej szklanej fili-

żance, do tego crostata z dżemem jabłkowym 

ponoć własnoręcznie smażonym przez pizzer-

mana Włocha. – Dokładnie taka, jaką jada się 

w Italii – dodaje Emilia.

Według mnie wszystkie kawy były dobre, 

żadnej nie nazwałabym nieudaną. Na szczęś-

cie daleko nam do słynnych plujek po turecku. 

W każdym lokalu można liczyć na ekspres, w nie-

których na coś więcej. Może dlatego, kusząc się 

na ocenę oryginalności w rankingu wygrywa 

łódzka kawa po wietnamsku.
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in search of curious and original 
coffees along piotrkowska Street.

 
Piekarnia i bistro Montag 
(at 107 piotrkowska Street). a good 
cappuccino in a simple cup with a slice 
of tasty mascarpone tart. a good ratio 
of robusta to arabica without acidity or 
perceived coffee bitterness. ‘Sometimes 
we bring the blend from Berlin,’ says jacek 
tomczyk, who runs the place with ania 
and agnieszka musiałczyk, ‘we focus 
on quality.’ 

Kofeina (at 102 piotrkowska Street). Kofeina 
Vanilia ice was a considerable cup of hot 
chocolate with a scoop of vanilla ice-cream 
and capped with freshly whipped cream. the 
impressive choice of beverages and sweets 
made up for the modest interior design.  

Affogato (at 90 piotrkowska Street). 
agreeable interior in grey and beige with 
metal and friendly staff. a tasty cappuccino 
from green beans imported from central 
africa with a milk foam bear plus a ginger 

cookie. the coffee could be hotter but both 
barristas are claimed to be capable of any 
foam milk pattern.

Pini Cafe&Vino (at 69 piotrkowska Street). 
Barrels full of flowers and colourful 
cushions make the interior cosy, cold coffee 
and chocolate cocktail served in a glass jar 
with Oreo cookie crumbs. ‘an italian-style 
coffee,’ assures renata Kacperska. the real 
name: mocca Coockie Frappe. the opening 
hour  is a definite plus: get your coffee here 
as early as 7:30! 

Zmiana Tematu (at the corner of 
piotrkowska and roosvelta Street). 
two coffees individually designed for 
the customers were brought to our outdoor 
table: a layered one with milk, whipped 
cream and raspberries, a bit too cold 
though, and  the impressive drink in a tall, 
thin glass with nut and almond syrup. 
layers were nicely separated and even. 
according to robert pytel, the most popular 
ratio in łódź  – 70% arabica to 30% robusta 
is used here. 

Daleko Blisko (at 138/140 piotrkowska 
Street). we get coffee individually brewed 
with a small metal drip filter. the device 
was brought from Vietnam – convinces 
agata dzieciątkowska. plus delicious 
spinach and mascarpone tart daily baked 
by olga, the co-owner. the coffee is 
from tanzania, africa with an interesting, 
distinctive taste and is served only with 
condensed milk. other options: coffee with 
porto or maple tree syrup.

Włoszczyzna (at 16 piotrkowska Street). 
we were treated to Vetrino in glass. ‘this is 
an espresso from South italy with milk and 
chocolate topping,’ says emilia zemsta, 
one of the owners. ‘Coffee grains are from 
abruzzo, roasted in pescara and called 
oro’ the coffee is tasty and accompanied 
by a apple jam crostata hand-made by 
an italian pizza man.

all coffees were good, everywhere 
an espresso is served and often the choice 
much wider but the most original in our 
opinion was the Vietnamese one.
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– Każdego dnia dzwonią do nas osoby, które 

chcą kupić opisany przez nas telefon albo pragną 

uzyskać pomoc w naprawie gwarancyjnej – mówi 

Jacek Filipowicz, redaktor naczelny portalu. 

– Jesteśmy brani za sklep, operatora, punkt napraw. 

Przyzwyczailiśmy się do tego i robimy swoje. 

Według badań Gemiusa katalog mGSM.pl zaj-

muje w Megapanelu pierwsze miejsce, jeśli chodzi 

o tematykę związaną z telefonami i smartfonami. 

– Korzystam z tego serwisu, gdy mam podać 

klientom dane techniczne telefonu lub porównać 

wybrane modele – przyznaje proszący o zachowa-

nie anonimowości pracownik biura obsługi klienta 

jednego z operatorów komórkowych. – Gdyby nie 

istniała ta baza z pewnością pracowałoby nam się 

trudniej.

portal mgSm.pl to olbrzymia baza informacji na temat telefonów komórkowych. 
Choć w jego redakcji pracuje zaledwie pięcioro łodzian, popularność serwisu mie-
rzona jest w milionach odsłon. mgSm.pl prezentuje nowości, prowadzi niezależne 
testy i jest obecny na najważniejszych europejskich targach.

142 mln wyświetleń  
w ciągu ostatniego roku
/ 142 millions of hits last year

Marek Nowak

Fot. Filip Michalak

największy katalog komórek stworzyli łodzianie
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Trudniej byłoby też internautom wybrać odpowiedni dla siebie model telefonu.  

Niezależne testy konsumenckie stanowią o sile portalu, a zajmują się nimi praktycz-

nie wszyscy zatrudnieni tu dziennikarze. – Wodoszczelny telefon tonie i łatwo 

nabiera wody, sprawdziłem to. Dwukrotnie – mówi Adam Łukowski, jeden 

z dziennikarzy mGSM.pl. – Bardzo dobrze trzyma za to wodę w środku. Mia-

łem też niemałą frajdę ze sprawdzania wytrzymałości tej komórki jeżdżąc 

po niej samochodem. Wytrzymała. Padła dopiero po locie z wieżowca.

Źródłem wielu anegdot są także wyjazdy przedstawicieli portalu 

na spotkania i targi. Nie jest tajemnicą, że dziennikarze internetowi 

czują się swobodnie, nawet pracując przy Piotrkowskiej nie muszą 

ubierać się w garnitury. – Na premierze flagowego modelu smart-

fona, jednego z najbardziej znanych producentów, oficjalny przed-

stawiciel zmierzył nas wzrokiem od stóp do głów i konfidencjo-

nalnie wyszeptał: „Tylko nie wynieście panowie niczego, dobrze?” 

– wspomina Filipowicz. – Po chwili zastanowienia uspokoiłem 

go z troską, że wyglądamy może podejrzanie, ale reprezentujemy 

poważny i ceniony serwis. Do końca konferencji czerwienił się 

i spuszczał oczy, ilekroć przechodziliśmy obok.

mgSm service is 
an extensive online 

catalogue of mobile phones and 
smartphones. Created by only 
five łódź residents, its popularity 
is measured in millions of users. 
this internet website dedicated 
to mobiles gives the reliable 
information about technical 
specification of devices available 
on the market. it presents the 
latest news, carries out its own, 
independent tests and takes part 
in most prestigious european 
fairs. you can compare the 
models, check the rankings or 
read the reviews written by five 
professionals who don’t have to 
follow a dress code.

Dziennikarze testują  

telefony nie tylko 

przy biurkach,  

ale także w terenie.
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Wyjmuję gościniec – Lody w Starym Stylu 

– licząc, że zjemy je razem. Siedzimy w ogródku 

przed domem. Gospodarz otwiera drzwi starej 

komórki, w której podejrzewałabym jedynie obec-

ność kosiarki lub szpadla i siekiery… a wyjmuje 

pucharki do lodów, talerzyki i szklanki. Obok niej 

na kawałku trawy stoi rzeźba półnagiej kobiety 

odzianej w sweter (wieczory są najwidoczniej 

chłodne).

– To podarek – mówi, widząc moje zaintere-

sowanie. – Od Zofii Władyki-Łuczak, łódzkiej rzeź-

biarki.Na stole lądują spore puchary z lodami. 

Dyskretnie ustawiam dyktafon…

Zaczynamy od drzewek, które chwilę wcześ-

niej podziwiałam w pracowni. Są wszędzie: na 

półkach, biurku, stoliku… Spora ich część czeka 

w pudełkach na transport za granicę. Mało kto je 

robi. Pan Ryszard od wielu lat. Jak?

– To zależy, ile tej pracy jest. Czasem trzeba 

wstać wcześnie rano. Są modele drzew, które robi 

się pięć na godzinę, a są i takie, które tworzę i pięć 

dni – uśmiecha się. Teraz dostał z Niemiec zdję-

cie konkretnych drzew na ichniejszym dworcu 

i musi je jak najwierniej odzwierciedlić.

– Nie jestem super artystą, tylko podpatruję 

przyrodę. Po co wymyślać kształty i fakturę, skoro 

można to wszystko znaleźć w naturze – opo-

wiada. – Sprowadzam też z Holandii komosę 

ciernistą. Ona udaje drzewo liściaste. Zbieram na 

Podlasiu trawy, patyki strugam, doklejam jakieś 

gałęzie z korzeni i tę komosę. I powstaje drzewo. 

A zmielona barwiona gąbka imituje listowie.

Ciepłe czerwcowe popołudnie. wjeżdżam na teren dawnej remizy strażackiej  
w centrum łodzi. na progu niewielkiego domu z cudnie zdobioną klamką wita 
mnie ryszard Kobza – łodzianin z urodzenia i przekonań, właściciel firmy Kobza, 
pasjonat miasta, wnuk komendanta straży pożarnej (łSoo) i modelarz. jeden  
z nielicznych mieszkańców tego miasta tworzących miniaturowe drzewa i krzewy. 
ale o tym za chwilę…

odtworzyłbym kolejkę scheiblerowską, dworzec Fabryczny i Kaliski...

Tekst i zdjęcia: 

Agnieszka Bohdanowicz

drzewka do makiet 
powstają w łodzi
/ Trees for layouts and dioramas from Łódź

Wywiad  

z Ryszardem Kobzą
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– Skąd ta pasja? – dopytuję.

– Zawsze miałem pasję do sklejania samolo-

tów i czołgów, a jako mały chłopak chodziłem do 

modelarni. Potem miałem przerwę w dorosłym 

życiu, podejmowałem się różnych zajęć, aż mój 

brat miał pomysł na pracownię makiet architek-

tonicznych i zaproponował mi współpracę. Kiedy 

firma się rozpadła, a z kolegą, który odszedł z tej 

pracowni architektonicznej, wpadliśmy na to, że 

w makietach brakuje zieleni. Rzeczy, które były 

gotowe do kupienia psuły efekt i zdecydowaliśmy, 

że będziemy robić takie drzewa. Kolega potem 

zrezygnował, a ja robię to nadal…

Ryszard Kobza zaczynał od dwóch drzew 

w dwóch skalach, robił brzozę i olchę. Teraz 

w swoim katalogu posiada osiem rodzajów 

w sześciu podstawowych skalach modelarskich. 

– Robię na zamówienie. Dostaję np. e-mailem 

zdjęcie dioramy lub makiety. Są tam założenia 

architektoniczne: drzewa mają mieć taką a taką 

wysokość, średnicę, fakturę, odcień i oczywiście 

rozmiar. Żeby pokazać fragment parku, żeby go 

zinwentaryzować, trzeba oddać rzeczywistość 

bardzo wiernie – wyjaśnia.

– Które robi się najtrudniej? W jakiej skali? 

– drążę temat. 

– Trudno powiedzieć. Dla mnie największą 

makietą do wykonania była 1:1 i takie zrobiłem, 

dla pana Władyki. Klon jesienny stoi w Muzeum 

Etnograficznym. Tam były gałęzie i całe liście. 

Robię też w najpopularniejszej skali na świecie, 

czyli H0 (modelarstwo kolejkowe). Ale jeśli chodzi 

o 1:32, 1:22 (to jest już skala ogrodowa) i tam są 

duże drzewa. Można pobawić się w strukturę pnia 

i kory. Teraz robiłem sześć lip i także musiałem 

oddać kształt korony i rysunek pnia. Znajomi żar-

tują, że robię z pamięci i nie muszę patrzeć…

– Gdyby miał Pan zrobić makietę naszego 

miasta, to dużo byłoby zieleni do zrobienia? 

– Bardzo dużo. Łódź jest niesamowicie zie-

lona… Pytanie: w jakiej skali zrobić tę naszą Łódź? 

Odtworzyłbym kolejkę scheiblerowską, dworzec 

Fabryczny i Kaliski – to piękne obiekty. Przecież 

można zrobić to na podstawie licznych zdjęć. 

Można by wspomóc się skalami kolejkowymi. 

– Długo by to Panu zajęło? – wtrącam. 

– Rok? Dłużej?

– Rok to byłoby samego planowania – śmieje 

się pan Ryszard. – Ale warto, bo takie rzeczy 

bawią. Ostatnio jestem zaangażowany w park 

miniatur w Koninie – mój rozmówca znacznie się 

ożywia. – Właścicielem jest Marek Leśniewicz. 

Na portalach społecznościo-
wych jest kilka grup (m.in. „Łódź 
Prawdziwa” i „Przenosimy sto-
licę do Łodzi”), które karmią się 
historią miasta Łodzi. Ryszard 
Kobza nauczył się inaczej oglądać 
zdjęcia – patrzeć na tło, na to, co 
jest za człowiekiem, w której czę-
ści miasta robiono dane zdjęcie, 
jak ona (Łódź) wtedy wyglądała. 
W ten sposób rozszyfrowuje 
ze znajomymi ciekawe rzeczy. 
Kręci ich to.

Ryszard Kobza – wiceprezes 
Klubu Karate Shotokan „KACHI”. 
Choć dawno stuknęła mu 50-ka, 
uważa, że karate może i powinien 
ćwiczyć każdy...

Ryszard Kobza jest dumny  

ze swoich drzewek
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ryszard Kobza, a native born 
resident and lover of łódź, is also 
the owner of Kobza company which 
constructs scale models of trees 
and brushwood by hand. it takes 
from five hours to five days to make 
a model. Customers choose them 
from a catalogue or commission 
specimens in the scale they 
need. ‘i’m not a great artist,’ says 
Kobza,’i just copy the nature. For 
a tree with leaves i import seafoam 
moss from Holland. i collect grass, 
twigs, small plant stems with 
roots and use foam for a canopy. 
i get an email order with the photo 
of the layout or diorama and the 
specification: size, textura and tone 
of green. i have fond memories 
of some projects like the work for 
mikroscala park in Konin. to create 
a diorama of łódź would also be 
a challenge as our city is very green. 
the planning itself would take a year 
but it’s worth it.’

To człowiek, który zrobił w dziedzinie modelar-

stwa i makiet coś innego. Mamy np. Berlin w mi-

niaturze, Hanower w miniaturze, a on zrobił park 

miniatur na przekór wszystkim. Miał i ma taki 

pomysł, by robić makiety, które będą się zmieniać. 

Jak pojedziemy do Konina to możemy zobaczyć 

stan wojenny w Polsce – scenkę w miniaturze na 

podstawie znanego zdjęcia Ireneusza Piotrow-

skiego „Czas Apokalipsy”. Jest makieta tornada, 

tsunami, tonący Titanic, lądowanie żołnierzy 

w Normandii i przypłynięcie Krzysztofa Kolumba 

do Nowej Ziemi – wylicza Kobza. – Choć to 

raczej dioramy niż makiety…

– Czym się różni diorama od makiety? – dopy-

tuję w imieniu laików, do których sama się 

zaliczam.

– Diorama oddaje akcję, ruch – falę tsu-

nami, czołg wjeżdżający na górę, atak żołnierzy 

– wyjaśnia artysta. – Środowisko modelarskie 

jest ogromne, na świecie i w Polsce. Obecnie 

Łódź, jako ośrodek, trochę wyginęła. Ale mamy 

świetnie zaopatrzony, istniejący od wielu lat, 

sklep modelarski. Kiedyś to funkcjonowało 

lepiej, kiedy były domy kultury, koła, ogniska. 

Teraz jest komputer – pan Ryszard nieco gaśnie 

w entuzjazmie…

Dojadamy lody, a ja zmieniam temat. – Tutaj, 

gdzie siedzimy, była remiza  straży ogniowych 

fabrycznych. Dlaczego Pan tu mieszka?

– Tutaj się urodziłem. Mój dziadek był komen-

dantem straży u Natana Eitingona (fabryka 

im. Buczka, potem Zenith przy Sienkiewicza) 

i tu mieszka moja rodzina. O tu, wisiał dzwon 

alarmowy, a tam są ślady prowadnic do kół 

na wrotach remizy – pokazuje zachowane 

pozostałości.

– Pamiątek po dziadku mam mnóstwo, 

wszystkie są cenne. Te związane z karierą stra-

żaka (jak dokumenty, zdjęcia, pas strażacki czy 

toporek z napisem „Bogu na chwałę, ludziom na 

pożytek”, a także bagnet), ale i te, które pochodzą 

z czasów służby w legionach Piłsudskiego – wyli-

cza. Opowiada, że dziadek służył w pociągu 

pancernym Zagończyk nr 14, który zmienił swą 

nazwę w późniejszym czasie na „Pierwszy Mar-

szałek”. Zachowały się podziękowania, ksią-

żeczka wojskowa, rozkazy, bagnet i karteczka, że 

jest ranny i udaje się na opatrunek. – Kiedyś jako 

dziecko dziadek próbował mi opowiadać o tym 

wszystkim, ale mało słuchałem, wolałem kopać 

piłkę. Teraz tego żałuję. Chętnie bym wszystkiego 

posłuchał. Wiele przeżył…
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Cudze słuchacie, łódzkiego nie czytacie
A must-listen, a must-read from Łódź

AMP

Łódzki dziennikarz i historyk, zafascynowany miastem i jego historią 

w fabularyzowanej biografii, tropi legendę barwnej postaci łódzkiego 

półświatka. Cytując liczne źródła stara się pokazać kim naprawdę był 

Menachem Bornsztajn – znany gangster, działający w Łodzi w latach 20. 

i 30. XX w. pod pseudonimem Ślepy Maks. Towarzyszymy mu od uro-

dzin, przez lata szemranej prosperity, po procesy sądowe i starość. Autor 

w ciekawy sposób chronologicznie porządkuje wszystkie znane fakty 

dotyczące Ślepego Maksa, jego działalności oraz współpracowników. Nie 

podziwia swego bohatera, ale i go nie piętnuje.

W tle powieści jawi się oblicze międzywojennej Łodzi z biednymi i mrocznymi Bałutami, a także ludźmi 

tam mieszkającymi: handlarzami, policjantami i złodziejami. Barwna główna postać i obraz miasta w ele-

gancko wydanej książce jest powodem, dla którego warto po nią sięgnąć w jesienny wieczór.

ksiegarnia.pwn.pl

the author – a journalist 
and historian has investigated 

the legend of a colourful villain. 
Quoting numerous sources, he has tried 
to present the real portrait of menachem 
Bornsztajn – a well-known crook from 
the 20s and 30s nicknamed Blind max. 
we learn about his illegitimate ups 
and down from cradle to grave, his 
accomplices and other contemporaries: 
traders, policemen and thieves. the book 
does justice both to characters and the 
picture of the interwar city and its gloomy 
and underprivileged Bałuty district.

remigiusz piotrowski
„Ślepy maks. Historia łódzkiego ala Capone” 
/ ”The story of Al Capone from Łódź”

TŁ

Genialny sopran operowy połączony z dawką ostrego rocka, ener-

getycznego popu, muzyki klubowej, a nawet rytmów dubstepowych. 

W takich nietypowych klimatach na swej debiutanckiej płycie „Rara 

avis” spotkali się łódzcy muzycy – Agata Ostrowska i Adam Zajdel. 

O swojej twórczości mówią „Opera w pięciu smakach”. Rzeczywiście, 

jest czego próbować. 10 kompozycji, a w każdej niesamowity głos 

wokalistki wraz z niebanalnymi aranżacjami kompozytora. Włączając 

kolejne utwory z niecierpliwością czekamy, aż zabrzmi kolejne „górne c”. Czekamy i jest – jak zawsze 

odważne, czyste, wręcz perfekcyjne. „Operate” zalicza udany debiut. Co najważniejsze – debiut z pomy-

słem, ponieważ takie połączenie dźwięków jest u nas rzadkością. Jakby komuś mało było oryginalno-

ści, teksty wszystkich utworów na krążku to starannie wybrane sentencje łacińskie. I mamy znakomitą 

przyprawę do wspomnianych pięciu smaków… Brawa za wokal, aranżację, pomysł i brzmienie. Tego po 

prostu trzeba skosztować…

www.operate.com.pl 

a stunning opera soprano has 
teamed with hard rock, energetic 

pop, club music and even dubstep 
rhythms. agata ostrowska i adam zajdel, 
two musicians from łódź, created this 
unusual combination for their debut 
album ‘rara avis’. they call their work 
Five tastes opera. there is a lot to 
enjoy, indeed. 10 musical compositions 
of extraordinary voice in remarkable 
arrangements. piece after piece, 
we impatiently wait for yet another top C. 
and there it is – bold, pure, perfect as 
always. operate has made a successful 
debut with a fresh idea for a rare sound 
mix. what is more, besides musical 
originality, one will find there carefully 
selected latin dicta that spice up the five 
tastes feast. the vocal, arrangements, 
idea and sounds are all to be praised. 
you have to try them out. 

operate
„rara avis”

łódzki klimat, łódzki autor

łódzki zespół
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Hotel Stare Kino Cinema Residence ulokował 

się w najbardziej reprezentacyjnym miejscu: 

przy ul. Piotrkowskiej 120, w samym sercu mia-

sta. To właśnie pod tym adresem, w 1899 roku 

bracia Krzemińscy otworzyli pierwsze stałe kino 

na ziemiach polskich. Tradycja zobowiązuje 

– chodząc do hotelu czujemy się tak, jakbyśmy 

przekraczali magiczną bramę kina. Przechodząc 

ze świeżo wyremontowanego deptaku w bramę 

jednej z kamienic, wkraczamy do innego świata. 

Tu nie dziwi sąsiedztwo Kapitana Klossa i boha-

terów Kingsajzu. Tylko tu zamieszkamy w klima-

cie rodem z Ziemi Obiecanej lub w nowoczesnym 

apartamencie Komisarza Alexa. 

Stare Kino nie jest typowym hotelem  

z jeszcze jednego powodu. Nie znajdziecie tu 

ciasnych, skromnych pokoików. Hotel dyspo-

nuje ponad dwudziestoma apartamentami, 

o powierzchni od 23 do 45 m2. I każdy z nich jest 

inny! – To obiekt unikatowy w skali światowej  

w formie stylu i koncepcji. Jest to obiekt kame-

ralny, wpisujący się w aktualne trendy turystyki 

na świecie łódź kojarzona jest głównie z kinematografią. tu odbywają się popu-
larne festiwale, tu działa jedna z najlepszych na świecie szkół filmowych, tu jest 
jedno z nielicznych w kraju muzeum kina. właśnie w łodzi działały słynne na cały 
świat wytwórnia Filmów Fabularnych i wytwórnia Filmów oświatowych. niedawno 
na filmowej mapie łodzi pojawiło się nowe miejsce. Hotel inspirowany kinem!

Hotel inny, niż wszystkie
/ The hotel with a difference

Hotel Stare Kino Cinema residence

Adam Łukowski

Fot. Filip Michalak
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europejskiej – opisuje Radosław Garnys – współ-

właściciel Starego Kina.

Pomysłodawcy projektu – Radosław Trzeba 

i Radosław Garnys (udziałowcy spółki hotelowej) 

podczas aranżacji wnętrz korzystali z pomocy 

Macieja Kronenberga, założyciela stowarzysze-

nia Regio. Dokonał on wyboru filmów związa-

nych z Łodzią, a projektanci stworzyli aranżacje 

obiektu – z uwzględnieniem epok związanych 

z poszczególnymi filmami. Projekt i wykonanie 

to ponad rok czasu planowania, wyboru deko-

racji, wyszukiwania i zakupu odpowiednich 

rekwizytów z epok – począwszy od  lat 20-30. 

XX wieku, okresu powojennego, aż po czasy PRL 

i współczesne.

Inspiracją dla aranżacji wnętrz wszystkich 

apartamentów były filmy o łódzkich korzeniach 

– w całości bądź w części nakręcone w Łodzi. 

Każdy apartament ma niepowtarzalny charakter, 

każdy to osobna inspiracja i filmowa opowieść. 

Apartamenty mają inne motywy przewodnie, zaś  

piętra hotelu inspirowane są inną epoką.

Zaczynamy w latach 30. na I piętrze, by mija-

jąc lata 50. i 80. dotrzeć na poddasze, czyli do 

współczesności. Gdy mijamy piętra, nie sposób 

oprzeć się wrażeniu podróży w czasie. W Starym 

Kinie tradycja miesza się z nowoczesnością. 

Obok pięknie stylizowanych mebli wiszą płaskie 

telewizory, a w każdym pokoju można korzy-

stać z bezprzewodowego internetu, podziwiając 

fototapety przedstawiające archiwalne kadry. 

Oprócz funkcji hotelowej Stare Kino pełni rolę 

edukacyjną: opowiadając o historii kinematogra-

fii w Łodzi, angażuje swoich gości w odkrywanie 

faktów i ciekawostek związanych z filmami. 

W obiekcie nie mogło zabraknąć restaura-

cji. Kinematograf oferuje posiłki we wnętrzu  

o niepowtarzalnym wystroju – inspirowanym 

t ransport

kasownik

Hotel Stare Kino Cinema residence
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łódź is associated with 
cinematography for various 
reasons: popular film festivals, 
the famous Film School, the unique 
museum of Cinematography or 
former Feature Film works. recently, 
the city has gained another movie 
spot: a hotel inspired by the film 
history. 
Stare Kino Cinema residence 
is located in the building of the first 
movie theatre in poland opened 
by Krzeminski brothers in 1899. 
the hotel at 120 piotrkowska 
Street will charm you with 
a cinematographic ambience. 
there are more than 20 exclusive 
apartament rooms, each tastefully 
designed and steeped in polish 
movie history. Films connected with 
łódź impacted on the choice of 
room decor and accessories thus 
turning the place into a living polish 
movie time travel which starts in the 
30’s at the first floor, presents the 
50’s and 80’s upstairs and reaches 
contemporary times at the attic. 
the stylish furniture, film stills as 
wallpaper are complemented by flat 
panel television sets and free wi-Fi 
access. to get the ultimate film vibe 
strike up a conversation with the 
knowledgeable stuff and visit the 
hotel restaurant decorated in similar 
style.  

oczywiście kinematografią. Obiekt dysponuje 

także salą bankietową i konferencyjną. W roku 

2015 zostanie zakończony i przekazany gościom 

kolejny etap projektu Starego Kina, nawiązujący 

do historii kina światowego. Obecnie w ramach 

rozwoju Starego Kina aranżowany jest podwó-

rzec „stop.klatka” w charakterze przestrzeni 

inspirowanej łódzkim filmem i klimatami sta-

rych łódzkich kamienic pełnych zieleni i miejsc 

do odpoczynku. 

– Hotel warto odwiedzić, aby poczuć się 

„jak Alicja po drugiej stronie lustra”, aby przeżyć 

doświadczenie obcowania z historią kina, by 

przeczytać książkę, komiks czy też obejrzeć film 

z podręcznej biblioteki Starego Kina lub spędzić 

czas na ciekawych rozmowach o filmach z perso-

nelem obiektu – zachęca Radosław Garnys.

Jeśli zatem zamierzacie odwiedzić nasze 

miasto, podróżować śladem łódzkich gwiazd 

i poczuć klimat łódzkiego filmu, nie możecie 

zatrzymać się w innym hotelu! Możecie być 

pewni, że nie znajdziecie podobnego miejsca 

w całym kraju… a może nawet i na świecie…?
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Organizujesz imprezę i chcesz stworzyć niepowtarzal-
ny klimat? A może po prostu chciałbyś przypomnieć 
sobie chwile, w których grałeś w kultowe gry na kom-
puterach Atari i Commodore lub pisałeś programy 
w Basicu? Skorzystaj z usługi mobilnej retrokawiarni 
komputerowej 8Bit-Cafe.pl! 

Dojedziemy do Ciebie i stworzymy w Twoim domu, 
firmie czy lokalu realia komputerowe z lat 80-90. 
Instalacja wystawy ze sprzętu zajmie nam chwilę, 
a Twój wieczór czy czas spędzony z wypożyczony-
mi komputerami, dzięki naszej aranżacji będzie nie-

zapomniany. Dysponujemy wyłącznie oryginalnym 
oprogramowaniem oraz ośmiobitowym sprzętem 
Atari 65 XE, Commodore C64, ZX Spectrum, Atari 2600, 
Nintendo NES, SEGA oraz radzieckimi i niemieckimi 
grami telewizyjnymi z lat 70.

W ramach usługi 8Bit-Cafe oferujemy wykonanie inter-
aktywnej wystawy, opiekę nad powierzonym sprzętem 
połączoną z jego prezentacją. Sukcesywnie powiększa-
my nasz park maszyn o kolejne żywe eksponaty, by za-
spokoić najbardziej wyszukane potrzeby pasjonatów 
komputerowych minionej epoki.

www.facebook.com/8bitowce
GSM: 501405601

wapress@gazeta.pl




