
nr 7/2022 (90)  |  DARMOWA GAZETA MIEJSKA
ISSN 2720-0701   |   NAKŁAD: 60 000Środa, 19 stycznia 2022

AKTUALNOŚCI

ZDROWIE

strona 12–13KRZYŻÓWKA+SUDOKU CHWILA RELAKSU
DLA KAŻDEGO 

strona 10–11

strona 4

strona 7

HYBRYDY
WJECHAŁY

NIE DAJ SIĘ
DEPRESJI...
strona 8–9

ŁÓDZKA HISTORIA

strona 10–11

POMYSŁ NA
GOLDEN TOWER

77. ROCZNICA
WYZWOLENIA
ŁODZI

FAJNE MIASTO

ZAPOMNIANY
PAPA SELLIN

NOWY TABOR MPK-ŁÓDŹ strona 3



AKTUALNOŚCI2 Środa, 19 stycznia  |  nr 7/2022 (90)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

NAKŁAD: 60000
Aleksandra Hac
Redaktor naczelna 

Redaktor wydania 
Piotr Jach

REWITALIZACJA

NA SYGNALE

13 stycznia ok.  godz. 
17:00 łódzcy policjanci 
z Wydziału do Walki 
z Przestępczością Nar-
kotykową zauważyli na 
ul. Okrzei znanego im 
z przestępczej przeszłości 
46-latka. Postanowili go 
wylegitymować i spraw-
dzić, czy nie posiada przed-
miotów zabronionych pra-
wem. Podejrzany nie był 
zachwycony spotkaniem 
z funkcjonariuszami. Za-
pytany, czy posiada coś 
nielegalnego, jeszcze bar-
dziej się zdenerwował, co 
skłoniło funkcjonariuszy do 
przeszukania mężczyzny. 
W kieszeni kurtki miał 
51 gramów amfetaminy. 
Został natychmiast zatrzy-
many. Poleska prokuratura 
postawiła mu zarzut po-

Od 1 stycznia 2022 r. obsłu-
gę bankową łódzkiego ma-
gistratu przejął Bank Pekao 
S.A. Spowodowało to zmianę 
numerów wszystkich kont 
bankowych Urzędu Miasta Ło-
dzi oraz wszelkich miejskich 
jednostek organizacyjnych. 
Z początkiem 2022 r. najróż-
niejsze opłaty i podatki lokal-
ne trzeba wpłacać na nowe 
numery kont.

Indywidualne nume-
ry rachunków powin-
ny trafić do każdego 

w oficjalnych pismach in-
formujących o opłatach 
i podatkach w 2022 r. Ogól-
ne numery kont dostępne 
są na stronach interneto-
wych urzędu, poszczegól-
nych jednostek, placówek 
oświatowych oraz żłob-
ków. Można również uzy-
skać je osobiście, podczas 
wizyty w urzędzie oraz 
podległych mu jednost-
kach.
Wpłat na nowe rachunki 
bankowe można doko-
nać: przelewem, osobiście 

w każdym urzędzie pocz-
towym albo w dowolnym 
banku, bez prowizji banko-
wej w oddziałach i opłato-
matach Banku Pekao S.A. 
na terenie miasta Łodzi.
17 stycznia uruchomione 
zostały placówki Banku 
Pekao S.A. w siedzibach: 
Wydziału Spraw Oby-
watelskich i Komunikacji 
UMŁ przy ul. Smugowej 
26 A oraz Wydziału Finan-
sowego UMŁ przy ul. Sien-
kiewicza 5.

(red)

ZAKAZANE SUBSTANCJE

NOWE NUMERY KONT UMŁ

NA SYGNALE
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Trwają prace przy wyburzeniu 
północnej estakady wiaduktu 
ul. Przybyszewskiego.

 To wstęp do całkowitej od-
budowy obu wiaduktów 
drogowych oraz tramwajo-
wego, których stan technicz-
ny nie pozwalał już dłużej na 
ich bezpieczne użytkowanie.
Inwestycja przebiega jak 
dotąd zgodnie z harmono-
gramem. Warunki atmos-
feryczne, choć momentami 
trudne, nie przeszkodziły 
w prowadzeniu prac, któ-
rych zaawansowanie jest 
oceniane na 35%.
– Ekipa budowlana pracuje 
od godzin porannych do 
nocnych. Rozebrane są już 
dwa przęsła wraz z podpo-
rami i fundamentami. Przed 
nami rozbiórka pięciu po-
zostałych. Przygotowujemy 
się do transportu ciężkiego 
sprzętu wyburzeniowego 
na drugą stronę torów, gdzie 

rozpoczniemy rozbiórkę 
kolejnych elementów. Prace 
wyburzeniowe planujemy 
zakończyć w marcu, wów-
czas zaczniemy odbudo-
wywać północny wiadukt, 
co zakończy się jesienią tego 
roku – dodaje Agnieszka 
Kowalewska-Wójcik, dy-
rektor Zarządu Inwestycji 
Miejskich.
Aktualnie wykonawca przy-
gotowuje się do wyburzeń 
wiaduktu nad torami kole-
jowymi. Montowane są tym-
czasowe podparcia mostu 
przy torowisku. Po ich wy-
konaniu rozpocznie się cięcie 
– najpierw podłużne, wzdłuż 
belek, aby oddzielić jedną od 
drugiej, potem poprzeczne. 
Pocięte elementy konstruk-
cyjne będą demontowane w 
godzinach nocnych. Zakoń-
czenie prac rozbiórkowych 
nad torami kolejowymi pla-
nowane jest na przełomie 
stycznia i lutego.                   (pj)

siadania znacznych ilości 
środków odurzających, za 
co grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 10. 46-latek 
został objęty dozorem poli-
cyjnym.
Dzień wcześniej (12 stycz-
nia) policjanci zlikwidowali 
w Łodzi plantację marihu-
any, która funkcjonowała 
przy ul. Poprzecznej. Pro-
wadził ją 37-latek, którego 
szybko udało się zatrzy-
mać. Oprócz 46 krzaków 
konopi indyjskich rosną-
cych w specjalnie przysto-
sowanym do tego namiocie 
na plantacji zabezpieczono 
też 2 kilogramy suszu mari-
huany (wartość ok. 120 tys. 
zł) oraz sprzęt i nawozy do 
uprawy roślin. Hodowcy 
grozi 10 lat więzienia.     rp

CIEMNA STRONA MIASTA

WAŻNE

Miasto podpisało umowę na 
generalną przebudowę Starego 
Rynku, której dokona konsorcjum 
łódzkich firm Concrete, Szadek, 
WIBUD oraz G&P. Wartość kon-
traktu to blisko 8 mln zł.

Przygotowania do prze-
budowy już trwają, bo od 
października ub.r. Stary 
Rynek badają archeolodzy 
z Uniwersytetu Łódzkiego 
poszukujący najstarszych 
śladów historii naszego 
miasta. Znaleźli już pozo-
stałości po XIX-wiecznej 
studni, plomby tekstylne 
świadczące o handlowej 
przeszłości placu, monety 
i ceramikę. Jeszcze w lutym 
do badaczy dołączą robot-
nicy, którzy dokonają me-
tamorfozy starego placu.

Zmiany na 
rynku Starego Miasta
Przebudowa ma uczynić 
ze Starego Rynku modne 
miejsce, w którym będą 
odbywać się przyciągające 
łodzian giełdy kwiatowe, 
targi ekologicznej żywno-
ści czy kiermasze książek. 

Będzie można posiedzieć 
w kawiarni, spędzić czas 
z rodziną. Aby przekształ-
cić plac w atrakcyjne miej-
sce, wymieniona zostanie 
cała jego nawierzchnia pla-
cu. Zlikwidowane zostaną 
stopnie wiodące na rynek. 
W centralnej części rynku, na 
poziomie posadzki, powsta-
ną dwie fontanny z pod-
świetlanymi wodotryskami. 
Po wschodniej i zachodniej 
stronie staną zadaszone 
miejsca do handlu (łącznie 
14), a w pobliżu parku pa-
wilon handlowy. Od strony 
ul. Nowomiejskiej dosadzo-
nych ma być 17 drzew. Na 
rynku i jego wschodnich 
obrzeżach staną 24 ławki. 
Przebudowa ma się zakoń-
czyć przed upływem 2023 r. 
Będzie prowadzona jedno-
cześnie z innymi projektami 
gminnej rewitalizacji w tej 
części miasta, czyli: rewalo-
ryzacją parku Staromiejskie-
go, remontami ulic: Północ-
nej, Ogrodowej, Wolborskiej 
i Podrzecznej oraz przebu-
dową placu Wolności.
                                             red 
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Na Starym Rynku
nie zabraknie

dużej ilości zieleni
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Trwają prace przy wyburzeniu 
północnej estakady wiaduktu 

rozpoczniemy rozbiórkę 
kolejnych elementów. Prace 

WIADUKTWIADUKT
ZNIKA W KAWAŁKACHZNIKA W KAWAŁKACH

UL. PRZYBYSZEWSKIEGO

Od 1 lutego 2022 r. 
zostaną uruchomione 
opłatomaty:
- ul. Sienkiewicza 5 
  (Wydział Finansowy UMŁ),
- ul. Smugowa 
  (Wydział Spraw Obywatelskich 
  i Komunikacji UMŁ),
- ul. Zachodnia 47 
  (Wydział Księgowości UMŁ),
- ul. Piotrkowska 110 
  (pasaż im. Schillera),
- ul. Piłsudskiego 100 
  (Urząd Stanu Cywilnego).

INFO
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We wtorek na łódzkie ulice wy-
jechały pierwsze autobusy hy-
brydowe. Pasażerowie mogą już 
z nich korzystać na liniach 55, 
80, 91 i 94.

W pierwszym etapie MPK 
Łódź wypuściło na trasy 
pięć pojazdów. W najbliż-
szych dniach dołączy do 
nich kolejnych siedem. 
Docelowo kursować bę-
dzie 29 autobusów o na-
pędzie hybrydowym.  
MPK Łódź zamówiło dwa 
modele autobusów z elek-

Trwa łatanie dziur na łódzkich 
ulicach. Drogowcy byli już w po-
nad 130 lokalizacjach we wszyst-
kich dzielnicach.

Przez pierwszy tydzień 
naprawiania ulic po no-
worocznej odwilży zu-
żyto ponad 200 ton masy 
bitumicznej. Na początku 
prac drogowcy skupili się 
na łataniu dziur na głów-
nych ulicach, gdzie ruch 
jest największy oraz na 
tych drogach, które były 
w najgorszym stanie.

Łódzcy naukowcy odkryli nowy 
gatunek skorupiaka w potokach 
Beskidu Niskiego. Nazwali go 
Stasiuki, jak znany pisarz, który 
również tam mieszka.

Prof. Michał Grabowski, 
prof. Krzysztof Jażdżew-
ski i dr Tomasz Mamos, 
naukowcy z Uniwersyte-
tu Łódzkiego, wspólnie 
z badaczami ze Słowacji 
dokonali nie lada odkry-
cia. W polskiej części Kar-
pat, czyli obszarze o jednej 
z największych bioróżno-
rodności w Europie, udało 
im się odkryć nowy gatu-
nek kiełża. Poza naszym 
krajem występuje on 
także w kilku miejscach 
w północnej Rumunii. 
– Nazwaliśmy nowy 
gatunek na cześć An-
drzeja Stasiuka, znane-
go i cenionego na ca-
łym świecie polskiego 
pisarza, dziennikarza 

tryczno-spalinowym syste-
mem mild hybrid o długości 
12 m i 22 m z silnikiem typu 
diesel Urbino 18. Dostawa 
nowych autobusów pozwo-
li wycofać ostatnie pojazdy 
z wysoką podłogą. Firma So-
laris dostarczy wszystkie do 
końca stycznia br.
System mild hybrid, wyko-
rzystany w Solarisach Urbi-
no 12, podczas hamowania 
autobusu generuje i maga-
zynuje energię, a podczas 
przyspieszania wspomaga 
pracę silnika spalinowego, 

Na Bałutach w ubiegłym 
tygodniu ekipy naprawia-
jące jezdnie pracowały na 
31 ulicach, m.in. na Alek-
sandrowskiej, Strykowskiej, 
Szczecińskiej, Pojezierskiej, 
Marysińskiej, Górniczej 
i Brukowej. Zabezpieczyli 
uszkodzenia z pomocą prze-
szło 50 ton masy bitumicznej. 
Podobną liczbę wyrw w na-
wierzchni drogowcy załatali 
na Polesiu, gdzie naprawia-
li m.in. ul.  Zieloną, Nowe 
Sady, Elektronową, Złotno, 
Rąbieńską, Maratońską, Sa-

i krytyka literackie-
go. W ten sposób od-
dajemy hołd jego lite-
raturze podróżniczej 
i esejom, w których opisuje 
przyrodnicze i kulturowe 
środowisko wschodniej 
Europy, w tym Karpat, 
w których sam zdecydo-
wał się osiedlić – napisali 
łódzki naukowcy w maga-
zynie „Scientifi c Reports”, 
gdzie opisali swoje odkrycie.
Gammarus stasiuki pełnią 
w przyrodzie ważną rolę, 
żywią się liśćmi opadłymi 
z drzew, które rozdrab-
niają i przetwarzają, pro-
dukując przy tym nawóz 
zasilający krąg życia. Sko-
rupiaki te pojawiły się na 
świecie około 10 milionów 
lat temu, a w Karpatach za-
domowiły się przed epoką 
lodowcową. Osiągają wiel-
kość 2 centymetrów. 

red

nitariuszek, Struga i Denną. 
Na Widzewie prace objęły 
ul. Telefoniczną, Olechow-
ską, Hetmańską, Dostaw-
czą, Giewont i Pomorską. 
Na Górnej  drogowcy 
działali na ul. Śląskiej, 
Wróblewskiego,  Ma-
tek Polskich, Paradnej, 
Strażackiej, Siedleckiej 
i Kilińskiego, a w Śród-
mieściu na ul. Wigury, 
Sterlinga, Północnej, Ka-
mińskiego, Zelwerowicza, 
Czerwonej, czy Uniwersy-
teckiej. 

W tym tygodniu prace 
przy łataniu dziur są kon-
tynuowane. Pogoda nie 
sprzyja w rozwiązaniu pro-
blemu. Opady i tempera-
tura na przemian powyżej 
i poniżej zera sprawiają, 
że zamarzająca woda roz-
sadza asfalt. Wylewanie 
masy jest działaniem do-
raźnym. Docelowo, po zi-
mie, ulice będą wymagały 
poważniejszych napraw 
i remontów.

TAnd, Aha

co umożliwia oszczędności 
w zużyciu paliwa. 
Oba modele autobusów 
wyposażone są w klimaty-
zację, ale również w szereg 
nowoczesnych rozwiązań 
ułatwiających użytkowanie 
pojazdu m.in. system mo-
nitorowania tzw. martwego 
pola prawej strony pojazdu. 
Dzięki ultradźwiękowym 
sensorom kierowca jest 
ostrzegany o ewentualnych 
obiektach, których nie widać 
w lusterkach.

AgMag

KOMUNIKACJA

ŁATANIE DZIUR

FOTO:  WWW.LODZ.PL
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PIERWSZE HYBRYDYPIERWSZE HYBRYDY

WYLALI PONAD 200 TON

wożą pasażerówwożą pasażerów

W ostanim czasie
drogowcy łatali dziury
w ponad 130 lokalizacjach

Andrzej
Stasiuk

Na łódzkich
ulicach pojawiły
się hybrydowe 
autobusy

AndrzejAndrzej
Stasiuk

SkorupiakiSkorupiaki
na cześć pisarza

GAMMARUS STASIUKI
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ZIMOWY SPACER ZIMOWY SPACER 
PO ŁÓDZKIM ZOO!PO ŁÓDZKIM ZOO!

ŁÓDŹ WOLNA!ŁÓDŹ WOLNA!

Zwierzęta kochają zimę! 
W Łódzkim Ogrodzie Zoolo-
gicznym jest sporo gatun-
ków, które chętnie korzy-
stają z uroków tej pory roku. 
Dodatkowo, na terenie kom-
pleksu znajduje się 7 ogrze-
wanych pawilonów, w których 
można podziwiać rozmaite 
gatunki zwierząt. 

Na wybiegi podczas zi-
mowej aury chętnie wy-
chodzą między innymi 
tygrysy, lwy, pingwiny 
czy pandy małe. Zwiedza-
jący mogą obserwować te 
zwierzęta bawiące się na 

Już na początku 1945 roku roz-
poczęła się masowa ucieczka 
Niemców z Łodzi. Okupanci de-
montowali urządzenia w fabry-
kach i wywozili w głąb III Rzeszy. 
Planowano także zaminowanie 
i zniszczenie głównych obiektów 
przemysłowych.

W k r o c z e n i e  A r m i i 
Czerwonej
10 stycznia 1945 roku nad mia-
stem pojawiły się radzieckie 
bombowce, ale chodziło raczej 
o efekt psychologiczny i po-
kaz siły nadciągającej Armii 
Czerwonej. Oświetlona fl ara-
mi Łódź sprawiała wrażenie 
płonącego miasta. 19 stycznia 
1945 r. żołnierze I frontu biało-
ruskiego wkroczyli do miasta. 
Z udziałem łodzian udało się 
stłumić opór Niemców i szyb-

5 355 porcji ciepłej zupy wyda-
no w tym sezonie w „Autobu-
sie dla bezdomnych i potrzebu-
jących” kursującym wieczorami 
i nocami po ulicach Łodzi. Spe-
cjalnie oznakowany pojazd jest 
w trasie od 1 grudnia.  Będzie 
kursował do 15 marca, udziela-
jąc pomocy wszystkim, którzy 
jej w tym okresie potrzebują.  
Każdego dnia grudnia w auto-
busie wydawano średnio 109 
porcji zupy. Najwięcej, bo 149 
osób, skorzystało z tego wspar-
cia w Wigilię Bożego Narodze-
nia. W styczniu najlepszy jak 
dotąd wynik padł w niedzielę, 
9 stycznia, gdy potrzebującym 
ciepłej strawy wydano 208 po-
siłków.
– Okres jesieni oraz zimy to 
najtrudniejszy czas dla osób 
w kryzysie bezdomności w cią-

śniegu. W tym sezonie 
zoo przygotowało spe-
cjalną zimową ścieżkę 
zwiedzania.

My się zimy nie 
boimy – kogo zo-
baczymy na wybie-
gach zimą?
Część zwierząt miesz-
k a j ą c y c h  w  z o o  n i e 
przepada za mrozami, 
ale są takie, które nie 
unikają wychodzenia 
na wybiegi nawet przy 
niskich temperaturach. 
–  Z i m a  t o  ś w i e t n y 
okres do zwiedzania 

ogrodów zoologicznych, 
o czym zwiedzający czę-
sto nie wiedzą. Prezentu-
jemy zwierzęta z całego 
świata, w tym z rejonów 
o klimacie dużo chłodniej-
szym niż w Polsce. Możli-
wość zobaczenia tygrysów 
syberyjskich bawiących 
się w śniegu jest nieza-
pomnianym przeżyciem. 
Zima to też dobry czas, 
by pooglądać uwielbiane 
przez wszystkich, pocho-
dzące z Himalajów pandy 
małe, które właśnie w tym 
okresie są najaktywniejsze 
i najłatwiej je zobaczyć. 

Częściej schodzą na zie-
mię, a jeśli siedzą w ko-
ronach drzew, to liście 
ich nie zasłaniają.  Nie 
zapominajmy też o tym, 
że zdecydowaną więk-
szość naszych zwierząt, 
nawet tych z najbardziej 
tropikalnych zakątków 
świata, można podejrzeć 
w ogrzewanych, dostęp-
nych przez cały rok, pa-
wilonach, które są o wie-
le mniej zatłoczone niż 
w sezonie wakacyjnym 
– zachęca Michał Gołę-
dowski, edukator z łódz-
kiego zoo.

Trochę ciepła w mroź-
ny dzień – ogrzewane 
pawilony w  łódzkim 
zoo
W łódzkim zoo znajduje się 
7 ogrzewanych pawilonów, 
w których można komfor-
towo podziwiać zwierzęta 
o każdej porze roku: Małpi 
Gaj, dom wydr i mrówko-
jadów, Świat Ptaków, żyra-
fi arnia, wiwarium, a także 
pomieszczenia hipopota-
mów. 
Odwiedzić  można  też 
p a w i l o n  a f r y k a ń s k i , 
zamieszkiwany przez: 
d i k d i k i ,  j e ż o z w i e r z e 

afrykańskie czy dzio-
borożce srebrnolice. Na 
jednym z  wybiegów, 
obok jeżatek ,  można 
również tymczasowo 
o g l ą d a ć  j e ż o z w i e r z e 
palawańskie, które po 
otwarciu Orientarium 
zamieszkają w nowym 
obiekcie.
Zachęcamy do odwie-
d z a n i a  o g r o d u  z o o -
logicznego zimą. Zoo 
otwarte jest codziennie, 
w godzinach od 9:00 do 
15:30 (kasy czynne go-
dzinę krócej). Zaprasza-
my na spacer!

PK-S

ko likwidowano okupacyjne 
szyldy. Uniemożliwiono 
również zdetonowanie ła-
dunków rozmieszczonych 
w niektórych fabrykach. 24 
stycznia wznowiono ruch 
tramwajów, a następnego 
dnia na pojedynczej karcie 
ukazała się pierwsza gazeta 
„Wolna Łódź”. 

Tragedia Radogoszcza
Więzienie policyjne na Ra-
dogoszczu zorganizowane 
przez Niemców w dawnej 
fabryce Samuela Abbego 
uchodziło za najcięższe 
w Łodzi. Według szacun-
ków przeszło przez nie ok. 
40 tys. osób. Nocą z 17 na 18 
stycznia 1945 r. wachmani 
i żołnierze zaczęli mordo-
wać więźniów. Najpierw 

gu roku – mówi Piotr Ko-
walski, zastępca dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Łodzi ds. 
programów społecznych 
i osób z niepełnosprawno-
ściami. – Jednak nie wszy-
scy bezdomni decydują się 
na korzystanie z funkcjonu-
jących oraz fi nansowanych 
lub współfinansowanych 
przez łódzki magistrat 
schronisk i noclegowni. 
Dlatego dokładamy wszel-
kich starań, by przygoto-
wana dla potrzebujących 
oferta wsparcia była w tym 
okresie jak najszersza i jak 
najbardziej różnorodna. 
Autobus jest jednym z jej 
elementów i to elementem 
sprawdzającym się już nie-
ustannie od 2002 r.

zakłuli bagnetami chorych 
i funkcyjnych, później na 
apelu zaczęli strzelać, by 
w końcu podpalić budy-
nek i obrzucić go grana-
tami. Z ponad 1500 uwię-
zionych ocalało jedynie ok. 
30 osób. 19 stycznia przed 
spalonym budynkiem le-
żały stosy zwęglonych ciał. 
Przez kilka tygodni trwały 
tu wędrówki łodzian i oko-
licznych mieszkańców. 
Każdego dnia rozgrywały 
się dramatyczne i przejmu-
jące sceny, gdy rodziny od-
najdywały swoich bliskich. 
Ciała pomordowanych na 
Radogoszczu pochowano 
uroczyście 28 lutego 1945 
r. na pobliskim cmentarzu 
przy ul. Zgierskiej. 

agr

„Autobus dla bezdomnych 
i potrzebujących” wyrusza 
w trasę codziennie o godz. 
21:00. Jego trasa wiedzie ze 
Schroniska dla Bezdom-
nych Mężczyzn przy ul. 
Nowe Sady przez dworzec 
Łódź-Kaliska (od strony al. 
Unii Lubelskiej), pl. Barlic-
kiego (od strony ul. Małej), 
Stary Rynek (od strony ul. 
Podrzecznej) oraz rynek 
u zbiegu ul. Przybyszew-
skiego i ul. Tatrzańskiej.  
Na przystankach chętni 
otrzymują nie tylko posiłki, 
ale też ciepłą odzież i koce. 
Projekt „Autobusu dla 
bezdomnych i potrzebu-
jących” w 2022 r. korzysta 
z miejskiego dofi nansowa-
nia w wysokości 59 tys. zł.

red

19 STYCZNIA 1945 R.

AUTOBUS AUTOBUS Z POMOCĄZ POMOCĄ

FOTO:  LODZ.PL, MAT. ARCHIWALNE
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DZIEJE SIĘ W
ŚRODĘŚRODĘ

Mój fi lmowy świat

O godz. 12:00 Bałucki Ośrodek 
Kultury – Centrum Twórczości 
„Lutnia” (ul. Łanowa 14) za-
prasza na spotkanie z Teresą 
Klink-Kobierską, scenografem 
i dekoratorem wnętrz do 
polskich fi lmów fabularnych. 
Wstęp wolny. 

DZIEJE SIĘ W
CZWARTEKCZWARTEK

„Aborcja jest”

O godz. 18:00 w Bibliotece 
Wolność (pl. Wolności 4) roz-
pocznie się spotkanie autorskie 
z Katarzyną Wężyk, autorką 
książki „Aborcja jest”. Książka 
zdobyła tytuł „Książki Repor-
terskiej Roku 2021”. Spotkanie 
poprowadzi Izabela Desperak. 
Wstęp wolny.

INFO

FOT. MAT. PRAS.MUSICAL

RECENZJA KSIĄŻKI

W MUZYCZNYMW MUZYCZNYM ZNÓW
Popularny musical „Miss 
Sajgon” był jednym z hitów 
poprzedniego sezonu teatral-
nego. Po dłuższej nieobecno-
ści będzie go można ponownie 
zobaczyć na łódzkiej scenie 
Teatru Muzycznego w marcu 
i kwietniu. 

„Miss Sajgon” znowu 
na scenie
Widzowie mogli zobaczyć 
już spektakl w 2019 r. Hi-
storia miłości Kim i Chrisa, 
wietnamskiej sieroty i ame-
rykańskiego żołnierza, 
szybko zaskarbiła sobie 
sympatię widzów. Łódz-
ka inscenizacja pozwoliła 
również odkryć nowe ta-
lenty na scenie polskiego 
musicalu. Premierową od-
twórczynią roli Kim była 
Joanna Gorzała. Młodziut-
ka adeptka sztuki musica-
lu pochodzi z Tarnobrzega 
i tuż przed premierą skoń-
czyła 18 lat. 
Główna rola w tak znanym 
tytule była dla niej de-
biutem na profesjonalnej 
scenie teatralnej. Artystce 
udało się stworzyć cieka-
wą, wielowymiarową po-
stać wspartą znakomitym 

wokalem. Gorzała bardzo 
cieszy się z powrotu do 
tego tytułu i w roli Kim bę-
dzie można ją zobaczyć 4, 5 
i 6 marca. 

Znane głosy
Jednym z odtwórców roli 
Chrisa ponownie będzie 
Jan Traczyk. Dobrze zna-
nego na polskiej scenie mu-
sicalowej artystę widzowie 
mogą również kojarzyć 
z udziału w programie 
„Twoja Twarz Brzmi Zna-
jomo”. 
W roli Gigi widzom zapre-
zentuje się ponownie Kata-
rzyna Łaska znana widzom 
między innymi z polskiego 
wykonania piosenki „Mam 
Tę Moc” z bajki „Kraina 
lodu”. 
„Miss Sajgon” wraca na 
scenę Teatru Muzyczne-
go (ul. Północna 47/51) 
w marcu (spektakle zapla-
nowano na trzy weeken-
dy). Bilety można kupić 
w kasach teatru oraz onli-
ne poprzez stronę teatru – 
www.teatr-muzyczny.lodz.
pl, w cenie od 40 do 160 zł. 

JAŻ

Najbliższe spekatkle
4 marca o godz. 11:00 i 18:30, 
5 marca o godz. 18:300,
6 marca o godz. 17:00,
10 marca o godz. 11:00,
11 marca o godz. 18:30,
12 marca o godz. 18:30,
13 marca o godz. 17:00,
18 marca o godz. 11:00 i 18:30,
19 marca o godz. 18:30,
20 marca o godz. 17:00. 

Okładka tej książki usiana jest 
rekomendacjami – obok logo 
Nagrody Bookera za 2020 rok 
widnieje rekomendacja „New York 
Times’a”. Do polskiego wydania 
blurby napisali: Joanna Bator, 
Michał Nogaś, Dominika Słowik, 
Ignacy Karpowicz, Sylwia Chut-
nik, Karl Ove Knausgard. I wiecie 
co? Jest to jeden z niewielu przy-
padków, kiedy muszę zgodzić się 
z nimi wszystkimi, a tym samym 
dopisać swój zachwyt do szanow-
nego gremium.

Nie wiem tylko, czy zachwyt 
jest tu odpowiednim słowem. 
To bardziej wstrząs. Choć te-
mat wydaje się nieobcy. Na 
pierwszy rzut oka, „Shuggie 
Bain” to opowieść o dorasta-
niu u boku matki-alkoholiczki. 
A jak piszą autorki we wstępie 
do innej książki „Domu w bu-
telce” – nazwę syndromu DDA 
można by zamienić na DDP – 
Dorosłe Dzieci Polaków. Podą-
żając za tą logiką każdy z nas 
winien, jeśli nie nieść ze sobą 

podobną historię, to przynaj-
mniej znać ze słyszenia po-
dobną. Tymczasem opowieść, 
którą dostajemy od Douglasa 
Stuarta, jest wyjątkowa wyjąt-
kowością „Anny Kareniny”, 
która na pozór jest historią 
miłosnego trójkąta, a tak na-
prawdę jest czymś dużo, dużo 
większym.
„Shuggie Bain” mimo że jest 
książką obszerną, nie jest po-
wieścią przegadaną. Choć lubię 
minimalizm w literaturze, do-
ceniam również dobrze zrobio-
ny, szeroki, epicki horyzont, na 
którego tle rysują się wyraziści 
bohaterowie.
Uważam, że największą zale-
tą tego debiutu są doskonale 
napisane postaci. Agnes to po-
stać brawurowa, olśniewająca 
i godna pożałowania, tragiczna, 
rozdarta i rozdzierająca. Shug-
gie – wrażliwiec, odmieniec, 
klęczący u stóp nieprzytomnej 
matki (odwrócona pieta?). Sta-
ry Shug – podstarzały amant 
z zaczeską stukający sygnetami 

w kierownicę taksówki.
Są też postaci z tła, sąsiadki 
i dzieci sąsiadek, inni taryfi arze, 
znajomi matki – wszyscy oni 
charakteryzują świat, w którym 
przyszło żyć głównym bohate-
rom. To rzeczywistość bied-
nych lat. 80., górniczych pe-
ryferiów Glasgow, gdzie swój 
ciężki żywot wiodą pozbawieni 
sensu i środków do życia byli 
pracownicy zamkniętych i zli-
kwidowanych kopalń. Lubię 
w tej książce to, że jej autor mą-
drze łączy aspekty materialne 
egzystencji z jej wymiarami 
emocjonalnymi. Byt w dużej 
mierze kształtuje świadomość 
bohaterów. „Shuggie Bain” na-
pisany jest z dużą wrażliwością 
społeczną, ale co najważniejsze 
– autor nie heroizuje swoich 
upadłych bohaterów. Miesz-
kańcy osiedla są ubodzy, a nie-
raz nawet głodni nie ze swojej 
winy, są ofi arami transformacji 
gospodarczej, która ich do-
tknęła i która jest w tej książce 
opisana. Nie zmienia to jednak 

faktu, że w większości są 
małymi, podłymi, wul-
garnymi i przemoco-
wymi kreaturami. Bie-
da (podobnie zresztą 
jak uzależnienie) nie 
uszlachetnia.
Jest taka scena, w któ-
rej Shuggie pokazuje 
mamie, jak się tań-
czy, nieświadomy 
tego, że jest pod-
glądany przez 
szydzące z niego 
dzieci z osiedla. 
Kiedy się orientu-
je i popada w rozpacz, Agnes 
radzi mu:
„Na twoim miejscu dalej bym 
tańczyła (...) Głowa do góry 
i daj im popalić”.
Bo to nie tylko książka o po-
święceniu, ale też wielka hi-
storia o miłości, pojmowanej 
jako pełna i bezwarunkowa, 
wzajemna akceptacja.

 Propsiki.
Bardzo nieobiektywny blog 

o książkach.

FB Propsiki
Zeskanuj kod QR 
i znajdź więcej 
Propsików
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Na scenie zobaczymy 
i usłyszymy m.in. Joannę 

Gorzałę, Jana Traczyka 
i Katarzynę Łaską
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Jesteś seniorem, osobą 
z niepełnosprawnością, 
masz problemy z porusza-
niem się, trudno Ci samo-
dzielnie dotrzeć do urzędu? 
Zadzwoń – urzędnik przy-
jedzie do Ciebie do domu. 
Ubiegłoroczny pilotaż pro-
jektu pokazał, jak bardzo 
taka pomoc jest potrzebna.

Już w lutym osoby, które 
nie są w stanie samodziel-
nie dotrzeć do Urzędu 
Miasta Łodzi, odwiedzą 
urzędnicy magistratu, 
którzy pomogą wypełnić 
dokumenty, a w razie po-
trzeby zawiozą interesan-
ta do urzędu. 
– Będzie tych urzędni-

ków dwóch: pracow-
nik biura łódzkiego 

Rzecznika Osób 
Niepełnospraw-

nych oraz 
W y d z i a ł u 
Zarządzania 
Kontaktami 
z Mieszkań-
cami. Na-
szą pomoc 
k i e r u j e m y 

s z c z e g ó l n i e 
do osób, które 

mają znaczny 
stopień niepełno-

sprawności, cho-
roby neurologiczne, 

ograniczoną możliwość 

swobodnego porusza-
nia się, która uniemożli-
wia samodzielną wizytę 
w urzędzie miasta. Wy-
starczy zadzwonić na 
numer (42) 638 45 40, 
do oddziału do spraw 
osób niepełnosprawnych 
i umówić się na wizytę. 
Na telefony czekamy od 
1 lutego. Planujemy, by 
program „mobilny urzęd-
nik” ruszył we wtorek, 15 
lutego. Następne wizyty 
będą umawiane na ko-
lejne czwartki i wtorki. 
Oczywiście, jeśli zgłosi 
się do nas osoba, która tej 
pomocy będzie potrzebo-
wała wcześniej, dojedzie-
my, kiedy będzie trzeba 
– mówi Katarzyna Tręda-
-Pisera, łódzki Rzecznik 
Osób Niepełnospraw-
nych. 
Docelowo do mieszkań-
ców potrzebujących po-
mocy będzie docierała 
dwójka urzędników. Ma 
to swoje uzasadnienie nie 
tylko związane z zadania-
mi, w których specjalizują 
się poszczególne osoby, 
ale jest też podyktowane 
względami bezpieczeń-
stwa oraz transparentno-
ści. 
– Do tych, którzy popro-
szą o pomoc, trafi  więc 
pracownik biura łódzkie-

go Rzecznika Osób Nie-
pełnosprawnych. Dlacze-
go? Ponieważ większość 
spraw, z którymi zwra-
cają się osoby mające pro-
blem z poruszaniem się, 
związane są z naszą spe-
cyfi ką działania. Pomo-
żemy więc np. przy wy-
daniu Łódzkiej Karty Bez 
Barier, która uprawnia do 
szeregu ulg i zniżek dla 
osób z niepełnospraw-
nościami, przy przyjęciu 
wniosku o abonament 
parkingowy, przy skorzy-
staniu z projektów kiero-
wanych do osób z niepeł-
nosprawnościami. Ale nie 
ograniczamy się do tego 
zakresu działań. Pomo-
żemy chociażby w skom-
pletowaniu i złożeniu 
wniosku mieszkaniowe-
go czy zgłosimy do innej 
instytucji każdy problem, 
z którym się do nas zwróci 
odwiedzany mieszkaniec 
– dodaje Rzecznik Osób 
Niepełnosprawnych. 
Pracownik Wydziału Za-
rządzania Kontaktami 
z Mieszkańcami będzie 
zaś mógł służyć po-
mocą przy zakładaniu 
i potwierdzaniu profi lu 
zaufanego, co uspraw-
nia sprawy urzędowe 
i pozwala załatwiać je bez 
wychodzenia z domu. 

– Posiadając profi l za-
ufany, bez wychodzenia 
z domu złożymy na przy-
kład wniosek o dowód 
osobisty czy uzyskamy 
odpisy urzędowych doku-
mentów: aktów urodze-
nia, małżeństwa czy zgo-
nu. Przypomnę, że to my 
odpowiadamy również 
za prowadzenie centrum 
kontaktu z mieszkańcami, 
a więc pomagamy czy po-
średniczymy w pomocy 
dla mieszkańców w róż-
nych tematach. W taki sam 
sposób będziemy mogli 
pomóc osobom, z którymi 
spotkamy się w ich do-
mach – tłumaczy Małgo-
rzata Markowska, dyrek-
tor Wydziału Zarządzania 
Kontaktami z Mieszkańca-
mi Urzędu Miasta Łodzi. 
„Mobilnych urzędników” 
ma być w sumie czterech. 
Zaś osobę, która zgłosi 
taką potrzebę, odwiedzi 
w domu dwóch.
Przypomnijmy, że projekt 
„mobilnego urzędnika” 
funkcjonował już w Łodzi 
jako pilotaż od grudnia 
2020 r. do czerwca 2021 r. 
Wtedy też udało się dzię-
ki niemu pomóc około 60 
osobom. Ten czas pokazał, 
jak bardzo taka usługa po-
trzebna jest na stałe.

OHO

Seniorzy z Klubu Seniora przy 
ul. Cieszkowskiego 6 promu-
ją książkę trójki poczytnych 
autorek. Nagrali czytane na 
głos fragmenty powieści, 
które trafi ły na profi l książki 
na Facebooku.

Wszystko zaczęło się 
w grudniu, gdy dwie 
z trzech autorek książki 
„I nigdy Cię nie opuszczę” 
przyjechały do Łodzi i spo-
tkały się z seniorami.
– Panie Katarzyna Kali-
cińska, Beata Harasimo-
wicz i Zuzanna Dobrucka 
napisały książkę „I nigdy 
cię nie opuszczę”. Dwie 
z nich, Beata i Zuzanna, od-

wiedziły Łódź, by spotkać 
się naszym Klubem Senio-
ra. Było to niezwykle miłe 
i inspirujące spotkanie. Ale 
wtedy jeszcze nie wiedzie-
liśmy, jak „brzemienne” 
w skutki – śmieje się Alek-
sandra Pawlak, koordyna-
torka Klubu Seniora przy 
ul. Cieszkowskiego 6. 
Autorki pokochały łódz-
kich seniorów i poprosiły, 
by... stali się oni ambasado-
rami ich książki i zachęcali 
do jej przeczytania. Senio-
rzy nagrali więc fragmenty 
lektury i wysłali je do pisa-
rek. Pierwsi na profi lu „I ja 
Ciebie też” pojawili się pani 
Helena i jej mąż Franciszek. 

– Książkę czyta pani Hele-
na, osoba bardzo wyczu-
lona na kwestie kultury 
i sztuki. Towarzyszył jej 
mąż, Franciszek. On nie 
czytał, ale... bardzo chciał 
na tym nagraniu pozdro-
wić autorki, które osobiście 
poznał i niezwykle polubił. 
Kolejny słoneczny i opty-
mistyczny fragment prze-
czytała nasza członkini, 
pani Maria – dodaje koor-
dynatorka Klubu Seniora. 
Spotkania z autorami ksią-
żek to jedna z wielu różno-
rodnych aktywności liczą-
cego ponad 400 osób klubu. 
Seniorzy chętnie chodzą na 
premiery teatralne, zwie-

dzają muzea, bywają na 
koncertach i uczestniczą 
w wycieczkach czy spotka-
niach dyskusyjnych klu-
bów fi lmowych. 
– Ale nie zamykamy się 
w tylko w kręgu kultury – 
zapewnia Aleksandra Paw-
lak, która właśnie... wyszła 
z zajęć fi tnessu na basenie 
razem z seniorami. 
Tuż po nagraniu książki 
część klubowiczów ruszyła 
na szybki spacer do parku 
z kijami do nordic walking. 
Pozostali rozpoczęli gim-
nastykę z fi zjoterapeutką. 

OHO
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CUKIERNIK, KUPIEC, PRZEDSIĘBIORCA TEATRALNY

Niewielu jest ludzi tak 
zasłużonych dla rozwoju 
naszego miasta, jak je-
den z pierwszych łódzkich 
„entreprenerów” – Fryde-
ryk Sellin. Dziś przypa-
da rocznica jego śmierci 
w 1914 roku, więc jest 
okazja, by przypomnieć tę 
barwną i interesującą po-
stać lodzermenscha spo-
za branży włókienniczej 
i chyba pierwszego mene-
dżera łódzkiej kultury.

Droga do Łodzi
Urodzony w Kaliszu 
24 lipca 1831 roku, do 
szkół uczęszczał w Lu-
blinie. Jako 14-letni mło-
dzieniec, ukończywszy 
4 klasy gimnazjum, został 
praktykantem w słynnej 
cukierni Semadeniego. 
Dwa lata później prze-
niósł się do centrali fi rmy 
w Warszawie, po kilku la-
tach praktyki zamienił ją 
na Siedlce, a potem Hru-
bieszów. Jego przedsię-
biorcza natura pozwala 
mu zmierzyć się z rozwi-
jającym się dynamicznie 
centrum przemysłowym, 
jakim w połowie XIX wie-
ku staje się Łódź, gdzie 
przybywa w 1851 r. i osia-
da już na stałe. Przez 63 
lata pracuje bezustannie 
na wielu płaszczyznach 
dla dodania splendoru 
naszemu miastu. 
P i e r w s z y m  j e g o 
przedsięwzięciem 
b y ł o  z a ł o ż e n i e 
sklepu z towara-
mi kolonialnymi 
przy zbiegu ulic 
P i o t r k o w s k i e j 
i  Zie lone j .  Póź-
niej w tym samym 
miejscu otworzył 
swą pierwszą w Ło-
dzi cukiernię. Szyb-
ko przenosi interes do 
domu Effenberga przy 
ul .  Piotrkowskie j  91 
i  p o w i ę k s z a  s w o j e 
przedsiębiorstwo, otwie-
rając jeszcze handel win 
i wódek, delikatesy oraz 
piekarnię. W ogrodzie 
istniejącym na tyłach 
posesji każe wznieść bu-
dynek teatru letniego.

Po kilku latach dorabia się 
sporego majątku. Wynaj-
muje obszerny lokal w domu 
Ginsberga przy Nowym 
Rynku 8 (pl. Wolności), 
gdzie przenosi wszystkie 
swoje przedsiębiorstwa, 
sklepy. Dodatkowo otwiera 
Resursę Kupiecką, w której 
gromadzi się liczne grono 
tuzów kupiectwa łódzkie-
go, by znaleźć godziwą 
rozrywkę. Grają w karty, 
szachy, bilard i domino.

Miłość do teatru
Będąc człowiekiem rzutkim 
i przedsiębiorczym, mimo 
posiadania niezbyt duże-
go kapitału, Sellin  buduje 
w 1865 r. przy ulicy Kon-
stantynowskiej 14/16 (dziś 
ul. Legionów) teatr zimowy 
o nazwie „Thalia”. Amato-
rzy zorganizowani w towa-
rzystwie o tej samej nazwie 
wywarli wielki wpływ na 
rozwój zawodowego te-
atru. Scenę tę później prze-
mianowano na „Arkadię”. 
Był to budynek drewniany 
przerobiony z wojskowego 
tatersalu (ujeżdżalni koni), 
k t ó r y  z n a j d o w a ł  s i ę 
w ogrodzie i służył aktorom 
w latach 1866-1892. W te-
atrze występowały zespoły

gościnnie ,  np.  s łynna 
orkiestra Steinhauera. 
W roku 1880 dość wyeks-
ploatowany już teatr nosił 
nazwę „Variete”, a kilka lat 
później powstał tam jesz-
cze letni teatr „Apollo” na 

FOT. WIKIMEDIA COMMONS

800 miejsc. To wszystko 
było za mało…
Z własnych funduszy Fry-
deryk Sellin w 1901 roku 
wybudował przy ul. Kon-
stantynowskiej (wg pro-
jektu Adolfa Zeligsona) 
prawdziwy Teatr Wielki na 
1250 miejsc, którego inau-
guracja odbyła się 28 wrze-
śnia 1901 r. z udziałem 
dwóch sławnych Henry-
ków: Sienkiewicza i Siemi-
radzkiego.
I choć przez kilka dekad 
teatry Sellina odwiedza-
ły znane trupy aktorskie, 
trudno było się utrzymać 
w Łodzi z tej działalno-
ści. Elity gustowały raczej 
w lżejszej rozrywce. Ro-
snące straty zmusiły go 
do sprzedaży całej po-
sesji wraz z budynkami 
w 1911 r. Teatr Wielki spło-
nął w 1920 r. i materialne 
ślady działalności F. Sellina 
praktycznie przepadły…

Kreatywny 
i przedsiębiorczy 
Oprócz teatrów Fryderyk 
Sellin jako pierwszy w Ło-
dzi wprowadził sprzedaż 
węgla w opieczętowanych 
skrzyniach, eliminując 
przez to ubytki i kradzieże 
z wozów. Kolejnym przed-
siębiorstwem był... zakład 
optyczny, prowadzony ra-
zem z Blumenthalem. Był 
też właścicielem browaru, 

cegielni, pralni i łaźni. 
Z jego inicjatywy wpro-
wadzono w Łodzi linię 
omnibusową (tramwaj 
konny) od Nowego 
Rynku (pl. Wolności) 
do Paradyzu (ul. Piotr-
kowska 175a).
Znajomi mówili o nim 

„papa Sellin”, bo był 
człowiekiem niezwykle 

ruchliwym i odznaczał 
się łagodnym charakterem. 
Wieczorami chętnie bywał 
w cukierni Konrada (póź-
niej kupił ją Piątkowski) 
przy pl. Wolności. Chętnie 
w gronie znajomych opo-
wiadał dykteryjki i aneg-
doty. Mieszkał przy ul. 
Konstantynowskiej 14 (dzi-
siaj ul. Legionów). Zmarł
w nocy z niedzieli na ponie-

działek 19 stycznia 1914 r. 
w  w i e k u  8 4  l a t .  S p o -
czął na Starym Cmenta-
rzu Ewangelickim przy 
ul. Ogrodowej. 
Choć nie zalicza się on 
do czołówki łódzkich fa-
brykantów, jest Fryderyk 
Sellin bardzo ważną dla 
Łodzi postacią, która – 
jak dotąd – nie doczekała 
się jeszcze własnej ulicy 
w naszym mieście, choć 
dzięki niemu zyskało ono 
na nowoczesności i stylu.

agr

Zapomniany Papa Sellin
działek 19 stycznia 1914 r. 
w  w i e k u  8 4  l a t .  S p o -
czął na Starym Cmenta-
rzu Ewangelickim przy 

Choć nie zalicza się on 
do czołówki łódzkich fa-
brykantów, jest Fryderyk 
Sellin bardzo ważną dla 
Łodzi postacią, która – 
jak dotąd – nie doczekała 
się jeszcze własnej ulicy 
w naszym mieście, choć 
dzięki niemu zyskało ono 

agr

Papa Sellin

Grób Fryderyka Sellina
znajduje się na Starym

Cmentarzu Ewangelickim
przy ul. Ogrodowej



Szacuje się, że około dwa miliony Polaków choruje na depresję. 
Pandemia podwoiła liczbę osób, które zmagają się z tą choro-
bą. Depresję można i należy leczyć.

Depresja to jeden z naj-
poważniejszych proble-
mów zdrowotnych na 
świecie. Znacząco wpływa 
na jakość życia i zdolność 
funkcjonowania w każdym 
obszarze życia, zarówno 
społecznym, jak i zawodo-
wym.

Oblicza depresji
– Światowa Organizacja 
Zdrowia wskazywała, że 
za 10 lat depresja będzie 
czołową chorobą, z którą 
zmaga się ludzkość. My-
ślę, że pandemia znaczą-
co przyśpieszy ten proces 
i nie jest to kwestia 10 lat, 
ale kilku – mówi Anna Mo-
rawska-Borowiec, prezes 

Fundacji Twarze depresji.
W czasie pandemii licz-
ba Polaków chorujących 
na depresję podwoiła się. 
Wiele osób po raz pierw-
szy zachorowało na depre-
sję i nadal się nie leczy. To 
bardzo poważne zagroże-
nie dla ich życia, ponieważ 
depresji mogą towarzyszyć 
myśli samobójcze.
Według definicji Świato-
wej Organizacji Zdrowia 
depresja objawia się smut-
kiem, utratą zainteresowań 
i przyjemności, poczuciem 
winy, niską samooceną, 
zaburzeniami snu i ape-
tytu, uczuciem zmęczenia 
i osłabieniem koncentracji.

Aby rozpoznać po-
wyższe objawy, muszą 
one występować bez prze-
rwy przez co najmniej 2 
tygodnie. Depresję można 
i należy leczyć. Nieleczona 
może doprowadzić do bar-
dzo poważnych powikłań, 
a nawet śmierci, ponieważ 
często wiążą się z nią myśli 
samobójcze. Każdego dnia 
kilkanaście osób w Polsce 
odbiera sobie życie, po-
nieważ nie radzi sobie z tą 
chorobą. 
Na depresję może zachoro-
wać każdy. – Zapadłem się 
w sobie, przestałem wyko-
nywać jakiekolwiek czyn-
ności codzienne, domowe 
– mówi Piotr Zelt o na-
wrocie depresji w czasie 
pandemii. – Niemożność 

ruszenia się i efektywnego 
wykonania czegokolwiek 
w domu. Ja już to znam. 
Dopadł mnie komplet-
ny brak siły. Żyję z moją 
ukochaną Kasią. Przesta-
łem  odpowiadać na jej 
oczekiwania i potrzeby. 
To wszystko połączone 
jest z wrażeniem braku sił 
fi zycznych. Plus potworne 
wahania nastrojów. Wybu-
chy nieuzasadnionej agre-
sji słownej, emocjonalnej, 
psychicznej. To był wy-
starczający powód, żeby 
wrócić pod opiekę lekarza 
psychiatry i sprawdzić, czy 
to nie jest nawrót depresji.

Objawy depresji:

• smutek, płaczliwość,
• utrata zainteresowań (nic mnie nie cieszy),
• zmniejszenie aktywności, apatia,
• zmęczenie, brak energii,
• zmiana apetytu (zmniejszenie lub zwiększenie),
• zaburzenia snu (problemy z zasypianiem, budzenie się 

nad ranem, nadmierna senność),
• niepokój, lęk lub napięcie,
• trudności z koncentracją i zapamiętywaniem,
• poczucie bezużyteczności, bezsensu, poczucie winy, 

niska samoocena,
• napięcie wewnętrzne,
• myśli samobójcze,
• dolegliwości bólowe (głowy, brzucha, w klatce pier-

siowej, nerwobóle).

FOT. ENVATO ELEMENTS

Depresja,Depresja,
gdzie szukać pomocy?gdzie szukać pomocy?

Depresja może dotknąć 
każdego
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Depresja u dzieci
Depresja to choroba nie 
tylko dorosłych. Kiedy 
rozwinie się u dziecka 
i jest lekceważona, 
wpływa nie tylko na 
jego rozwój, ale może 
spowodować pro-
blemy w dojrzałym 

życiu. 
Bezsenność, płaczli-

wość, bezradność w co-
dziennych sytuacjach, nie-
chęć do nauki czy spadek 
nastroju i brak uśmiechu to 
zachowania, które powin-
ny zaniepokoić rodziców 
i opiekunów. Specjaliści 
ostrzegają, że zaburzenia 
depresyjne dotykają dzieci 
w coraz młodszym wieku. 
Trudno w to uwierzyć, ale 
nawet 12-latki popełniają 
samobójstwa.
– Czas pandemii jest bar-
dzo trudny dla dorosłych, 
ale w takim samym stop-
niu dotyka osoby młode 
– mówi Ewa Ciepałowicz, 
organizatorka kampanii 
Forum Przeciw Depresji, 
Servier. – Eksperci alarmu-
ją, że trafia do nich coraz 
więcej młodych pacjentów 
z objawami depresji i za-
burzeń lękowych. Badania 
pokazują, że dzieci mają 

trudności z koncentracją, 
są drażliwe, czują nerwo-
wość i niepokój, a także 
samotność. Często dzieci 
doświadczające kryzysu 
nie mają w swoim życiu 
nikogo, żeby porozma-
wiać, kiedy jest im trudno. 
Bardzo dużo „wsparcia 
kryzysowego” odbywa się 
w relacjach rówieśniczych, 
które obecnie zostały moc-
no ograniczone. 
Zdalna nauka i  często 
brak realnych kontaktów 
z rówieśnikami są dla nich 
bardzo trudne, ponieważ 
w okresie dojrzewania to 
właśnie rówieśnicy i bu-
dowanie wspólnych relacji 
są najważniejsze. – Dzie-
ci są często wykończone, 
przepracowane, coraz czę-
ściej myślą o zagrożeniu, 
u niektórych pandemia 
stała się wyzwalaczem 
depresji. Do tego docho-
dzą konfl ikty w domu, od 
których nie mogą nigdzie 
uciec. Bardzo ważna jest 
umiejętność dostrzega-
nia najmniejszych zmian 
w zachowaniu naszych 
dzieci, które w sposób nie-
oczywisty wołają o pomoc. 
Wielu osobom wydaje się, 
że nastolatek doświad-

czający kryzysu to ktoś, 
kto chodzi cały czas przy-
gnębiony, unika kontaktu 
wzrokowego. Niestety jest 
to nieprawda. Wciąż ist-
nieje dużo stereotypów, 
zarówno na temat zabu-
rzeń psychicznych, jak 
i samobójstw – mówi Ewa 
Ciepałowicz.
Każdy rodzic zaniepoko-
jony stanem swoich dzie-
ci  może skontaktować 
się z Fundacją Słonie na 
Balkonie, która prowadzi 
pierwszą pomoc psycholo-
giczną dla najmłodszych. 
– Zapraszamy wszystkich 
rodziców, których niepo-
koją nowe zachowania 
dziecka. Ważne jest prze-
łamanie lęku przed psy-
chologiem, zapraszamy do 
kontaktu wcześniej, wtedy 
kiedy problem jeszcze nie 
jest duży. Jeśli zareaguje-
my wcześniej, to oddzia-
ływania szybciej przynio-
są efekt i terapia będzie 
trwała krócej – podkreśla 
Joanna Paduszyń-
ska, prezeska  
Fundacji.

redzd

Gdzie szukać pomocy?

W Łodzi czynne są dwa numery telefonów, 
pod którymi czekają psychologowie. Warto 
zadzwonić, porozmawiać, to właśnie rozmowa 
jest pierwszym aktem pomocy w depresji.

Od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 8:00–20:00 czynny jest numer 
42 630 11 02, od poniedziałku do piątku 
w godz. 20:00–8:00 rano oraz w weekendy 
należy telefonować pod numer 19 288.

Pomoc psychologiczna dla dzieci

Fundacja Słonie na Balkonie przyjmuje zgło-
szenia opiekunów dzieci od godz. 10:00 do 
18:00 od poniedziałku do piątku pod nume-
rami telefonu:

42 630 20 20
882 731 923

i pod adresem: 
centrum@slonienabalkonie.pl   
www.slonienabalkonie.pl 

tel. 116 111
Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i mło-
dzieży – czynny całą dobę:
strona www: 116111.pl.

tel. 116 123
Bezpłatny Kryzysowy Telefon Zaufania dla 
każdego w kryzysie emocjonalnym, potrze-
bujących wsparcia i porady psychologicznej, 
rodziców potrzebujących wsparcia w procesie 
wychowawczym oraz osób niepełnosprawnych: 
codziennie od 14:00 do 22:00.

tel. 22 635 09 54 
Telefon zaufania dla osób starszych:
– w poniedziałki w godz. 17:00–20:00
– w środy w godz. 14:00–16:00 – dyżur w te-
matyce choroby Alzheimera.
– w środy w godz. 17:00–20:00
– w czwartki w godz. 17:00–20:00.

tel. 800 108 108
Bezpłatny telefon zaufania dla osób, które 
straciły bliską osobę: od poniedziałku do 
piątku w godz. 14:00–20:00.

Telefony zaufania 

Bez specjalistycznej pomocy 
trudno sobie poradzić 
z tą chorobą
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WIEŻA

– Panie Piotrze, jakie były 
pańskie odczucia gdy 
Rada Miejska w Łodzi 
wyraziła zgodę na lokali-
zację tej inwestycji?
Piotr Misztal – Ulga. Duża 
ulga, że po tylu latach rad-
ni – choć nie wszyscy, ale 
duża większość – uwierzy-
li, że w tym miejscu można 
zbudować coś fajnego.
– Nie żal panu 50 metrów, 
o jakie budynek Gol-
den Tower będzie niższy 
niż poprzedni projekt 
120-metrowej wieży?
P.M. – Tamten projekt, 
choć mnie się podobał, to 
był taki strzał na wyrost. 
Ja od razu wiedziałem, 
że nie ma szans, żeby się 
to zdarzyło. Dlatego do 
negocjacji siada się z pew-
nym zapasem. Jak się chce 
budować na 100 metrów, 
to się mówi o 130. Wte-
dy spokojnie można z 30 
ustąpić. Tak czy inaczej, je-

stem bardzo zadowolony, 
z tego nowego projektu 
i cieszę się, że powstanie 
i będzie wizytówką miasta.
– Pierwsze wizualizacje 
Golden Tower zostały 
ciepło przyjęte. Czy efekt 
końcowy będzie równie 
zadowalający?
Andrzej Jankowski – Bę-
dzie dokładnie taki, jak na 
grafi kach. To, co narysowa-
li architekci, zostanie wyko-
nane. Ma wyglądać właśnie 
tak, jak na wizualizacjach.
– Nie będzie cięcia kosz-
tów kosztem estetyki?
P.M. – Nie ma o tym 
mowy. Ma to być wizy-
tówka miasta, ale tak-
że nasza wizytówka, bo 
obaj zamierzamy w tym 
budynku zamieszkać. Ja 
biorę dwa piętra, Andrzej 
jedno.
A.J. –  Budynek ma w ni-
czym nie ustępować sto-
łecznym Warsaw Trade 

Tower czy Złotej 44, a pod 
niektórymi względami ma 
je przewyższać: technolo-
gicznie, ekologicznie lub 
choćby automatyką zasto-
sowaną budynku, w tym 
np. sterowaniem wind czy 
garażem, który będzie cał-
kowicie zautomatyzowa-
ny. Sięgamy po najnowsze 
rozwiązania techniczne. 
Dom będzie myślał za nas. 
Zapali światło w chwili 
wejścia do mieszkania, 
włączy ulubiony kanał 
w telewizji, uruchomi 
jacuzzi, a na sygnał ze 
smartfona wyprowadzi 
samochód z parkingu. 
Wszystko, co lubimy, ma 
za nas wykonać. Ograni-
czeniem jest tylko nasza 
wyobraźnia.
– Pierwszych lokatorów 
już zatem znamy. Co bę-
dzie w budynku poza 
apartamentami i kilku 
poziomami garaży? 

A.J. – Na parterze znajdzie 
się restauracja. Chcemy 
jednak czegoś specjalnego, 
wyjątkowego w Łodzi. To 
ma być kuchnia najwyż-
szych lotów.
P.M. – Każdy z miesz-
kańców będzie mógł tam 
zamawiać jedzenie o do-
wolnej porze dnia. Jak bę-
dzie miał ochotę zjeść w 
szlafroku u siebie, posiłek 
zostanie mu dostarczony 
do apartamentu. Na po-
ziomie -1 ma być też VIP-
-room, taki rodzaj klubu, 
miejsce do spotkań bizne-
sowych lub towarzyskich, 
gdyby ktoś wolał odby-
wać je poza mieszkaniem.
A.J. – To będzie miejsce 
tylko dla właścicieli i ich 
gości. Nie będzie dostępny 
dla osób z zewnątrz, poza 
zaproszonymi.
P.M. – Na szóstym-siód-
mym piętrze będzie też 
strefa fi tness z basenem, 

jacuzzi, saunami, urzą-
dzeniami do ćwiczeń 
i pokojem regeneracji. Też 
dostępna tylko dla miesz-
kańców.
A.J. – Zastanawiamy się 
także nad wprowadze-
niem concierge'a. 
P.M. – Byłaby to osoba lub 
dwie funkcjonujące obok 
recepcji, które miałyby 
pomagać mieszkańcom 
w załatwieniu różnych 
drobnych spraw, jak: za-
kup biletów do teatru, do-
starczenie pilnych zaku-
pów. Tego rodzaju usługi.
A.J. – Planujemy też dać 
mieszkańcom do dyspo-
zycji dwa auta. Prawdo-
podobnie będą to dwa 
maybachy, które można 
będzie wypożyczyć wraz 
z kierowcą. Mamy jeszcze 
parę takich pomysłów, ale 
nie chcemy jeszcze odkry-
wać wszystkich kart. Wie-
my, czego nam potrzeba 

i chcemy zaoferować to 
naszym lokatorom. Pełen 
relaks.
– I pełen luksus.
P.M. – Mało tego. Za 
kilka dni wyjeżdżamy 
z Andrzejem do Duba-
ju. Planujemy spędzić po 
pięć dni w trzech różnych 
hotelach. Oczywiście, wy-
poczynkowo i wakacyjnie, 
ale będziemy też podglą-
dać, co jeszcze możemy 
przenieść do naszego bu-
dynku, jakie serwisy.
– Jaka będzie cena metra 
kwadratowego w tak pre-
stiżowym budynku?
P.M. – Nie będziemy 
szaleli jak w Warszawie, 
gdzie ceny sięgają 45-50 
tys. zł za mkw. Na razie 
szacujemy, że będzie to 
około 30 tys. zł za mkw. 
Mamy zainteresowanie – 
ustne deklaracje, bo jesz-
cze nie umowy – na jakieś 
90 procent powierzchni.

WIEŻAWIEŻAWIEŻAWIEŻAWIEŻAWIEŻAWIEŻAWIEŻAWIEŻAWIEŻAWIEŻAWIEŻAWIEŻAWIEŻAWIEŻAWIEŻAWIEŻAWIEŻAWIEŻAWIEŻA

Rozmawiamy z deweloperem Piotrem Misztalem i jego nowym wspólnikiem Andrzejem Jankowskim, 
którzy wspólnym nakładem wybudują Golden Tower, 72-metrowy wieżowiec, jaki stanie u zbiegu 
ul. Piotrkowskiej z al. Piłsudskiego.
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Nikt się tej ceny nie wy-
straszył. Trzeba też powie-
dzieć, że takiego domu, jaki 
zamierzamy zbudować, nie 
da się postawić za 5-10 tys. 
zł z metra. On będzie dużo 
droższy w budowie.
A.J. – Przy tym luksus, który 
chcemy zaoferować przy-
szłym lokatorom, będzie zna-
cząco przewyższał poziom 
nie tylko łódzki czy warszaw-
ski. Celujemy w europejski.
P.M. – Dodam jeszcze jed-
no: miejsce. Nie ma takiego 
drugiego. I nie będzie, bo 
w tej lokalizacji, przy tym 
skrzyżowaniu nic już wię-
cej nie powstanie. A znając 
życie, to po wybudowaniu 
tego budynku, ceny z dru-
giej ręki sięgną 48-50 tys./
mkw. Tak więc, kto się te-
raz nie załapie, będzie mu-
siał później dopłacić.

– Prace na działce mają 
podobno ruszyć wiosną 
i zacząć się od przeno-
sin podziemnych insta-
lacji?
P.M. – Najpóźniej. Chce-
my zacząć jak najwcze-
śniej. Wszystko zależy od 
zimy. Niektóre sieci mo-
żemy już przekładać, jak 
np. elektryczną, ale nie 
możemy ruszać jeszcze 
ciepłowniczej, a tamtędy 
biegnie magistrala z Wi-
dzewa. Żeby ruszyć tę jed-
ną rurę, musimy poczekać 
na zakończenie sezonu 
grzewczego.
A.J. – Zrobimy najpierw 
odkrywkę, ocenimy koli-
zje sieci i co się da, już bę-
dziemy przenosić. Nie na-
leży się dziwić, jeśli ciężki 
sprzęt wjedzie tam już 
w lutym.

– A kiedy rozpocznie się 
budowa?
– Tak realnie to pod ko-
niec roku już będziemy 
mogli budować tylko 
w górę.
– Przewidywany termin 
zakończenia inwestycji?
P.M. – Byłoby miło zro-
bić otwarcie w sylwestra 
2023/2024.
A.J. – Ale życie może uło-
żyć inne scenariusze. Ta 
pierwsza faza, przenosze-
nie sieci, będzie najtrud-
niejsza.
– Panie Piotrze, a co 
z inną pańską inwestycją 
przy ul. Piotrkowskiej, 
domu wielorodzinnym 
na rogu ul. Żwirki?
P.M. – Jest już prawomoc-
ne pozwolenie na budo-
wę. Jeszcze w styczniu 
będziemy przestawiać 

słupy trakcji tramwajo-
wej, które trzeba usunąć 
z działki, potem wybierze-
my wykonawcę i będzie 
się budowało. Moja fi rma 
buduje też osiedle przy 
ul. Przybyszewskiego, na 
którym będzie blisko 200 
mieszkań, a tymczasem 
zaczynamy już pierwszą 
wspólną budowę z An-
drzejem.
A.J. – Przy zbiegu ul. Ko-
lumny z ul. Tomaszowską 
zbudujemy galerię han-
dlową w samym centrum 
Wiskitna. Na pewno tego 
tam brakuje i myślę, że 
okoliczni mieszkańcy, 
a obaj sami do nich należy-
my, ucieszą się z tego. Na 
sąsiedniej działce powsta-
ną nowe apartamentowce. 
– Dziękuję za rozmowę.

FOT.LODZ.PL, MAT.INWESTORA
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UWAGA

Na łódzkich ulicach 
rozstawione są wysokie, 

czerwone skrzynki. 

Jest ich 45 
i stoją na najczęściej 

uczęszczanych 
przystankach tram-

wajowych
 i autobusowych. 

To są dystrybutory 
z naszą gazetą 

„Łódź.pl”. W środku 
znajdziecie najnowsze 

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

FOT. LODZ.PL

Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach

Ryneczek przy Mochnackiego 
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, Nastrojowa 8, 
Rojna Rynek Malus, Ciołkowskiego 9, 
Armii Krajowej 36, 
Szpital im. Barlickiego, 
Zgierz (Długa 69, Czarna 3/9)
Sklep GAMA Perla, 
Osiedle im. J. Montwiłła-Mireckiego 
PH Oranżada Wujaka 7

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

Bałucki Ośrodek Kultury
Limanowskiego 166
GH „Jagienka” Jagienki 34
Rynek Bałucki 
Rynek Maratońska 
Rynek Pionier gen. Dąbrowskiego 91c
Rynek Przybyszewskiego 147
Rynek Wielkopolska
Zielony Rynek pl. Barlickiego

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“

Pojezierska 2/6 
przy sklepie Rossmann
Smocza 1h (naprzeciw Biedronki)
Chryzantem 8
Carrefour Zarzewska
11 Listopada 39A przy poczcie
Falista 162 Sklep Spożywczy
Pasieczna róg Motylowej
Zgierska 240
Tatarakowa 12 
Radogoszcz Wschód: 
Nastrojowa 50, pl. Słoneczny
Caff e przy ulicy: 
Nawrot 1a, Łagiewnicka 120, 
Kostki Napierskiego 1, Wici 34, 
Rzgowska 19
Grot:
Rydzowa 20, Nastrojowa 52, 
Bratysławska 8, Rzgowska 219, 
Bartoka 77, Łagiewsnicka 118
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Pod tym
adresem kibice
szczypiorniaka bezbłęd-
nie lokują Anilanę – jeden 
z najbardziej zasłużonych 
klubów w tej dyscyplinie 
sportu. Grali w nim m.in. 
medaliści olimpijscy, me-
daliści mistrzostw Polski 
oraz zdobywcy krajowe-
go pucharu. Ciekawostką 
może być fakt, że niemal 
wszystkie swoje sukcesy 
osiągnęli w okresie, gdy 
nie mieli własnej hali! Ta 
przy ul. Sobolowej została 
oddana do użytku dopiero 
w roku 1986, gdy Anilana 
wywalczyła już niemal 
wszystkie swoje trofea.

Początki jako HKS
Formalnie Klub Sportowy 
Anilana rozpoczął dzia-
łalność w roku 1963. Jego 
korzeni należy jednak 
szukać w okresie między-
wojennym. Protoplastą był 
Harcerski Klub Sportowy, 
założony w roku 1922. Od 
1948 r. tradycje tej organi-
zacji były kontynuowane 
w Klubie Sportowym Che-
mia, który po czterech la-
tach zmienił nazwę na KS 
Unia. Ta ostatnia w roku 
1960 otrzymała od Zakła-
dów Włókien Sztucznych 
Anilana teren przy ulicy 
Sobolowej. Znajdował się 
na nim m.in. odkryty basen 
z trybunami i zapleczem 
szatniowym. O hali do gier 
zespołowych nikt jednak 
wówczas nie myślał. Zre-
alizowano natomiast po-
mysł powołania do życia 
nowego stowarzyszenia.  
I tak 21 października 1963 r.  
formalnym następcą Unii 
zosta ł  Klub Sportowy 
Anilana. W dniu narodzin 
nikt się chyba nie spodzie-

wał, że już wkrót-
c e  b ę d z i e  

w nim 
f u n k c j o -

nował jeden  
z najsilniejszych 

klubów piłki ręcznej 
w Polsce.

Największe sukcesy
Najlepszym okresem dla 
szczypiornistów Anilany 
były lata 70. i 80. poprzed-
niego stulecia .  Pasmo 
sukcesów rozpoczęło się  
w sezonie 1970/1971, za-
kończonym zdobyciem 
brązowego medalu mi-
strzostw Polski. Łącznie 
gracze Anilany sięgnęli po 
sześć krążków tego kolo-
ru (1971, 1972, 1974, 1975, 
1978, 1982). Pięć razy koń-
czyli rozgrywki na drugim 
miejscu (1977, 1984, 1985, 
1986, 1987), a w roku 1983 
zdobyli historyczne mi-
strzostwo Polski. Do ko-
lekcji dorzucili też dwa Pu-
chary Polski (1973, 1977 r.).  

I tyl-
ko jeden  

z tych suk-
cesów odnie-

ś l i  w  h a l i  p r z y 
Sobolowej. Pozostałe 

świętowali, występując go-
ścinnie w innych łódzkich 
obiektach. Pod tym wzglę-
dem byli więc w odmien-
nej sytuacji niż hokeiści 
ŁKS. Ci ostatni jako pierwsi  
w Polsce mieli do dyspozycji 
kryte lodowisko, natomiast 
piłkarze ręczni Anilany jako 
jedyni w najwyższej klasie 
rozgrywkowej nie posia-
dali własnego obiektu. Nie 
przeszkodziło im to jednak  
w real izowaniu kole j -
nych  spor towych  wy -
zwań. Potwierdzeniem 
siły łódzkiej ekipy były 
występy poszczegól-
n y c h  z a w o d n i k ó w  
w reprezentacji Polski,  
z którą zdobywali m.in. 
medale olimpijskie, 
mistrzostw świata  
i Pucharu Świata.  
W roku 1972 na IO  
w Monachium poje-
chali: Zygfryd Kuch-
ta, Andrzej Szymczak  
i Włodzimierz Wa-
chowicz. Cztery lata 
później w Montrealu Ani-
lana znów miała trzech 
swoich reprezentantów. 
Tym razem do Kuchty 
i Szymczaka dołączył 
Ryszard Przybysz. To 
trio wróciło do Łodzi  
z brązowymi medalami. 
Do Moskwy na kolejne 
igrzyska pojechał nato-
miast Grzegorz Kosma.

Upadek i odrodzenie
Budowę hali przy Sobolo-
wej rozpoczęto w roku 1979, 
jednak oddano ją do użytku 
dopiero siedem lat później, 
u progu przemian ustrojo-
wych. Niestety, tego trud-
nego okresu KS Anilana nie 
przeszedł suchą stopą. Pro-
blemy finansowo-organiza-
cyjne sprawiły, że jedenaście 
lat po otwarciu hali klub zo-
stał zmuszony do zakończe-
nia działalności. Jego miej-
sce zajęło Międzyszkolne 
Stowarzyszenie Piłki Ręcz-
nej Anilana, które zostało 
dzierżawcą hali i rozpoczę-
ło współpracę z istniejącym 
od kwietnia 2001 Uczniow-

s k i m  K l u b e m 
S p o r t o w y m 

Elektronik,  

założonym w Zespole Szkół 
Elektronicznych przy ulicy 
Strykowskiej. Siedem lat 
później UKS zmienił nazwę 
na „Anilana” i samodzielnie 
podjął trud kontynuowania 
tradycji utytułowanego po-
przednika. Stało się tak po 
plajcie MSPR, do której do-
szło w roku 2004. Od tego 
czasu UKS Anilana stara 
się nawiązać do najlep-
szych czasów łódzkiej piłki 
ręcznej. Klub odbudował 
szkolenie i w krótkim czasie 
stał się jednym z czołowych  
w kraju ośrodków młodzie-
żowego szczypiorniaka. 
Sukcesy w młodszych kate-
goriach wiekowych stały się 
też bazą do reaktywacji dru-
żyny seniorskiej. W opar-
ciu o własnych  

wychowanków Anilana 
wróciła do rywalizacji ligo-
wej i aktualnie jest liderem 
grupy C I ligi. 

Międzypokoleniowy 
łącznik 
Symbolicznym łącznikiem 
pomiędzy „starym” i „no-
wym” była też ubiegło-
roczna uroczystość nadania 
hali przy Sobolowej imienia 
Andrzeja Szymczaka – naj-
lepszego bramkarza świa-
ta lat siedemdziesiątych  
i jednego z symboli Anilany. 
Symboli, do których chcą 
nawiązywać kolejni wycho-
wankowie klubu z Sobolo-
wej. Drogę do narodowej 
kadry seniorów prze-
tarł im już Piotr  
Jędraszczyk.    

MD

Węgry i Słowacja są współgospo-
darzami trwających mistrzostw 
Europy w piłce ręcznej mężczyzn. 
Jednym z uczestników tego tur-
nieju jest reprezentacja Polski, 
w której składzie znalazł się 
m.in. Piotr Jędraszczyk. Niespeł-
na 21-letni rozgrywający jest 
aktualnie zawodnikiem Piotrko-
wianina Piotrków Trybunalski, 
do którego przeniósł się 

     z ulicy Sobolowej
w Łodzi.
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Zygfryd Kuchta (atakujący)
przez wiele lat był podporą

reprezentacji Polski
i łódzkiej drużyny

Obecnie Anilana
jest jednym 

z wiodących ośrodków
szkoleniowych w Polsce

Andrzej Szymczak (drugi z prawej) 
zawodnik Anilany i wybitny 
reprezentant kraju
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Tabela dwóch prędkości 
Po dotychczasowych me-
czach ekstraligowa tabela 
wyraźnie podzieliła się na 
dwie części. Prowadzący  
w rozgrywkach UKS Ban-
kówka Zielonka wygrał 
wszystkie spotkania i z kom-
pletem 27 pkt zajmuje fotel 
lidera. Cztery oczka mniej 
ma SKS Olimpia Łochów, 
a po osiemnaście punktów 
zgromadzili gracze KS Go-
rący Potok Szarotka Nowy 
Targ i I LO UKS Floorball 
Gorzów Wielkopolski. Czte-
ry pozostałe ekipy łącznie 
wywalczyły trzy oczka mniej 
niż wicelider i w końcowej 
fazie rundy zasadniczej będą 
toczyły walkę o uniknięcie 
spadku. W tej grupie są ło-
dzianie, którzy po początko-
wej fazie rozgrywek z pew-

nością mieli nadzieję na 
nieco lep-
szy  wy-
nik.

W rundzie
zasadniczej rywalizacja toczy 

się systemem „każdy 
z każdym, mecz i re-

wanż”. Po zakończeniu tej 
części rozgrywek zespoły  
z miejsc 1-4 przystąpią do 
decydującej o medalach fazy 
play-off, natomiast drużyny 
z lokat 5-8 zakończą sezon. 
Wyjątkiem będzie ekipa  
z pozycji siódmej, którą cze-
ka baraż z wicemistrzem 1. 
ligi. Nic więc dziwnego, że 
łodzianie chcą się wspiąć 
wyżej i uniknąć dodat-

kowych emocji zwią-
zanych z walką  

o utrzymanie.

Dobre złego początki
Sezon rozpoczęli od wy-
jazdowej przegranej z Flo-
orballem Gorzów Wielko-
polski, a później musieli 
jeszcze uznać wyższość 
Olimpii Łochów, z któ-
rą zmierzyli się na wła-
snym boisku. Karta szyb-
ko się jednak odwróciła  
i w dwóch kolejnych spo-
tkaniach zgarnęli komplet 
punktów. W Nowym Tar-
gu pokonali miejscowych 
Górali 9:8, a po tym suk-
cesie pojechali na mecz 
do Czerwieńska. Tam po 
dziewięciu minutach prze-
grywali z miejscowym 
Lokomotivem już 0 :3 , 
jednak w dalszej części 
meczu zdołali z nawiązką 
odrobić stratę i zakończy-
li starcie zwycięstwem 7:6. 

Te rezultaty pozwa-
lały z umiarkowa-
nym optymizmem 
spoglądać w przy-

s z ł o ś ć ,  k t ó r a 
jednak brutal-
nie sprowa -
dziła łodzian 
n a  z i e m i ę .  

W pięciu kolej-
nych meczach 
AZS PŁ UMED 
Cochise Burger 
nie powiększył 

bowiem swojego 
k a p i t a ł u .  A k a -

d e m i c y  z d o b y l i 
w tych meczach 
czternaście goli ,  
a stracili 67. Seria 

p o r a ż e k  z n a -
lazła też swoje 
odbicie w tabeli,  

w której zespół z Łodzi 
spadł z piątego na siódme 
miejsce. Na szczęście ry-
wale w walce o utrzyma-
nie również nie grzeszyli 
skutecznością, więc misja 
ratowania ekstraligi nie 
jest skazana na porażkę. 
Po sześć punktów mają 
bowiem na koncie rów-
nież dwie drużyny wy-
przedzające naszych uni-
hokeistów: JohnnyBros 
Olimpia Osowa Gdańsk  
i KS Górale Nowy Targ. 
Stawkę zamyka KS Loko-
motiv Czerwieńsk, który 
zgromadził do tej pory 
tylko trzy oczka i jeśli nie 
poprawi swojej pozycji, to 
spadnie z ekstraligi.

Decydujące starcia
Końcówka rozgrywek 
zapowiada więc ogrom-
ne emocje. Można jednak 
zaryzykować stwierdze-
nie, że o losie łodzian 
z a d e c y d u j ą  w y n i k i 
dwóch nadchodzących 
spotkań. W 10. i 11. ko-
lejce nasz zespół będzie 
gospodarzem meczów 
z drużynami, z którymi  
w pierwszej rundzie wy-
grał wyjazdowe starcia. 
W sobotę 22 stycznia AZS 
PŁ UMED Cochise Bur-
ger podejmie Lokomotiv 
(godz. 19), a 13 lutego 
zmierzy się z Góralami. 
Jeśli na boisku w Zatoce 
Sportu zainkasuje pełną 
pulę, to utrzymanie bę-
dzie miał na wyciągnię-
cie ręki. 
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Mecze AZS PŁ UMED Cochise Burger 
można oglądać w Zatoce Sportu

Dwa najbliższe
spotkania będą
szalenie istotne
dla łódzkiej
drużyny

Dziewięć kolejek mają już za 
sobą zespoły występujące  
w ekstralidze unihokeja mężczyzn. 
Jedną z ośmiu drużyn rywalizują-
cych w najwyższej klasie rozgryw-
kowej jest AZS PŁ UMED Cochise 
Burger Łódź. Nasi akademicy 
zdobyli do tej pory sześć punktów  
i z takim dorobkiem zajmują ak-
tualnie siódmą lokatę. Czeka ich 

więc zacięta walka 
o utrzymanie.

WALCZĄ
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ŁÓDZKA POGODYNKA
3°C

19.01
ŚRODA Imieniny 

obchodzą:
Henryk, Mariusz,
Sebastian, Bernard,
Erwin, Jan

1°C

20.01
CZWARTEK Imieniny 

obchodzą:
Bazyli, Fabian,
Sebastian, Cyprian
Euzebiusz, Fabia

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC,

19 stycznia 1967 r. otwarto 
przy pl. Dąbrowskiego Teatr 
Wielki w Łodzi, specjalizujący 
się w wystawianiu oper i ba-
letów, a także operetek i mu-
sicali. To druga pod wzglę-
dem wielkości scena operowa 
w Polsce. Nie uda się w krót-
kiej notatce zawrzeć ponad 
50 lat historii tej ważnej dla 
miasta instytucji kultury, se-
tek premier, tysięcy spektakli, 
festiwali i innych wydarzeń 
artystycznych z udziałem 
wybitnych dyrygentów, mu-
zyków, śpiewaków, tancerzy. 
Możemy jednak wspomnieć 
o samej inauguracji placów-
ki, która była kontynuato-
rem poprzedniczki – Opery 
Łódzkiej (1954–1966), wystę-

pującej wówczas gościnnie 
w dużo skromniejszym skła-
dzie w łódzkich teatrach. 
Nowa scena otrzymała nazwę 
Teatr Wielki, która nawiązy-
wała do istniejącego w Łodzi 
w latach 1901–1920 teatru 

PIERWSZE OPISY MIASTAPIERWSZE OPISY MIASTAŁÓDZKIE 
GAWĘDY

Skąpe informacje o daw-
ne j  Łodzi  uzupełnia ją 
w kolejnych wiekach do-
kumenty, odnoszące się 
do kondycji miasta. Po-
wszechne spisy ludności 
nie były wówczas znane, 
ale przed 1777 rokiem ich 
rolę spełniały w pewnym 
stopniu akty wizytacji, 
w których wydelegowani 
urzędnicy spisywali miesz-
kańców i ich stan mająt-
kowy. Dzięki temu mamy 
ogólny, choć niepełny, 
obraz miasta. Pierwszego 
tego typu opisu Łodzi do-
konano 24 lutego 1760 r. 

A oto jego treść:
„Na trakcie wiodącym 
od Piotrkowa do Torunia 
i od Brzezin ku Wielko-
polsce leży mieścina rolni-
cza na włókach 28, przy-
miarkach 84, placach 80 
i ogrodach 45. Zabudowań 
liczy 64, placy pustych 24. 
Mieszczan według zajęć po-
siadała: kołodziejów 8, szew-
ców 2, krawiec l, kowal 1. Inni 
z furmanek i roli żyli. Wszyst-
kim piwo robić dozwolono, 
a i gorzałkę palić w szynkach 
i gospodach przedawać. 
Młynów ci Łódź trzy miała, 
a to Kulam, Araszt, Księży 
Młyn. Karczem było cztery: 
a to przy ul. Nad Stawem, 

w Rynku Starego Miasta, 
a także tuż przy drodze ku 
Lutomierskowi.
W mieście tylko gorzał-
ka tu palona sprzedawana 
być miała, a kto by cudzą 
przedawał, skonfiskowana 
być ma. Łódź zamieszkują 
71 famili jej łyczków tu-
tejszych, a najsłynniejsze 
z nich są: Drewnowie, Cho-
metki, Chrapki. Ulic Łódź 
liczy cztery, a to Nad Rze-
ką, Drewnowska, Rynek 
i Nad Stawem”. 
I to by było na tyle, choć 
chyba nikt nie przypuszczał, 
że 100 lat później zacznie 
wyrastać tu przemysłowe 
centrum… agr

Rodzinne 
miasto

Fryderyka Sellina przy obec-
nej ul. Legionów 14. 
19 stycznia 1967 r. przed po-
łudniem odbyła się uroczy-
stość ofi cjalna, w której wzięli 
udział goście z kraju i zagra-
nicy, władze oraz przedsta-

WIELKA BUDOWA I TEATRWIELKA BUDOWA I TEATR

Zgodnie z zapowiedzią zaglądamy w karnawale 
do osobliwej książki pana Juliana pt. „Polski słownik 
pijacki i antologia bachiczna”, 
o której sam autor pisał tak:  

Przytoczymy jeszcze inne 
określenia, ale na koniec 
jeszcze Tuwimowski 
żarcik kabaretowy: 

Pannę Amalię Flint, 
c z a r n o w ł o s ą ,  s m a -
głą i smukłą osóbkę 
znały z uwagi na jej 
n i e p r z e c i ę t n ą  u r o -
dę całe Bałuty i Stare 
Miasto. Dziewczyna 
była żywiołowa, rzec 
by można płomienna, 
a na dodatek posażna. 
Mężczyźni kochali się 
w niej, ale czuli respekt 
i nieśmiało startowali 
w konkury. 
Amelcia sama postano-
wiła wybrać kawalera 
i  pokochała  Mońka 
Grynberga, który cie-
szył się dla odmiany 
p o w o d z e n i e m  p o -
śród łódzkich panien, 
zwłaszcza że jego ro-
dzina prowadziła ma-
nufakturę pończoch 
i trykotaży przy ulicy 
Północnej.
Owładnięty uczuciem 
ognistej Flintówny nie 
kwapił się jednak pójść 
od razu pod ślubną 
chupę i nadal intere-
sował się ślicznotkami 
z łódzkiej starówki. 
Podczas jednej z po-
tańcówek w sali „Eu-
ropejskiej” przy ulicy 
Zgierskiej Moniek ad-
orował wyraźnie Lonię 
Blumberg, prowadzą-

cą sklep z dywanami 
i gobelinami. Gdy para 
gruchała sobie w ką-
ciku za fortepianem, 
wyrosła przed nimi 
jak spod ziemi Amalia 
z rozwianymi włosa-
mi i od razu wbiła się 
paznokciami we włosy 
rywalki, podrapała też 
uróżowane policzki 
i podarła na strzępy 
wytworną suknię z ta-
fty. Lonia została tylko 
w biustonoszu i cał-
kiem wytwornym des-
sous. 
Grynberg został pu-
blicznie wielokrotnie 
spoliczkowany i dostał 
jeszcze od Melci panto-
fl em po głowie.
Tak zakończyły się 
miłosne manewry na 
parkiecie w „Europej-
skiej”, choć cała spra-
wa znalazła swój finał 
w sądzie, który za po-
bicie panny Blumberg 
skazał Amalię Flint na 
50 zł grzywny z zamia-
ną na tydzień aresztu. 
Krewka panna wyku-
piła się oczywiście, 
a Moniek miał już do-
syć namiętnych przy-
gód i szybko zakończył 
obie znajomości. Mą-
dry chłopak… agr

NAMIĘTNY TRÓJKĄTNAMIĘTNY TRÓJKĄT

„Cóż dopiero, gdy dostanie się do „Cóż dopiero, gdy dostanie się do 
rąk mistrzów i adeptów wysokiego rąk mistrzów i adeptów wysokiego 
kunsztu pociągania z butelki. kunsztu pociągania z butelki. 
Jakie piękne możliwości, jakie Jakie piękne możliwości, jakie 
rozległe perspektywy otworzą się rozległe perspektywy otworzą się 
rodzimym moczygębom, łykaczom, rodzimym moczygębom, łykaczom, 
dybidzbanom i szmirusom! Pĳ ak dybidzbanom i szmirusom! Pĳ ak 
bywał dotychczas nietrzeźwy, wla-bywał dotychczas nietrzeźwy, wla-
ny, zawiany, ululany, wstawiony, 

urżnięty - a tu dowie się nagle, 
że i na trzysta innych sposobów że i na trzysta innych sposobów 
może być pĳ any. Golił sznapsa, może być pĳ any. Golił sznapsa, 
trąbił gorzałkę, wcinał monopolkę trąbił gorzałkę, wcinał monopolkę 
- teraz będzie mógł szmarnąć ślepu-- teraz będzie mógł szmarnąć ślepu-
chy, siec smołsko, dusić dryzelichę chy, siec smołsko, dusić dryzelichę 
i szwiecować grybsbubę. Żyć nie i szwiecować grybsbubę. Żyć nie 
umierać! Varietas delectat!” umierać! Varietas delectat!” (Zmien-(Zmien-
ność sprawia przyjemność – przyp. red.).

wiciele świata artystyczne-
go i kulturalnego. Podczas 
koncertu inauguracyjnego 
wykonano m.in. uwerturę 
do opery „Halka” Moniuszki 
i arię z opery „Kniaź Igor” 
Borodina, arię Hanny z opery 
„Straszny dwór” Moniuszki 
oraz fragmenty z opery „Car-
men” Bizeta. Na swój Teatr 
Wielki łodzianom przyszło 
trochę poczekać, bowiem 
budowa obiektu wg projek-
tu Józefa i Witolda Korskich 
oraz Romana Szymborskiego 
rozpoczęła się w 1949 r. trwa-
ła 17 lat! Ale warto było cze-
kać, bo mamy w Łodzi jedną 
z większych scen operowych 
w Europie, a dodajmy, że po 
modernizacji także bardzo 
nowoczesną. agr

Kolejne wydanie w piątek
21 stycznia

GALERIA ŁÓDZKICH 
MURALI

Mural autorstwa Gregora – Grzegorza Gonsiora 
na ścianie kamienicy przy ul. Kilińskiego 45 Teatr Wielki w Łodzi w latach 50. Foto Ignacy Płażewski

„Znam 94-letniego starca, który całe 
życie pił, dziś jeszcze pĳ e i jest zdrów jak 
ryba. Brat jego natomiast nie brał nigdy 
kropli do ust i umarł, mając dwa lata.”

Przytoczymy jeszcze inne 
określenia, ale na koniec 

ny, zawiany, ululany, wstawiony, ny, zawiany, ululany, wstawiony, 

ŁODZIANIZMY

Te dwa określenia funk-
cjonują w łódzkim słow-
nictwie do dziś i odnoszą 
się do czegoś efektownego 
i nadzwyczajnego. Kolacja 
była przyrządzana na cy-
cuś albo obiad był cymes. 
Mają te wyrazy także 
szersze nie tylko kulinar-
ne znaczenie, choć cymes 
wywodzi się bezpośred-
nio z kuchni żydowskiej 
i jest nawet nazwą specjal-
nej potrawy. 
W innym kontekście tym 
mianem określić można 
wszystko, co dobre, np. 
robota wykonana na cy-
cuś albo że taka posada to 
cymes. 
Podobnie przy dobrze 
wykonanej pracy mówi-
my czasem jeszcze, że to 
cycuś glancuś, a słowem 
cymes może być także 
określane wiele innych 
rzeczy, np. ładne auto, 
urządzenie mieszkania 
czy nawet w odniesieniu 
do urody. Słychać także 
często zdrobniałą formę – 
cymesik. agr

CYCUŚ I CYMESCYCUŚ I CYMES

KARTKA Z KALENDARZA

Ławeczka Ławeczka 
TuwimaTuwima

Bachanalia
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