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Kolekcjonerski gramofon 
Oskar o wartości kilkudzie-
sięciu tys. zł trafi  do zbiorów 
Mediateki dzięki hojności 
Henryka Ulachy, prezesa fi r-
my Varitex.

Sprzęt został zaprojek-
towany przez absolwen-
ta Politechniki Łódzkiej 
– Wojciecha Samołyka, 
twórcy marki Tentogra. 
W 2019 r. gramofon Oskar 
otrzymał tytuł Best Pro-
duct, przyznawany przez 
magazyn „High Fideli-
ty” . Wysoko oceniany 
w świecie kolekcjonerskim 
sprzęt jest niezwykle war-
tościowy – koszt samych 
materiałów, z którego zo-
stał wykonany, wynosi ok. 
trzydziestu tys. zł. 

Design gramofonu jest 
swoistym hołdem odda-
nym Oscarowi Nemey-
erowi, brazylijskiemu ar-
chitektowi, który stworzył 
projekty wielu obiektów 
znanych na całym świecie, 
m.in. parlamentu czy kate-
dry w Rio de Janeiro. 
Mediateka będzie jedy-
nym publicznym miej-
scem dysponującym takim 
odtwarzaczem, aktualnie 
tylko kilka z nich znajduje 
się w prywatnych rękach 
kolekcjonerów na świecie.
– Mając na uwadze specy-
fi kę miejsca i różnorodną 
ofertę Mediateki, naszym 
marzeniem było wyposa-
żenie tego miejsca w tak 

wyjątkowy gramofon, 
który sprawi radość 

m e l o m a n o m , 

w tym miłośnikom 
płyt winylowych 
– mówi Dagmara Śmi-
gielska z Biblioteki Miej-
skiej w Łodzi. Jesteśmy 
przekonani, że Oskar będzie 
stanowić dodatkową atrak-
cję wszystkich spotkań or-
ganizowanych z myślą 
o audiofi lach. Design 
i innowacyjność 
technologiczna 
tego odtwarzacza 
czarnych płyt to 
jego dodatkowe 
atuty, które mogą 
ubarwiać wspól-
ne słuchanie płyt 
podczas spotkań, 
m.in. ze znanymi twórca-
mi, muzykami, producen-
tami czy dziennikarzami 
muzycznymi – Piotrem 
Metzem, Hirkiem Wro-

ną czy Pawłem Sztompke 
– dodaje.
Gest darczyńcy szczególnie 
docenią miłośnicy winyli. 
W zbiorach płyt Mediateki 
znajdą się krążki z polską 

muzyką 
rockową, jazzową, klasycz-
ną – począwszy od lat 50. 
do czasów współczesnych 
(Komeda, Maanam, Nie-
men, Młynarski) – poprzez 

przekrój muzyki światowej, 
w tym takich wykonawców 
jak Dawid Bowie, The Rol-
ling Stones czy Joy Division.

red
FOT.LODZ.PL

BIBLIOTEKA MIEJSKA

Wojciech Samołyk 
ze swoim dziełem „Oskarem”

Jest już 9, a będzie 12 – przy 
ul. Legionów trwają remonty 
kolejnych trzech kamienic, 
które wejdą w XXI w. dzięki 
gminnemu programowi rewi-
talizacji.

Jeszcze w ramach progra-
mu Mia100 Kamienic przy 
ul. Legionów wyremonto-
wano domy pod numera-
mi: 2, 19, 29, 31, 27, 15, 38, 
48 i 50. W ciągu dwóch lat 
do użytkowania zostaną 
oddane kolejne, pod nu-
merami 20a, 37a i 44.
– Po gruntownym remon-
cie będzie w nich łącznie 
88 mieszkań, 8 lokali usłu-

gowych, 4 pracownie dla 
artystów, restauracja, dom 
samotnej matki i świetlica 
środowiskowa – wylicza 
Olga Kassyańska z Zarzą-
du Inwestycji Miejskich 
w Łodzi.
Na wszystkich trzech 
nieruchomościach trwa-
ją zaawansowane prace 
rozbiórkowe i budowla-
ne. Najwcześniej, bo pod 
koniec 2022 r., gotowa 
ma być kamienica przy 
ul. Legionów 37a z 27 
mieszkaniami, 6 biurami, 
4 pracowniami artystycz-
nymi, lokalem usługo-
wym oraz restauracją.

W II kwartale 2023 r. 
oddany do użytku zo-
stanie dom pod nume-
rem 20a, gdzie będzie 41 
mieszkań komunalnych 
(w tym jedno chronio-
ne dla osób z niepełno-
sprawnościami),  świe-
tlica środowiskowa oraz 
2 lokale usługowe.
Natomiast dopiero pod 
koniec 2023 r. zakończy 
się remont kamienicy przy 
ul. Legionów 44, gdzie po-
wstanie 20 mieszkań ko-
munalnych, 5 lokali han-
dlowo-usługowych, dom 
dla małoletnich matek 
z dziećmi oraz świetlica 

środowiskowa z funkcja-
mi terapeutycznymi. 
Wszystkie mieszkania 
zostaną przebudowane 
i dostosowane do współ-
czesnych standardów. 
Będą mieć osobne kuchnie 
lub aneksy kuchenne. Ła-
zienki zaopatrzone zosta-
ną w wanny lub prysznice, 
ubikacje oraz kompletne 
zestawy baterii. Co jest już 
standardem łódzkiej rewi-
talizacji, na nowo zagospo-
darowane zostaną podwó-
rza posesji, które zmienią 
się w zielone zakątki przy-
jazne mieszkańcom. (pj)
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REWITALIZACJA

Trzy razy remont
Trwają prace na wiadukcie 
na Dąbrowskiego. Zarząd 
Dróg i Transportu po zeszło-
rocznym remoncie północ-
nej części estakady reali-
zuje remont drugiej części 
– południowej. 

Prace rozpoczęły się już 
w październiku. Dokona-
no rozbiórek nawierzchni, 
chodników i latarni. Pro-
wadzone są także prace 
wzmacniające konstrukcję 
obiektu. Część elementów 
trzeba było rozebrać – mię-
dzy innymi tych na sty-
ku wiaduktu z nasypem. 
W tym miejscu znajduje 
się tzw. dylatacja (spe-
cjalny metalowy element 
łączący dwie różne części 
wiaduktu), którą trzeba 

wymienić. Jadąc wiaduk-
tem, możemy dostrzec 
spory otwór, przez który 
widać przestrzeń pod nim. 
Remont obiektu przewi-
duje wymianę i wzmoc-
nienie wszystkich elemen-
tów, tak aby w przyszłym 
roku można było w pełni 
korzystać z całej szero-
kości obu części. Remont 
drugiej estakady potrwa 
do końca 2022 r. i będzie 
kosztował prawie 9 mln zł. 
Ruch na wiadukcie jest 
utrzymany, kierowcy mają 
do dyspozycji jeden pas. 
W 2023 r. cały wiadukt na 
Dąbrowskiego będzie miał 
nowe jezdnie, chodniki 
oraz schody dla pieszych. 
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Do bogatej już oferty ga-
stronomicznej Monopolis 
dołączył nowy lokal. W pofa-
brycznych murach dawnego 
Monopolu Wódczanego po-
wstała restauracja.

La Mia Fabbrica specjalizu-
je się w kuchni słonecznej 
Italii.

W ścianach ze starej
cegły
La Mia Fabbrica, czyli moja 
fabryka, to połączenie wło-
skiego ducha biesiadowania 
z fabrykanckim klimatem 
miejsca, w którym się znaj-
duje. Wyjątkowa pizzeria 
zlokalizowana jest w zabyt-
kowym budynku Monosfe-
ry Kreatywności, oddanej 
niedawno do użytku strefy 
zabaw i imprez dla dzieci. 
Wystrój lokalu podkreśla 
historyczny charakter Mo-
nopolu Wódczanego – na 
ścianach króluje gustowna 
czerwona cegła połączona 
z industrialną czernią, drew-
nianymi meblami oraz de-
koracjami roślinnymi, które 
przełamują pozorną suro-
wość.

Piec z Neapolu
i włoskie produkty
Lokal kusi obietnicą rodzin-
nej atmosfery i najlepszej 
neapolitańskiej pizzy w Pol-
sce. Gwarancją najwyższej 
jakości mają być odpowied-
nio dobrane włoskie skład-
niki, 24-godzinne dojrze-
wanie ciasta na pizzę oraz 
tradycyjny piec pochodzą-
cy z rodzinnej manufaktury 
Stefano Ferrara Farniego 
w Neapolu, który wypie-
kanym w nim plackom 
nadaje charakterystyczny, 
niepowtarzalny smak.
Choć pizza jest 
tu królową, 
w kar-

cie La Mia 
Fabbrica 
nie brak 
r ó w -
nież in-

nych dań. Goście mają 
sposobność spróbowania 
najwyższej jakości oryginal-
nych włoskich produktów 
– mięs, wędlin oraz nabiału, 
suszonych pomidorów, wy-
sokojakościowej oliwy, czeka 
na nich również karta wyse-
lekcjonowanych alkoholi.

 (pj)
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Przy ul. Piotrkowskiej 63 
otworzył się sklep Sweet Fac-
tory Store – prawdziwa gratka 
dla wielbicieli słodyczy.

Witryna sklepu przyciąga 
uwagę spacerujących nie 
bez powodu – to chyba naj-
bardziej kolorowe wnętrze 
przy ul. Piotrkowskiej. Wy-
pełniają je szklane, wyso-
kie aż pod sam sufi t po-
jemniki pełne słodyczy. 
W asortymencie Sweet 
Factory Store znaj-
duje się szeroki wy-
bór żelek, gum, cu-
kierków, lizaków, 
pianek, słodyczy 
bezglutenowych 
i wegańskich z całe-
go świata.

– Staramy się zaspokoić 
każdy apetyt na słody-
cze. Można samodzielnie 
skomponować swój naj-
słodszy zestaw lub 
wybrać z gotowych 
zestawów prezen-
towych – mówi 
manager marki Ra-
dosław Krakowiecki.
Sweet Factory Store po-
wstał w 2018 r. Swoje skle-
py posiada w Warszawie 
(Nowy Świat), Krakowie 
(Floriańska), Sopocie (Mon-
te Cassino), Olsztynie (sta-
rówka), Toruniu (Szeroka) 
i Bydgoszczy (Mostowa). 
Sklep otwarty właśnie przy 
Piotrkowskiej jest pierw-
szym w Łodzi. (pj)
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PIZZERIA LA MIA FABBRICA
NE APOLITAŃSKANE APOLITAŃSKA

SeaFood Bar&Mar-
ket zacumował w łódz-

kiej Manufakturze, serwując 
morskie przysmaki w stylu stre-
etfoodowym. Ofi cjalne otwar-
cie restauracji już w piątek 
(10 grudnia).

SeaFood Bar&Market to 
wrocławski koncept, który 
zdobył serca wielu fanów 
owoców morza. W ich 
ofercie znajdziemy nie tyl-
ko popularne 

krewetki w tempurze, ale 
także ośmiornicę, kalma-
ry, mule oraz idealnie pa-
sujące do nich trunki.

Świeże dostawy
Owoce morza przyjeż-
dżają do SeaFood dwa 
razy w tygodniu pro-
sto z Włoch. SeaFood 
to nie tylko miejsce, 
w którym dobrze zjemy. 
Właściciele dbają także 
o dodatkowe atrakcje 

– festiwal homarów lub 
ostryg to tylko część 

z hucznych eventów, które 
są przez nich organizowane.

W streetfoodowym 
klimacie 
– Pomysł na SeaFood był 
prosty – chcieliśmy za-
prezentować gościom 
jak najlepszą jakość 
produktu dostępnego 
w Polsce za przystęp-
ną cenę. I to się póki co 
udaje – przekonują wła-
ściciele. – A luźna, niezo-
bowiązująca atmosfera 
doskonale wpisuje się 

w klimat łódzkiej gastro-
nomii, mocno streetfoodo-
wej, skierowanej do mło-
dych, ale już świadomych 
kulinarnie ludzi.
Lokal znajdziemy na 
rynku Manufaktury, 
między re-
stauracją 
Anatew-
ka a PINI. 
Będzie czyn-
ny w godz. 
11:00-23:00. 
 red
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CENTRA ZDROWEGO I AKTYWNEGO SENIORA

Co najcenniejszego można po-
darować na Święta? Oczywiście 
najważniejsze są uczucia i czas 
dla bliskich. Natomiast w wizu-
alnym wymiarze mogą to być 
samodzielnie wykonane i poda-
rowane kartki z życzeniami czy 
zdobione świątecznie świece.

T a k i  t e ż  z a m y s ł  t o -
warzyszył seniorkom 
z Centrum Zdrowego 
i Aktywnego Seniora przy 
ul. Rzgowskiej 170, gdy 
wzięły się za samodzielne 
wykonanie pocztówek. 
C z e r w o n e ,  z i e l o n e , 
w  ko lorze  z ło ta ,  a l e 
i granatowe czy różowe 
– kartki mają różne kolory. 
Z motywami typowo 
świątecznymi: choinek, 
gwiazdek i śnieżynek, 
ale  i  z  przestrzenny-
mi wycinankami, które 
przypominają kwiaty. 
Wszystkie są piękne i od 
początku do końca wy-
konane samodzielnie. 
Wygląd kartek zależy od 
kreatywności i zmysłu 
artystycznego twórczyń.
Uprawiają w ten sposób 
modny już od lat 70. XX 

wieku w USA scrapbo-
oking. I wygląda na to, że 
rozpoczęły przygodę z no-
wym, pasjonującym hob-
by! U jego podstaw leży 
oczywiście kreatywność, 
którą wykazywały się już 
nasze babcie czy prababcie, 
tworząc albumy rodzinne 
ze zdjęciami ozdobione 
samodzielnie zebranymi 
polnymi kwiatami i zioła-
mi czy pamiętniki z wła-
snoręcznymi rysunkami 
i wycinankami. Ale też cały 
pokład uczuć, który wkła-
da się we własnoręcznie 
wykonane podarunki dla 
najbliższych.
Kiedyś do takich prac wy-
korzystywane było to, co 
można było znaleźć na łące 
czy w domu. Dziś branża 
papiernicza oferuje nam 
nieograniczony zasób kolo-
rowych papierów i ozdób: 
naklejek,  stempelków, 
wstążek i perełek, które 
możemy wykorzystać, two-
rząc choćby taką kartkę bo-
żonarodzeniową.
– Materiały na zajęcia do-
starczyła nasza prowa-
dząca, ale już pomysły na 

wykonanie wyszły od na-
szych uczestniczek – mówi 
Agnieszka Cele jewska 
z Centrum Zdrowego i Ak-
tywnego Seniora na Górnej.
Ela ,  Wanda,  Bożenka, 
Krysia, Halinka, Danu-
sia, Dorota, Basia oraz 
Henia wycinały, kleiły 
i malowały, by w efekcie 
powstały piękne świątecz-
ne kartki, które zabrały 
ze sobą do domów. Te-
raz będą one mogły trafić 
z życzeniami do rodziny 
i przyjaciół.
– Po raz pierwszy uczestni-
czyłam w takich zajęciach. 
Były wspaniałe! Od razu 
pytałam, kiedy będą na-
stępne – mówi Krysia.
Czy będą? Oczywiście, że 
tak. Zainteresowane tego 
typu pracami w centrach 
seniora jest tak duże, że 
podopieczni CZAS przy 
ul. Rzgowskiej 170 już za-
planowali kolejne. 16 grud-
nia będą robić świeczniki. 
Podobnie na Bałutach. Se-
niorzy z CZAS przy ul. Li-
belta 16 będą robić ozdoby 
świąteczne 15 grudnia.

OHO

INFO
CHCESZ ZROBIĆ 
W DOMU KARTKĘ 
ŚWIĄTECZNĄ? 

TO SIĘ PRZYDA:
- KOLOROWE PAPIERY
- KAWAŁEK SZTYWNIEJSZEGO 
  KARTONU 
- NOŻYCZKI
- KOLOROWE TAŚMY I WSTĄŻKI
- KOLOROWE PISAKI 
- KLEJ Z BROKATEM 
- KAWAŁKI TKANIN 

PS
TO MOŻE BYĆ ŚWIETNA ZABAWA 
Z WNUKIEM LUB WNUCZKĄ.

WYJĄTKOWE KARTKI WYJĄTKOWE KARTKI 
NA ŚWIĘTANA ŚWIĘTA 

FOTO: MAT. PRAS.
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AUTOGRAF OD PRESLEYA, VILLAS I MIKULSKIEGO

PAMIĄTEK            ŁODZIANKI
NIEZWYKŁA KOLEKCJA

b y ł y  i n f o r m a c j e  z w r o t n e 
– ze zdjęciami i autografami. 
Spośród zagranicznych sław 
do Łodzi przywędrowały listy 
ze zdjęciami i autografami mię-
dzy innymi Elvisa Presleya, Clau-
dii Cardinale czy Jurija Gagarina!

Pasja zamieniła się 
w pracę
Bardzo szybko pasja poznawania 
ludzi przemieniła się u Adriany 
w pracę. Zaczęła pisać artykuły 
i prowadzić wywiady, a zebrane 
informacje przekazywać czytel-
nikom gazet. Pomogła jej w tym 

praca w Estradzie Łódzkiej 
i bliski kontakt z artystami. 

Z wieloma utrzymywała 
serdeczne, przyjacielskie 

stosunki. 
– Tak też było 

z Anną German, która mimo 
różnicy wieku między nami stała 
się moją przyjaciółką. Widywa-
łyśmy się bardzo często, kiedy 
przyjeżdżała do Łodzi lub kiedy 
ja wybierałam się do Warszawy 
– wspomina Adriana Polak.
Na podstawie tych spotkań 

i  wspomnień powstała 
z czasem biograficzna 
książka „Człowieczy 

los. Wspomnienia o Annie 
German”. 

– To właśnie znajomość 
z Anią była najpiękniejsza 
i najbardziej wartościową dla 
mnie. To jej zwierzałam się ze 
swoich problemów, prosiłam 
o rady, a nawet wylewałam 
łzy. Dlatego spośród tych 
wszystkich autografów i zdjęć 

to te z Anią są dla mnie najcen-
niejsze – opowiada łodzianka. 
Wspólne zdjęcia z piosenkarką 
tworzą galerię w mieszkaniu 
Adriany. W sumie wszystkich 
autografów, zdjęć i listów ze-
branych w różnych albumach 
łodzianka ma kilkaset. 
Adrianna Polak wciąż pielę-
gnuje swoją pasję, wyjeżdża 
na koncerty i stara się zbie-
rać autografy i zdjęcia. Jej 
największym marzeniem 
jest zdobycie autogra-
fu odtwórcy roli Jamesa 
Bonda między innymi 
w „Casino Royale”, czyli 
Daniela Craiga. Kto wie, 
może któryś z naszych 
czytelników pomoże 
w spełnieniu marzenia 
łodzianki?                  rut

Autografy Mirosława Hermaszewskie-
go, Ady Rusowicz, Leona Niemczyka, 
Claudii Cardinale, Elvisa Presleya, 
Stanisława Mikulskiego, Hanny Bie-
lickiej i wielu, wielu innych artystów, 
muzyków, aktorów – to całkiem po-
kaźna kolekcja łodzianki Adriany 
Polak. Takie pamiątki zbiera przez 
całe swoje życie.

Adriana Polak na koncerty za-
częła chodzić do parku Ponia-
towskiego już jako nastoletnia 
dziewczyna. Był to początek 
lat 60. – Zawsze byłam bar-
dzo nieśmiała, ale z czasem 
miałam coraz więcej śmiało-
ści, żeby po koncercie iść za 
kulisy, porozmawiać z arty-
stami i prosić ich o autografy 
– wspomina Adriana Polak.
Polscy artyści, często mieli 
ze sobą własne zdjęcia, na któ-
rych chętnie zostawiali krótką 
dedykację. Dzięki temu Adria-
na Polak może pochwalić się 
na przykład autografami Krzysz-
tofa Cwynara, Ady Rusowicz czy 
Ireny Jarockiej. Wszystkie pocho-
dzą z wczesnych lat młodości 
artystów. 

Listy z zagranicy
Z czasem miłośniczce dobrej mu-
zyki zaświtał w głowie pomysł, 
by postarać się o autografy za-
granicznych artystów. Począt-
kowo jedynym możliwym 
z nimi kontaktem była trady-
cyjna poczta, dlatego Adria-
na zaczęła słać listy.
– Nie znałam wtedy ję-
zyka, więc poprosiłam 
koleżankę, żeby stwo-
rzyła mi taki krótki list, 
który powielałam do wszystkich 
zagranicznych artystów 
– opowiada Adriana. 
A co z adresami pocztowy-
mi? Łodzianka miała po-
mysł i na to.
– Do Claudii Cardinale za-
adresowałam list „Claudia 
Cardinale, Roma” i już. O dzi-
wo, list dotarł bez problemu 
– wspomina Adriana Polak.
Listy nie tylko docierały do ar-
tystów, muzyków i ówczesnych 
celebrytów, ale także wysyłane 

NAPISZ NA ADRES: redakcja_historia@biblioteka.lodz.pl
OPOWIEDZ NAM SWOJĄ HISTORIĘ
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Adriana Polak zebrała 
kilkaset pamiątek – listów, zdjęć i autografów
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Adriana Polak, 
73 lata, Polesie
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ZIMOW E  WARSZTATY

KU LINARNE

O PRAWACH CZŁOWIEKA
10 grudnia obchodzimy 
Międzynarodowy Dzień 
Praw Człowieka. Z tej 
okazji Biblioteka Miejska 
w Łodzi przygotowała spe-
cjalne zestawienia książ-
kowe.

Każda osoba niezależ-
nie od koloru skóry, wy-
znania, płci, orientacji 
seksualnej, tożsamości 
płciowej, języka, po-
glądów politycznych, 
pochodzenia narodo-
wego lub społecznego, 
majątku, urodzenia, czy 
innego statusu powinna 
mieć możliwość korzy-
stania ze swoich praw 
na co dzień, a także po-
winna mieć możliwość 
je poznać. – Niestety, 
prawa człowieka nie 
są dane raz na zawsze. 
W każdym pokoleniu 

należy o nie zabie-
gać, o nich mówić i się 
o nie upominać – mówi 
Agnieszka Łuczak, peł-
nomocniczka Prezyden-
ta m. Łodzi ds. Równe-
go Traktowania.
W piątek, 10 grudnia, 
w Międzynarodowym 
Dniu Praw Człowieka 
fi lie Biblioteki Miejskiej 
przygotują dla czy-
telników biblioteczkę 
pozycji książkowych, 
traktujących o prawach 
człowieka, prawach 
dziecka oraz podkre-
ślające wagę wolności, 
równego traktowania 
oraz przeciwdziałania 
dyskryminacji.
Wyselekc jonowany 
księgozbiór będzie eks-
ponowany do końca 
grudnia. 

RedSe

DLA DZIECI

BIBLIOTEKA MIEJSKA W ŁODZI

Z ASZ CZ EP SI ĘZ ASZ CZ EP SI Ę
W WEEKEND

W weekend podczas trwającego 
Jarmarku Bożonarodzeniowego 
na ul. Piotrkowskiej miejskie Cen-
trum Medyczne im. Rydygiera 
w poradni przy ul. Piotrkowskiej 
113 będzie prowadziło szczepie-
nia przeciwko koronawirusowi. 
Wejście do poradni znajduje się 
naprzeciwko pasażu Schillera. 

W trakcie weekendu można bę-
dzie się zaszczepić zarówno I, II 
jak i III dawką (Pfizer), dostępna 
będzie również szczepionka jed-
nodawkowa Johnson&Johnson.
Przed przyjściem na szczepienie 
trzeba się zarejestrować. Można 
to zrobić zarówno przez linię 989 
i portal pacjent.gov.pl, jak i bez-

pośrednio w Centrum pod nu-
merem tel. 507 107 113 (czynny 
w dni robocze w godz. 8:00-
15:00).
Punkt będzie działał w sobotę 
i niedzielę (11 i 12 grudnia) od 
godz. 14:00 do 18:00.
Punkt szczepień działa także 
w Manufakturze, jest prowadzo-FOT. PIXEBAY

INFO
GDZIE?
Textorial Park, 
wejście od 
ul. Fabrycznej 17
KIEDY? 
12 grudnia w godz. 
11:00-17:00
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Ruszyła zimowa edycja 
warsztatów kulinarnych 
dla najmłodszych. Mali 
adepci gotowania po-
znają japońską sztukę 
malowania jedzeniem, 
a także stworzą autor-
skie przysmaki na świą-
teczny stół.

W niedzielę (12 grud-
nia) w strefie Qulina-
rium najmłodsi będą 
mogli spróbować swo-
ich sił w popularnej 
wśród foodies Bento 
Kawaii, czyli sztuce 
„malowania jedze-
niem”. Dzieci z pomo-
cą animatorów wyko-
nają świąteczne obrazy 
z… warzyw, owoców 
i innych produktów 
spożywczych. Miko-
łaj z kulek ryżu, cho-

inka z plastrów 
ogórka, bombki 
z kukurydzy? To 
prawdziwe arty-
styczne wyzwa-
nie!
Warsztaty skie-
rowane są do 
dzieci od 7 roku 
życia (samo-
dzielnie) lub 
od 4 roku życia 
(z opiekunem) 
i odbędą się 
w dwóch turach 
– o godz. 12:00 
i 14:00. 
Zapisy na warszta-
ty: 698 213 862. Koszt 
warsztatów to 40 zł.

 KaWa

STAROCI  I  RĘKODZIEŁASTAROCI  I  RĘKODZIEŁASTAROCI  I  RĘKODZI EŁ A
W niedzielę (12 grud-
nia) na Księżym Młynie 
zaplanowano świątecz-
ną edycję Targu Staro-
ci, Rękodzieła i Sztuki 
Użytkowej.

Płyty winylowe, sta-
re albumy i książki, 
monety, niewielkie 
meble, szklane bibelo-
ty, odzież i biżuteria 

vintage, wszelkie sta-
rocie typu „przyda-
się”, fajansowe jelonki, 
szmaciane misie, por-
celanowe lalki, sztuka 
użytkowa, rękodzieło 
– wszelkiego typu han-
dmade od eko biżuterii 
po makramy i ręcz-
nie dziergane swetry. 
Wszystko to i jeszcze 
więcej będzie można 

ŚWIĄTECZNY TARGŚWIĄTECZNY TARG

Nosowska, Mrozu, Vito 
Bambino, Karaś/Ro-
gucki, Muchy i Kaśka 
Sochacka - już w piątek 
(10 grudnia) o godz. 17:00 
w Atlas Arenie (al. Ban-
durskiego 7) odbędzie 
się Taste the Music. 
Na jednej scenie wystąpi 

crème de la crème pol-
skich twórców muzyki 
rozrywkowej.

Łódzki koncert zain-
auguruje nowy cykl 
muzycznych spotkań 
z topowymi twórcami 
rodzimej sceny mu-

zycznej w całej Polsce. 
Na scenie pojawią się: 
Nosowska, Mrozu, Vito 
Bambino, Karaś/Ro-
gucki, Muchy oraz Kaś-
ka Sochacka.
Bilety w cenach: płyta, 
miejsca stojące – 119 zł 
(w dniu wydarzenia), 

THE MUSICTHE MUSIC
TASTEFOT. LODZ.PL

FOT. LODZ.PL

FOT. MAT. PRAS.
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pośrednio w Centrum pod nu-
merem tel. 507 107 113 (czynny 
w dni robocze w godz. 8:00-
15:00).
Punkt będzie działał w sobotę 
i niedzielę (11 i 12 grudnia) od 
godz. 14:00 do 18:00.
Punkt szczepień działa także 
w Manufakturze, jest prowadzo-

ny przez Wojewódzką Stację Ra-
townictwa Medycznego. Znaj-
dziemy go na parterze galerii 
handlowej Manufaktury, w loka-
lu sąsiadującym z Bankiem Mil-
lenium, naprzeciwko Rossmana.
Punkt szczepień jest czynny 
w piątki, soboty i niedziele 
w godzinach 12:30-19:00. 

Szczepienia są wykonywane 
wyłącznie preparatem jedno-
dawkowym Johnson&Johnson. 
W akcji mogą wziąć udział wszy-
scy powyżej 18 roku życia. Na 
szczepienie nie trzeba się wcze-
śniej umawiać ani rejestrować 
– wystarczy mieć ze sobą doku-
ment tożsamości. Red

Ci, którzy lubią wcześnie 
wstawać, mogą wybrać się na 
sobotnią jogę w Bibliotece 
Słówka (ul. Boya-Żeleńskie-
go 15). Zajęcia rozpoczną się 
o godz. 9:00. 

– Hormony decydują 
o naszym zdrowiu, na-
stroju i wyglądzie – prze-
konują organizatorzy. 

– Zaburzenia gospodarki 
hormonalnej mogą skut-
kować wahaniami wagi, 
wahaniami nastroju, spad-
kiem libido czy nawracają-
cymi zmianami skórnymi. 
Joga hormonalna stymulu-
je pracę gruczołów we-
wnątrzwydzielniczych do 
prawidłowego wytwarza-
nia hormonów. 

 Zajęcia skierowane są 
do kobiet w każdym wie-
ku, chcących zachować 
zdrowie, urodę i młodość. 
Uczestniczki powinny 
zabrać ze sobą wygodny 
strój, maty i ciepły koc.
Zajęcia są bezpłatne, ale 
obowiązują wcześniejsze 
zapisy: 571 553 015.
 KaWa

FOT. MAT. PRAS.

FOT. MAT. PRAS.

W weekend (11-12 grudnia) w hali 
MOSiR przy ul. Skorupki 21 od-
będą się targi kamieni szlachet-
nych, minerałów i biżuterii.

Na świątecznej giełdzie mine-
rałów i biżuterii INTERSTO-
NE spotkamy wystawców 
z całej Polski, którzy zapre-
zentują wyjątkowe minerały, 
biżuterię, wyroby jubilerskie, 
kamienie szlachetne, rękodzie-
ło, skamieniałości, kości dino-
zaurów i meteoryty. 
To świetne miejsce do poszu-
kiwań prezentów pod choin-
kę!
 rd

W najbliższą niedzielę (12 grudnia) de-
ski sceny Teatru Małego w Manufaktu-
rze przejmie znany satyryk, Krzysztof 
Daukszewicz. Przedświąteczny recital roz-
pocznie się o godzinie 17:15.

Kabareciarz, felietonista, piosenkarz, 
autor tekstów – widzowie Teatru Małe-
go w Manufakturze będą mieli niezwy-
kłą okazję posłuchać Daukszewicza na 
żywo. Bilety na recital są dostępne na 
stronie Teatru Małego lub w kasie te-
atru. Koszt: 90 zł. RedKuFOT. FREEPIK

INTERSTONE

Piątek, 10 grudnia  |  nr 75/2021
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J OG A H ORMONALNAJ OG A H ORMONALNA
DLA KOBIET

RECITAL
KRZYSZTOFA
DAUKSZEWICZA

RECITAL
KRZYSZTOFA
DAUKSZEWICZA

TEATR MAŁY

STA R OCI  I  RĘ KO DZIEŁASTA R OCI  I  RĘ KO DZIEŁASTA ROCI  I  RĘKO DZI EŁA

FOT. FREEPIK

vintage, wszelkie sta-
rocie typu „przyda-
się”, fajansowe jelonki, 
szmaciane misie, por-
celanowe lalki, sztuka 
użytkowa, rękodzieło 
– wszelkiego typu han-
dmade od eko biżuterii 
po makramy i ręcz-
nie dziergane swetry. 
Wszystko to i jeszcze 
więcej będzie można 

obejrzeć i zakupić pod-
czas targów na Stacji 
Księży Młyn. 
Dla siebie znajdą coś 
zarówno miłośnicy sta-
roci, rzeczy dawnych 
i dawniejszych, jak 
i fani dobrych smaków 
i zwiedzania. Wstęp 
bezpłatny.

red

ŚWIĄTECZNY TARGŚWIĄTECZNY TARG

zycznej w całej Polsce. 
Na scenie pojawią się: 
Nosowska, Mrozu, Vito 
Bambino, Karaś/Ro-
gucki, Muchy oraz Kaś-
ka Sochacka.
Bilety w cenach: płyta, 
miejsca stojące – 119 zł 
(w dniu wydarzenia), 

trybuna, miejsca sie-
dzące nienumerowane 
– 129 zł (w dniu wyda-
rzenia).
Z Kartą Łodzianina 
można zgarnąć 10 zł 
zniżki na bilet!

red

THE M USI C
LDZ

ŚWIĄTECZNA
GIEŁDA

Szczepienia są wykonywane 
wyłącznie preparatem jedno-wyłącznie preparatem jedno-
dawkowym Johnson&Johnson. 
W akcji mogą wziąć udział wszy-
scy powyżej 18 roku życia. Na 
szczepienie nie trzeba się wcze-
śniej umawiać ani rejestrować 
– wystarczy mieć ze sobą doku-
ment tożsamości. Red

W weekend (11-12 grudnia) w hali 
MOSiR przy ul. Skorupki 21 od-
będą się targi kamieni szlachet-
nych, minerałów i biżuterii.

Na świątecznej giełdzie mine-
rałów i biżuterii INTERSTO-
NE spotkamy wystawców 
z całej Polski, którzy zapre-
zentują wyjątkowe minerały, 
biżuterię, wyroby jubilerskie, 
kamienie szlachetne, rękodzie-
ło, skamieniałości, kości dino-
zaurów i meteoryty. 
To świetne miejsce do poszu-
kiwań prezentów pod choin-
kę!
 rd

THE M USI CTHE M USI CTHE M USI C
LDZ

MINERAŁÓW MINERAŁÓW MINERAŁÓW 
I BIŻUTERIII BIŻUTERII INFO

Gdzie?
Hala MOSiR, ul. Skorupki 21

Kiedy?
11 i 12 grudnia 2021

O której? 
Sobota: 10:00-18:00; 
Niedziela: 10:00-17:00

Bilety: 
5 zł ulgowy, 10 zł normalny

PS bezpłatny parking od 
ul. Stefanowskiego 

FOT. LODZ.PL

FOT. MAT. PRAS.

FOT. ENVATO ELEMENTS

FOT. ENVATO ELEMENTS

FOT. MAT. PRAS. FOT. MAT. PRAS.

FOT. MAT. PRAS.
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Przedświąteczny nastrój czuć już w całym mieście. Gdzie 
nie spojrzeć choinki, sanki, Mikołaje, obwiązane kokard-
ką prezenty i wszystko, co tylko może kojarzyć się z nad-
chodzącym Bożym Narodzeniem w postaci kolorowych lub 
świetlnych dekoracji. Łódź już wystroiła się odświętnie.

Odświętna 
Piotrkowska
Najokazalej prezentuje się 
jak zwykle deptak ul. Piotr-
kowskiej, największa w mie-
ście świąteczna iluminacja 
o długości blisko 2 km. 
Utrzymana w klimacie le-
śnym instalacja to przede 
wszystkim choinki i bal-
dachim złożony z tysięcy 
LED-owych świateł. Czę-
ścią zestawu są też ilumi-
nowane fotoramy w formie 
splątanych konarów drzew, 
dekorowanych złotymi 
i srebrnymi bombkami oraz 
wolno stojące wyspy z deko-
racjami w formie zwierzątek 
i innych świątecznych moty-
wów. Są też świetlne bramy 
zachęcające do pamiątko-
wych zdjęć i ozdobny napis 
„Kocham Łódź” przy skrzy-
żowaniu ul. Piotrkowskiej 
z al. Mickiewicza/Piłsud-
skiego. Dopełnieniem jest 
choinka przed Centralem.

Królowa zimy 
rządzi w Monopolis
Świąteczne szaty wdziało 
Monopolis rozświetlone 
tysiącami lampek oraz spe-
cjalną dekoracją nazwaną 
„Śnieżną Krainą”, jaka po-
wstała w pasażu komplek-
su. Nawiązująca do bożo-
narodzeniowych dekoracji 
największych nowojorskich 
domów mody instalacja jest 
rodzajową sceną z figura-
mi zwierząt i saniami Mo-
nobelli, zimowej królowej, 
która na okres świąt przejęła 
w Monopolis władanie. 

Port Łódź w złocie
Port Łódź zdobi 10 tys. bom-
bek i rozświetla go 203 tys. 
lampek w odcieniu złota 
uformowanych w kurtyny 
świetlne i bramy. Centrum 

zdobią też podwieszane 
wieńce, z których najwięk-
szy ma rozmiar 6 na 3 m. 
Na patio stanęła choinka, 
a przy wejściu wielki świetl-
ny prezent. 

Manufaktura 
w piernikach
Świątecznym centrum roz-
świetlonej okolicznościo-
wymi iluminacjami Ma-
nufaktury jest Piernikowa 
Chata w rotundzie. Przez 
cały grudzień odbywają się 
tam warsztaty dla dzieci 
z pieczenia świątecznych 
pierników. Są one przewod-
nim motywem dekoracji 
alejek centrum handlowego. 
Nie zabrakło też wielkiej 
choinki na Rynku Włóknia-
rek Łódzkich. 

Okna i ogródki
Dekoracjami skrzą się nie 
tylko centra handlowe i hi-
permarkety napędzające 
przedświąteczną gorączkę 
zakupów. Świąteczne ak-
centy – bombki, choinki, 
śnieżynki, Mikołaje, etc. wi-
dać też w witrynach wielu 
małych sklepów, a pierw-
sze bożonarodzeniowe 
dekoracje pojawiają się już 
także w oknach i na balko-
nach mieszkań na osiedlach 
i w ogródkach domów jed-
norodzinnych. Do 24 grud-
nia z każdym dniem będzie 
ich przybywać. Na Święta 
przygotowany jest już Plac 
Osiedlowy Wyszyńskiego
/Rajdowa, gdzie sąsiedz-
ką społeczność aktywizuje 
grupa lokalnych społeczni-
ków. Na ubieranie choinek 
rosnących między bloka-
mi zaprosili dzieci z całej 
okolicy. Wyszło jak zawsze 
– świetnie! 

(pj)

Utrzymana w klimacie le-
śnym instalacja to przede 
wszystkim choinki i bal-
dachim złożony z tysięcy 
LED-owych świateł. Czę-
ścią zestawu są też ilumi-
nowane fotoramy w formie 
splątanych konarów drzew, 
dekorowanych złotymi 
i srebrnymi bombkami oraz 
wolno stojące wyspy z deko-

Na patio stanęła choinka, 
a przy wejściu wielki świetl-a przy wejściu wielki świetl-

Świątecznym centrum roz-
świetlonej okolicznościo-
wymi iluminacjami Ma-
nufaktury jest Piernikowa 
Chata w rotundzie. Przez 
cały grudzień odbywają się 
tam warsztaty dla dzieci 
z pieczenia świątecznych 
pierników. Są one przewod-
nim motywem dekoracji 
alejek centrum handlowego. 
Nie zabrakło też wielkiej 
choinki na Rynku Włóknia-

Dekoracjami skrzą się nie 
tylko centra handlowe i hi-
permarkety napędzające 
przedświąteczną gorączkę 
zakupów. Świąteczne ak-
przedświąteczną gorączkę 
zakupów. Świąteczne ak-
przedświąteczną gorączkę 

centy – bombki, choinki, 
śnieżynki, Mikołaje, etc. wi-
dać też w witrynach wielu 
małych sklepów, a pierw-
sze bożonarodzeniowe 
dekoracje pojawiają się już dekoracje pojawiają się już 
także w oknach i na balko-
nach mieszkań na osiedlach 
i w ogródkach domów jed-
norodzinnych. Do 24 grud-
nia z każdym dniem będzie 
ich przybywać. Na Święta 
nia z każdym dniem będzie 
ich przybywać. Na Święta 
nia z każdym dniem będzie 

przygotowany jest już Plac 
Osiedlowy Wyszyńskiego
/Rajdowa, gdzie sąsiedz-
ką społeczność aktywizuje 
grupa lokalnych społeczni-
ków. Na ubieranie choinek 
rosnących między bloka-
mi zaprosili dzieci z całej 
okolicy. Wyszło jak zawsze 

(pj)

dekoracje pojawiają się już 
także w oknach i na balko-
nach mieszkań na osiedlach 
i w ogródkach domów jed-

wolno stojące wyspy z deko-
racjami w formie zwierzątek 
i innych świątecznych moty-
wów. Są też świetlne bramy 
zachęcające do pamiątko-
wych zdjęć i ozdobny napis 
„Kocham Łódź” przy skrzy-
żowaniu ul. Piotrkowskiej 
z al. Mickiewicza/Piłsud-
skiego. Dopełnieniem jest 
choinka przed Centralem.

Królowa zimy 
rządzi w Monopolis
Świąteczne szaty wdziało 
Monopolis rozświetlone 
tysiącami lampek oraz spe-

wolno stojące wyspy z deko-
racjami w formie zwierzątek 
i innych świątecznych moty-
wów. Są też świetlne bramy 
zachęcające do pamiątko-
wych zdjęć i ozdobny napis 

Przedświąteczny nastrój czuć już w całym mieście. Gdzie Przedświąteczny nastrój czuć już w całym mieście. Gdzie 

NA ŚWIĘTA
Iluminację świąteczną ul. Piotrkowskiej 

uzupełniają atrakcje dla dzieci 
w pasażu im. Schillera, 
w tym domek Mikołaja, 

karuzela i diabelski młyn

STROI SIĘ

Sąsiedzi 
z Placu Osiedlowego 

Wyszyńskiego/Rajdowa 
zadbali 

o gwiazdkowy 
nastrój 

wśród bloków
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o długości blisko 2 km. 
Utrzymana w klimacie le-

ście świąteczna iluminacja 
o długości blisko 2 km. 
Utrzymana w klimacie le-

Przedświąteczny nastrój czuć już w całym mieście. Gdzie 

NA ŚWIĘTANA ŚWIĘTANA ŚWIĘTANA ŚWIĘTANA ŚWIĘTANA ŚWIĘTANA ŚWIĘTANA ŚWIĘTANA ŚWIĘTA

FAJNE MIASTO

NA ŚWIĘTANA ŚWIĘTANA ŚWIĘTANA ŚWIĘTANA ŚWIĘTANA ŚWIĘTANA ŚWIĘTANA ŚWIĘTANA ŚWIĘTANA ŚWIĘTA
STROI SIĘSTROI SIĘSTROI SIĘSTROI SIĘSTROI SIĘSTROI SIĘSTROI SIĘSTROI SIĘSTROI SIĘSTROI SIĘ

NA ŚWIĘTA
STROI SIĘ

NA ŚWIĘTANA ŚWIĘTA
STROI SIĘ

NA ŚWIĘTA
STROI SIĘSTROI SIĘSTROI SIĘSTROI SIĘSTROI SIĘ

Jedna ze świątecznych 
instalacji na rynku 

Manufaktury 
– fotel do pamiątkowych zdjęć

NA ŚWIĘTA

W Monopolis powstała „Śnieżna Kraina”,
 którą włada królowa zimy Monobella

W Porcie Łódź 
można się osobiście 

spotkać z Mikołajem
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UWAGA

Na łódzkich ulicach 
pojawiły się wysokie, 

czerwone skrzynki. 

Jest ich 45 i stoją 
na najczęściej uczęsz-

czanych przystankach 
tramwajowych

 i autobusowych. 
To są dystrybutory 

z naszą gazetą „Łódź.pl”. 
W środku znajdziecie naj-

nowsze wydania gazety, 
zupełnie za darmo. 

Aby wyjąć egzemplarz 
„Łódź.pl” ze skrzynki, 

wystarczy złapać 
uchwyt, odchylić 

klapę i zabrać jeden 
z numerów. 

Pojemniki są codziennie 
rano uzupełniane o nowe 

egzemplarze, a jeśli 
zdarzy się, że są puste, 

oznacza to, że nakład 
naszej gazety już się 

wyczerpał.   RD

Z DARMOWĄ Z DARMOWĄ 
GAZETĄGAZETĄ

FO
T. 

LO
DZ

.PL

Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach

Kwadraciak Inowrocławska/Żubardzka
Pod zegarem Inowrocławska/Wielkopolska
Ogród Botaniczny Krzemieniecka 36/38
Palmiarnia Piłsudskiego 61
Łódzka Organizacja Turystyczna Piotrkowska 28
Centrum Obsługi Karty Łodzianina Piotrkowska 87
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
Piotrkowska 110
Hotel „Bedrooms” Piotrkowska 64
Cukiernia Dybalski: Piotrkowska 56, Piotrkowska 102A, 
CH Central, Jaracza 5, pl. Wolności 9, Tatrzańska 42/44, 
Ciołkowskiego 9, Nastrojowa 8, Armii Krajowej 36, 
Szpital im. Barlickiego, Rojna Rynek Malus, 
Zgierz (Długa 69, Czarna 3/9)
Sklep GAMA Perla, Osiedle im. J. Montwiłła-Mireckiego 
Pasaż Handlowy Oranżada Wujaka 7
przy sklepie Rossmann Pojezierska 2/6 
Smocza 1h (naprzeciw Biedronki)
Chryzantem 8
Carrefour Zarzewska
11 Listopada 39A przy poczcie
Falista 162 Sklep Spożywczy
Piaseczna róg Motylowej
Zgierska 240
Tatarakowa 12, Radogoszcz Wschód
Nastrojowa 50, pl. Słoneczny

DARMOWA GAZETA „ŁÓDŹ.PL“ JEST DOSTĘPNA W MIEJSCACH:

Bałucki Ośrodek Kultury Limanowskiego 166
Galeria Handlowa „Jagienka” Jagienki 34
Rynek Bałucki 
Rynek Maratońska 
Rynek Pionier gen. Dąbrowskiego 91c
Rynek Przybyszewskiego 147
Rynek Wielkopolska
Zielony Rynek (Barlicki)
Ryneczek przy Mochnackiego

TU NAS ZNAJDZIESZ
SKRZYNKI SKRZYNKI 

W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKIW PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI

Sprawdź adresy na WWW.BIBLIOTEKA.LODZ.PL

Zachodnia 47, Politechniki 32, Krzemieniecka 2
Piotrkowska 153, Piłsudskiego 100

Każda miejska biblioteka

Wszystkie miejskie przychodnie
Delegatury Urzędu Miasta Łodzi

Poleski Ośrodek Sztuki Bratysławska 6a
Ośrodek Kultury Górna Siedlecka 1
Aquapark Fala Aleja Unii Lubelskiej 4
Widzewskie Domy Kultury:

Dom Kultury „502”, A. Sacharowa 18
Dom Kultury „Ariadna”, Niciarniana 1/3
Dom Kultury „Widok”, J. Piłsudskiego 133

przy punkcie informacji oraz wejściu 
do strefy Qulinarium (restauracje)

Manufaktura

Złap za uchwyt,
odchyl klapę
i weź gazetę   „Łódź.pl“
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Rycerze Wiosny mieli się 
bić o awans do Ekstraklasy, 
tymczasem z trudem ociera-
li się o strefę umożliwiającą 
grę w barażach. Do tego 
problemy kadrowe i organi-
zacyjne rysują smutny obraz 
sytuacji, w jakiej znalazł się 
klub z al. Unii na półmetku 
zawodów.

Kontuzja za kontuzją
9. miejsce w lidze po run-
dzie jesiennej to z pewnością 
pozycja poniżej oczekiwań, 
ale i tak piłkarze ŁKS mogą 
mówić o sporym szczęściu. 
Ich gra nie zachwycała, a do 
części zwycięstw potrzeb-
na była słaba dyspozycja 
przeciwników. Nie ma się 
zresztą co dziwić. Praktycz-
nie przez całą rundę szko-
leniowiec Kibu Vicuña nie 
mógł korzystać z pełnego 
potencjału swoich zawodni-
ków. Kontuzje wręcz dzie-
siątkowały szeregi ŁKS. Kie-
dy jedni piłkarze wracali po 
leczeniu urazów, inni trafi ali 
na przymusową pauzę. Kon-
tuzje zawodnicy łapali nawet 
na treningach. W takiej sy-
tuacji trudno było mówić 
o jakimkolwiek planowa-
niu czy strategii na kolejne 
mecze. Bardziej przy-
pominało to łatanie 
dziur w poszczegól-
nych formacjach 
i ratowanie, czego 
się da. Pytanie, 
z czego to wy-
nikało? Czy ze 
złego przy-
gotowania 
motorycz-
nego, 

zwykłego pe-
cha, a może złej atmosfery 
w szatni? To jedno z najważ-
niejszych zagadnień, na jakie 
władze klubu i sztab szko-

leniowy muszą znaleźć 
odpowiedź.

Problemy 
organizacyjne
Atmosfera w szatni 

na pewno wpływała 
na postawę łodzian. 

Nie jest tajemnicą, że klub 
przeżywa kłopoty fi nansowe 

i miał problemy 
z  terminowym 
wypłacaniem pen-
sji. Efektem było odej-
ście z ŁKS Duńczyka 
Mikkela Rygaarda, który 
rozwiązał kontrakt z winy 
klubu. Wszystko przez 
brak awansu do Ekstrakla-
sy, który w zeszłym sezonie 
przeszedł łodzianom koło 
nosa. Najwyraźniej władze 
spółki zwyczajnie nie były 

przygotowane na kolejny 
sezon w 1. lidze i przelicyto-
wały nakłady na pensje za-
wodników. Niestety plotki 
o sytuacji w klubie pociągnę-
ły za sobą również obniżenie 
entuzjazmu kibiców, którzy 
mniej tłumnie pojawiali się 
na stadionie im. Władysła-
wa Króla.

Te same błędy
Kulała również taktyka 
Rycerzy Wiosny. Praktycz-
nie każdy przegrany mecz 
można było komentować 
tak samo – brak skuteczno-

ści, sporo okazji i mało 
goli. Wydawało się, 

że przeciwnicy 
doskona-

le już 
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Rycerze Wiosny mieli się 
bić o awans do Ekstraklasy, 
tymczasem z trudem ociera-
li się o strefę umożliwiającą 
grę w barażach. Do tego 
problemy kadrowe i organi-
zacyjne rysują smutny obraz 
sytuacji, w jakiej znalazł się 
klub z al. Unii na półmetku 

Kontuzja za kontuzją
9. miejsce w lidze po run-
dzie jesiennej to z pewnością 
pozycja poniżej oczekiwań, 
ale i tak piłkarze ŁKS mogą 
mówić o sporym szczęściu. 
Ich gra nie zachwycała, a do 
części zwycięstw potrzeb-
na była słaba dyspozycja 
przeciwników. Nie ma się 
zresztą co dziwić. Praktycz-
nie przez całą rundę szko-
leniowiec Kibu Vicuña nie 
mógł korzystać z pełnego 
potencjału swoich zawodni-
ków. Kontuzje wręcz dzie-
siątkowały szeregi ŁKS. Kie-
dy jedni piłkarze wracali po 
leczeniu urazów, inni trafi ali 
na przymusową pauzę. Kon-
tuzje zawodnicy łapali nawet tuzje zawodnicy łapali nawet 
na treningach. W takiej sy-
tuacji trudno było mówić 
o jakimkolwiek planowa-
niu czy strategii na kolejne 
mecze. Bardziej przy-
pominało to łatanie 
dziur w poszczegól-
nych formacjach 
i ratowanie, czego 
się da. Pytanie, 
z czego to wy-
nikało? Czy ze 
złego przy-
gotowania 
motorycz-
nego, 

zwykłego pe-
cha, a może złej atmosfery 
w szatni? To jedno z najważ-
niejszych zagadnień, na jakie niejszych zagadnień, na jakie 
władze klubu i sztab szko-władze klubu i sztab szko-

leniowy muszą znaleźć leniowy muszą znaleźć leniowy muszą znaleźć 
odpowiedź.odpowiedź.odpowiedź.

Problemy Problemy Problemy 
organizacyjneorganizacyjneorganizacyjne
Atmosfera w szatni Atmosfera w szatni Atmosfera w szatni 

na pewno wpływała na pewno wpływała na pewno wpływała na pewno wpływała 
na postawę łodzian. na postawę łodzian. na postawę łodzian. 

Nie jest tajemnicą, że klub Nie jest tajemnicą, że klub Nie jest tajemnicą, że klub 
przeżywa kłopoty fi nansowe przeżywa kłopoty fi nansowe przeżywa kłopoty fi nansowe przeżywa kłopoty fi nansowe 

i miał problemy 
z  terminowym 
wypłacaniem pen-
sji. Efektem było odej-
ście z ŁKS Duńczyka 
Mikkela Rygaarda, który 
rozwiązał kontrakt z winy 
klubu. Wszystko przez 
brak awansu do Ekstrakla-
sy, który w zeszłym sezonie 
przeszedł łodzianom koło 
nosa. Najwyraźniej władze 
spółki zwyczajnie nie były 

przygotowane na kolejny 
sezon w 1. lidze i przelicyto-
wały nakłady na pensje za-
wodników. Niestety plotki 
o sytuacji w klubie pociągnę-
ły za sobą również obniżenie 
entuzjazmu kibiców, którzy 
mniej tłumnie pojawiali się 
na stadionie im. Władysła-
wa Króla.

Te same błędy
Kulała również taktyka 
Rycerzy Wiosny. Praktycz-
nie każdy przegrany mecz 
można było komentować 
tak samo – brak skuteczno-

ści, sporo okazji i mało 
goli. Wydawało się, 

że przeciwnicy 
doskona-

Czy w nowym roku 
Rycerze Wiosny 

poprawią swoją pozycję 
w tabeli?

Pirulo (29 l.) 
mimo kontuzji 

był jednym 
z najlepszych w ŁKS

RYCERZY WIOSNYRYCERZY WIOSNY

Rycerze Wiosny mieli się Rycerze Wiosny mieli się 

Sztab ŁKS ma o czym myśleć 
w przerwie zimowej rozrywek For-
tuna 1. Ligi. Łodzianie kończą rundę 
jesienną na 9. miejscu z dorobkiem 
zaledwie 29 punktów. Zaledwie, 
bo oczekiwania przed startem

sezonu były o wiele 
większe.

TRUDNA JESIEŃTRUDNA JESIEŃ

goli. Wydawało się, 
że przeciwnicy 

doskona-
le już 

składzie jak w rundzie 
wiosennej. Trudno przy-
puszczać, żeby w obecnej 
sytuacji klub mógł sobie 
pozwolić na znaczące i po-
ważne wzmocnienia. Choć 
oczywiście zmiany w dru-
żynie są nieuniknione. 
Do jedne j  już  dosz ło . 
Z ŁKS odszedł Jan So-
bociński, który jeszcze 
na początku roku pod-
pisał kontrakt z Char-
lotte FC i będzie grał za 
oceanem. Na szczęście 
wszystko wskazuje na to, 
że  pi łkarze  z  a l .  Uni i 
po rocznej przerwie będą 
mogli wyjechać na zgrupo-
wanie do tureckiego Side. 

Jeśli oczywiście 
pandemia nie 
pokrzyżuje ich 
p l a n ó w .  B y ć 
może tam bę-
d z i e  t r o c h ę 
czasu nie tyl-
ko na treningi, 

a le  też na po-
ważne rozmowy 

o przyszłości dru-
żyny i o celach, ja-

kie stawia sobie 
na wiosnę. 

          JB

wiedzą, jak gra ŁKS i byli 
przygotowani na to, co 
wydarzy się na boisku. 
Łodzianie  zbyt  często 
rzucali się do ataków na 
początku spotkań, a póź-
niej opadali z sił. Wystar-
czyło poczekać na kontrę 
i zdobyć bramkę. Ta sztu-
ka udawała s ię  nawet 
o wiele niżej notowanym 
drużynom, jak choćby 
Zagłębiu Lubin czy Sto-
milowi Olsztyn. Brako-
wało pomysłu na grę, 
ale przy takich problemach 
kadrowych trudno było 
mówić o jakimkolwiek re-
alizowaniu założeń.

Czas na zmianę
ŁKS musi poradzić sobie 
z tymi wszystkimi proble-
mami. I wszystko wska-

zuje na to, że będzie 
to musiał zrobić 

w podobnym 

i miał problemy 
z  terminowym 
wypłacaniem pen-
sji. Efektem było odej-
ście z ŁKS Duńczyka 
Mikkela Rygaarda, który 
rozwiązał kontrakt z winy 
klubu. Wszystko przez 
brak awansu do Ekstrakla-
sy, który w zeszłym sezonie 
przeszedł łodzianom koło 

Czy w nowym roku Czy w nowym roku 
Rycerze Wiosny Rycerze Wiosny 

poprawią swoją pozycję poprawią swoją pozycję 
w tabeli?

FO
T. 

RA
DO

SŁ
AW

 JÓ
ŹW

IAK
, Ł

KS



15Piątek, 10 grudnia  |  nr 75/2021

ŁÓDZKA POGODYNKA
0°C

10.12
PIĄTEK Imieniny 

obchodzą:
Brajan, Daniel,
Julia, Eulalia,
Jędrzej, Judyta

-2°C

11.12
SOBOTA Imieniny 

obchodzą:
Artur, Waldemar,
Damazy, Stefan
Wojmir, Julia

10 grudnia 1841 r. urodził 
się w Łodzi przedsiębiorca 
Szaja Rosenblatt. 
Był synem kupca Dawi-
da Rosenblatta i Tauby 
z Sonenbergów. W 1858 r. 
założył niewielką manufak-
turę tkacką w Łodzi przy 
ul. Piotrkowskiej 65, zaś 
w 1873 r. uruchomił przę-
dzalnię mechaniczną, a póź-
niej tkalnię. Przedsiębior-
stwo szybko się rozrastało, 
produkując tanie tkaniny 
bawełniane. Po przejęciu 
lling i Izydora Datinera 
w rejonie obecnych ulic 
Stefanowskiego, Żwirki, 
Żeromskiego i Radwańska, 
fi rma została przekształcona 
w Spółkę Akcyjną Wyrobów 
Bawełnianych Szai Rosen-
blatta. Pod koniec XIX wie-

ZBRODNIA I KARA

 MIASTO RODZINNE

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, AP

Tak również mówimy dziś, 
gdy jesteśmy w dobrej 
formie, w ciągłym ruchu 
i prowadzimy aktywny 
tryb życia. Ale zdarza się, 
że jesteśmy „na chorobie” 
lub „na chorobowym”, 
czyli zwolnieniu lekar-
skim lub zasiłku. Formuła 
z bezokolicznikiem „być” 
ma w łódzkim słowniku 
bardzo wiele odmian, np. 
być na mieszkaniu (mieć 

swoje mieszkanie) albo być 
u kogo, ewentualnie być na 
ucieczce. 
Można być np. od bliźniąt 
(jednym z rodzeństwa) albo 
rodaczką skądś, czy być 
głową tu, a nogami tam. 
Zdarzało się być w biedzie,
a czasem być za mężem, 
czyli nie pracować i być na 
jego utrzymaniu, co wcale 
nie wyklucza tego pierw-
szego… agr

Mural „Miłego Dnia” autorstwa Katarzyny Boguckiej na jednej 
ze ścian wewnatrz budynku dworca Łódź Fabryczna 

WIEK XVII – ROZWÓJ I KLĘSKIWIEK XVII – ROZWÓJ I KLĘSKI
W życiu małego rol-
niczego miasteczka 
Łodzi nie zabrakło 
także zdarzeń, które 
przyhamowały jego 
rozwój, potwierdzo-
ny wyraźnie przez 
wzrost liczby ludno-
ści na przełomie XVI 
i XVII wieku. 
W kronikach podają, 
że w roku 1580 Łódź 
zamieszkiwało ok. 
400 osób. 
W 1623 r. było już jednak 
ok. 120 domostw, czyli 
ponad 600 mieszkańców. 
Tymczasem dotarł  do 
Łodzi najazd Szwedów 
i w latach 1660-1665 wy-
ludnił miasto. Część miesz-

kańców uciekła przed 
wojskami, część zginęła, 
a zabudowania zostały 
splądrowane i spalone. 
Rokosz Lubomirskiego 
powoduje ponowne złu-
pienie, z którego Łódź nie 

może się podnieść niemal 
przez cały wiek XVIII. 
Po zaangażowaniu się 
A u g u s t a  I I  M o c n e g o 
w wojnę ze Szwecją, woj-
ska saskie ścigane przez 
Szwedów po całej Polsce 

i wojska ko-
lejnego króla 
K a r o l a  X I I 
ponownie pu-
stoszyły kraj 
i nasze maleń-
kie wówczas 
mias teczko . 
Pomagały im 
w tym ucieka-
jące oddziały 
saskie, a także 
stronnicy in-
nych frakcji. 

Na dodatek w XVI stuleciu 
oprócz grabieży wojsko-
wych nie brakowało przy-
padków zarazy, a Łódź 
padła kilkakrotnie ofiarą 
większych lub mniejszych 
pożarów. agr

ŁÓDZKIE GAWĘDYŁÓDZKIE GAWĘDY

GALERIA ŁÓDZKICH MURALI

Po nostalgicznym wspomnie-
niu powracamy do błyskotli-
wych i niekiedy pikantnych 
„złotych myśli” pana Juliana, 
który w warszawskim światku 
był prawdziwą gwiazdą 
tamtejszych przedwojennych 
kabaretów, a także licznych 
kawiarni, gdzie spotykała się 
intelektualna elita stolicy.

ku dysponowała ona 
dużym terenem 
przemysłowym 
o powierzch-
ni 7,6 hektara 
i  p o s i a d a ł a 
tkalnię, przę-
dzalnię, biel-
nik, farbiarnię, 
a p r e t u r ę  o r a z 
magazyny. 
Tkaniny produkowa-
ne przez fabrykę Szai Ro-
zenblatta były tanie i niskiej 
jakości, co stało się źródłem 
charakterystycznego dla Ło-
dzi gwarowego określenia 
„szajowe” lub „siajowe”, 
tzn. kiepskie, niskiej jako-
ści. Po śmierci założyciela 
(30 grudnia 1921 roku), 

spółka zaczęła podupadać 
i w latach 30. ogłoszono jej 
upadłość. W czasie okupacji 
1939-1945 Niemcy wywieź-
li maszyny i używali po-
mieszczeń jako magazynów. 
Po wojnie tereny i budynki 

BYĆ NA CHODZIEBYĆ NA CHODZIEŁODZIANIZMY

SZAJA RODEM Z ŁODZI

***

***

***

***

***

***

W niewielkiej izdebce 
w suterenie domu przy 
ul. Nawrot 34 mieszkała 
wdowa po szewcu, 76-let-
nia Maria Pawełczyk, 
a źródłem jej dochodu 
był magiel, cieszący się 
popularnością wśród 
okolicznych gospodyń. 
15 sierpnia 1925 roku, 
jak w każdą niedzielę, 
wybrała się na mszę do 
kościoła św. Krzyża przy 
ul. Sienkiewicza. Zwy-
kle jadała obiady u cór-
ki Stanisławy, ale tego 
dnia dziewczyna długo 
czekała na matkę. Za-
niepokojona nieobecno-
ścią pani Marii późnym 
popołudniem wsiadła 
w tramwaj nr 17 na rogu 
Kilińskiego i Abramow-
skiego, gdzie mieszkała 
i pojechała dwa przy-
stanki na Nawrot, ale 
drzwi były zamknięte. 
Przez okienko w przy-
ziemiu zajrzała do środ-
ka i wydała przeraźliwy 
okrzyk, dostrzegając 
matkę leżącą na podło-
dze w kałuży krwi. Sta-
sia zemdlała, zbiegli się 
sąsiedzi, a sprowadzony 
ślusarz otworzył drzwi 
izby. Wezwano policję. 

Stara maglarka nie żyła, 
jak się okazało po ciosie 
zadanym głowę kamie-
niem, który znaleziono 
obok.
Mimo wdowiego stanu 
Pawełczykowa uchodziła 
za osobę dość zamożną, 
a jej suterenę kilkakrotnie 
próbowano okraść. Dwa 
tygodnie przed tragicz-
nym zdarzeniem zniknę-
ło 400 zł, które trzymała 
w szafce zegara wiszącego 
na ścianie. W śledztwie 
cień podejrzenia padł na 
17-letniego syna dozorcy 
domu, który przyznał się, 
że „nadał robotę” swo-
jemu koledze z ul. Sien-
kiewicza, Hipolitowi 
Olszewskiemu. Ten za-
kradł się do izby, kiedy 
staruszka spała po wizy-
cie w kościele. 
Stara maglarka obudziła 
się jednak i rozpoznała 
młodzieńca, który wpadł 
w popłoch i ze strachu 
rozbił jej głowę kamie-
niem, po czym uciekł, 
niczego nie wziąwszy. 
Sąd wymierzył mu karę 
10 lat więzienia, a dru-
giemu za pomocnictwo 
we wskazaniu ofiary 
– 3 lata odsiadki. agr

Mówią, że ostrożność jest matką Mówią, że ostrożność jest matką 
powodzenia. To nieprawda, powodzenia. To nieprawda, 
bo gdyby była ostrożnością, bo gdyby była ostrożnością, 
nie zostałaby matką. nie zostałaby matką. ZBRODNIA I KARAZBRODNIA I KARA

W niewielkiej izdebce 
w suterenie domu przy 
ul. Nawrot 34 mieszkała 
wdowa po szewcu, 76-let-
nia Maria Pawełczyk, 
a źródłem jej dochodu 
był magiel, cieszący się 
popularnością wśród 

Ławeczka Ławeczka 
TuwimaTuwima

Pikantnie

KARTKA Z KALENDARZA

-3°C

12.12
NIEDZIELA Imieniny 

obchodzą:
Aleksandra, Ada,
Dagmara, Róża, 
Adelajda, Konrad

Kolejność rzeczy:Kolejność rzeczy:
1. sentyment,1. sentyment,
2. temperament,2. temperament,
3. moment,3. moment,
4. lament,4. lament,
5. aliment.5. aliment.

Miłość: jedyna funkcja fi zjolo-Miłość: jedyna funkcja fi zjolo-
giczna, która zrobiła karierę. giczna, która zrobiła karierę. 

Najpierw zNajpierw zaszło słońce, potem aszło słońce, potem 
zaszedł fakt, a w rezultacie i ona. zaszedł fakt, a w rezultacie i ona. 

Nawet najpiękniejsze nogi gdzieś się Nawet najpiękniejsze nogi gdzieś się 
kończą. kończą. 

Nie pożądaj żNie pożądaj żony bliźniego swego ony bliźniego swego 
nadaremno. nadaremno. 

przekazano nowo powsta-
jącej Politechnice Łódzkiej, 
gdzie powstał pierwszy 
kampus tej uczelni, na któ-
rego terenie zachowało się 
jedynie kilka dawnych bu-
dynków fabrycznych. agr

Akcje Rosenblatta

Szaja Rosenblatt

Kolejne wydanie w poniedziałek 
13 grudnia

Karol X GustawJerzy Sebastian LubomirskiAugust III Mocny
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NISKOEMISYJNY
TRANSPORT W ŁODZI

PROGRAM NISKOEMISYJNEGO
TRANSPORTU MIEJSKIEGO
ZAKUP 17 AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH
WRAZ Z WYBUDOWANIEM INFRASTRUKTURY
NIEZBĘDNEJ DO ICH OBSŁUGI

30 czerwca 2022 rok
CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt zakłada zakup 17 autobusów elektrycznych 
jednoczłonowych z możliwością doładowania poprzez 
pantografowe stacje szybkiego ładowania zlokalizowane 
na pętlach oraz stacje wolnego ładowania zlokalizowane 
na terenie Zajezdni Autobusowej EA1 
przy ul. Limanowskiego 147/148.

Podstawowe informacje o projekcie, który jest  realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

64,5 mln
WARTOŚĆ PROJEKTU

45 mln
DOFINANSOWANE UNIJNE: 

ŹRÓDŁO: VOLVO BUSES
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