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Zapomniane 
narodzi się 
na nowo
Fenix Group powstało w 2005 roku 
i obecnie składa się z trzech spółek: Fenix 
Capital S.A., Fenix Opportunities S.A. 
oraz Fenix III SKA. Grupę tworzą głównie 
inwestorzy indywidualni z Polski i Francji, 
ale także z Niemiec, Szwajcarii oraz Wiel-
kiej Brytanii. Wszystkich łączy pasja do 
historycznych obiektów.

Grupa dokładnie selekcjonuje budynki, 
które dzięki starannym pracom rewitaliza-
cyjnym, przeprowadzonym przy współpracy 
doświadczonych architektów i wykonaw-
ców, mogą ponownie stać się wizytówkami 
miasta.

Obiekty mieszkaniowe, biurowe i handlowe, 
będące w sferze zainteresowania Fenix 
Group, znajdują się w najlepszych lokaliza-
cjach śródmiejskich w Warszawie, Wrocła-
wiu i Łodzi. Tak również było w przypadku 
„Pomorskiej 21. Domu Towarzystwa 
Kredytowego”, będącego drugą inwestycją 
Fenix Group w Łodzi. Do końca 2011 roku 
Fenix Group w sumie przywróciło dawną 
świetność i zmodernizowało ponad dziesięć 
tysięcy metrów kwadratowych powierzchni.
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Rezydencja 
Budynek z bogato ozdobioną fasadą: 
ryzalitami, pilastrami, gzymsami, trójkąt-
nym tympanonem pośrodku i posągami 
kobiet na szczycie, będących alegoriami 
handlu, przemysłu, fortuny, prawa i miasta 
– powstał w 1882 r. Na frontonie pojawił się 
łaciński napis: „Viribus unitis”, co znaczy 
„wspólnymi siłami”. 
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Pomorska 21 
Historia 
w każdym detalu
W 1872 roku grupa łódzkich przedsię-
biorców pod hasłem „Viribus Unitis  
– wspólnymi siłami” powołuje do życia 
Towarzystwo Kredytowe Miejskie. Za 
sprawą cenionego w Łodzi architekta 
Hilarego Majewskiego, powstaje wielki 
i wspaniały gmach instytucji finansowej. 

Budynek zachwyca dbałością o detale, 
pięknymi wnętrzami i niezwykle prze-
stronnymi salami. Centralną część frontu 
zajmują, rozmieszczone na planie kwadratu, 
przestrzenne westybule I-go i II-go piętra. 
Uwagę zwracają dzielone masywnymi 
ramami stropy wsparte na kolumnach 
i pilastrach. Westybul I-go piętra z holem 
wejściowym komunikują symetrycznie roz-
mieszczone, reprezentacyjne główne klatki  
schodowe doświetlone światłem dziennym.

Na pierwszym piętrze 
zachwyca Sala Zgromadzeń – 
największe i najbardziej repre-
zentacyjne pomieszczenie 
w całym budynku. Jej nieba-
gatelną wysokość neutralizuje 
bogato zdobiony gzyms, 
dzielący ściany na dwie kon-
dygnacje. Zachwycają również 
piękne zdobienia malarskie  
i sztukatorskie stropu. 

W 1949 roku własność budynku przy 
Pomorskiej 21 zostaje upaństwowiona, 
a jego piękna bryła i wnętrza stopniowo 
niszczeją. Obiekt kilkakrotnie zmienia wła-
ścicieli, aby w 2008 roku trafić w ręce Fenix 
Group, która za cel stawia sobie przywrócić 
mu dawną świetność.
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Odwzorowując kolejne detale z projektu 
Hilarego Majewskiego mogliśmy na nowo 
odkryć ducha Łodzi w budynku dawnego 
Towarzystwa Kredytowego Miejskiego. 
Jak się okazało, wiele elementów pierwot-
nego projektu nie znalazło się w budynku 
powstałym w 1882 roku. Realizując dzieło 
Hilarego Majewskiego, tym bardziej jeste-
śmy dumni z efektu, jaki osiągneliśmy.
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Posiadające niezwykły poten-
cjał wnętrza zainspirowały nas 
do stworzenia miejsca szcze-
gólnego, nawiązującego swym 
wyglądem do czasów świet-
ności miasta zbudowanego 
przez fabrykantów, funkcją zaś 
spełniającego rolę centrum 
kulturalno-biznesowego na 
miarę XXI wieku.

Sercem rezydencji jest dawna Sala Zgro-
madzeń na piętrze. Ta unikalna przestrzeń 
bankietowa jest wprost stworzona do 
organizacji ekskluzywnych przyjęć.  

Na piętrze znajdują się też pomieszczenia 
pod wynajem biur, zaś na parterze, w daw-
nej Sali Posiedzeń Dyrekcji, połączonej 
z Salą Operacyjną, odbywają się konferencje 
i bankiety.
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NOWE MIEJSCE
Miasto zyskało nowe centrum gdzie miesz-
kańcy, artyści i biznesmeni mogą przenieść 
się w czasy świetności Łodzi końca XIX 
wieku. Mamy nadzieję, że ten obiekt stanie 
się inspiracją również dla scenarzystów, 
twórców filmowych i fotografików, którzy 
właśnie tu będą realizować swoje sesje.
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Nowoczesne 
wnętrza  
w przestrzeni 
z XIX wieku
Dziś „Pomorska 21. Dom Towarzystwa Kre-
dytowego” to elegancka XIX-wieczna prze-
strzeń zagospodarowana na nowo. Wśród 
przestrzennych sal, westybuli i reprezenta-
cyjnych klatek schodowych powstało nowe 
centrum biznesowo-kulturalne. Zrewita-
lizowany obiekt, o powierzchni 2200 m2, 
ponownie służy Łodzi i jej mieszkańcom. 
Miejsce zachwyca odwiedzających wspania-
łymi pilastrami, półkolumnami, gzymsami, 
frontonami i płaskorzeźbami – jest piękne 
w każdym detalu. 

Zaaranżowana na nowo 
przestrzeń pozwala na zor-
ganizowanie wyjątkowych 
i niepowtarzalnych przyjęć 
i wydarzeń kulturalnych. 
XIX-wieczne sale bankietowe 
nadadzą szyku każdej impre-
zie, wystawie czy konferencji. 
Doskonale sprawdzają się 
podczas organizacji: festiwali, 
wernisaży, sesji zdjęciowych, 
jak również wesel. 

W tych prestiżowych wnętrzach swoją 
siedzibę mogą znaleźć również firmy korzy-
stające z oferty wynajmu biura. Dogodna 
lokalizacja w samym centrum Łodzi oraz 
doskonale skomunikowana okolica – to 
niewątpliwie kolejne atuty tego unikalnego 
miejsca.
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Jesteśmy przekonani, że takie 
właśnie budynki – posiadające 
duszę i historię – będą przy-
ciągać coraz szersze grono 
osób. W przeciwieństwie do 
nowoczesnych projektów, któ-
rych atrakcyjność spada wraz 
z pojawianiem się nowych 
trendów, piękno takich obiek-
tów jak „Pomorska 21. Dom 
Towarzystwa Kredytowego” 
jest nieśmiertelne.
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Centrum kulturalno-biznesowe
Organizacja wystaw, bankietów, 
konferencji, wesel

90-202 Łódź, ul. Pomorska 21
tel. +48 696 085 153
e-mail: biuro@pomorska21.com
www.pomorska21.com

Pomorska 21 Dołącz do nas!


