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NA SYGNALENA SYGNALE
CIEMNA STRONA MIASTA

Łódzcy policjanci w nocy 
z 23 na 24 września otrzy-
mali zgłoszenie o niszcze-
niu aut na osiedlowym 
parkingu przy ul. Wodnej. 
Mieszkaniec pobliskiego 
bloku usłyszał dźwięk tłu-
czonego szkła, a kiedy pod-
szedł do okna, zobaczył 
mężczyznę, który demolo-
wał auta. Świadek natych-
miast zaalarmował policję.
Mundurowi znaleźli nie-
daleko miejsca zdarzenia 
mężczyznę, który odpo-

wiadał rysopisowi poda-
nemu przez zgłaszające-
go. Dwudziestojednoletni 
łodzianin przyznał się 
do rozboju. Badanie 
alkomatem wykazało 
w jego organizmie po-
nad 1,5 promila alkoho-
lu. Wandal został zatrzy-
many w policyjnej celi. 
Przestępstwo zniszczenia 
mienia zagrożone jest karą 
pozbawienia wolności do 
lat 5.

rd

PIJANY WANDAL NISZCZYŁ SAMOCHODY SCHRONISKO W ŁODZI

Od poniedziałku (3 paździer-
nika) w parkomatach łódzkiej 
Strefy Płatnego Parkowania 
można płacić Kartą Łodzia-
nina. A to niejedyne udogod-
nienie, które przygotowano 
dla łódzkich kierowców!

Zarządzanie łódzką Stre-
fą Płatnego Parkowania 
przejął nowy operator. 
Stawki opłat pozostają bez 
zmian, nowe są natomiast 
parkomaty oraz udogod-
nienia dla mieszkańców 
Łodzi. Znacznie zwiększą 
się możliwości mobilnych 

płatności – parkomaty ob-
sługują aż osiem aplika-
cji mobilnych: AnyPark, 
ePark, mPay, SkyCash, 
MoBILET, Flowbird City 
Park App i Kartę Łodzia-
nina. Wszystkie można 
pobrać za darmo z Google 
Play (dla systemu Andro-
id) lub App Store (dla iOS).

Jak zapłacić za parking 
Kartą Łodzianina?
Za parkowanie w SPP moż-
na zapłacić przez aplikację 
Karta Łodzianina, która 
została zaktualizowana, by 

zapewnić to 
udogodnie-
nie jej po-
siadaczom. 
Nie są to 
płatności 
prepaido-
we, co 
oznacza, 
że nie 
t r z e b a 
d e p o n o w a ć 
na karcie żadnych kwot. 
Każdy posiadacz aplikacji 
może na smartfonie kupić 
dowolny bilet na odpowia-
dającą mu kwotę czy czas 

parkowania, 
a aplikacja automatycznie 
pobierze opłatę z banko-
wego konta przypisanego 
aplikacji.  red
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a aplikacja automatycznie 
pobierze opłatę z banko-
wego konta przypisanego 

red

KARTĄ ŁODZIANINA!
ZAPŁAĆ ZA PARKING

Czterysta czterdzieści nowych parkomatów 
wyposażono w duże wyświetlacze z klawiaturą 
dotykową oraz zapewniający większą żywotność 
akumulatorów panel słoneczny. Obok każdego 
z nich umieszczony jest maszt z chorągiewką 
z literą P na tle w kolorze odpowiadającym da-
nej podstrefi e: niebieski – A, żółty – B, zielony 
– C i fi oletowy – D. 

INFO

FOT.LODZ.PL

FOT.LODZ.PL

ALE JAZDA!

Weekendowe święto driftu w Łodzi zgromadziło na Moto Arenie kilkadziesiąt tysięcy osób! 
Radość polskich kibiców była wielka, bo całą serię Drift Masters European Championship 
wygrał Piotr Więcek!

W październiku prowa-
dzone będą prace ser-
wisowe oraz przegląd 
miejskiego systemu 
alarmowania i ostrzega-
nia ludności na terenie 
Łodzi. 
Dlatego od 4 do 21 
października, w godz. 
8:00–17:00, na 5 sekund 
mogą być załączane po-
jedyncze syreny syste-
mu. Uspokajamy, to nie 
alarm, a jedynie testy 
techniczne!

UWAGA!

Reprezentacja Polski awan-
sowała do kolejnej rundy 
siatkarskich Mistrzostw Świa-
ta kobiet, która od wtorku 
(4 października) będzie roz-
grywana w Łodzi.

Nasza kadra wystąpi w Atlas 
Arenie cztery razy – wszystkie 
mecze rozpoczną się o godz. 
20:30. We wtorek (4 paździer-
nika) Polki zmierzą się z repre-

zentacją Serbii, w środę (5 paź-
dziernika) rywalkami naszych 
zawodniczek będą siatkarki 
z USA, natomiast w piątek 
(7 października) Polki zagrają 
z Kanadyjkami. Ostatni mecz 
tej rundy zostanie rozegra-
ny w sobotę (8 października) 
z drużyną Niemiec. Wtedy 
dowiemy się, czy Polki trafi ą 
do ⅛ fi nału imprezy.       

PB

w Atlas Arenie

parkowania, 
a aplikacja automatycznie a aplikacja automatycznie 
pobierze opłatę z banko-pobierze opłatę z banko-
wego konta przypisanego wego konta przypisanego 
aplikacji.  

a aplikacja automatycznie 
pobierze opłatę z banko-
wego konta przypisanego 

SIATKARKI ZAGRAJĄSIATKARKI ZAGRAJĄ
Bilety na mecze są do-
stępne po zeskanowaniu 
kodu QR. 

To bardzo delikatny i wraż-
liwy pies. Jeśli prawdą jest, 
że oczy są zwierciadłem 
duszy, to… dusza Oreo jest 
bardzo smutna.

Oreo do schroniska 
trafi ł w czerwcu 

2021 r. i chociaż 

jest bardzo dzielny, na-
dal trudno mu się tutaj 
odnaleźć. Ten trzyletni 
psiak potrzebuje bli-
skości człowieka, ale ta 

bliskość to kwestia cza-
su. Nie jest wylewny 

w stosunku do ob-
cych, ale gdy już ko-
goś pozna, chętnie 

daje się głaskać, roz-
daje buziaki i wpycha się 

na kolana. Boi się hałasu 
i gwałtownych ruchów, 
dlatego powinien trafi ć 
do domu, gdzie nie ma 
dzieci i zwierząt.
Osoby zainteresowane roz-
paleniem iskierek radości 
w oczach Oreo proszone są 
o kontakt ze schroniskiem: 
schronisko.biuro@o2.pl

RedSc
FOT. SCHRONISKO

Oreo Cię pokochanemu przez zgłaszające-
go. Dwudziestojednoletni 
łodzianin przyznał się 
do rozboju. Badanie 
alkomatem wykazało 
w jego organizmie po-
nad 1,5 promila alkoho-
lu. Wandal został zatrzy-
many w policyjnej celi. 
Przestępstwo zniszczenia 
mienia zagrożone jest karą 
pozbawienia wolności do 

rd

duszy, to… dusza Oreo jest 
bardzo smutna.

Oreo do schroniska 
trafi ł w czerwcu 

2021 r. i chociaż 

jest bardzo dzielny, na-
dal trudno mu się tutaj 
odnaleźć. Ten trzyletni 
psiak potrzebuje bli-
skości człowieka, ale ta 

bliskość to kwestia cza-
su. Nie jest wylewny 

w stosunku do ob-
cych, ale gdy już ko-
goś pozna, chętnie 

daje się głaskać, roz-
daje buziaki i wpycha się 

Oreo Cię pokocha
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MIELCZARSKIEGO
będzie woonerfembędzie woonerfem

Jest zielone światło dla 
przebudowy kolejnej 
ulicy w centrum Łodzi. 
Można już podpisywać 
umowę, a za kilka tygo-
dni na ul. Mielczarskiego 
zobaczymy drogowców.

Ul.  Mielczarskiego 
zmieni się w woonerf 
– miejsce przyjazne 
do życia i odpoczyn-
ku. Nadal będzie ulicą 
jednokierunkową, ale 
poza tym ruch zostanie 
uspokojony, pojawią się 
zieleńce i nowe meble 
miejskie, w tym ławy. 
Znajdą się tu także ka-
meralne place sprzy-
jające zatrzymaniu się 
wśród zieleni. Nowa 
nawierzchnia ulicy zro-
biona będzie z jasnych 
oraz ciemnych pasów 
płyt i kostki. Ponieważ 
przy ul. Mielczarskie-
go mieszka wiele osób, 
liczba miejsc postojo-
wych zostanie niemal 
w pełni zachowana.
W ramach inwesty-
c j i  powstaną także 
dwa zielone pasaże. 

P i e r w s z y  p o ł ą c z y 
ul .  Mielczarskiego 
i Ogrody Karskiego – 
wyznaczony zostanie 
w miejscu dzikiej ścież-
ki wydeptanej przez 
mieszkańców pomię-
dzy budynkami przy 
ul. Mielczarskiego 33 
i 35. Drugim pasażem 
będzie pieszo-rowe-

rowe przebicie obok 
posesji przy ul. Miel-
czarskiego 25.

To nie koniec 
zmian
Ul.  Mielczarskiego 
wkrótce wypięknieje 
nie tylko za sprawą 
przebudowy w wo-
o n e r f .  P r z y  u l i c y 

prowadzone są także 
remonty czterech ka-
mienic (pod nume-
rami 3, 15, 22 i 33). 
Wszystkie mają być 
gotowe w 2023 r. Naj-
bliżej końca jest mo-
dernizacja budynku 
pod n u m e r e m 

5. Trwa tu 
j u ż  w y -

kańczanie – malowa-
nie ścian i układanie 
płytek, na fasadzie 
kończone są  prace 
przy sztukateriach, 
montowane są ogro-
dzenie i trejaże. Finał 
tej inwestycji zapla-
nowano na marzec. 

ML
FOT. MAT. PRAS.

Rozrasta się pierwsze osie-
dle mieszkaniowe w No-
wym Centrum Łodzi. Przy 
ul. Tramwajowej 7/9 uroczy-
ście wmurowano akt erek-
cyjny pod budowę kolejnych 
dwóch budynków wieloro-
dzinnych na osiedlu Primo 
warszawskiej fi rmy dewelo-
perskiej Profbud.  
Na działce odkupionej 
od Uniwersytetu Łódz-
kiego staną dwa nowe 
budynki o wysokości 
pięciu kondygnacji, 
z fasadami, które ozdobią 
ceglane elementy. Znaj-
dzie się w nich ok. 110 
mieszkań, a na parterze 
od strony ulicy – lokale 
h a n d l o w o - u s ł u g o w e . 
Deweloper zapowiada 
szeroki wybór mieszkań 
– od jedno- do cztero-
pokojowych. Wszyst-
kie będą miały balkony 
i loggie, a te na parte-
rze – prywatne 

ogródki. Na najwyższych 
kondygnacjach zapla-
nowane są penthouse’y 
z tarasami na dachu. We-
wnętrzne patio będzie 

wspólnym dla mieszań-
ców terenem zielonym 
z trawnikami, krzewami, 
ławkami oraz placem za-
baw dla dzieci. Planowa-
ny termin oddania inwe-
stycji to I połowa 2024 r.

Lex deweloper  w NCŁ
Na tym nie kończą się 
plany Profbudu w NCŁ. 
Powstanie także IV etap 
osiedla Primo – dzięki za-
stosowaniu specustawy 
„lex deweloper” na par-

celi przy ul. Lindleya 
8 stanie kolejny dom 
wielorodzinny z 310 
mieszkaniami. Wnio-
sek o lokalizację dla 
tej inwestycji uzy-
skał akceptację Rady 
Miejskiej w Łodzi. 
Budowa ma się roz-
począć na początku 
2023 r. (pj)

ul. Mielczarskiego 33 
i 35. Drugim pasażem 
będzie pieszo-rowe-

nie tylko za sprawą 
przebudowy w wo-
o n e r f .  P r z y  u l i c y 

pod 
5. Trwa tu 
j u ż  w y -

w Nowym Centrum Łodzi
BUDUJĄ MIESZKANIABUDUJĄ MIESZKANIA

Remonty łódzkich dróg nie 
zwalniają tempa. Rozpoczy-
nający się tydzień będzie 
obfi tował zarówno w początki 
prac na nowych ulicach, jak 
i kolejne etapy trwających już 
remontów.

Od wtorku (4 paździer-
n ika)  wykonawca pla-
nuje wejść z pracami na 
al. Matek Polskich, co bę-
dzie skutkowało koniecz-
nością wprowadzenia tam 
ruchu jednokierunkowego. 
Remont alei jest konieczny, 
gdyż jest to jedyna droga, 
która łączy poszczególne 
oddziały i klinki Centrum 
Zdrowia Matki Polki. Po 
modernizacji aleja zyska 
nową nawierzchnię, chod-
niki, przystanki autobuso-
we, a także zieleńce.
Od środy (5 października)
rozpocznie się kolejny etap 
remontu ul. Kaczeńcowej. 
Tym razem wykonawca 
będzie prowadził prace na 
odcinku pomiędzy ulica-
mi Aleksandrowską i św. 
Teresy od Dzieciątka Je-

zus. Kaczeńcowa jest jedną 
z ważniejszych ulic Teofi-
lowa, dlatego na jej remont 
czekało wielu mieszkań-
ców.
Od czwartku (6 paździer-
nika)  na remontowanej 
ul. Puszkina nastąpi prze-
łożenie ruchu na część za-
chodnią, ale nie spowoduje 
to większych zmian dla 
kierowców. rd
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Lp.

Położenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej nieruchomości lokalowej

Nr księgi wieczystej nieruchomości 
gruntowej zabudowanej

Powierzchnia 
nieruchomości 
lokalowej [m2]

udział w częściach 
wspólnych 

nieruchomości

Cena 
wywoławcza 

nieruchomości 
lokalowej

[zł]

Wadium
[zł]

1.
ul. Sukiennicza 7, lokal mieszkalny nr 40

KW LD1M/00185496/7
KW LD1M/00046019/4

38,30
____________

5/1000
200 000 20 000

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność 
Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy:

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej nieruchomości 
gruntowej zabudowanej

Obręb,

nr działki,

powierzchnia
działki [m2]

Powierzchnia lokalu [m2]
udział w częściach 

wspólnych nieruchomości

Cena wywoławcza
łączna

[zł]

Wadium
[zł]

1.
ul. Stanisława Przybyszewskiego 5 
lokal mieszkalny nr 24
KW LD1M/00088518/8

G-3

78

871

15,63
____________

0,012
80 000 8 000

2.

ul. Orla 9*1

lokal mieszkalny nr 1
KW LD1M/00088487/1

S-7

112

839

58,89
____________

0,045

320 000 32 000

3.

ul. płk. Jana Kilińskiego 162
lokal mieszkalny nr 85
KW LD1M/00082852/9

W-25

38/2

1281

13,23
____________

0,006

70 000 7 000

*1/ Zgodnie z zarządzeniem Nr 4216/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, zmienionym zarządzeniami 
Prezydenta Miasta Łodzi: Nr 7257/VII/17 z dnia 20 listopada 2017 r., Nr 3397/VIII/20 z dnia 28 lutego 2020 r. i Nr 6843/VIII/21 z dnia 26 marca 2021 r., budynek objęty został gminną 
ewidencją zabytków.

Sprzedaż lokali zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 
1301, 1488 i 1561).

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu 3 listopada 2022 r. o  godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, Duża Sala Obrad.
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI O PRZETARGU zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Zbywania 
i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (IV p.). Ogłoszenie publikowane jest również na stronie internetowej pod adresami: https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/
nieruchomosci-na-sprzedaz/sprzedaz-nieruchomosci/, https://nieruchomosci.uml.lodz.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/
przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 468, 457, 
457a) oraz pod numerem telefonu: (42) 638 - 54 – 73, 638 - 45 - 83, 638 – 44 - 14.

Sprzedaż nieruchomości lokalowej zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488 i 1561).

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu 3 listopada 2022 r. o  godz. 12:00  w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 
104, Duża Sala Obrad.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI O PRZETARGU zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu wywieszone jest na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (IV p.). Ogłoszenie 
publikowane jest również na stronie internetowej pod adresami: https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/sprzedaz-
nieruchomosci/, https://nieruchomosci.uml.lodz.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-
miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, 
w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 468, 457) oraz pod numerem telefonu: (42) 638 - 45- 83, 638 – 44 - 14.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Miasta Łodzi usytu-
owanej w budynku położonym w Łodzi przy ul.:

Na terenie Łodzi 
świadczona jest 

nieodpłatna pomoc 
na podstawie ustawy 

z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej.

Szczegółowe informacje wraz 
z wykazem punktów oraz 

listą jednostek nieodpłatnego 
poradnictwa dostępnego dla 
mieszkańców znajdują się na 

stronie: 
https://uml.lodz.pl/

nieodplatna-pomoc-prawna

Umawianie wizyt 
pod numerem telefonu:

42 638 44 44.
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Zgrane pokolenia
W godz. 17:00–19:00 Stowa-
rzyszenie Grupa Nowopoleska 
zaprasza do Miejskiej Strefy 
Kultury Ośrodek Karolew 
(ul.  Bratysławska 6A) na 
spotkanie z grami planszo-
wymi dla seniorów. Wśród 
dostępnych propozycji znajdą 
się szybkie gry towarzyskie, 
trenujące umysł gry logicz-
ne, integrujące pokolenia 
gry familijne oraz ćwiczące 
pamięć klasyczne gry plan-
szowe i karciane. Udział jest 
bezpłatny, obowiązują zapisy: 
501 939 033.

DZIEJE SIĘ WE
WTOREKWTOREK

Fitness 
na Radogoszczu
O godz. 8:00 na Fitness na 
Radogoszczu zaprasza Biblio-
teka Miejska w Łodzi fi lia nr 10 
(ul.  11 Listopada 79). Udział 
jest bezpłatny, obowiązują 
zapisy na dzień przed spotka-
niem: 571 553 010.

Warsztaty 
storytellingu
O godz. 17:00 w Bibliotece 
Gdańskiej (ul. Gdańska 8) 
rozpoczną się warsztaty sto-
rytellingu dla dzieci i senio-
rów w oparciu o kostki „Story 
cubes”. Warsztaty z kostkami 
świetnie stymulują rozwój 
językowy i wpływają na po-
szerzenie słownictwa dzieci, 
pomagając im także w ćwicze-
niach nad tworzeniem rozbu-
dowanych wypowiedzi. Zajęcia 
międzypokoleniowe będą miały 
charakter integrujący różne 
grupy wiekowe. Wstęp wolny.
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Tegoroczna edycja Festiwalu 
Kamera Akcja to 72 pokazy 
kinowe, 40 fi lmów pełnometra-
żowych i aż 20 przedpremier! 
Oprócz tego w programie zapla-
nowano także dyskusje, spotka-
nia oraz warsztaty. 

Trzynasta edycja Festiwalu 
Kamera Akcja odbędzie się 
w dniach 13–16 październi-
ka. Tym razem w programie 

znalazła się rekordowa liczba 
przedpremierowych poka-
zów, w tym takich filmów 
jak nagrodzony Złotą Palmą 
w Cannes „Blisko” Lukasa 
Dhonta, zdobywca Złotego 
Niedźwiedzia na Berlinale 
„Alcarràs” Carli Simon, nie-
kwestionowany zwycięzca 
MFF w Wenecji „Zdarzyło 
się” w reżyserii Audrey Di-
wan czy „The Silent Twins” 

A g n i e s z k i 

Smoczyńskiej, które po pre-
mierze w prestiżowej sekcji 
Un Certain Regard w Cannes 
zgarnęły Złote Lwy. 
Wszystkie  wydarzenia 
organizowane są w łódz-
kiej Szkole Filmowej przy 
ul. Targowej 61/63. Karnet 
na festiwal kosztuje 99 zł, bi-
lety na pojedyncze seanse: 9 
i 19 zł, do kupienia na stronie 
www.kamerakacja.com.pl. 

RedKu

„Miasto-Moda-Maszyna”, czyli 
wystawa stała w Centralnym 
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 
została uhonorowana Sybillą – 
najbardziej prestiżową nagrodą 
w polskim świecie muzealnym. 

Konkurs na Wydarzenie 
Muzealne Roku „Sybilla” or-
ganizowany przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego oraz Instytut Muze-
alnictwa i Ochrony Zbiorów 
od ponad 40 lat nagradza 
i upowszechnia najwybitniej-
sze osiągnięcia ze wszystkich 
obszarów działalności muze-
alnej. 
Spośród setek zgłoszeń z ca-
łego kraju złożone z eksper-
tów jury pod kierownictwem 
prof. dr hab. Joanny Sosnow-

skiej z Instytutu Sztuki PAN 
w Warszawie wyłoniło 15 
najlepszych wystaw, projek-
tów badawczych, konser-
watorskich i edukacyjnych. 
W kategorii „nowe i zmo-
dernizowane wystawy stałe” 
zwyciężyła ekspozycja „Mia-
sto-Moda-Maszyna” CMWŁ. 

red

Dyskusje
14 października, godz. 15:00
Klapki na oczach. Promocja 
w branży fi lmowej 
15 października, godz. 15:00
Trendy w treściach. Jak tra-
fi ć w gusta widowni? 
16 października, godz. 15:00
Krytycznie do szpiku kości. 

O krytyce fi lmowej

Warsztaty
15 października, godz. 12:00
W rytmie scenariusza. 
Warsztaty storytellingu 
z Tomaszem Habowskim 
16 października, godz. 10:00
Praca krytyka filmowego 
bez tajemnic 
15 października, godz. 10:00
Mam parę uwag. Warsztaty 
Filmwebu
Wydarzenia specjalne
13 października, godz. 18:00
Gala otwarcia festiwalu, 
case study „Silent Twins” 
z Agnieszką Smoczyńską
16 października, 19:00
Zamknięcie 13. FKA. Pokaz 
fi lmu „IO” reż. Jerzy Skoli-
mowski
14 października, godz. 22:00
VHS HELL LIVE: „Zwol-
nienie warunkowe” reż. 
Patrick G. Donahue 

FOT. LODZ.PL

INFO
Szczegółowy program festi-
walu dostępny po zeskanowa-
niu kodu QR.

Muzealny Oskar

KAMERA AKCJA!
HARMONOGRAM

grupy wiekowe. Wstęp wolny.

sto-Moda-Maszyna” CMWŁ. 
red

„Silent Twins”,
reż. Agnieszka Smoczyńska

„Piosenki o miłości”,
reż. Tomasz Habowski

„Kiedyś byliśmy dzieciakami”,
reż. Eddie Martin

„Najgorszy człowiek na świecie”,
reż. Joachim Trier

INFO
Wystawę „Miasto-Moda-Maszyna” można oglądać w Centralnym Muzeum Włó-
kiennictwa (ul. Piotrkowska 282) w środy i niedziele w godz. 12.00–17.00 oraz 
od czwartku do soboty w godz. 12.00–19.00.
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Współcześni seniorzy chętnie 
ubierają się zgodnie z tren-
dami, chcąc wyglądać nieco 
młodziej i bardziej stylowo. 
Archaiczne poglądy, według 
których mężczyznom nie wy-
pada troszczyć się o swoją 
aparycję, na szczęście odeszły 
w zapomnienie. Co powinno 
się znaleźć w szafi e mężczyzny 
60+, aby wyglądał nowocześnie 
i z klasą?

Dojrzali mężczyźni nie po-
winni unikać nowoczesnej 
odzieży. Śmiało mogą brać 
przykład z seniorek – wie-
le z nich nie boi się ubierać 
w zgodzie z panującymi 
trendami. Z bogatej oferty 
modnych ubrań najlepiej 
wybierać te, w których 
czujemy się komfortowo, 
lub postawić na połączenie 
nowoczesności z klasyką. 
Dobrze ubranym warto być 
nie tylko od święta! Co za-
tem powinno znaleźć się w 
szafi e seniora, aby mógł on 
komponować zestawy na 
różne okazje? 

Koszule
Każdy mężczyzna powinien 
mieć w szafie bawełniane 
koszule – co najmniej jedną 
elegancką (białą lub jasnonie-
bieską) i kilka modeli mniej 
formalnych, w ulubionych 
kolorach i wzorach. Plusem 
koszul jest to, że można je 
nosić zarówno do swetrów, 
jak i marynarek. Dobrze 
wyglądają z krawatem lub 
rozpięte pod szyją. W zesta-
wieniu z jeansami tworzą 
casualową (codzienną) sty-
lizację.

Marynarki
Marynarki można nosić 
zarówno do eleganckich, 
jak i swobodnych stylizacji. 
W zależności od okazji łącz 
je z gładkimi T-shirtami i je-
ansami lub z koszulami oraz 
eleganckimi spodniami. 
Warto mieć w szafie kilka 
marynarek w uniwersalnych 
kolorach – granatowym, sza-
rym, beżowym oraz w deli-
katną kratkę. Odważniejsi 
seniorzy mogą postawić na 

bardziej wyraziste bar-
wy, które doda-

dzą im szyku.

Spodnie
Kilka par spodni to podsta-
wa w szafie każdego męż-
czyzny. W zależności od kro-
ju, kolorystyki czy materiału 
pozwalają tworzyć zestawy 
na różne okazje. Eleganckie 
czarne, beżowe lub grana-
towe, połączone z marynar-
ką, będą częścią stylizacji 
na wyjątkowe okazje. Na co 
dzień idealne będą jeansy. 
Warto mieć w swojej szafie 
co najmniej dwie pary takich 
spodni, najlepiej w dwóch 
kolorach: czarnym i niebie-
skim. 

Bluza dresowa
Bluza dresowa z kapturem 
to wygodny element garde-
roby. Do niedawna kojarzyła 
się głównie z odzieżą sporto-
wą lub gronem sympatyków 
drużyn piłki nożnej. Dziś na-
leży do kategorii ubrań okre-
ślanych jako „smart casual”, 
czyli sportowa elegancja. Jest 
praktyczna i sprawdza się 

nie tylko w dre-
sowych styliza-

cjach. Dobrze 
wygląda też 
z jeansami 
i  sporto-
wymi bu-
tami.

T-shirty
Idealną bazą dla wielu sty-
lizacji są klasyczne męskie 
koszulki pod szyję lub z de-
koltem w serek. Nie może 
zabraknąć ich w szafi e stylo-
wego seniora. Można je nosić 
samodzielnie lub jako dodat-
kową warstwę, np. pod blu-
zę, sweter czy kurtkę – nieza-
leżnie od pory roku. Pasują 
one zarówno do stylizacji ca-
sualowych, jak i tych bardziej 
formalnych.

Swetry
Sweter to niezwykle prak-
tyczna i wygodna część gar-
deroby – pod warunkiem, że 
jest wełniany. Najchętniej wy-
bieranymi przez mężczyzn 
modelami są te klasyczne pod 
szyję lub z dekoltem w serek. 
Dobrze prezentują się zało-
żone na koszulę lub T-shirt. 
Polecane przez stylistów są 
też swetry typu golf oraz roz-
pinane, które z powodzeniem 
mogą zastąpić marynarkę.

Obuwie
Buty są bardzo ważnym 
elementem stylizacji, dla-
tego warto dbać o to, aby 
były z nią spójne. Obuwie 
sportowe i mokasyny będą 
pasować do swobodnych, 
codziennych stylizacji, a wi-
zytowe oxfordy czy brogsy 
– do garnituru lub stylizacji 
z marynarką. Na lato ide-
alne będą modne sandały 
i klapki, a dla ceniących 
sobie wakacyjny luz – prze-
wiewne espadryle.

Akcesoria modnego 
seniora
Pasek – niezbędny dodatek, 
stylem i kolorem dobierany 
do butów lub spodni.
Krawat – ważne, aby miał 
odpowiednią długość. Musi 
nieznacznie zachodzić na 
górną część klamry paska 
do spodni.  
Kolorowe skarpetki – hit 
ostatnich sezonów. Pasują 
każdemu, kto ma odwagę je 
nosić.  

Dobrze ubrany i stylowy 
senior nie musi mieć dużej 
garderoby. Kilkanaście kla-
sycznych, ponadczasowych 
ubrań i kilka dodatków 
w zupełności wystarczy do 
tworzenia różnych zesta-
wów odpowiednich na spo-
tkania z przyjaciółmi, wypa-
dy do miasta czy rodzinne 
imprezy. Dobrze ostrzyżo-
ne włosy, wypielęgnowana 
broda oraz pogodna twarz 
dopełnią wizerunku. Kaba-
retowi Starsi Panowie śpie-
wali „...już szron na głowie, 
już nie to zdrowie, a w sercu 
ciągle maj”. Oby jak najdłu-
żej!

ostatnich sezonów. Pasują ostatnich sezonów. Pasują 
każdemu, kto ma odwagę je każdemu, kto ma odwagę je szafi e seniora, aby mógł on 

komponować zestawy na 
różne okazje? 
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seniorzy mogą postawić na 

bardziej wyraziste bar-
wy, które doda-
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sowych styliza-
cjach. Dobrze 
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SENIORADKA Poniedziałek, 3 października |  nr 114/2022 (197)6

Stylowy senior wcale nie musi mieć w szafi e
dużo ubrań. Wystarczy kilka

ponadczasowych ubrań i dodatków

JAK SIĘ UBIERAĆ PO 60-TCE?
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Do cmentarnej kaplicy wchodzi w wysokim cylindrze i długim fraku. Jej celem jest godne pożegnanie 
zmarłego. Monika Sawicka-Kacprzak to mistrzyni świeckich ceremonii pogrzebowych.

Jest pisarką i tworzy po-
wieści obyczajowe dla do-
rosłych oraz książki dla 
dzieci. Prawie półtora roku 
temu postanowiła zająć 
się jeszcze jedną profesją. 
Momentem przełomowym 
okazał się pogrzeb jej taty, 
który był ateistą. Monika 
Sawicka-Kacprzak wynaję-
ła wtedy mistrza ceremonii.
– Chciałam, żeby ostat-
nie pożegnanie było wy-
jątkowe. A po pogrzebie 
zainspirowałam się tym 
tematem o wiele bardziej – 
opowiada łodzianka.

Trudne początki
Uświadomiła sobie, że 
mogłaby sama wykony-
wać fach mistrza, dlatego 
zaczęła działać. Początki 
nie były łatwe. Przeży-
wała każdą ceremonię, 
ale z biegiem czasu na-
brała większego doświad-
czenia i dzisiaj potrafi  już 
o wiele skuteczniej kontro-
lować emocje.
– Mistrz ceremonii musi 
być silny, ale to wcale nie 
oznacza, że jestem obo-
jętna. Wspieram rodziny 
zmarłych przed, w trakcie 
i po uroczystości – zazna-
cza.
Jej praca polega na żegna-
niu z szacunkiem osób, 
które zmarły. To nie za-
wsze są ateiści. Czasem 
trafi ają się ludzie wyzna-
jący inną religię albo tacy, 
których poglądy zdecydo-
wanie odbiegają od nauk 
Kościoła.

Szczegóły pracy
Na samym początku mi-
strzyni nawiązuje kontakt 
z rodziną zmarłego. Bliscy 
muszą wypełnić kwestio-
nariusz, który zawiera 30 
pytań. Nie mają obowiąz-
ku odpowiadać na każde 
z nich. Monika na podsta-

wie tej ankiety buduje sobie 
w głowie obraz osoby 
i tworzy laudację. Później 
ustala z klientami ewentu-
alne poprawki.
Łodzianka pojawia się na 
uroczystości we fraku i cy-
lindrze albo w specjalnej 
todze. Standardowa cere-
monia rozpoczyna się włą-
czeniem muzyki, którą wy-
biera rodzina. Mistrzyni 
wita przybyłych i wygła-
sza przemowę. Opowiada 
o zmarłym, a całą historię 
dzieli wcześniej na części. 
Pomiędzy nimi snuje roz-
ważania fi lozofi czne zwią-
zane z życiem i śmiercią.
– Zmarłemu trzeba poświę-
cić 100% czasu i uwagi. 
Wspominam tylko dobre 
rzeczy. To nienaruszalne 
zasady mowy pogrzebo-
wej – podkreśla łodzianka.
Uroczystość odbywa się w 
kaplicy, przy grobie lub w sali 
pożegnań zakładu pogrzebo-
wego. Rodzina sama ustala 
konkretne miejsce. Na ogół 
klienci decydują się na wejście 
do kaplicy. Wtedy znajdują 
się tam przez ok. 40 minut, 
a potem następuje przejście 
konduktu do miejsca po-
chówku. Ceremonia przy 
grobie trwa jeszcze ok. 15 
minut.
Nawet jeżeli zmarły był 
ateistą, zebrani często są 
wierzący, dlatego w czasie 
świeckiego pogrzebu ist-
nieje możliwość zmówie-
nia modlitw, np. „Ojcze 
nasz” oraz „Wiecznego od-
poczynku”.

Cechy dobrego 
mistrza
Mistrz ceremonii musi bu-
dzić zaufanie i być empa-
tyczny. Rodzina zmarłego 
powinna czuć się przy nim 
bezpiecznie.
– Do tego zawodu trzeba 
wkładać serce, bo ta praca 

to duża odpowiedzialność. 
To nie są żarty i zabawa, 
pogrzebu nie da się prze-
cież powtórzyć. Każde 
słowo musi być odpowied-
nio wyważone i dobrze 
wypowiedziane. Tak, aby 
zapadło w pamięć. Nie ma 
czasu i miejsca na pomyłki 
– mówi Monika.
Zdaniem łodzianki ostat-
nie pożegnanie powinno 
być momentem niezapo-
mnianym.
– Dużo mówi się o wese-
lach i innych imprezach, 
ale wszyscy szybko chcą 
zapomnieć o pogrzebach. 
To złe myślenie. Bliscy 
żyją we wspomnieniach 
ludzi, a jeżeli pogrzeb był 
piękny, to ci, którzy w nim 
uczestniczyli, będą zmar-
łego częściej wspominać 
– tłumaczy.

Nietypowe prośby
Mistrz powinien być goto-
wy na wszystko. Czasem 
mogą pojawić się nietypowe 
prośby. Niektórzy gustują 
w dynamicznej muzyce 
i życzą sobie, aby na po-
grzebie włączono ener-
giczne kawałki. Poza tym 
Monika musi niekiedy od-
powiednio spinać włosy, 
bo klienci mają takie wy-
maganie.
Łodzianka prowadzi cere-
monie nie tylko w naszym 
mieście. Była już m.in. 
w Zgierzu, Tuszynie, Łę-
czycy i Inowrocławiu. 
Przez ostatni rok pojawiła 
się na ok. 30 pogrzebach. 
Jak twierdzi, świeckie po-
żegnania nie są jeszcze 
w Polsce zbyt popularne, 
ale to pewnie się zmieni.
– Można zauważyć postę-
pującą laicyzację. Widać 
ją w szczególności wśród 
osób młodych – dodaje.  

Konrad Wojtczak
FOT.LODZ.PL, ARCHIWUM PRYWATNE

MISTRZYNI, KTÓRAMISTRZYNI, KTÓRA
ŻEGNA ZMARŁYCHŻEGNA ZMARŁYCH
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Uczelnie wyższe w Łodzi rozpoczy-
nają rok akademicki 2022/2023. 
W tym tygodniu odbędą się uro-
czyste imprezy inauguracyjne, 
ruszają też pierwsze zajęcia.

Na Uniwersytecie Łódz-
kim uroczystą inaugurację 
nowego roku zaplanowano 

na poniedziałek (3 paździer-
nika) na godz. 10:00 w auli 

im. prof. Wacława Szuberta przy 
ul. Lindleya 5. Zajęcia dydaktycz-

ne rozpoczną się dzień później. Stu-
denci po raz pierwszy będą się uczyć 
w nowo oddanym do użytku bu-
dynku Wydziału Nauk o Wychowa-
niu przy al. Rodziny Scheiblerów 2. 
Na Politechnice Łódzkiej oficjalna 
inauguracja odbędzie się w środę 
(5 października) o godz. 11:00 w auli 
im. prof. Tadeusza Paryjczaka przy 
ul. Żeromskiego 114. 
Osoby studiujące niestacjonarnie już 
na samym początku miesiąca usia-
dły w ławkach Akademii Muzycz-
nej. W poniedziałek (3 października) 

ruszają studia stacjonarne. Uroczysta 
inauguracja roku akademickiego od-
będzie się w piątek (7 października) 
o godz. 11:00 w Sali Koncertowej 
przy ul. Żubardzkiej 2A.
Zajęcia na Uniwersytecie Medycz-
nym, Akademii Sztuk Pięknych 
i w Szkole Filmowej rozpoczynają 
się w poniedziałek (3 października). 
Inauguracja w ASP odbędzie się 
później, w czwartek (6 października) 
o godz. 11:00, w auli uczelni przy 
ul. Wojska Polskiego 121, a w fi lmów-
ce we wtorek (4 października) o godz. 
12:00 w Hali Filmowej w bud. Z.
Na chwilę obecną uczelnie planują 
prowadzić zajęcia stacjonarnie. Na 
AM istnieje możliwość realizacji wy-
kładów teoretycznych zdalnie lub hy-
brydowo, z czego skorzysta niewielki 
procent nauczycieli. Na UMED-zie 
niektóre wykłady mają formę e-lear-
ningu, co jest spowodowane długoter-
minową strategią cyfryzacji Uniwersy-
tetu w tym obszarze.

KW

NOWY ROK AKADEMICKINOWY ROK AKADEMICKI

Dwanaście wyremontowanych i gotowych 
do wprowadzenia się mieszkań w miej-
skich kamienicach czeka na zdolnych 
studentów oraz absolwentów łódzkich 
uczelni. Lokale są przeznaczone do naj-
mu dla osób, które swoje życie zawodowe 
postanowiły związać z Łodzią, zaś ich 
wiedza, umiejętności czy specyfika pracy 
należą do tych nieprzeciętnych.

Miasto ogłosiło konkurs dla studen-
tów ostatniego roku łódzkich szkół 
wyższych oraz absolwentów, którzy 
nie skończyli 30. roku życia. W ofer-

cie jest 12 komfortowych, wyremon-
towanych mieszkań w budynkach 
po kompleksowej rewitalizacji: od 
niespełna 30-metrowych kawalerek 
do prawie 50-metrowych mieszkań 
z dwoma pokojami. W każdym 
z nich jest łazienka oraz centralne 
ogrzewanie. Lokale są po remoncie, 
gotowe, by tylko wnieść swoje osobiste 
rzeczy i zamieszkać. Mieszkania znaj-
dują się w kamienicach przy ulicach: 
Sterlinga 9, Gdańskiej 25 i 35, Legio-
nów 38, Radwańskiej 27, Wólczańskiej 
147A, 151 oraz 167, Tuwima 16.

Jakie warunki trzeba spełnić?
Trzeba mieszkać i pracować w Łodzi.
Należy być studentem ostatniego 
roku uczelni w Łodzi lub absolwen-
tem uczelni w Łodzi rekomendowa-
nym przez rektora uczelni.
W dniu złożenia wniosku nie można 
mieć ukończonego 30. roku życia.
Trzeba dostarczyć zaświadczenie 
o pozostawaniu w stosunku pracy.
Dokumenty można składać do 
20 października 2022 r. w Zarzą-
dzie Lokali Miejskich przy al. Ko-
ściuszki 47.   rd

MIESZKANIA DLA ZDOLNYCHMIESZKANIA DLA ZDOLNYCH

Szczegółowe zasady 
oraz dokumenty do 
pobrania znajdziesz 
po zeskanowaniu 

kodu QR.

INFO

STUDIUJ W ŁODZI!

Szczegółowe zasady 
oraz dokumenty do 
pobrania znajdziesz 
po zeskanowaniu 

kodu QR.

INFO

STUDIUJ W ŁODZI!
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inauguracja roku akademickiego od-
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się w poniedziałek (3 października). 
Inauguracja w ASP odbędzie się 
później, w czwartek (6 października) 
o godz. 11:00, w auli uczelni przy 
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W sobotę (1 października 2022 r.) rozpoczę-
ła się rekrutacja do kolejnej, największej 
w historii, edycji programu stypendialne-
go Młodzi w Łodzi. Ten rok jest rekordowy 
– wsparcie studentom oferuje aż 80 łódz-
kich firm i instytucji.

Ten unikatowy w skali kraju program 
w ciągu 14 edycji objął wsparciem 
już ponad 700 osób, które otrzymały 
stypendia fi nansowe, zwrot kosztów 
zakwaterowania w domu studenckim 

NAJWIĘKSZY PROGRAM NAJWIĘKSZY PROGRAM 
STYPENDIALNY W POLSCESTYPENDIALNY W POLSCE
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Z początkiem roku akademickiego 2022/2023 działal-
ność rozpoczęło niepubliczne przedszkole Politechniki 
Łódzkiej, które otoczy opieką ponad setkę dzieci studen-
tów, doktorantów i pracowników naukowych uczelni.

Placówka mieści się w gruntownie przebudowanym 
budynku na terenie kampusu A przy ul. Wólczańskiej 
179, który na potrzeby najmłodszych został powięk-
szony, podwyższony i unowocześniony. Wewnątrz 
wydzielono dwie szatnie, pięć sal dydaktycznych 
z przylegającymi do nich łazienkami, sypialnię, salę 
sportową, trzy aneksy kuchenne oraz pomieszczenia 
socjalne dla personelu.
Oferta przedszkola obejmuje zajęcia służące wszech-
stronnemu rozwojowi dzieci oraz urozmaicaniu cza-
su spędzanego w przedszkolu. Są to język angielski, 
rytmika, profilaktyka logopedyczna, ekologia dla 
przedszkolaka, kącik małego kuchcika i kącik małe-
go chemika.  
Na zewnątrz wzrok przyciąga plac zabaw, w którym 
wiosną pojawią się miniogródki warzywne, będące 
elementem edukacji ekologicznej dzieci. 

(pj)

PRZEDSZKOLE PRZEDSZKOLE 
POLITECHNIKI POLITECHNIKI 
ŁÓDZKIEJŁÓDZKIEJ
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W sobotę (1 października 2022 r.) rozpoczę-
ła się rekrutacja do kolejnej, największej 
w historii, edycji programu stypendialne-
go Młodzi w Łodzi. Ten rok jest rekordowy 
– wsparcie studentom oferuje aż 80 łódz-
kich firm i instytucji.

Ten unikatowy w skali kraju program 
w ciągu 14 edycji objął wsparciem 
już ponad 700 osób, które otrzymały 
stypendia fi nansowe, zwrot kosztów 
zakwaterowania w domu studenckim 

czy też możliwość udziału w bezpłat-
nych kursach języka angielskiego, 
niemieckiego, włoskiego, hiszpań-
skiego, japońskiego oraz IT.
Tegoroczna edycja programu sty-
pendialnego Młodzi w Łodzi będzie 
największa w historii! Zgromadziła 
aż 80 fundatorów – łódzkich firm 
i pracodawców z regionu łódzkiego. 
W roku akademickim 2022/2023 
przyznanych zostanie 121 stypen-
diów fi nansowych (od 7 do 10 tys. zł), 

10 miejsc w akademikach, kursy IT 
oraz językowe (angielski, niemiecki, 
duński) nawet dla 90 osób. Łącznie to 
ponad 1 mln zł zainwestowany przez 
łódzkie fi rmy w rozwój młodych ta-
lentów.                             rd

NAJWIĘKSZY PROGRAM NAJWIĘKSZY PROGRAM 
STYPENDIALNY W POLSCESTYPENDIALNY W POLSCE

Rekrutacja potrwa do 28 października 
2022 r. Regulaminy oraz formularze 
wniosków aplikacyjnych można znaleźć 
na stronie www.mlodziwlodzi.pl.

INFO

Karta Łodzianina to najszybciej rozwija-
jąca się karta miejska w Polsce. Korzysta 
z niej już 300 tys. osób. Wśród dostępnych 
na niej 250 zniżek są też takie przygoto-
wane specjalnie dla łódzkich studentów!

Pakiet Młodzi w Łodzi to dodat-
kowy, bezpłatny pakiet w Karcie 
Łodzianina, uprawniający do korzy-
stania z dodatkowych zniżek nie-
dostępnych w Pakiecie Mieszkańca. 
Jest skierowany do studentów i dok-

torantów łódzkich uczelni wyższych. 
Aby go uzyskać, wystarczy złożyć 
wniosek, przedstawiając aktualną 
legitymację. 
W pakiecie przygotowanym specjal-
nie dla studentów dostępne są zniżki 
m.in. do łódzkich restauracji, szkół ję-
zykowych, na lekcje tańca czy pływa-
nia. Taniej można także wybrać się do 
kina, teatru oraz… dietetyka.  

rd

ZNIŻKI DLA STUDENTÓWZNIŻKI DLA STUDENTÓW

Kartę Łodzianina można wyrobić przez cały rok w 23 punktach 
obsługi oraz na www.kartalodzianina.pl.

INFO
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Historia tego domu towarowego rozpoczęła się pół wieku temu. 
Na przestrzeni dekad nastąpiło w nim wiele zmian, ale chociaż lata 
mijają, Central cały czas ma swoich wiernych klientów. 

50latlat
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MA JUŻMA JUŻ

Po latach na elewację Centralu od strony al. Mickiewicza 
powróciła ubierająca się para. Kultowy neon przedstawiają-
cy mężczyznę w niebieskim garniturze i kobietę w czerwonej 
sukni odtworzyła fi rma Kapilar. Zachowano ówczesne rozmiary 
i formę, ale konstrukcja odpowiada dzisiejszym czasom. W paź-
dzierniku na ścianę budynku, tym razem od ul. Piotrkowskiej, 
ma powrócić drugi neon – symbol Społem. 

KULTOWY NEON
Początki Spółdzielczego 
Domu Handlowego Cen-
tral sięgają PRL-u – został 
otwarty 29 sierpnia 1972 r. 
Problemem było wtedy za-
opatrzenie sklepów w towar, 
ale pierwszy prezes Centra-
lu, Lech Sosnowski, miał nie-
samowity zmysł handlowy. 
To właśnie dzięki jego stara-
niom na półki trafi ały m.in. 
telewizory ze Związku Ra-
dzieckiego czy odzież dzie-
cięca i artykuły chemiczne 
z Niemiec. Oprócz produktów 
sprowadzanych z zagranicy 
pojawiał się także oczywiście 

asortyment od polskich do-
stawców.
Do Centralu przychodzili nie 
tylko łodzianie. Przyjeżdżały 
tu również wycieczki autoka-
rowe z całego kraju. Chętni 
mogli kupić m.in. żywność, 
ubrania i artykuły do wy-
posażenia mieszkań. Dość 
niecodzienną i rzadko spoty-
kaną ówcześnie atrakcją były 
ruchome schody. Podobały 
się one w szczególności dzie-
ciom.

Czas wielkich zmian
Od lat 90. w Polsce zaczęły się 
ważne zmiany – gospodarka 
zmieniła się w wolnorynko-
wą, a Central musiał rozpo-

cząć prawdziwą walkę 
o klienta. Wychodząc 

naprzeciw oczeki-
waniom łodzian, 

z m i e n i o n o 
wnętrze bu-

dynku, aby 
p o ł ą c z y ć 

lata 70. 
z nowo-
czesno-
ścią. 

– Przeżyliśmy wiele zmian: 
ustrojowych, politycznych, 
lokalnych i krajowych. Naj-
ważniejsze jest jednak to, że 
przetrwaliśmy i będziemy 
dalej funkcjonować – mówi 
Wiesława Kołek, prezes SDH 
Central.
Dom towarowy od lat kon-
kuruje z wielkimi zagranicz-
nymi sieciami handlowymi, 
a jego kapitał jest w 100% 
polski. Central istnieje m.in. 
dzięki swojemu położeniu 
w jednej z najlepszych loka-
lizacji w Łodzi. Ważna jest 
jednak przede wszystkim 
lojalność klientów, którzy po 
50 latach wciąż tam przycho-
dzą.

Co kupisz w Centralu?
Kiedyś w Centralu sprzeda-
wano m.in. pralki i lodówki, 
ale ze względu na obecne 
w Łodzi sklepy specjalistycz-
ne trzeba było zrezygnować 
z takich produktów. Dzisiaj 
na parterze kupimy m.in. ar-
tykuły chemiczne, spożyw-
cze i prasę. Na pierwszym 
piętrze znajdują się obuwie, 

odzież damska i męska, 
a także biżuteria. Królują pol-
skie marki, np. Lanta, ZAPS, 
Jumitex i Kastor. Na pozio-
mie -1 można znaleźć sprzę-
ty gospodarstwa domowego 
oraz artykuły pościelowe.

Klient nasz pan
Najczęstszymi klientami 
domu towarowego są oso-
by po 40. roku życia. I wła-
śnie do takich łodzian Central 
w szczególności kieruje swoją 
ofertę.
– Przychodzą do nas również 
klienci trochę bardziej puszyści. 
Tacy, którzy mają problem ze 
znalezieniem w galeriach ubrań 
w odpowiednim dla siebie roz-
miarze. A u nas mogą takie do-
stać i są dzięki temu mile zasko-
czeni – mówi Wiesława Kołek.
Przyszłość domu towarowego 

jest na razie nieznana. Trudno 
przewidzieć, co będzie się dzia-
ło w następnych latach. Sytuacja 
w kraju i na świecie potrafi  zmie-
nić się na przestrzeni miesięcy.
– Wierzę, że klienci nas nie opusz-
czą. Współpracujemy ze wspa-
niałymi dostawcami i jesteśmy 
spółdzielnią wypłacalną – pod-
kreśla prezes.
Jedno jest pewne – Central ma 
swoje miejsce na historycznej ma-
pie Łodzi. Konrad Wojtczak

BIUROWIEC NA NOWO
Nierozerwalnie kojarzący się z SDH Central, sąsiadujący z nim 13-piętrowy biurowiec, 
w którym mieściła się kiedyś jego administracja, nie jest już własnością spółdzielni. W 2021 r. 
gmach kupiła fi rma deweloperska Aura Development, która przebudowuje go obecnie na 
apartamentowiec segmentu premium. Na każdym z pięter powstaną po cztery apartamenty, 
a parter zajmie wysoki na dwie kondygnacje hall wejściowy z dwoma lokalami usługowymi. 
Jego ściany wewnętrzne będą stanowić wysokie tafl e szkła, które wyrównają bryłę budyn-
ku – zlikwidowane zostaną tym samym podcienia gmachu do strony ul. Piotrkowskiej. Prace 
wewnątrz toczą się już od kilku miesięcy. Pewne zmiany czekają też elewację budynku, która 
zyska m.in. większe okna w nieco innym niż obecnie układzie. (pj) FOTO: SDH CENTRAL

FOTO: SDH CENTRAL

FOTO: LODZ.PL
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Koziorożec (22.12-19.01)
Stań do walki o wła-
sne szczęście. Dyskutuj 
i skłaniaj innych do po-
dejmowania niewygod-
nych tematów. Wenus 
dostarczyła romantycz-
nych przygód, jednak 
czas zastanowić się nad 
długoterminową per-
spektywą związku.

Rak (21.06-22.07)
Stagnacja, wyczerpanie, 
zmęczenie. Kiedy ostatnio 
czułeś się pełen wigo-
ru? Jeśli tylko pozwolisz 
gwiazdom na małą inge-
rencję, pomogą znaleźć 
na nowo radość. Merkury 
w trygonie z Plutonem 
podrzucił Ci wiele cen-
nych myśli – wystarczy 
wsłuchać się w siebie. 

Panna (23.08-22.09)
Niespodziewanie ktoś 
nieprzychylny okazuje 
się niezłym kumplem. 
Takie zwroty akcji będą 
teraz częste i pozytywnie 
Cię zaskoczą. Będziesz 
świetnym mediatorem 
i przekonasz sceptyków 
do swoich racji. Za cier-
pliwość do współpra-
cowników należy Ci się 
medal!

Waga (23.09-22.10)
Ktoś ma Cię na oku i cze-
ka na okazję, by zrobić 
pierwszy krok. Rozglą-
daj się bacznie i szukaj 
szansy. Także na polu 
zawodowym pojawi się 
nowa oferta, projekt lub 
zadanie, które potwierdzi 
Twoją pozycję. Paździer-
nik będzie taki, jakiego 
sobie życzysz! 

Skorpion (23.10-22.11)
Pieniądze są najlepszym 
przyjacielem Skorpio-
nów. To nie zarzut, lecz 
przepowiednia, że Twoja 
ciężka praca przyniesie 
finansowe spełnienie. 
Niestety, osoba, co do 
której pokładałeś spore 
nadzieje, mocno Cię za-
wiedzie. Głowa do góry, 
to tylko etap!

Strzelec (23.11-21.12)
Cel to szczęście, ale by 
go osiągnąć, skup się na 
drodze. Jeśli potrzebujesz 
wsparcia, zaufaj osobie 
spod znaku Barana. Jego 
determinacja pomoże 
rozwiązać sprawę, która 
wisi nad Tobą od dłuższe-
go czasu. W kwestiach 
fi nansowych – pilnuj pa-
pierologii. Licho nie śpi! 

Wodnik (20.01-18.02)
Wenus w Pannie spra-
wiła, że uporządkowałeś 
trudne tematy. Zadbaj 
teraz o to, by wnioski zo-
stały w pamięci na dłużej. 
Na odpowiedniego kandy-
data, który trafi  w serce, 
trzeba będzie jeszcze 
poczekać, ale cierpliwość 
wynagrodzi zwłokę. 

Ryby (19.02-20.03)
Ktoś czeka na realiza-
cję złożonej obietnicy, 
dlatego zastanów się na 
spokojnie, czy nie prze-
gapiłeś czegoś w kalen-
darzu. Niedługo okażesz 
się świetnym doradcą, 
dlatego nie uciekaj od 
rozmów z nieoczywistymi 
osobami. Możesz wiele 
zmienić w ich życiu. 

Baran (21.03-19.04)
Określ jasno cel, który 
będzie napędzał Twój 
terminarz aż do zimy. 
Może pora na naukę 
nowego języka lub na 
coś artystycznego? Pa-
miętaj, by w tym roku 
nie przegapić jesieni. 
Po 3 października spo-
dziewaj się decyzji fi nan-
sowej. Nie będzie łatwo!

Byk (20.04-20.05)
Nie ma co kopii kruszyć! 
Przejściowe problemy 
puść w niepamięć i po-
staraj się wrócić do tego, 
co sprawia Ci przyjem-
ność. W połowie tygodnia 
będziesz odczuwać ku-
mulację nerwów, dlatego 
przygotuj wieczór relaksu 
dla zmysłów – świece, 
medytacja i dobra kuch-
nia powinny pomóc.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Pociąg do szczęścia od-
jeżdża, ale czy na pewno 
czekasz na właściwym 
peronie? Nie oglądaj się 
na innych i daj upust 
emocjom, które tyle 
tłumisz. Gwiazdy będą 
wspierać teraz wielkie 
zmiany, więc sięgnij po 
to, co przez lata wydawa-
ło się nieosiągalne.
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Lew (23.07-22.08)
Pamiętaj, że długotrwa-
łe plany czasem ulegają 
zmianie. Dostosuj się do 
sytuacji i nie traktuj tego 
jak zdradę własnych ma-
rzeń. Merkury ośmielił 
Cię w kontaktach z inny-
mi, jednak jeśli męczą Cię 
spotkania towarzyskie – 
odpuść. 
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FOT. PAWEŁ ŁACHETA

FOT. RADOSŁAW JÓŹWIAK

Łódzki Klub Sportowy zre-
misował na własnym boisku 
z Zagłębiem Sosnowiec 1:1. 
I był to najniższy wymiar 
kary. Łodzianie w dość bez-
barwnym meczu popełnili 
sporo błędów, a bramkę 
stracili na własne życze-
nie po fatalnej pomyłce 
obrońców. Zawiódł ekspe-
rymentalny skład, w któ-
rym zabrakło najbardziej 
kreatywnych zawodników.

Na boisku nie zobaczy-
liśmy między innymi 
Piruli i  Kowalczyka, 

czyli podstawowych za-
wodników, którzy do tej 
pory stanowili o sile Ry-
cerzy Wiosny. Na ławce 
usiadł również Balongo — 
napastnik, który w ostat-
nich spotkaniach wyraź-
nie zawodził. I te zmiany 
w składzie dało się zauwa-
żyć. Pierwsza połowa była 
bardzo powolna, miejscami 
wręcz nudna. Obie druży-
ny długo się wyczuwały 
i nie miały pomysłu na wy-
prowadzanie skutecznych 
akcji. Przez pierwsze 20 mi-
nut licznie zgromadzeni na 

stadionie im. Władysława 
Króla kibice nie zobaczyli 
żadnego strzału na bram-
kę. Dopiero w 34. minucie 
łodzianie mieli szanse na 
objęcie prowadzenia, ale 
strzelający z dystansu Kort 
trafi ł prosto w bramkarza.

Ciekawsza 
druga połowa
Mecz ożywił się dopiero 
w drugiej połowie, w której 
to zobaczyliśmy oba gole. 
Najpierw na prowadzenie 
wyszedł ŁKS. Koprowski 
dośrodkował z lewej stro-

ny, piłka odbiła się jesz-
cze od Radaszkiewicza 
i tuż przed bramką do-
padł ją Kort. Wślizgiem 
skierował futbolówkę 
do siatki i dał gospoda-
rzom prowadzenie. ŁKS 
poczuł się pewnie, co 
najwyraźniej go zgubiło. 
Zaledwie 7 minut później 
fatalny błąd popełnili 
obrońcy. Łodzianie roz-
grywali piłkę na własnej 
połowie. Koprowski po-
mylił się przy podaniu 
i trafił w nadbiegające-
go napastnika Zagłębia. 

Ten długo się nie zasta-
nawiał. Zmylił dwóch 
graczy i strzelił na dal-
szy słupek. Na reakcję 
ełkaesiakom zwyczajnie 
zabrakło czasu.
Remis z teoretycz-
nie słabszą druży-
ną może być dla 
kibiców rozczaro-
waniem. ŁKS znów 
niepotrzebnie traci 
punkty i żeby utrzy-
mać się w czubie ta-
beli, musi liczyć na 
potknięcia Ruchu 
czy Arki.               JB

Pogoń Szczecin 11 18:12 21
Legia Warszawa 11 14:13 21
Wisła Płock 11 22:12 20
Raków Częstochowa 10 18:9 20
Cracovia 11 14:9 17
Widzew Łódź 11 14:10 17
Jagiellonia Białystok 11 19:13 16
Zagłębie Lubin 11 11:13 16
Stal Mielec 11 14:17 16
Lech Poznań 10 11:9 15
Radomiak Radom 11 11:15 14
Górnik Zabrze 10 16:16 13
Śląsk Wrocław 10 9:13 13
Piast Gliwice 10 11:12 11
Korona Kielce 11 13:17 11
Warta Poznań 10 8:12 11
Miedź Legnica 10 11:20 5
Lechia Gdańsk 10 9:21 5

MISTRZ           PUCHARY            SPADEK

M     G   PKTEKSTRAKLASA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tabela na 2.10.2022, godz. 20:00

Ruch Chorzów 12 17:9 25
Puszcza Niepołomice 12 18:13 23
ŁKS Łódź 12 16:12 21
Arka Gdynia 12 19:13 20
GKS Katowice 12 15:11 19
Termalica B-B Nieciecza 12 20:17 18
Stal Rzeszów 12 21:17 17
Wisła Kraków 12 15:13 17
Chrobry Głogów 11 18:18 17
Podbeskidzie B-B          12   14:16 17
Zagłębie Sosnowiec 12 12:12 16
GKS Tychy 12 19:19 15
Chojniczanka Chojnice 12 15:18 14
Skra Częstochowa 12 8:12 14
Górnik Łęczna 12 18:19 11
Resovia Rzeszów 12 13:18 11
Odra Opole 11 12:20 10
Sandecja Nowy Sącz 12 7:20 6

AWANS              BARAŻE              SPADEK

M     G   PKTFORTUNA 1. LIGA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tabela na 2.10.2022, godz. 20:00

Bezbramkowym remisem 
zakończył się mecz Widze-
wa Łódź z Rakowem Często-
chowa. Obie drużyny miały 
znakomite okazje do zdoby-
cia gola, jednak celowniki 
Fabiana Piaseckiego i Jor-
diego Sancheza były mocno 
rozregulowane. 

Spotkanie od począt-
ku było otwarte. Obie 
drużyny postawiły na 
ofensywną piłkę, dzięki 
czemu kibice oglądali 
dynamiczny mecz. Jako 
pierwsi zaatakowali go-
ście, jednak strzał Fabia-
na Piaseckiego sprawił, 
że piłka przeleciała nad 
bramką. Wysoko grający 
Raków często zostawiał 
dużo miejsca pod swoim 
polem karnym. Widzew 
próbował to wykorzy-
stywać, tworząc szyb-

kie kontry, ale bez efektu 
w postaci bramki. W 22. 
minucie wydawało się, że 
częstochowianie wyjdą 
na prowadzenie. Juliusz 
Letniowski popełnił błąd 
w środku pola, piłkę prze-
jął Ivi Lopez i perfekcyjnie 
zagrał do Piaseckiego, lecz 
ten w sytuacji sam na sam 
z Henrichiem Ravasem 
fatalnie skiksował. Pięć 
minut przed końcem re-
g u l a m i n o w e g o  c z a s u 
pierwszej połowy kolejny 
raz zadrżały serca kibiców 
RTS-u. Po zamieszaniu 
w polu karnym prawdziwą 
bombę posłał Vladyslav Ko-
chergin, jednak fantastycz-
nie interweniował Ravas. 

Piłka meczowa 
w ostatniej minucie
Po wznowieniu gry lepiej 
prezentował się Raków. 

Wysok i 
pressing i szyb-
kie zamykanie prze-
strzeni sprawiało, że piłkę 
oglądaliśmy głównie pod 
polem karnym Widzewa. 
Łodzianie starali się two-
rzyć akcje po kontrach, 
jednak nie wynikały z nich 
sytuacje bramkowe. Kiedy 
temperatura meczu mocno 
spadała, w ostatnich minu-
tach postanowili podgrzać 
ją Bartłomiej Pawłowski 
i Jordi Sanchez. Polak feno-
menalnym podaniem uru-
chomił Hiszpana, ale ten, 
mając piłkę meczową na 
nodze, przegrał z bramka-
rzem Rakowa Valadanem 
Kovaceviciem. Do końca 
spotkania obie drużyny 
nie stworzyły już groźnych 
okazji i mecz zakończył się 
bezbramkowym remisem.

PB

Ravas – Kreuzriegler, 
Szota, Stępiński (90’ Żyro) 

– Milos, Hanousek, Kun, 
Zieliński – Zjawiński 

(57’ Pawłowski), Letniowski – 
Sanchez (90’ Kempski)

WIDZEWWIDZEW

Arndt (46’ Bobek) 
– Dankowski, Dąbrowski, 
Monsalve, Koprowski, Biel 
(80’ Glapka), Kort, Lorenc, 
Kuźma (69’ Janczukowicz), 

Trąbka, Radaszkiewicz 
(80’ Balongo)

ŁKSŁKS

ŁKS wypuszcza ŁKS wypuszcza 
zwycięstwo z rąk zwycięstwo z rąk 

PODZIAŁ PUNKTÓW 
Z RAKOWEM

RAKÓWWIDZEW
CZĘSTOCHOWAŁÓDŹ

EKSTRAKLASAEKSTRAKLASA

11. KOLEJKA11. KOLEJKA

0:0

Kort 77’ Fábry 84’ 

ZAGŁĘBIEŁKS
SOSNOWIECŁÓDŹ

FORTUNA 1 LIGAFORTUNA 1 LIGA

12. KOLEJKA12. KOLEJKA

1:1

PODZIAŁ PUNKTÓW PODZIAŁ PUNKTÓW PODZIAŁ PUNKTÓW 
Z RAKOWEMZ RAKOWEMZ RAKOWEMZ RAKOWEMZ RAKOWEM
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ŁÓDZKA POGODYNKA
12°C

03.10
PONIEDZIAŁEK Imieniny 

obchodzą:
Dionizy, Gerard,
Romana, Augustyna,
Bogumił, Cyprian

12°C

04.10
WTOREK Imieniny 

obchodzą:
Edwin, Franciszek,
Rozalia, Dalewin,
Konrad

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

3 października 1905 r. 
zmarł w Krakowie Józef 
Zajączkowski – malarz, 
fotograf, właściciel za-
kładów fotograficznych 
w Zgierzu, Łodzi i Kra-
kowie, naczelnik miejski 
Łodzi w czasie powstania 
styczniowego 1863 r. 
Urodził się w Krakowie 
24 lipca 1817 r. Był sy-
nem nauczyciela szkoły 
parafialnej. Młody Józef 
pobierał naukę rysun-
ku, a potem wyjechał do 
Warszawy, gdzie ożenił 
się z Józefą Chmielewską, 
z którą miał siedmioro 
dzieci. 
Zajączkowski uczył się 
zawodu u znanego war-
szawskiego fotografa Ka-
rola Beyera. Ok. 1860 r. 
Zajączkowscy przenieśli 
się do Zgierza, gdzie Jó-
zef otworzył zakład foto-
graficzny, ale niebawem 
rodzina przeprowadziła 
się do Łodzi i również 

tu Józef otworzył wła-
sne  a te l ier ,  na jp ierw 
przy Nowym Rynku 8 
(obecnie pl. Wolności), 
a następnie przy ul. Kon-
stantynowskiej 5 (dziś 
ul. Legionów). 

Należał do grona prekur-
sorów fotografi i w Łodzi, 
gdzie wcześniej działał 
tylko zakład Dominika 
Zonera. 
20 września 1862 r., jako 
aktywny uczestnik orga-

nizacji spiskowej przy-
gotowującej powstanie 
styczniowe, został miano-
wany przez Komitet Cen-
tralny Narodowy tajnym 
powstańczym naczelni-
kiem miasta. Wspólnie 
z ks. Józefem Czajkow-
skim, Teodorem Rybic-
kim i Ludwikiem Ko-
zubskim zorganizował 
oddział  powstańców, 
który później walczył 
na ziemi sieradzkiej. Za-
jączkowski został jed-
nak zdekonspirowany, 
a w obawie przed aresz-
towaniem przedostał się 
do Galicji i osiadł w Kra-
kowie, gdzie otworzył ko-
lejny zakład fotografi czny 
w Hotelu Narodowym. 
W 1870 r. spisał swoje 
wspomnienia zatytuło-
wane „Notatki z czasów 
powstania w roku 1863, 
a mianowicie w m. Łodzi 
i jego okolicach”. 
Pochowany jest  wraz 
z żoną na Cmentarzu Ra-
kowickim w Krakowie. agr

Jak wspominaliśmy, pierw-
si łódzcy osadnicy byli ra-
czej niezbyt zamożni, a ich 
manufaktury sukiennicze 
to były domowe warsztaty 
zwykle z jednym krosnem. 
Natomiast pierwszym ko-
lonistą, przybyłym do Ło-
dzi z Chodzieży w celach 
przemysłowych, był Karl 
Gottlieb Sänger. 
Najpierw zamierzał osiedlić 
się w Zgierzu, ale szybko 
dostrzegł perspektywy roz-
woju Łodzi i ostatecznie tu 
osiadł na stałe. 4 czerwca 
1823 r. zawarł kontrakt ze-
zwalający na wzniesienie 
gmachu farbiarni wełny. 
Umowa przewidywała za-
kończenie budowy do koń-
ca 1823 r. oraz wzniesienie 
domu. 
Zakład miał być wyposa-
żony w dwie kadzie, kocioł 
cynowy oraz dwa kotły 
miedziane. Adiunkt Ko-
misji Przemysłowej Woje-
wództwa Mazowieckiego, 
Zawadzki, reprezentujący 
władzę państwową wobec 
cudzoziemców, zapewnił 

także Sängerowi wyłącz-
ność na 9 lat sprowadza-
nia do Łodzi barwników 
włókienniczych. Nowa 
fabryka miała odpowiadać 
„standardom ościennym”,  
Sängerowi przydzielono 
place budowlane o nume-
rach 173 i 174 w osadzie 
sukienniczej, ciągnące się 
od dzisiejszych ulic Nowo-
miejskiej i Północnej aż do 
stawu, gdzie wcześniej stał 
młyn Grobelny. 
Pierwszy fabrykant uzy-
skał ponadto pożyczkę 
budowlaną w wysokości 
6000 zł na budowę farbiar-
ni oraz drugą: 5500 zł na 
browar. Zakład rozwijał się 
i w latach 1824–30, farbował 
5 tys. sztuk sukna rocznie 
w pięciu kotłach i trzech 
kadziach. Okres prosperity 
skończył się po powstaniu 
listopadowym i śmierci 
właściciela w1831 r. 
Fabryka upadła, ale Sänger 
był pierwszym chyba cu-
dzoziemcem i fachowcem 
przemysłowym w Łodzi.

agr

ŁODZIANIZMY
Tak był dawniej nazy-
wany bardzo popularny 

w łódzkich domach 
robotniczych me-

bel, służący 

do przechowywania po-
ścieli oraz do siedzenia. 
Przpominał szerszą ławkę 
z oparciem i podłokietni-
kami, a zaopatrzony był 
w skrzynię z siedziskiem 
w formie klapy, po unie-
sieniu której można było 
tam schować pościel. 
Ten pomysłowy sprzęt 
był niemal konieczny, 
bo w ciasnych izbach 
familaków, pokoikach 

w podwórkach ofi cyn lub 
suterenach nie było zbyt 
wiele miejsca. Co wię-
cej, jedno pomieszczenie 
służyło jako kuchnia, sy-
pialnia i pokój stołowy 
zarazem. 
Furgan dawał oszczęd-
ność miejsca, może trochę 
wygody i był – jakbyśmy 
dziś powiedzieli – „urzą-
dzeniem wielofunkcyj-
nym”.  agr

PRZYSIĄŚĆ NANA FURGANIEFURGANIE

FOTOGRAF I POWSTANIECFOTOGRAF I POWSTANIEC
KARTKA Z KALENDARZA

PIERWSZY ŁÓDZKI PRZEMYSŁOWIECPIERWSZY ŁÓDZKI PRZEMYSŁOWIEC
ŁÓDZKIE GAWĘDY

Kolejne wydanie w środę
5 października

GALERIA ŁÓDZKICH 
KAMIENIC 
I DETALI

Rodzinne miasto
Artur zdradzał muzyczne talenty 
od wczesnego dzieciństwa. Sygnały 
o niezwykłych zdolnościach musiały 
być bardzo wyraźne, gdyż rodzice zdecy-
dowali się zasięgnąć porady fachowca. 
Chłopiec miał wtedy 4 lata i pojechał 
na konsultacje do Berlina, do wybitnego 
skrzypka, profesora Cesarsko-Kró-
lewskiej Akademii Muzycznej – Józefa 
Joachima. Tę wyprawę „cudownego 
dziecka” z Łodzi do Niemiec odnotował 

na łamach „Dziennik Łódzki” 
i żyło nią całe miasto. Nic dziwnego, 
skoro 4-latek przy fortepianie gra 
wszystko, co zechce, intuicyjnie 
i z pamięci. 
Dziś z pewnością tego typu fenomen 
trafi łby do popularnych progra-
mów typu talent show. agr
                                          

i żyło nią całe miasto. Nic dziwnego, 
skoro 4-latek przy fortepianie gra 

ą tego typu fenomen 

FORTEPIAN FORTEPIAN 
RUBINSTEINARUBINSTEINA

Cudowne dziecko

Tak był dawniej nazy-
wany bardzo popularny 

w łódzkich domach 
robotniczych me-

bel, służący 

PRZYSIĄŚĆ

Józef Zajączkowski
Obraz Adolfa Rochelewskiego

z 1843 r. 

Kamienica Leopolda Kruschego 
wzniesiona w 1896 r. wg projektu Piotra Brukalskiego. Ozdobami budynku są: wykusz

 nad przejazdem bramowym, zwieńczony kopulastym hełmem z iglicą, oraz maszkarony
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