ISSN 2720-0701 | NAKŁAD: 60 000

Poniedziałek, 10 października 2022

ŁODZIANIE KREUJĄ

nr 117/2022 (200) | DARMOWA GAZETA MIEJSKA

Anna
Grochocka

TWORZY ROŚLINY
DO PRZYTULANIA

strona 7

PIĘKNIEJE
KULTOWE
PODWÓRKO
REMONTUJĄ PIOTRKOWSKĄ 102 strona 3

AKTUALNOŚCI

SZUKAMY
DOMU
DLA SKIBY
strona 2

AKTUALNOŚCI

NAJDROŻSZY
LEK ŚWIATA
PODANY W ŁODZI
strona 3

KRZYŻÓWKA+SUDOKU

REKLAMA

TEMAT NUMERU

TOP 9
NA JESIENNY
SPACER
strona 8–9

CHWILA RELAKSU
DLA KAŻDEGO

strona 12–13

AKTUALNOŚCI

2

Poniedziałek, 10 października | nr 117/2022 (200)

JEST POPYT

By podziwiać
zwierzęta
w łódzkim
Orientarium,
do Łodzi przyjeżdżają
tłumy
z całej Polski

NA ŁÓDŹ!
Orientarium odwiedziło już
810 tys. osób, w Light Move
Festival uczestniczyło ok.
870 tys. gości, obłożenie hoteli wzrosło średnio do 70%,
a prawie 300 tys. osób szukało na stronie lodz.travel
informacji o tym, co zwiedzić
w Łodzi i gdzie spróbować lokalnej kuchni. Tak w skrócie
wygląda podsumowanie sezonu turystycznego w naszym
mieście!
Na tegoroczny sezon letni
branża turystyczna czekała z utęsknieniem – pierwszy sezon bez restrykcji
dał możliwość większej
swobody w podróżowaniu, po-

CIEMNA STRONA MIASTA

mogło także wydłużenie
terminu ważności Bonu
Turystycznego.
Miasto
zdobyło też nagrody i wyróżnienia, takie jak „Polska Marka Turystyczna”,
miejsce na liście „Best of
The World 2022” National
Geographic.
Dane zebrane w okresie
lipiec-wrzesień 2022 napawają dużym optymizmem.
– Od lipca do września Informację Turystyczną przy
ul. Piotrkowskiej 28 odwiedziło niemal 35 tys. osób –
to prawie 45-procentowy
wzrost w porównaniu
z ubiegłym rokiem i absolutny rekord
frekwencyjny od

rozpoczęcia jej działalności
– zaznacza Tomasz Koralewski, prezes Łódzkiej
Organizacji Turystycznej.
Z kolei Orientarium ZOO Łódź
odwiedziło 810

SCHRONISKO W ŁODZI

NA SYGNALE

DOM DLA SKIBY

NIESPRAWNE AUTO
WYELIMINOWANE
Z RUCHU

Podczas patrolowania al. Oﬁar Terroryzmu 11 Września policjanci zauważyli
pojazd, który bardzo zanieczyszczał
powietrze. Z jego układu wydechowego wydobywał się czarny, gęsty dym,
który ograniczał widoczność innym
kierującym. Mundurowi zatrzymali volkswagena, a podczas kontroli okazało
się, że uszkodzony układ wydechowy
nie był jedynym problemem. Samochód
miał pęknięty wkład lusterka, a bieżnik
opon był nadmiernie zużyty. Dwudziestodwuletni kierujący nie był zdziwiony
wynikami kontroli – okazało się, że pojazd nie miał aktualnego badania technicznego.
Kierujący tłumaczył stróżom prawa, że
wiedział, w jakim stanie technicznym
jest volkswagen, i wielokrotnie zwracał
uwagę swojemu szefowi na uszkodzony
układ wydechowy. Ten z kolei uważał,
że pojazd jest sprawny, tylko „trochę
kopci”. Policjanci zatrzymali dowód
rejestracyjny pojazdu, nałożyli wysoki
mandat karny i zakazali dalszej jazdy
kierującemu. Na miejscu pojawiła się
laweta, która zabrała volkswagena na
strzeżony parking.
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tys. ludzi, a połowa odwiedzających była spoza województwa łódzkiego. Coraz
większą liczbę turystów odwiedzających Łódź widać
również po obłożeniu hoteli
– w te wakacje przyjęliśmy
niemal 40% więcej turystów

potrzebny na już!

Zbliżają się jesień i zima,
czyli najtrudniejszy czas dla
zwierząt w schronisku. Domu
dla Skiby – 12-letniego
kundelka – wraz z łódzkim
schroniskiem szuka znany
muzyk, Krzysztof Skiba.
– Zaprosiliśmy Krzysztofa Skibę do odwiedzin
podopiecznych schroniska
i pomocy w szukaniu dla
nich domów – mówi Marta

RAPORT Z DRÓG

FOT.LODZ.PL

zabawkę, bawi się nią do
upadłego. Kundelek lubi
kontakt z człowiekiem,
głaskanie i przytulanie, ale
stroni od czesania. Nie jest
dużym psem, na pewno
zmieści się na każde kolana i na każdą kanapę.
– Nie może być tak, żeby
Skiba siedział w schronisku! – apeluje Krzysztof
Skiba.
Osoby zainteresowane adopcją Skiby proszone są
o kontakt:
schronisko.biuro@o2.pl
RedSc
FOT. SCHRONISKO

Nowy pas na Drewnowskiej

Rozpoczyna się budowa dodatkowego pasa do skrętu w prawo
z ul. Drewnowskiej w al. Włókniarzy (dla jadących od ul. Kasprzaka). To trasa często wybierana przez kierowców – zmiany
są konieczne, gdyż w godzinach szczytu na skrzyżowaniu powstawały duże korki.
Oprócz dodatkowego pasa
do skrętu na odcinku ulicy przebudowane zostaną
także chodnik oraz droga rowerowa. Pojawią się
nowa sygnalizacja świetlna
i wpusty deszczowe. Będzie też zielono – pojawią

Olesińska, szefowa łódzkiego schroniska. – Jeden
z psiaków mieszkających
w schronisku szczególnie
zwrócił uwagę muzyka.
A ten psiak to… Skiba.
Skiba ma 12 lat, ale to tylko metryka. Werwy, siły
i wigoru mógłby mu pozazdrościć niejeden psi
nastolatek. Gdy Skiba
zobaczy piłkę czy inną

niż w 2021 r. Jest popyt na
Łódź, na który odpowiadają nowe inwestycje, jak
chociażby niedawno otwarte hotele: 4-gwiazdkowy
Loom oraz 3-gwiazdkowy
Hampton by Hilton.
Red

się dwa klony pospolite
oraz sześć krzewów głogu.
Na remontowanym odcinku staną też nowa ławka
i kosz na śmieci. Wartość
inwestycji to 1,9 mln zł,
prace na tym odcinku zakończą się jeszcze w 2022 r.

Redaktor naczelna:
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Redaktorka wydania:
Karolina Warchoł

Zmiany
dla kierowców
Rozpoczynający się remont oznacza czasowe
utrudnienia dla kierowców. Pomiędzy al. Włókniarzy i ul. Kasprzaka
będzie po jednym pasie
ruchu w każdą stronę, co
oznacza, że ruch w kierunku zachodnim zostanie puszczony po obecnym pasie do lewoskrętu.
Z tego pasa będzie można

pojechać przez al. Włókniarzy wyłącznie na wprost
lub w prawo.
Z uwagi na
wprowadzenie
zakazu skrętu
w lewo, na czas
robót
wyznaczony
będzie
objazd
ulicami Kasprzaka
i Srebrzyńską.
ML
FOT.LODZ.PL
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REWITALIZACJA

PIOTRKOWSKA NA 102
Prace przy ul. Piotrkowskiej 102 są już prawie na
półmetku. To kolejne podwórko, które zostanie odnowione w ramach programu rewitalizacji. – Obecnie
trwają intensywne prace
przy odnowie elewacji –
mówi Mariusz Kociołek,
przedstawiciel wykonawcy. – Robotników zobaczymy przy gruntowaniu
ścian, malowaniu elewacji,
montażu stolarki okiennej
i uzupełnianiu tynków.
– Na kolejnym etapie
przejdziemy do zagospodarowania podwórza.
Kolorystyka elewacji oﬁcyn
została określona na podstawie badań konserwatorskich kamienicy frontowej,
która jest najbardziej dominującym historycznie obiektem. W trakcie prac projektowych przeprowadzono
dodatkowe badania konserwatorskie, w czasie których

odkryto na elewacji prawej oficyny wykończenia
z fugi proﬁlowanej, barwionej w masie i ten wystrój zostanie przywrócony.
Jakie zmiany czekają
Piotrkowską 102?
W zakres remontu kamienicy przy ul. Piotrkowskiej
102 wchodzi zagospodarowanie podwórza oraz odnowienie elewacji od jego
strony. Odtworzone będą
detale, takie jak parapety
i gzymsy, pojawi się nowa
iluminacja. W obrębie podwórza zostaną również
przebudowane instalacje
podziemne. Nowa nawierzchnia będzie wykonana z płyt kamiennych
i granitowych, a w posadzkę zostaną wmontowane
historyczne płyty żeliwne
pochodzące z wyburzonych łódzkich fabryk.
Podwórko zachowa obecny układ – nadal będzie

na nim miejsce na letnie
ogródki.
Artystyczne
podwórko
To miejsce żyje całą dobę.
To tu swoją siedzibę ma
słynny klub Łódź Kaliska,
który powstał w 1996 r. i stał
się siedzibą Stowarzyszenia Artystów grupy Łódź
Kaliska. Jeden z jej członków, Marek Janiak,
w duecie z Wojciechem Salonim-Markiewiczem,
projektował
wnętrza klubu. Ich praca jest inspiracją
dla pod o b -

nych miejsc w Polsce i Europie. Przy ul. Piotrkowskiej
102 wciąż bawią się kolejne
pokolenia
łodzian.
Odbywają się

tu koncerty, pokazy teatralne i wystawy fotograﬁi.
ML

FOT.LODZ.PL

Żeliwne pofabryczne płyty,
odnowione detale na elewacji,
zieleń i iluminacja świetlna.
Zobacz, jak przebiega modernizacja kultowego podwórka
przy ul. Piotrkowskiej 102.

ŚWIATOWY DZIEŃ

ZDROWIA PSYCHICZNEGO

NAJDROŻSZY
LEK ŚWIATA
PODANY W ŁODZI
Lekarze z Centrum Zdrowia
Matki Polki jako pierwsi
w Polsce podali dziecku, refundowany od niedawna, jeden z najdroższych leków na
świecie. To Zolgensma wart
9 mln zł.
Otrzymał go Borys, który
choruje na SMA. Dzięki
terapii preparatem jest
spora szansa, że chorobę uda się zatrzymać,
a dziecko będzie mogło
normalnie funkcjonować.
Z początku nic nie świad-

czyło o tym, że Borys
może być chory. Po urodzeniu przeprowadzono
jednak badania przesiewowe w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni.
Diagnoza była jednak
początkiem drogi. Szpital musiał wdrożyć całą
procedurę – zamówić
lek, skontaktować się
z Narodowym Funduszem Zdrowia i przygotować się do zabiegu. Na
szczęście Borys zareagował na lek bardzo dobrze.

– Pierwsze badania kontrolne są rewelacyjne, są
wzorcowe. Teraz Borysa
czeka bardzo wzmożona
kontrola neurologiczna
laboratoryjna – mówi dr
Łukasz Przysło, kierownik
Kliniki Neurologii Rozwojowej w Matce Polsce.
Na szczęście rokowania
są bardzo dobre i dają nadzieję na to, że chorobę uda
się zatrzymać. A to z kolei
daje szansę Borysowi na
normalne życie.
JB
FOT.LODZ.PL

W Polsce ok. 15% osób cierpi na
depresję, 13% choruje na zaburzenia lękowe, ok. 1 mln
osób dotyka choroba afektywna dwubiegunowa, zaś
na schizofrenię choruje prawie 400 tys. ludzi. Z badań
prowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia
wynika, że do 2030 r.
depresja może stać się
najbardziej powszechną
dolegliwością
zdrowotną. W razie
wystąpienia
objawów
choroby,
ważne,
by nie zwlekać
z szukaniem
pomocy.
Aby zachęcić łodzian

do dbania o zdrowie psychiczne, Fabryka
Aktywności Miejskiej organizuje dwa
spotkania. Na godz. 10:00 zaplanowano spotkanie dla młodzieży
z Aleksandrą Denys, która swoją pierwszą książkę pt. „Krawędź” napisała w wieku 16
lat. To epika liryczna opisująca emocjonalną drogę
przez depresję w poetycki sposób.
O godz. 17:00 rozpocznie się panel
dyskusyjny,
w którym udział
wezmą
rodzice
dzieci dotkniętych
chorobą, pisarka
Aleksandra Denys oraz pedagog
szkolny
– Krzysztof
Durnaś. rd

Aleksandra Denys
padła ofiarą hejtu
oraz przemocy internetowej,
kiedy miała zaledwie 15 lat

FOT. MAT. PRAS.

10 października obchodzimy Światowy Dzień
Zdrowia Psychicznego. Tego dnia Fabryka
Aktywności Miejskiej (ul. Tuwima 10)
zaprasza na dwa spotkania dotyczące
depresji u osób młodych „Nastolatki
na krawędzi”.
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DO TEATRU PO ODPOWIEDZI
NA WAŻNE PYTANIA
Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na dwa spektakle w reżyserii
Waldemara Zawodzińskiego –
„Zombi” oraz „Śmierć i dziewczynę”. Dla czytelników Łódź.pl przygotował specjalny kod rabatowy,
dzięki któremu będzie można
kupić bilety 20% taniej!
„Zombi” opowiada historię
trzech przystojnych i ambitnych, ale nienarzekających

na zbyt wiele propozycji zawodowych aktorów. Postanawiają zatem wziąć sprawy
w swoje ręce i napisać scenariusz do hollywoodzkiego,
kasowego hitu kinowego.
W tych rolach występują: Kamil Maćkowiak, Karol Puciaty i Mateusz Rzeźniczak.
Spektakl w nieoczywisty
sposób komentuje problem
uchodźstwa, zapraszając widza do reﬂeksji. Sztukę warto
jednak zobaczyć nie tylko ze
względu na aktualną, wręcz
drapiącą w gardło treść, ale
również dla nawiązującej do
stand-upu formy, układającej
się w zaskakujące, trans-teatralne show, gdzie pytania
graniczne wypowiadane
przez głównych bohaterów
przeplatane są występami trzech kolorowych
ptaków – drag queens:
Lukrecji, Zicoli i Lady
Brigitte.

„Śmierć i dziewczyna” to nagrodzony Wiosłem Kultury
2020 spektakl na podstawie
głośnej powieści Ariela Dorfmana o tym samym tytule,
która doczekała się niezliczonych adaptacji teatralnych na całym świecie.
W Polsce dramat ten
reżyserowali m.in.
Jerzy Skolimowski,
Krzysztof Zanussi,
Tomasz Obara, czy
– w Teatrze Kamila
Maćkowiaka – Waldemar Zawodziński. Łódzki
spektakl został zbudowany
wokół roli Jowity Budnik,
znanej m.in. z ról w „Placu
Zbawiciela” czy „Papuszy”.
To jedyna okazja, żeby zobaczyć w naszym mieście
jedną z najlepszych polskich
aktorek.
Specjalnie dla czytelników
Łódź.pl Teatr Kamila Maćkowiaka przygotował zniżkę
-20% na październikowe
pokazy: „Zombi” 16 października o godz. 16:00
oraz „Śmierć i dziewczynę” 19 i 20 października o godz.
19:00. Cena biletów: od 49 zł (po
zniżce 39,20 zł) do
87 zł (po zniżce
69,60 zł).
RedKu

JAK KUPIĆ BILET ZE ZNIŻKĄ?
• Telefonicznie: 794 460 500 – od poniedziałku do piątku w godz.
9:00–19:00.
• E-mailowo – bilety@fundacjamackowiaka.org.
• Internetowo – przez system rezerwacji biletów na stronie
www.teatrmackowiaka.pl, wpisując kod rabatowy LODZPL20 na
dole strony (po wpisaniu kodu należy kliknąć „Zatwierdź”).

INFO
Manufaktura Fashion Week
piątek (14 października)
w godz. 12:00–22:00
sobota (15 października)
w godz. 12:00–22:00

W trakcie Manufaktura Fashion Week
premiery swoich
najnowszych kolekcji zaprezentują młodzi polscy
projektanci,
świeżo upieczeni absolwen-

go show w połączeniu
z modą zrównoważoną, związaną z upcyklingiem i skupioną
na rzemiośle.
Jeszcze więcej
sztuki
Zanim Manufakturę opanuje wielka moda, w środę
(12 października)
o godz.18:00 zaprezentują się tancerze łódzkiej
Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella. W zachwycającej
choreografii zaprezentują
m.in. fragmenty spektakli,
w których biorą udział w aktualnym repertuarze w Teatrze Wielkim w Łodzi.
Red

IAŁEK
PONIEDZ
Podziel się wierszem
O godz. 16:00 w Bibliotece
Tatarak (ul. Turoszowska 9A)
odbędą się warsztaty Koła Pisarzy i Poetów KAMENA. Podczas spotkania będzie można
zaprezentować
własną
twórczość, uzyskać opinie
i wsparcie merytoryczne
doświadczonych twórców.
Wstęp wolny.
Kobiecość ma moc
Na godz. 17:00 na spotkanie
z fizjoterapeutką dla kobiet
zaprasza Biblioteka Traf
(ul. Cieszkowskiego 11A).
Uczestniczki dowiedzą się,
jak wzmocnić mięśnie dna
miednicy. Spotkanie jest bezpłatne, obowiązują zapisy pod
nr tel. 571 553 071.

WTOREK

Fitness
na Radogoszczu
O godz. 8:00 w filii nr 10
Biblioteki Miejskiej w Łodzi
(ul. 11 Listopada 79) rozpoczną się zajęcia fitness. Obowiązują zapisy i każdorazowe
potwierdzenie obecności na
dzień przed spotkaniem pod
nr tel. 571 553 010.

WIELKIE ŚWIĘTO MODY
ci łódzkiej Akademii Sztuk
Pięknych i nie tylko. Marta
Kukulska, na co dzień zafascynowana minimalizmem,
przedstawi kolekcję „The
Resilience”, inspirowaną
surowym szkockim krajobrazem. Magdalena Buczek
będzie nonszalancko bawić
się konwenansami – jej kolekcja to odejście od przyjętych
standardów. Pokaz Martyny
Specht, inspirowany niesamowitymi kształtami trufli
i ich detalami, przeniesie widzów w świat fantazji. Z kolei
dobrze już znany szerszemu
gronu odbiorców artysta wizualny i kostiumograf – Tomasz Armada – pozostanie
w znanych sobie klimatach
spektakularnego modowe-

DZIEJE SIĘ W

DZIEJE SIĘ WE

MANUFAKTURA

Już 14 i 15 października w Manufakturze
odbędzie się 17. edycja Manufaktura
Fashion Week.
Jednym z głównych punktów
programu będą
pokazy młodych
projektantów. Czyje
projekty będziemy
oglądać na wybiegu?

5

Przyjdzie pogoda
na ślub
Na godz. 18:00
Biblioteka Kostka
(ul. Kostki-Napierskiego 4) zaprasza
na premierowe
spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką, wokół jej
najnowszej
książki:
„Przyjdzie
pogoda
na ślub”.
Spotkanie
poprowadzą Zaczytana Ewelka oraz
Martyna Urbaniak,
kierowniczka biblioteki. Wstęp wolny.

W wydarzeniu weźmie udział ponad 30 różnorodnych
marek. W rotundzie zaprezentują się zarówno
projektanci ubrań, jak i biżuterii czy akcesoriów,
także tych do domu

6
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JAK UNIKNĄĆ

JESIENNYCH INFEKCJI?

Jesień to czas, w którym wzrasta liczba infekcji górnych
dróg oddechowych. Niskie
temperatury, mniejsza ilość
słońca oraz suche powietrze
w pomieszczeniach to czynniki,
które sprzyjają przeziębieniom.
Jak wzmocnić swoją odporność,
by móc w pełni cieszyć się urokami jesieni?
Jesienne infekcje wywołują
głównie wirusy przenoszone drogą kropelkową. Na
szczęście nie jesteśmy wobec nich bezbronni – istnieją
sposoby na to, aby się przed
nimi uchronić, a w przypadku zachorowania wesprzeć
organizm w walce z nimi.
Poznaj najskuteczniejsze
metody zwalczania infekcji.
REKLAMA

Zdrowa dieta
Jesienna dieta powinna być bogata w produkty,
które zawierają
składniki odżywcze wspierające system
immunologiczny
organizmu. Należą
do nich przede wszystkim
warzywa (najlepsze będą te
sezonowe), takie jak marchew, dynia, cebula, buraki
czy pory, oraz owoce i miód.
Świetnie sprawdzą się o tej
porze roku ciepłe rozgrzewające zupy przygotowywane
na ich bazie. Warto wzbogacać je przyprawami – kurkumą, cynamonem, goździkami, imbirem czy czarnuszką,

które poza tym, że
pomagają zwalczać
infekcje, działają
rozgrzewająco.
Jesienią warto
też regularnie
pić kefir, maślankę i jogurt
oraz jeść dużo kiszonek. Produkty
te zawierają probiotyki, które zwiększają odporność
organizmu. Nie
zapominajmy
o źródle białka,
najlepiej w postaci tłustych ryb
morskich, nasion roślin strączkowych (fasola,
groch, ciecierzyca, soczewica),
jaj i chudego mięsa.

Ruch na świeżym
powietrzu
Ruch to zdrowie – lekka aktywność fizyczna wzmacnia
układ odpornościowy i obniża ryzyko infekcji górnych
dróg oddechowych, dlatego
warto ruszać się regularnie,
bez względu na pogodę. Spacer, marsz czy nordic
walking to propozycje dla seniorów, którzy
chcą być zdrowi i sprawni.
Zaleca się,
aby taka aktywność trwała
co najmniej 30
minut. Wychodząc
z domu, trzeba odpowiednio
się ubrać – najlepiej „na cebul-

kę”. W każdej chwili
można zdjąć lub
założyć dodatkową warstwę,
dzięki czemu
uda się uniknąć
przegrzania – co
jest równie niezdrowe jak przemarznięcie.
Suplementacja wit. D3
Witamina D3 jest niezwykle ważna dla organizmu.
W porze jesienno-zimowej, kiedy
słonecznych dni
jest mniej, warto wspomóc się
jej suplementacją. W wielu
badaniach naukowych potwierdzono

wpływ witaminy
D3 na wzmacnianie odporności organizmu.
Warunki
w mieszkaniu
Odpowiednie warunki w mieszkaniu
w sezonie grzewczym są bardzo ważne dla naszej odporności. Trzeba pamiętać
o częstym wietrzeniu pomieszczeń
i nawilżaniu
powietrza.
Lepiej też nie
przesadzać
z temperaturą
– optymalna to
20°C.
Alup

ŁODZIANIE KREUJĄ
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ROŚLINY
DO PRZYTULANIA
Przekuła pasję w pomysł na
biznes! W czasie pandemii
Anna Grochocka postanowiła
postawić na siebie i otworzyła w Łodzi ﬁrmę Leaf Pillows,
w której projektuje i szyje wyjątkowe poduszki inspirowane
roślinnymi motywami.
Maszyna do szycia stała
u niej w domu od zawsze.
Jej mama była szwaczką i to
właśnie ona zaraziła Annę
pasją do szycia. Przez wiele
lat – także w szkole – kobieta rozwijała swoje zdolności manualne. – Uczyłam
się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych
im. Józefa Chełmońskiego
w Nałęczowie na kierunku
zabawkarstwo – wspomina
Anna Grochocka.
Marzyła o tym, aby jej hobby stało się pełnoetatowym
zajęciem. Musiała jednak
pokonać długą drogę.
Zaczynała od stanowisk
pomocniczych w pracowniach, później sama zajmowała się krawiectwem,
a ostatecznie – do momentu wybuchu pandemii

– projektowała i konstruowała odzież. Wcześniej
mieszkała w Warszawie,
ale od 4 lat jest łodzianką.
To właśnie w naszym mieście mogła w pełni rozwinąć skrzydła.
– Okres pandemii bardzo
dużo zmienił w moim życiu. Wtedy zdecydowałam,
że chcę pracować sama dla
siebie. Chciałam stworzyć coś zupełnie nowego
– podkreśla Anna.
Tworzy
poduszki-roślinki
Wpadła na dość niecodzienny pomysł. Założyła
firmę Leaf Pillows i zaczęła szyć oraz sprzedawać poduszki, które
są inspirowane motywami roślinnymi.
Pierwsze projekty
powstały latem
2 lata temu.
Dziś łodzianka
prężnie działa – stworzyła
już ponad 30
różnych koncepcji. Nawiązują one

do kwiatów doniczkowych,
liści drzew, a nawet warzyw. Prace przedstawiają
gatunki bardzo popularne,
a także te, które znajdziemy raczej u kolekcjonerów.
Wśród nich są m.in. monstera variegata, anthurium,
calathea, caladium, dynia
czy kaktusy. – W przeciwieństwie do prawdziwych roślin te moje są
praktyczniejsze

– dodaje z uśmiechem
Anna. – Są miękkie i można
się do nich bez obaw przytulać. Poza tym nie da się
ich przelać ani przesuszyć.
Wyjątkowe
i oryginalne wzory
Poszczególne poduszki różnią się od siebie rozmiarem
i kolorami. Są jasno- bądź
ciemnozielone, żółte, mają
rozmaite przebarwienia
i wzory. – Wszystkie moje
prace wyszywam maszynowo na welurze tapicerskim. Nie jest to
zaprogra-

mowany haft – podkreśla
Anna Grochocka. – Podczas szycia sama prowadzę maszynę, dlatego też,
mimo że wzory się powtarzają, nigdy nie są w 100%
identyczne.
Anna zdaje sobie sprawę
z istoty ekologii, dlatego
z resztek tkanin wyszywa
małe listki w formie breloczków. Czasem ścinki
wykorzystuje do wypychania puf.
Kreatywna praca
Uszycie jednej poduszki
zajmuje jej od dwóch do
czterech godzin. To praca,
która wymaga skupienia
i dokładności. Ważne są
również cierpliwość, wewnętrzny spokój i chęć
do działania. Bez nich
proces twórczy jest niemalże niemożliwy.
Łodzianka otworzyła
swój warsztat dopiero w czerwcu 2022 r.
Wcześniej pracowała w kąciku sypialni
mieszkania. Stwierdziła jednak, że

czas na radykalne zmiany.
Kreatywna praca wymaga
odpowiednich warunków.
Pomocne okazało się także
wsparcie bliskich. Dzięki
niemu tworzenie jest o wiele bardziej komfortowe
i przyjemne. – Otaczam się
wspaniałymi, pomysłowymi duszami – zaznacza.
Ma wiele pomysłów na
nowe projekty i pragnie
zacząć edukować innych.
Właśnie pracuje nad e-bookiem o szyciu na maszynach starego typu, takich,
które często stoją zapomniane w piwnicy lub na
strychu. Anna chciałaby
pokazać, że niewiele potrzeba, aby móc zacząć
robić zawodowo to, co się
lubi. – Tak naprawdę ciekawe projekty można stworzyć, nie mając zbyt wielu
funduszy, ale trzeba mieć
pomysł i wiedzieć, jak to
zrobić – dodaje.
W przyszłości planuje
prowadzić własne kursy
stacjonarne. Marzy również o powrocie do szycia
ubrań.
Konrad Wojtczak
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TEMAT NUMERU
OGRÓD
BOTANICZNY
Ogród Botaniczny to idealne miejsce na spacer
o każdej porze roku – jesienią także. W tym czasie znajdziemy tu piękne

owoce ognika szkarłatnego, głogu czy rokitnika, jak również kwitnące
jeszcze kwiaty: zawilce
czy zimowity jesienne.

ŁAGIEW

PARK
PONIATOWSKIEGO

Obowiązkowy punkt na
jesienny spacer to park
Poniatowskiego. Piękne
rabaty, niewielki staw,
altana i klimatyczny biały mostek w połączeniu

Las Łagiewnicki wraz
z kąpieliskiem Arturówek, znajdującym się na
jego terenie, oblegany
jest nie tylko latem. Warto odwiedzić to miejsce
także jesienią, by pospacerować po leśnych
ścieżkach, zachwycić się
drewnianymi kapliczka-

z jesiennymi liśćmi tworzą wyjątkową scenerię
w sam raz na popołudniową
przechadzkę
w centrum miasta.

PARK
JULIANOWSKI
Pozostając w temacie
parków, nie sposób nie
wspomnieć o parku Julianowskim.
Oprócz
pięknych widoków i kontaktu z naturą czeka tam

na nas food truck Park
Cafe z goframi i kawą
w jesiennej odsłonie –
zdecydowanie
warto
spróbować!

KSIĘŻY
MŁYN
Czy można wyobrazić sobie piękniejszy plener do
jesiennych zdjęć? Drzewa
w jesiennym wydaniu
w towarzystwie czerwonej cegły łódzkich famuł,

a do tego ciepłe światło
sączące się z okien pobliskich restauracji. Księży
Młyn to zdecydowanie
dobry wybór na jesienny
deser.
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OSIEDLE
BERLINEK
Osiedle Berlinek na Radogoszczu to kierunek
dla spacerowych koneserów. Przechadzając się
po wyłożonych kocimi
łbami uliczkach, poczujesz klimat typowego

LAS
WNICKI

niemieckiego osiedla na
przedmieściach. Proste,
szare budynki, klimatyczne ogródki, krzewy
i drzewa owocowe – istnie sielski obrazek.

SKANSEN
W CENTRALNYM MUZEUM
WŁÓKIENNICTWA

Skansen w Centralnym
Muzeum
Włókiennictwa, czyli Łódzki Park
Kultury Miejskiej, to kolejna dobra propozycja
na spacer. Nie tak oczywista, ale oprócz jesiennego pleneru oferujetakże niezwykłą podróż

mi czy podziwiać pałac
Ludwika Heinzla. Na
całym obszarze zarejestrowanych jest ponad
100 różnych gatunków
drzew i krzewów, a część
kompleksu, niemal 70 ha,
objęta została dodatkową
ochroną w postaci rezerwatu przyrody.

w czasie. Na terenie skansenu znajduje się osiem
historycznych obiektów,
typowych dla zabudowy
Łodzi na przełomie XIX
i XX w. (w tym drewniany kościół) oraz zachwycająca letniskowa willa.

OGRODY
GEYERA
Po
drugiej
stronie
ul. Piotrkowskiej pod numerem 293/305 znajdziemy Ogrody Geyera. Warto wybrać się do nich tuż
po zmierzchu – otoczenie
setek świecących się lam-

STARY
CMENTARZ
Stary Cmentarz przy
ul. Ogrodowej to dość
nietypowe miejsce na
spacer.
Zapewniamy
jednak, że będzie to ma-

giczna podróż, która pozwoli na chwilę reﬂeksji
w błogiej ciszy i złapanie
oddechu.

pek i czerwonej cegły robi
wrażenie – i najlepiej…
z pustym brzuchem.
W Ogrodach jest kilka
dobrych restauracji, które
warto odwiedzić.
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Dąb Fabrykant
ze statuetką

Dąb Fabrykant ma już 180 lat,
mierzy ponad 22 m wysokości,
a jego korona ma ponad 33
m szerokości! W poniedziałek
(10 października) nastąpi oficjalne wręczenie nagród w plebiscycie na Drzewo Roku, w którym
łódzki dąb zajął pierwsze miejsce, zdobywając 5559 głosów
internautów!
Łódzki dąb Fabrykant zwyciężył w konkursie na Drzewo Roku 2022, organizowanym przez Klub Gaja. Dzięki
temu w lutym 2023 r. będzie
reprezentował Polskę w międzynarodowym plebiscycie
na Europejskie Drzewo Roku!
Jednak zanim do tego dojdzie, w poniedziałek (10
października), podczas oficjalnego rozdania nagród,
Statuetka Drzewa Roku 2022
traﬁ w ręce Przemysława Bartosa – autora bloga „Przyroda
dla Sosnowca”, który zgłosił
drzewo do konkursu, oraz do
przedstawicieli władz Łodzi.

Niezwykłe drzewo
z Łodzi
Fabrykant, nazywany również Jagoszem, zdobi łódzki
park Klepacza. Jest to jedno
z najoryginalniejszych drzew
w Polsce i wyjątkowa wizytówka Łodzi. Wiosną każdego roku przyciąga do siebie
tłumy ludzi, którzy chcą oglądać jego majestat, zatopiony
w morzu błękitnych kwiatów
śnieżników i cebulic, oraz
uwiecznić go na zdjęciach.

Fabrykant jest pomnikiem przyrody. Ma 180 lat,
ok. 22,5 m wysokości i 458 cm
w obwodzie, a szerokość jego
korony osiągnęła imponującą
wartość ponad 33 m!

Dąb Fabrykant
trafia na mapę
We wrześniu Dąb Fabrykant
został doceniony także przez
Łódzki kolektyw Mamy Projekt, który wydał ogólnopolski przewodnik nieMAPA,
pozwalający poznać dęby od
czubka po korzenie.
– Na nieMAPIE możemy
przyjrzeć się dębom z bliska,
zobaczyć ich mieszkańców
i powiązania z ekosystemem.
Poznajemy też sylwetki „dębów celebrytów” takich jak
Dąb Fabrykant z Łodzi, Dąb
Dunin czy Bartek – mówi Joanna Guszta, twórczyni nieMAPY.
Premiera wydawnictwa łączy
się z wejściem do polskich kin
ﬁlmu „Serce dębu” (reż. Laurent Charbonnier/Michel
Seydoux). W obsadzie, poza
tytułowym dębem, zobaczymy znanych i lubianych „aktorów” – wiewiórki, chrząszcze i sójki.
Dodatkowo, oglądając film,
możemy pomóc przyrodzie.
Z każdego zakupionego biletu na „Serce dębu” część
kwoty zostanie przeznaczona
na przyszłoroczną akcję sadzenia lasu z Fundacją Las na
Zawsze. Dziesięć biletów to
1 mkw. lasu.
KS, KaWa

Na wiosnę wokół dębu kwitną tysiące
śnieżników i cebulic, tworząc piękne
fioletowo-niebieskie dywany

INFO

Dzień drzewa
z MPO

10 października
(od godz. 10:00 do
wyczerpania zapasów)
w zamian za odpady
dostarczone do PSZOK
(ul. Zamiejska 1) każde
gospodarstwo domowe
otrzyma sadzonkę
dębu
Co „jedzą” dęby?
Jak sprawdzić ich
„linie papilarne”?
Dla kogo dąb jest
mieszkaniem, a kto
lubi się pod nim
skryć? Odpowiedzi
na te i inne pytania
daje nowa nieMAPA
Oto Dąb. Można ją
pobrać za darmo ze
strony www.niemapa.pl
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CHWILA RELAKSU

HOROSKOP

Koziorożec (22.12-19.01)
Trzymaj nerwy na wodzy.
Merkury w kwadraturze
nada sprawom pędu,
który niełatwo będzie
dotrzymać. Podczas kwadratury Słońca z Plutonem Twoje umiejętności
zostaną wystawione na
próbę. Majsterkowanie
przed Tobą, więc zawczasu znajdź skrzynkę
z narzędziami.

Wodnik (20.01-18.02)
Wenus i Mars lubią romansować, dlatego podczas ich trygonu czeka
Cię miłosna gra. Pikanterii doda trygon Słońca
z Marsem, który napełnia dobrym humorem
i chęcią czerpania radości
z romantycznych uniesień. Będzie się działo!
W przyjaźni ufaj osobie
spod znaku Ryb – chce
ona szczerej relacji.

Rak (21.06-22.07)
Właśnie skończyła się
pełnia i pora uspokoić
zszargane nerwy. Mężczyzna spod znaku Ryb może
próbować przekonywać
Cię do swojej racji, ale jeśli pozostaniesz spokojny,
nic z tego nie wyjdzie.
W weekend możesz odczuć lekkie pogorszenie
zdrowia – działaj szybko,
a skończy się tylko lekkim
katarem.

Lew (23.07-22.08)
Czujesz, że amory nie
przynoszą oczekiwanych
skutków? Nadzieja nadciąga wraz z końcem
tygodnia. Odważ się zaprosić kogoś na kawę,
jesienny spacer albo
podmiejską wycieczkę.
To pozwoli nawiązać bliższe relacje z obiektem
westchnień. Lwy z trzeciej
dekady – uważajcie na
swoje portfele.

Ryby (19.02-20.03)
Po pełni uczucie rozdrażnienia minie – zostanie
tylko lekkie zmęczenie. Kwadratura Marsa
z Neptunem nie pomoże w dojściu do siebie.
Będzie Ci się wydawać,
że dookoła panuje chaos.
Spokojnie, to tylko chwilowa faza, która stopniowo Cię opuści.

Panna (23.08-22.09)
Oszczędź sobie bezsensownych rozmów – i tak
znajdzie się ktoś, kto
udowodni Ci, że białe
jest czarne. Twój znak
w Wadze może przynieść
nowe okazje do zarobku.
Uważaj na stan zdrowia
– czasem lepiej zostać
w domu na dzień, niż później spędzić tygodnie na
leczeniu.
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Baran (21.03-19.04)
Trygon Wenus z Saturnem gwarantuje spokój,
w którym tak dobrze żyjesz. Merkury w opozycji
z Jowiszem mówi jasno:
to ten moment! Jeśli
pragniesz wyznać komuś
uczucia albo zbliżyć się
ponownie, to śmiało –
lepiej być nie może!

Waga (23.09-22.10)
W czasie trygonu Wenus z Marsem nadarzy
się okazja, żeby zrobić pierwszy krok. Nie
onieśmielaj sympatii
i pozwól na swobodny
rozwój wydarzeń. Trygon
Słońca z Marsem to pora
na odświeżenie swojego
otoczenia. Nowe meble,
dodatki – popatrz na to
artystycznym okiem.

Byk (20.04-20.05)
Nie wszystko dzieje się od
razu – niektóre sprawy
wymagają cierpliwości.
Czas upłynie niezależnie
od Ciebie, więc wykorzystaj go najlepiej, jak
tylko możesz. Październik będzie czasem dokształcania i zdobywania umiejętności, także
tych społecznych. Mars
w kwadraturze z Neptunem może próbować
podcinać Ci skrzydła.
Pilnuj terminów!

Skorpion (23.10-22.11)
Potrzebujesz gorących
uczuć, a partner jest zimny jak góra lodowa. Idzie
czas, w którym będziesz
mógł powiedzieć o swoich problemach, ale póki
co – zbieraj argumenty.
Zaciśnij pasa – problemy
z partnerem mogą odbić
się finansowo.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Przyszedł czas wybaczenia. Jeśli zakończyłeś
relację romantyczną,
Wenus w trygonie z Saturnem pozwoli odejść
i pogodzić się z niewygodną prawdą. Wenus
w koniunkcji ze Słońcem
pomoże Ci zająć głowę.
Umów się ze znajomymi
i pozwól ponieść się fali
pozytywnych uczuć.

Strzelec (23.11-21.12)
Trygon Słońca z Marsem
zachęca do wysiłku i walki o swoje. Podejmiesz
wyzwanie, które nieźle
wymęczy Cię psychicznie. Gwiazdy stworzą
okazję do spotkań rodzinnych, ale zastanów się,
czy warto szargać nerwy.
Nie bój się odpuścić.
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PO TRZY PUNKTY

DO GLIWIC

Tabela na 9.10.2022, godz. 20:00

Hossa w Widzewie Łódź trwa.
Pewne zwycięstwa ze Stalą Mielec i Cracovią oraz
remis z Rakowem Częstochowa pokazują, że drużyna jest na fali. Dodatkowo
w tych trzech meczach RTS
nie stracił gola. Czy uda się
podtrzymać tę passę w meczu
z Piastem Gliwice?
EKSTRAKLASA

12. KOLEJKA

PIAST

GLIWICE

PONIEDZIAŁEK
(10 PAŹDZIERNIKA)
GODZ. 20:30

WIDZEW
ŁÓDŹ

CANAL+

Ostatnio w Widzewie udaje się dosłownie wszystko.
Nawet jeżeli pojawiają
się urazy, to kiedy grają
zmiennicy, nie widać
różnicy w jakości.
Tak było chociażby
po urazie Mateusza

Żyry. Lider czerwono-biało-czerwonej defensywy
wydawał się postacią nie
do zastąpienia, jednak
Seraﬁn Szota wszedł znakomicie w jego buty i był
prawdziwym dyrygentem
obrony. Okres rekonwalescencji dobiega już jednak
końca i Janusz Niedźwiedź na niektórych pozycjach może mieć nawet
nadmiar bogactwa.
Kryzys w Gliwicach
Ostatnie tygodnie są dla
Piasta
bardzo
trudne.
W czterech spotkaniach
zdobył zaledwie dwa punk-

Tabela na 9.10.2022, godz. 20:00
FORTUNA 1. LIGA

M

1. Ruch Chorzów
13
2. Puszcza Niepołomice 13
3. GKS Katowice
13
4. ŁKS Łódź
13
5. Arka Gdynia
13
6. Podbeskidzie B-B
13
7. GKS Tychy
13
8. Stal Rzeszów
13
9. Termalica B-B Nieciecza 12
10. Wisła Kraków
13
11. Chrobry Głogów
13
12. Zagłębie Sosnowiec
12
13. Chojniczanka Chojnice 13
14. Skra Częstochowa
13
15. Resovia Rzeszów
13
16. Górnik Łęczna
13
17. Odra Opole
13
18. Sandecja Nowy Sącz
13
AWANS

BARAŻE

SPADEK

26
26
22
22
21
20
18
18
18
18
18
16
14
14
12
11
11
9

MISTRZ

PUCHARY

12
11
12
12
12
11
12
12
11
12
12
12
12
11
12
11
11
10

G PKT

15:13
19:9
23:13
20:16
18:19
12:9
20:14
14:10
14:10
12:14
13:16
10:13
11:16
17:20
14:18
11:13
10:21
11:20

24
23
21
21
19
18
17
17
17
17
16
14
14
13
12
11
8
5

SPADEK

13. KOLEJKA

WISŁA

KRAKÓW

2:2

ŁKS

ŁÓDŹ

Jaroch 30’

Monsalve 56’

Fernandez (K) 38’

Pirulo 77’

ŁKS
Bobek – Dankowski, Dąbrowski,
Nacho (69’ Janczukowicz), Tutyskinas – Lorenc, Ochronczuk
(69’ Marciniak), Kort – Pirulo,
Radaszkiewicz (55’ Balongo), Biel
(55’ Trąbka)

Udana pogoń
po
ŁKS

Od 2:0 do 2:2 i wielu sytuacji na 2:3. Kibice, którzy zdecydowali
się oglądać starcie Wisły Kraków z ŁKS-em Łódź, nie mogli narzekać na brak emocji. W pierwszej połowie dominowali gospodarze, co udokumentowali dwoma trafieniami. Po przerwie role
się odwróciły – to goście byli stroną skuteczniejszą i doprowadzili
do remisu.
Od początku oba kluby
chciały narzucić swój rytm,
gra była szybka i ofensywna. Lepiej z tego zadania
wywiązała się Wisła, która częściej była pod polem
karnym przeciwników.
Najpierw czujność mło-

M

1. Legia Warszawa
2. Raków Częstochowa
3. Wisła Płock
4. Pogoń Szczecin
5. Stal Mielec
6. Lech Poznań
7. Jagiellonia Białystok
8. Cracovia
9. Widzew Łódź
10. Zagłębie Lubin
11. Śląsk Wrocław
12. Warta Poznań
13. Radomiak Radom
14. Górnik Zabrze
15. Korona Kielce
16. Piast Gliwice
17. Lechia Gdańsk
18. Miedź Legnica

FORTUNA 1. LIGA

G PKT

18:10
21:15
16:11
18:14
21:15
15:16
24:19
23:19
20:17
17:15
20:21
12:12
16:20
8:17
14:19
18:20
16:25
9:21

ty. Drużyna Waldemara
Fornalika zajmuje 15. miejsce i zgromadziła tyle samo
punktów co znajdująca się
pozycję niżej Korona Kielce. Dodatkowo Piastunki
mają mniej czasu na regenerację i przygotowanie się
do meczu z Widzewem.
W czwartek (6 października) grali zaległy mecz z Rakowem Częstochowa, który
przegrali mimo gry w przewadze. Spotkanie z RTS-em
zostanie rozegrane w poniedziałek (10 października)
o godz. 20:30 na stadionie
im. Piotra Wieczorka w Gliwicach.
PB

EKSTRAKLASA

dego Aleksandra Bobka
sprawdził Luis Fernandez,
którego dośrodkowanie
trafiło w spojenie. Kilka
minut później głową uderzał Angle Rodado i tylko
świetna interwencja Bobka
uchroniła ŁKS od utraty

bramki. Rycerze Wiosny
odpowiedzieli strzałem
z rzutu wolnego Kamila
Dankowskiego, jednak
Mikołaj Biegański nie miał
problemu ze złapaniem
piłki. W 30. minucie olbrzymią niefrasobliwością
wykazała się cała defensywa Biało-Czerwono-Białych. Najpierw nikt nie
powstrzymał Fernandeza,
który zatańczył z piłką
w środkowej streﬁe boiska,
później lukę na lewym

skrzydle wykorzystał Mateusz Młyński,
a na końcu Bartosz Jaroch
wygrał pojedynek z Nacho
i zdobył pierwszą bramkę
w tym spotkaniu. Kilka
minut później było już 2:0.
Fatalnie zachował się Władysław Ochronczuk, który
w polu karnym faulował
Fernandeza. Sam poszkodowany postanowił wymierzyć karę i zrobił to perfekcyjnie, zdobywając gol
z 11 m. Łodzian nie było

stać na odpowiedź
i pierwsza część gry zakończyła się dwubramkowym
prowadzeniem gospodarzy.
ŁKS wraca
w wielkim stylu
Po wznowieniu meczu Kazimierz Moskal dość szybko wprowadził zmiany i to
nieco ożywiło grę. W 56.
minucie, po krótkim rozegraniu, z rzutu rożnego
piłkę w pole karne wrzucił

Dawid Kort, a niepilnowany Nacho strzałem z woleja
zdobył bramkę kontaktową. ŁKS był nieustępliwy
i w 77. minucie padł gol
wyrównujący. Przepięknym uderzeniem z rzutu
wolnego popisał się Pirulo.
Łodzianie szukali okazji
do wyjścia na prowadzenie, jednak ta sztuka się nie
udała i zespoły podzieliły
się punktami.
PB
FOT. BORYS GOGULSKI

SPORT
SPORT
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ZAPŁACILI FRYCOWE
I ZACZĘLI WYGRYWAĆ

FOT. K. SAMULCZYK

Po znakomitym sezonie
2021/2022 piłkarze
ręczni łódzkiej Anilany
wywalczyli awans do
Ligi Centralnej, będącej
bezpośrednim zapleczem PGNiG Superligi.
Na pierwsze zwycięstwo
na tym szczeblu rozgrywkowym podopieczni
trenerów Adama Jędraszczyka
i Tomasza Rutkowskiego musieli czekać
do trzeciej kolejki.
W dwóch wcześniejszych zapłacili frycowe,
ale z porażek wyciągnęli
odpowiednie wnioski i we
własnej hali pokonali Olimpię
Medex Piekary Śląskie 29:23.

Po awansie z I ligi zespół
z ul. Sobolowej solidnie
przepracował okres przygotowawczy, w którym
rozegrał 12 sparingów.
Podczas treningów i gier
kontrolnych szkoleniowcy
wyselekcjonowali grupę 24
zawodników, którzy znaleźli się w kadrze na sezon
2022/2023. Pod szyldem
Grot Blachy Pruszyński
Anilana do walki o punkty
stanęli: Eryk Pisarkiewicz,
Dawid Pietrowski, Bartosz
Marciniak (bramkarze),
Damian Wawrzyniak, Filip Węgliński, Miłosz Bielecki, Michał Samulczyk
(lewe skrzydło), Konrad
Czech, Jakub Winiarski, Jakub Kaczmarek (obrotowi),
Szymon Krajewski, Marcel
Kamiński (prawe skrzydło), Adrian Kucharski,
Dawid Trzeciak, Mateusz

Anilana rozkręca się
na zapleczu Superligi

Szeliga, Bartosz Kacprzak,
Kacper Palutkiewicz (lewe
rozegranie), Bartosz Pawlak,
Patryk Bara, Igor Helwak
(środek rozegrania), Kamil
Katusza, Piotr Szewczyk,
Dawid Jakubiec i Jakub Tondys (prawe rozegranie).
– Nasz skład jest najmłodszy i najmniej doświadczony na tym szczeblu rozgrywek, ale wiemy, że nikt nie
cofnie ręki i będzie walczył
o każdy punkt na parkiecie.
Nie boimy się rywali, ale
do każdego przeciwnika
podchodzimy z należytym
respektem – podkreślił Jędraszczyk.
Beniaminek rozpoczął rywalizację przed własną
publicznością, gdzie w debiucie zmierzył się z KPR-em Legionowo. Gospodarze do przerwy prowadzili
13:11 i przez większość drugiej połowy również toczyli
wyrównany bój z mazowieckim zespołem. Trzynaście minut przed końcem na
prowadzeniu była wprawdzie ekipa z Legionowa, ale
łodzianie tracili do niej tylko jedną bramkę. Końcówka meczu należała jednak
do przyjezdnych i na inaugurację sezonu zawodnicy
z Łodzi musieli się pogodzić z porażką 24:31.
Trudne zadanie
w drugiej kolejce
W drugiej serii podopieczni Jędraszczyka i Rutkowskiego stanęli przed jeszcze
trudniejszym zadaniem.
Tym razem na wyjeździe
przyszło im się zmierzyć

z Handballem Stal Mielec.
To drużyna, która wcześniej przez ponad dekadę
grała w najwyższej klasie
rozgrywkowej, a po spadku
do Ligi Centralnej chciałaby
jak najszybciej wrócić do
krajowej elity. W pierwszej
połowie nie potraﬁła sobie
jednak poradzić z łódzką
młodzieżą i na przerwę
schodziła z trzybramkową
stratą (10:13). Po zmianie
stron beniaminek musiał
jednak uznać wyższość
spadkowicza i wrócił do
domu z porażką 22:31.
Przełamanie
Kolejne podejście było już
udane. W trzeciej serii spotkań do hali przy ul. Sobolowej przyjechała Olimpia
Medex Piekary Śląskie. I po
raz trzeci z rzędu łodzianie
bardzo dobrze prezentowali się w pierwszej połowie,
którą wygrali 14:11. Tym
razem jednak lepsi byli też
po przerwie i po końcowej
syrenie mogli cieszyć się
z pierwszego w tym sezonie zwycięstwa. Spotkanie
zakończyło się wygraną
gospodarzy 29:23. Najskuteczniejszym zawodnikiem
Anilany był Krajewski,
który zdobył siedem goli.
Oprócz niego do siatki trafiali: Trzeciak (5), Pawlak
(4), Katusza (3), Wawrzyniak, Bielecki, Bara (po 2),
Czech, Winiarski, Jakubiec
i Helwak (po 1). Za najlepszego gracza tego meczu
łódzcy kibice uznali natomiast Pisarkiewicza.
MD
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10.10

Rodzinne
miasto

16°C

Imieniny
obchodzą:
Franciszek, Paulina,
Angela, Daniel,
Jan, Kasjusz

FORTEPIAN
RUBINSTEINA

r…
Nie tylko Artu

9 marca 1892 r. w Sali Koncertowej
Vogla odbył się występ tzw. cudownego dziecka, genialnego 9-letniego skrzypka – Bronisia Hubermana
z Częstochowy. Chłopiec był starszy o 4 lata od Artura
Rubinsteina, ale grał już znakomicie i wykonał
w Łodzi trudny zestaw klasyki wiolinistycznej (Spohr,
Czajkowski, Wieniawski, Saraste). Okrzyknięto go nawet
„miniaturowym Paganinim”. Ważne okazało się spotkanie obu utalentowanych chłopców, przyszłych sławnych
muzyków. Rubinstein w swoich pamiętnikach napisał
później: „Byłem zachwycony jego grą, a rodzice zaprosili
go do nas. W domu graliśmy dla siebie nawzajem. (...)
Pozostaliśmy przyjaciółmi aż do jego śmierci”.
Bronisław Huberman, podobnie jak Artur Rubinstein,
zrobił światową karierę i był zaliczany do światowej
czołówki wirtuozów skrzypiec.
agr

REKLAMA

WTOREK

11.10

14°C

ŁODZIANIZMY

ESY-FLORESY
I FILE
Wielka produkcja łódzkich fabryk włókienniczych kojarzy się zwykle
z oprzędem bawełny,
tkaniem płótna czy wełny
w ogromnych ilościach.
Ale był też asortyment
bardziej szlachetny –
barwne tkaniny, jedwabne chusty, tiule, wymyślne
koronki, ﬁrany, hafty, galanteria itd. Na rozmaite,
wymyślne wzory mówiono popularnie, że to takie
„esy-floresy”, natomiast
przy subtelnych wyrobach
odwoływano się zwykle

Imieniny
obchodzą:
Aldona, Emil,
Marianna, Alex,
Aleksander, Bruno

do języka francuskiego.
Na siatkowe firanki, na
których haftowano dodatkowe ozdoby, mówiono
„file” (fr. fil – nić, włókno). Innym przykładem
w łódzkim słowniku włókienniczym jest termin
„fil à fil”, który oznacza
elegancką tkaninę wełnianą o gęstym splocie skośnym i deseniu powstałym
przez różnicę w kolorze
nici wątku i osnowy. Najbardziej chyba znaną odmianą tego materiału jest
„pieprz i sól”, nazywany
tak z uwagi na przemieszanie włókien czarnych
i białych. Tkanina była
zwykle wykorzystywana
do szycia wysokogatunkowych ubrań. agr

Kolejne wydanie w środę

12 października

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS

ŁÓDZKA POGODYNKA

PREZYDENT…
WOJEWÓDZKI
11 października 1879 r.
w Warszawie urodził się
Wacław Maksymilian
Wojewódzki – inżynier
technolog, wiceprezydent,
komisarz rządowy Łodzi,
dyrektor przedsiębiorstwa
Wodociągi i Kanalizacja
m. Łodzi, jedna z najbardziej znanych postaci życia społeczno-politycznego w naszym mieście. Był
działaczem Narodowej
Demokracji i innych organizacji endeckich, publicystą pism związkowych,
a także członkiem Ligi
Narodowej. Organizował
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, a w marcu 1919 r. został radnym
I kadencji Rady Miejskiej
w Łodzi i został wybrany
na wiceprezydenta Łodzi.
W 1921 r. złożył jednak
mandat radnego i zrezygnował z funkcji. W latach
1921–1923 kierował Wydziałem Gospodarczym
w łódzkiej Kasie Chorych.
W 1923 r. został ponownie
wybrany na wiceprezydenta Łodzi, a od 1927 r.,
po tragicznej śmierci prezydenta Mariana Cynarskiego, przez kilka miesię-

Wacław Maksymilian
Wojewódzki

cy pełnił obowiązki prezydenta Łodzi. W 1933 r.
w efekcie konfliktu politycznego rozwiązano
Radę Miejską, a Wojewódzkiego mianowano
komisarzem rządowym
m. Łodzi. Funkcję tę sprawował do lipca 1935 r.,
a potem kierował przedsiębiorstwem Wodociągi
i Kanalizacja m. Łodzi do
wybuchu wojny. W listopadzie 1939 r. został aresztowany przez Niemców
w ramach akcji wymierzonej przeciwko łódzkiej
inteligencji. Prawdopodobnie pod koniec grudnia 1939 r. lub na początku
1940 r. został zamordowany w jednej z wielu egzekucji dokonanych w lasach ludźmierskich. Jego
symboliczny grób znajduje
się na Starym Cmentarzu,
a na Olechowie jest ulica
jego imienia.
agr

