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NA SYGNALENA SYGNALE
CIEMNA STRONA MIASTA

28-latek, jadąc ul. Wró-
blewskiego, nie dostoso-
wał prędkości do warun-
ków, w jakich odbywał 
się ruch i na zakręcie 
przed przejazdem kole-
jowym utracił panowa-
nie nad swoim pojaz-
dem. Po przejechaniu 
przez chodnik uderzył 
w sygnalizator świetl-
ny, a następnie w słup 
ze znakiem informacyj-
nym dla maszynistów, 
po czym zatrzymał się 
na torowisku kolejowym. 
Badanie przeprowadzo-
ne przez przybyłych na 
miejsce funkcjonariuszy 

wykazało, że 28-latek był 
kompletnie pijany, miał 
prawie 2 promile alko-
holu w organizmie. Męż-
czyzna na szczęście nie 
odniósł żadnych obrażeń. 
Mundurowi zatrzymali 
mu prawo jazdy. Teraz za 
swoje nieodpowiedzial-
ne zachowanie odpowie 
przed sądem. Za spo-
wodowanie zagrożenia 
w ruchu drogowym oraz 
kierowanie pod wpły-
wem alkoholu grozi mu 
kara do 2 lat pozbawienia 
wolności oraz utrata pra-
wa jazdy.

red
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DACHOWAŁ NA TORACH KOLEJOWYCH
BYŁ KOMPLETNIE PIJANY

Wykonawca przebudowy 
ul. Ogrodowej i Północnej 
na początek zabrał się za 
zabezpieczanie drzew i roze-
branie chodników. Demon-
taż trakcji musi poczekać na 
ustanie wichur.

Część kierowców jest moc-
no rozczarowana pierw-
szymi dniami prac na 
ul. Ogrodowej i Północnej. 
Spodziewano się tam cięż-
kiego sprzętu, frezowania 
jezdni i demontażu starej 
sieci, ale wykonawca na 
razie zabezpieczył drzewa 
i zabrał się za rozbiórki 
chodników i krawężni-
ków. Kiedy możemy się 
spodziewać przyspiesze-
nia prac?
– Wykonawca przygo-
tował zaplecze budowy 
i zgromadził niezbędne 
materiały. Rozpoczęcie 
intensywniejszych prac – 
frezowanie nawierzchni 
jezdni i rozbiórka trakcji 

– zostało przełożone na 
następny tydzień z uwagi 
na zapowiadane wichury. 
Przy tak silnym wietrze 
demontaż sieci nie byłby 
bezpieczny. Te prace roz-
poczną się po weekendzie 
– mówi Agnieszka Kowa-
lewska-Wójcik, dyrektor 
Zarządu Inwestycji Miej-
skich.
W pierwszym etapie 
przebudowy ul. Ogro-
dowej i Północnej zosta-

ła zamknięta nitka po 
stronie parku Staromiej-
skiego, a ruch odbywa 
się dwustronnie drugą 
jezdnią. Wykonawca naj-
pierw zdemontuje całą 
starą nawierzchnię i sieć 
po stronie parku i z to-
rowiska. Potem zacznie 
prace przy podziemnych 
sieciach. W drugiej poło-
wie roku powinny zacząć 
się prace przy układaniu 
nowych nawierzchni 

jezdni, chodnika i toro-
wiska.
Całość prac potrwa do 
końca 2023 roku. Wzdłuż 
ulicy pojawią się także 
nowe nasadzenia, zielo-
ne pergole, ławki, oświe-
tlenie i droga rowerowa. 
Remonty obejmą także są-
siednie park Staromiejski, 
Stary Rynek i Plac Wolno-
ści.

ML, red
FOT.LODZ.PL

BULWARY
 PÓŁNOCNE

TRUDNY
POCZĄTEK PRAC

Miasto zaprasza do udziału 
w bezpłatnych szkoleniach 
komputerowych w ramach pro-
jektu „Cyfrowa Rewitalizacja".

Jesteś emerytem, rencistą 
lub osobą starszą, która do 

tej pory nie miała styczno-
ści z komputerem? Jeśli 
chcesz nauczyć się pod-
staw jego obsługi, to szko-
lenie jest dla Ciebie! 
Jeśli jesteś osobą w wieku 
powyżej 18 lat, uczysz się 

bądź pracujesz i chcesz 
podszlifować swoje 
umiejętności związane 
z obsługą pakietu Offi ce, 
może zainteresować Cię 
szkolenie na poziomie 
średnio zaawansowanym. 
Podczas kursu trenerzy 
podzielą się praktyczną 
wiedzą dotyczącą Worda, 

Excela i programów do 
tworzenia prezentacji. 

rd

Więcej informacji oraz zapisy 
42 250 54 13, 
c y f r o w a r e w i t a l i z a c j a @
hnpartners.pl, 
www.cyfrowarewitalizacja.pl

Nie chcesz, by Twoje dziecko spędziło ferie w domu? Nic stra-
conego! Aquapark Fala (al. Unii Lubelskiej 4) zaprasza na 
atrakcje i zajęcia pod opieką profesjonalnej kadry instrukto-
rów i animatorów.

– Zapewnimy aktywny i przede wszystkim bezpieczny wy-
poczynek – zapewniają organizatorzy. – Dzięki feriom na 
Fali Wasze dzieci nauczą się pływać lub poprawią swo-
je dotychczasowe umiejętności, dowiedzą się również, 
jak udzielać pierwszej pomocy. A w czasie wolnym 
dzieci skorzystają także z wodnych atrakcji pod czuj-
nym okiem ratowników. rd, FOT.„FALA”

CENNIK FERII NA FALI:
750 zł – 5 dni od pon. do pt. lub 5 wybranych dni,
225 zł – 1 wybrany dzień,
425 zł – 2 wybrane dni,
565 zł – 3 wybrane dni,
680 zł – 4 wybrane dni,
1380 zł – 2 kursy – 10 dni.

Kontakt w sprawie zapisów:
605 679 676 – od poniedziałku do soboty 
w godz. 8:00–18:00

akademia.plywania.na.fali@gmail.com

KONKURS DLA STUDENTÓW

eko-mural
ZAPROJEKTUJ CZEKOLADOWYZAPROJEKTUJ CZEKOLADOWY

Barry Callebaut, jeden z wio-
dących na świecie producen-

tów czekolady i wyrobów 
czekoladowych, ogłosił 
konkurs na mural, któ-
ry zostanie wykonany 
z farb pochłaniających 
CO2. Projekt powstaje we 
współpracy z miastem.

Konkurs na projekt i wy-
konanie muralu skiero-
wany jest do studentów 
kierunków artystycznych 

z całej Polski. Projekt wiel-
koformatowego obrazu 
musi nawiązywać zarów-
no do czekolady i kakaow-
ca, jak i ekologii oraz zrów-
noważonego rozwoju. To 
dwa fi lary działalności fi r-
my Barry Callebaut, orga-
nizatora konkursu.
Mural powstanie na ścia-
nie szczytowej kamienicy 
przy ul. Jaracza 58, a fi rma 
pokryje koszty farby po-
chłaniającej dwutlenek wę-

gla wykorzystanej do jego 
wykonania. Do wygrania, 
poza możliwością namalo-
wania muralu w centrum 
Łodzi, jest także nagroda 
o wartości 5 tys. złotych, 
w skład której wchodzi 
zegarek Garmin. Termin 
składania projektów do 31 
marca.
Więcej informacji na 
zmalujmural@barry-calle-
baut.com

red, FOT.LODZ.PL

INFO
Naucz się obsługi komputera

FERIE FERIE 
NA FALI NA FALI 
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REKLAMA

Wykonawca przebudowy ul. 
Traktorowej musiał wstrzy-
mać prace z uwagi na złe 
warunki atmosferyczne. Od 
tygodnia robotnicy są znów 
na placu budowy i trwają tam 
roboty wykończeniowe.

– Niesprzyjająca aura mi-
nęła i mogliśmy wznowić 
prace. Obecnie prowa-
dzimy roboty brukarskie, 
czyli układamy chodniki 
i krawężniki. Przygoto-
wujemy się do położenia 
nawierzchni jezdni i na-

sadzeń zieleni. Jeszcze 
w marcu planujemy roz-
począć odbiory inwestycji 
– mówi Marcin Sośnierz, 
Zarząd Inwestycji Miej-
skich.
Prace na ul. Traktorowej 
obejmuje nie tylko re-
mont nawierzchni. Wy-
konawca przebudował 
też sieć wodociągową 
i zbudował nowe rondo. 
Po wschodniej stronie 
ulicy powstała droga ro-
werowa, a po obu stro-
nach zmodernizowane 

zostały przystanki komu-
nikacji miejskiej. 
Na wyremontowanej ulicy 
będą nowe latarnie, ławki 
i kosze na śmieci. Wygo-
spodarowane zostaną też 
42 miejsca parkingowe. 
Na ul. Traktorowej zosta-
nie zasadzonych 17 grusz 
drobnoowo-
cowych oraz 
kilka tysięcy 
krzewów i traw 
ozdobnych.

 ML
FOT.LODZ.PL

ROBOTNICY ZNÓW NA PLACU BUDOWY

TRAKTOROWA
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TRAKTOROWA

Hub budowany przez fi rmę Panatto-
ni to największy w Europie kompleks 
logistyczny o planowanej powierzchni 
ponad 600 tys. mkw., który jest zaląż-
kiem powstającej w Łodzi nowej dziel-
nicy przemysłowej. Inwestycja zloka-
lizowana jest przy ul. Jędrzejowskiej, 
tuż przy autostradzie A1 i 30 km od 
węzła Łódź Północ, czyli skrzyżowania 
autostrad A1 i A2. 
InPost zdecydował się na realizację 
najnowszego projektu, gdyż pozwo-
li to fi rmie na sprawniejszą obsługę 
klientów w aglomeracji łódzkiej.
W ramach Central European Logistics 
Hub na swój rozwój zdecydowały się 
już BSH Sprzęt Gospodarstwa Domo-
wego, Media Expert czy Smyk.
Nie jest to zresztą jedyna dobra wieść 
z łódzkiego rynku logistyczno-maga-
zynowego. Do centrum 7R Park Łódź 
East I na łódzkim Widzewie, tuż przy 
zjeździe na autostradę A1, wprowadza 
się fi rma Castorama. Z kolei w Panat-
toni Łódź Park West jesienią 2021 r. 
magazyn otworzył chiński potentat 
handlu internetowego AliExpress.

Miasto szuka wykonawcy 
przebudowy parku Staro-
miejskiego. Powstaną tu 
nowe fontanny, strefa zabaw 
dla dzieci, tor rolkowy i amfi -
teatr. Przywrócone mają być 
także ślady przedwojennej 
zabudowy. 

Zainteresowane przepro-
wadzeniem przebudowy 
parku fi rmy mogą składać 
oferty do 9 marca. 

Jak się zmieni park 
Staromiejski?
– Przed nami odnowa par-
ku Staromiejskiego. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, pod koniec wa-
kacji zobaczymy tu ekipę 
budowlaną. Po przebudo-
wie powstaną nowe alej-
ki, zamontujemy stylową 
małą architekturę i nowe 
fontanny. Na terenie parku 
zadbamy o zieleń oraz wy-
budujemy nowy bezpiecz-
ny plac zabaw z podziałem 
na strefy dla dzieci w róż-
nych grupach wiekowych. 

Ponadto zagospodarujemy 
przestrzeń na nowoczesną 
siłownię na świeżym po-
wietrzu – mówi Agnieszka 
Kowalewska-Wójcik, dyrek-
tor Zarządu Inwestycji Miej-
skich.

Śladami 
przedwojennej 
zabudowy
Park Staromiejski powstał w 
latach 1951-53 według pro-
jektu inżyniera Kazimierza 
Chrabelskiego w miejscu 
części Starego Miasta, wy-
burzonej w trakcie II wojny 
światowej pod strefę bufo-
rową dla Litzmannstadt 
Getto. Dlatego najistotniej-
szym elementem rewita-
lizacji parku jest koncep-
cja przywracania pamięci 
o historii Łodzi. Odtworzo-
ne zostaną w jego przestrze-
ni ślady dawnej zabudowy. 
Linia przedwojennej zabu-
dowy zostanie zaakcento-
wana żywopłotami. Wy-
budowane zostaną 4 nowe 
fontanny: dwie podkreślą 
symbolicznie ślad przebiegu 

koryta rzeki Łódki, a dwie 
kolejne zarys komina daw-
nej fabryki Braci Gheling.
W parku pojawią się nie 
tylko ślady historii, ale 
także elementy zupełnie 
nowe. Obok krańcówki 
tramwajowej powstanie 
zielony amfi teatr, którego 
utworzenie umożliwia na-
chylenie terenu oraz ska-
tepark. W parku pojawi 
się również drugi plac za-
baw. Wybudowane zosta-
ną 4 wolnostojące altany.
Istniejące elementy parku, 
czyli aleje i fontanny, zosta-
ną zmodernizowane. Wyre-
montowane zostaną rzeźby, 
pojawi się nowe oświetle-
nie i toalety. Uzupełnione 
zostaną też meble miejskie 
o nowe ławki, kosze i sto-
jaki na rowery. Drzewa 
oraz istniejąca zieleń zo-
staną poddane pielęgna-
cji. Zasadzonych zosta-
nie dodatkowo 51 drzew 
oraz ponad 3000 krzewów 
ozdobnych.

ML
FOT.LODZ.PL, MAT. PRASOWE

DO REMONTU
PARK STAROMIEJSKIPARK STAROMIEJSKILOGISTYKA

DUŻE RUCHY 

InPost uruchomi nowe centrum logistyczne 
o powierzchni 8700 mkw., które powstanie 
w Central European Logistics Hub w Łodzi.

(pj)

W MAGAZYNACH
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TUNEL ŚREDNICOWY POD ŁODZIĄ

Poprawa pogody umożli-
wiła przystąpienie do ko-
lejnych prac drogowych. 
W ostatnich dniach na 
północnym pasie ul. Stru-
ga, pomiędzy łącznikiem 
z ul. Łąkową a al. Włóknia-
rzy, ułożono warstwę wią-
żącą nowej jezdni. Dzięki 
temu ruch odbywa się po 
nowym asfalcie, a wyko-
nawca mógł już sfrezować 
starą nawierzchnię na dru-
giej połowie i przystąpić do 
prac przy budowie drogi.

Pierwsza połowa
jest gotowa
Po północnej stronie ul. Stru-
ga również piesi korzystają 

6 marca w łódzkiej Atlas 
Arenie LemON będzie 
świętował swój jubi-
leusz. W Łodzi razem 
z zespołem wystąpią 

Kuba Badach 
oraz Piotr Ro-
gucki. 
Z tej okazji 
specjalnie 
d l a  c z y -
te ln ików 
g a z e t y 
„Łódź.pl” 

mamy zaproszenia. 
W piątek (18 lutego) 
około godz. 17:00 zaj-
rzyj na profi l facebooko-
wy Łódź.pl i weź udział 
w konkursie – do wy-
grania 10 podwójnych 
zaproszeń na koncert.

Na remontowanej ul. Struga 
pojawiły się pierwsze war-
stwy nowej jezdni, a wyko-
nawca przystąpił już do prac 
przy drugiej połówce drogi.Jak idzie budowaJak idzie budowa

Nowy
na

Struga

asfalt

z nowego chodnika. Szersze 
trakty, równa nawierzch-
nia oraz wyremontowane 
zjazdy ułatwią poruszanie 
się mieszkańcom po ulicy. 
Po zakończeniu prac przy 
południowej części drogi 
i chodnikach zostanie wy-
konana ścieralna warstwa 
nawierzchni na obu pasach. 
Całość zakończy się jeszcze 
przed wakacjami.

W  r a m a c h  p r a c  p r z y 
ul. Struga wyremontowane 
zostanie również skrzyżo-
wanie z ul. Żeligowskiego. 
Ten projekt został skoor-
dynowany z remontem 
ul. Struga, aby skrócić czas 
robót w tej samej okolicy. 
Od 14 lutego zajęta jest pół-
nocna część skrzyżowania. 
Wszystkie prace zakończą 
się w tym samym czasie.

Gdzie kolejne
remonty?
Nadchodząca wiosna zwia-
stuje również wznowienie 
prac na innych drogach po 
zimowej przerwie. W naj-
bliższych dniach do pracy 
przystąpią również ekipy 
z ul. Jaracza czy ul. Sien-
kiewicza, a przełom lutego 
i marca przyniesie kolejne 
etapy remontów na moder-
nizowanych drogach.  

TAnd

6 marca w łódzkiej Atlas 
Arenie LemON będzie 
świętował swój jubi-
leusz. W Łodzi razem 

Faustyna
idzie jak burza
Mniejsza tarcza, czyli 
Faustyna, wydrążyła już 
pierwszy z mniejszych tu-
neli. Przewierciła się od 
komory przy ul. Długosza, 
minęła przyszły przysta-
nek Koziny i pojawiła się 
w czwartek w komorze 
Odolanowska. Mieszkańcy 
okolic dobrze znają miejsce, 
gdzie powstanie stacja Ko-
ziny, bo dawniej stał tam 
„Wieloryb”, czyli popular-
na górka przy al. Włóknia-
rzy. Teraz Faustyna obróci 
i będzie wiercić drugi 
mały tunel — odnogę 
w stronę dworca 
PKP Żabieniec.

Budowa tunelu średnico-
wego pod Łodzią napotkała 
pierwsze problemy. Prace 
trwają nieprzerwanie, ale 
nie tak szybko, jak z po-
czątku zakładano. Pod zie-
mią tarcze natknęły się na 
trudne warunki geologiczne, 
a to opóźnia tempo budowy. 
Gdzie są teraz tarcze wiercą-
ce pod ziemią przyszłe trasy 
dla pociągów?

Przeszkody
przed Katarzyną
Katarzyna, większa tarcza 
idąca z komory Odolanow-
ska w kierunku Manufak-
tury, wywierciła już prawie 
500 m tunelu. Według pla-
nów powinna być jednak 
nieco dalej. – Postęp prac za-
leży od warunków geotech-
nicznych. Maszyny muszą 
przejść m.in. przez zawod-
nione grunty, twarde i duże 
głazy narzutowe lub piaski. 
Na tempo prac TBM Kata-
rzyny wpływ miało również 
przejście przez soczewkę 
wodną — wyjaśnia Miro-
sław Siemieniec z PKP PLK. 

Tunel drążony
bez względu na pogodę
Na szczęście na tempo prac 
nie ma wpływu pogoda, 
która ostatnio łodzian nie 
rozpieszcza. – Warunki 
atmosferyczne nie mają 
wpływu na realizację prac 
podziemnych,  t j .  przy 
drążeniu tuneli. Również 
na budowie przystanków 

roboty odbywają się w wa-
runkach zimowych. Jedy-
nie w czasie ekstremalnych 
sytuacjach pogodowych, 
jak wichury, ulewne desz-
cze czy zamiecie śnieżne 
wykonawca krótkotrwa-
le wstrzymuje roboty ze 
względu na bezpieczeń-
stwo pracowników – pod-
kreśla Mirosław Siemieniec.

Przystanki
„łódzkiego metra”
Inwestycja to jednak nie 
tylko tunel. Równolegle 
trwają prace przy budo-
wie przystanków. Obok 
Manufaktury, gdzie ma 
znajdować się przysta-
nek Polesie, zakończono 
już budowę ścian szcze-
linowych. Powstały rów-
nież dwa stropy. Z kolei 
w Śródmieściu, czyli przy 
zbiegu ul .  Zachodnie j 
i al. Kościuszki, usunięto 
torowisko z ul. Zielonej, 
a wykonawca zabezpieczył 
okoliczne budynki. Zaczęła 
się też budowa ścian szcze-
linowych między ulicami 
Zachodnią a Wólczańską.

red

 I 
GDZIE SĄ TARCZEI G

DZIE SĄ TARCZE

PATRONAT ŁÓDŹ.PL

z zespołem wystąpią 
Kuba Badach 
oraz Piotr Ro-
gucki. 
Z tej okazji 
specjalnie 
d l a  c z y -
te ln ików 

mamy zaproszenia. 
W piątek (18 lutego) 
około godz. 17:00 zaj-

z zespołem wystąpią 

W piątek (18 lutego) 

PATRONAT ŁÓDŹ.PL

około godz. 17:00 zaj-
rzyj na profi l facebooko-
wy Łódź.pl i weź udział 
w konkursie – do wy-
grania 10 podwójnych 
zaproszeń na koncert.

W piątek (18 lutego) 
około godz. 17:00 zaj-
W piątek (18 lutego) 
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Wygraj zaproszenia!
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R&D Tea to specjaliści od 
azjatyckich herbat, parzo-
nych na składnikach spro-
wadzanych z Tajwanu. Mar-
ka działalność rozpoczęła 
w Budapeszcie, a teraz 
kontynuuje europejską eks-
pansję. W portfolio ma już 
16 lokali, w tym trzy w Pol-
sce. Najnowszym jest wła-
śnie kiosk w Manufakturze.
Podstawą menu są różno-
rodne napoje, które przy-
rządza się na bazie aroma-
tycznej herbaty. Do niej 
dobiera się dodatki – cha-
rakterystyczne kulki tapio-
ki, syropy, popularną teraz 

Do grona nowych lokali 
w Manufakturze dołączy-
ła właśnie azjatycka her-
baciarnia R&D Tea, która 
otworzyła się w jednym z pa-
wilonów na rynku. Kolorowe 
napoje na bazie herbaty to 
ich znak rozpoznawczy!

HERBATY
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matchę czy… waniliowy 
budyń. Choć oferta brzmi 
egzotycznie, zyskała wier-
nych fanów.
– Nasi goście cenią sobie 
oryginalność, a przy tym 
wysoką jakość i autentycz-
ność oferowanych przez nas 
napojów. Dlatego chętnie tu 
wracają i z ciekawością pró-
bują nowych połączeń i sma-
ków – podkreśla przedsta-
wicielka marki, Jana Dang.
R&D Tea przybliża smaki 
dalekiej Azji, a to wszystko 
w duchu zero waste – na-
poje można kupić w pa-
pierowych opakowaniach, 
a kubek plastikowy zamie-
nić na ten wielokrotnego 
użytku. Na miejscu dostęp-
ne są także metalowe słomki 
i inne gadżety.
R&D Tea znajduje się w kio-
sku na rynku Manufaktury, 
obok budynku Elektrowni.   

red

Bar to brat restauracji 
Ramki znajdującej się 
w tej samej kamienicy. To 
nie przypadek, ponieważ 
łączą ich ci sami założy-
ciele. Jakby tego było mało, 
znani są już z lokalu Ciasno 

jak w ulu na Księżym Młynie.
Tradycyjny tatar przygoto-

wywany jest z polędwicy woło-
wej – tutaj w czterech opcjach: 
klasyczny, orientalny, włoski 

mocnych alkoholi i koktajli.
Ciekawostką są dodatki, które 
będą uzupełnieniem „dania 
głównego”, a nawet mogą stać 
się odrębnym kulinarnym do-
świadczeniem. O czym mowa? 
O smakowych masłach z nutą 
pieczonego czosnku, trufl i czy 
wędzonego aromatu oraz so-
lach aromatyzowanych beko-
nem lub grzybami. Wszystko 
to nie obędzie się bez pajdy do-
mowego pieczywa.
Restauracja jest również przy-
jazna zwierzakom, a obiad 
z pupilem nabiera tutaj nowego 
znaczenia. Dostępne jest danie 
dla psa przygotowywane przez 
firmę zajmującą się produkcją 
zdrowych przysmaków dla 
zwierząt.                                     red

Choć adres Piotrkowska 144 
jest od dawna dobrze znany 
z restauracji, to ostatnimi czasy 
powstało tam kolejne miejsce 
warte uwagi. Tym razem otwarto 
lokal Siekany Mieszany. W menu 

króluje tatar, nie tylko 
mięsny.

TATAR
mocnych alkoholi i koktajli.
Ciekawostką są dodatki, które 
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i łódzki (z dodatkiem wiejskiej 
kiełbasy). Jednak w menu znaj-
dziemy również dwie propozy-
cje rybne – z łososia i ze śledzia 
oraz dwie wegetariańskie – 
z pomidorów malinowych i na 

bazie pieczonych buraków. Bez 
znaczenia, czy ktoś je mięso, czy 
też nie, wszystkie tatary są warte 
spróbowania. Do nich przygoto-
wana jest również szeroka oferta 
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To nie tylko jedzenie,
to kulinarne doświadczenie
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REKLAMA

W sobotę (19 lutego) Miejskie 
Centra Zdrowego i Aktywnego 
Seniora zapraszają na spacer 
nordic walking po Lesie Ła-
giewnickim. Podczas spotka-
nia będzie możliwość skorzy-
stania z nauki prawidłowej 
techniki chodzenia z kijami.

Centra Zdrowego i Ak-
tywnego Seniora z Bałut, 
Górnej  oraz  Widzewa 
organizują spacer nordic 
walking. Trasa będzie li-
czyć ok. 9,5 km. Start oraz 
meta marszu planowana 
jest przy parkingu „Kalo-
ryfer” (ul. Wycieczkowa 
69. przystanek autobuso-
wy Wycieczkowa–Wie-
wiórcza). Spacerowicze 
będą mogli ruszyć na trasę 
w godz. 9:00–11:00. 
– Zawsze powtarzam, że 
to seniorzy – uczestnicy 
naszych spacerów – są 
najważniejsi. Specjalnie 
dla nich wcześniej przy-
gotowujemy trasę, ozna-
czamy ją, a na połówce 
marszu czeka na nich coś 
ciepłego do picia i prze-
kąska – mówi Sebastian 
Seraficki,  koordynator 

CZAS na Bałutach. – Nasi 
spacerowicze poprosili też, 
by oznaczać każdy kilo-
metr marszu – informacja, 
w którym miejscu w danej 
chwili są, jest bardzo dla 
nich przydatna. Od jakie-
goś czasu spotykaliśmy się 
też z prośbami o instruk-
taż prawidłowej techniki 
nordic walking. Dlatego 
poprosiliśmy o wspar-
cie Fundację Life Nature. 
Uczestnicy naszych space-
rów – w tym wielu senio-
rów – korzystają z bezpłat-
nych warsztatów nordic 
walking prowadzonych 
przez Life Nature. 
Fundacja przyłącza się 
do wspierania spacerów. 
Jeśli więc ktoś miał wątpli-
wości, czy odpowiednio 
trzyma kije, czy pozycja 
w czasie marszu jest pra-
widłowa i  czy w ogó-
le  nordic  walking jest 
dla niego – to 19 lutego 
w okolicy startu mar-
szu będzie miał możli-
wość poznania prawi-
dłowych nawyków pod 
okiem profesjonalnego 
instruktora.                 OHO

po Lesie Łagiewnickimpo Lesie Łagiewnickimpo Lesie Łagiewnickim
Spacer z kijkamiSpacer z kijkami

NORDIC WALKING

po Lesie Łagiewnickimpo Lesie Łagiewnickim
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Malutka gorseciarnia skry-
wa wyjątkowe wnętrze. 
Czas zatrzymał się tutaj 
niemal 40 lat temu. Na roz-
stawionych manekinach 
możemy podziwiać gorsety 
i staniki – wszystkie wyko-
nane rękoma pani Grażyny. 
Bielizna jest także na zdję-
ciach wiszących na ścianach 
pracowni. A na fotografi ach 
– klientki, które zadowolone 
z zakupu, fotografują się 
w nowym gorsecie i przyno-
szą zdjęcia na pamiątkę pani 
Grażynie. 

Fach od kołyski
Z przymrużeniem oka 
można powiedzieć, że pani 
Grażyna gorseciarstwa 
uczyła się od kołyski. 
Jej mama podczas 
okupacji szkoliła 

Pani Grażyna Owczarek gor-
seciarstwem zajmuje się od 
około 50 lat. Jej pracownia 
przy ul. Jaracza ma piękną, 
charakterystyczną witrynę. 
Warto zatrzymać się tu na 
dłuższą chwilę.

się w tym fachu u Niemki. 
Po wojnie otworzyła pra-
cownię w swoim mieszka-
niu, a jej córka podpatrywa-
ła ją przy pracy. – Warunki 
mieszkaniowe były trudne, 
w domu było nas czworo 
dzieciaków, a do tego jesz-
cze pracownia. Wszędzie 
były koronki i materiały 
wymieszane z naszymi 
dziecięcymi zabawkami 
i codziennym życiem. Siłą 
rzeczy chłonęłam ten zawód 
– wspomina pani Grażyna.

Szkolenia ciąg dalszy
K i e d y  p a n i  G r a ż y n a 
podrosła i poszła do li-
ceum, regularnie pomagała 
już swojej mamie. Mia-
ły wówczas zakład przy 
ul. Zachodniej 67. Po szkole 
średniej poszła do liceum 
pedagogicznego, równo-
legle ucząc się pod okiem 
mamy zawodu gorseciarki. 
Choć przez kilka lat praco-

wała w szkolnictwie, to 
jednocześnie zdała 

też dyplom czelad-
niczy, a potem dy-
plom mistrzowski 
w 1975 roku i to wła-
śnie gorseciarstwo 

wzięło górę w jej 
życiu.

– Nigdy nie 
żałowa-
łam tego 
wyboru. 

I chociaż to ciężki za-
wód, bardzo pracochłon-
ny,  wymagający dużo 
cierpliwości, ale też taktu 
i dyskrecji wobec klientek, 
to zawsze miałam i mam do 
tej pory mnóstwo satysfakcji 
z tej pracy – przyznaje pani 
Grażyna. 
W latach 70., za namową 
mamy, pani Grażyna założy-
ła własną pracownię. – Lokal 
przy ul. Jaracza 23 dostałam 
dzięki temu, że należałam 
do stowarzyszenia rzemieśl-
ników, tak zwanego cechu. 
Pomieszczenia były zupełnie 
puste, wszystko musiałam 
urządzić i załatwić sama, 
zostałam rzucona na głębo-
ką wodę – mówi Grażyna 
Owczarek.

Rozwój działalności
Okazało się, że bardzo szyb-
ko rozwinęła skrzydła i już 
w latach 70. pracownia dzia-
łała bardzo prężnie. Zamó-
wień było dużo, kobie-
ty czekały na odbiór 
po kilka miesięcy, 
a pani Grażyna 
zatrudniała aż 
trzy pracowni-
ce. – Kolejki 
b y ł y !  T e r -
miny trzy-
miesięczne, 
bo przemysł 

nie był przygotowany 
do tego typu produkcji. 
Ale radziliśmy sobie, mąż 
pomagał w załatwianiu 
materiałów, haftek i gumek 
– wspomina łódzka gorse-
ciarka. 
Wraz z latami 90. powoli 
zaczęła spadać popular-
ność zakładów gorseciar-
skich. Coraz więcej bielizny 
zaczęły szyć duże zakłady 
produkcyjne, a coraz więk-
sza dostępność sklepów 
z gotowym 
produk-
tem 

i różnorod-
nością wybo-
ru spowodowała, 
że małych pracow-
ni zaczęło w Łodzi 
ubywać. – Kiedyś na sa-
mej Piotrkowskiej działało 
16 zakładów gorseciar-
skich, a teraz w całej Łodzi 
są dwa, mój i mojej siostry 
– przyznaje pani Owczarek.
Teraz dodatkowo pande-
mia dała w kość i pani Gra-
żyna z trudem utrzymuje 
swoją pracownię. 
– Opłat jest bardzo dużo. 

T o w a r 
kupuję 
w hur-
towni , 
w du-

żych ilo-
śc iach , 
by było 
t a n i e j , 
ale nie-

stety scho-
dzi bardzo 

powoli ,  bo 
w zakładzie 
p o j a w i a j ą 
s ię  dzien-
n i e  d w i e , 
trzy panie – 

opowiada pani Grażyna.
Te dzisiejsze zamówienia 
są najczęściej od stałych 
klientek, które zadowolo-
ne, wracają po kolejny to-
war. To panie z całej Polski, 
ale zgłaszają się i klientki 
z zagranicy. W czym tkwi 
sekret tej bielizny? Pani 
Grażyna odpowiada: – 
Moja dewiza od samego 
początku brzmi „szyję tak, 
jakbym szyła dla siebie”.

rt

GORSECIARKA – GINĄCY ZAWÓD
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w latach 70. pracownia dzia-
łała bardzo prężnie. Zamó-
wień było dużo, kobie-
ty czekały na odbiór 
po kilka miesięcy, 
a pani Grażyna 
zatrudniała aż 
trzy pracowni-
ce. – Kolejki 
b y ł y !  T e r -
miny trzy-
miesięczne, 
bo przemysł 

Pracownia pani
Grażyny znajduje się
na Jaracza 23

Gorseciarka
Grażyna Owczarek
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W sobotę (19 
lutego) Centralne 
Muzeum Włó-
kiennictwa (ul. 
P io t rkowska 
282) zaprasza 
na oprowadza-
nie po nowej 
wystawie MIA-
STO – MODA 
– MASZYNA.

Trzy wątki te-
matyczne, trzy 
piętra i licząca po-

nad 2 500 m² przestrzeń wypełniona nie-
mal 400 obiektami z kolekcji muzeum skła-
dają się na wielowątkową opowieść o Łodzi 
ukształtowanej przez przemysł włókienniczy. 
To historia o energii i dynamice miasta będą-
cego w nieustannym ruchu, o jego wzlotach 
i upadkach oraz transformacjach warunku-
jących życie mieszkańców. Po wystawie 
gości oprowadzi Andrzej Jankowski, 
edukator Działu Edukacji. Zaplanowa-
no dwie tury, o godz. 12:15 i 15:00. 
Bilety: 12 i 18 zł, dostępne w kasie 
Muzeum oraz na stronie 

bilety.cmwl.pl.

W weekend 
można wybrać 

się na spektakl 
„Wszyscy jesteśmy 

dziwni” w Teatrze Nowym 
im. Kazimierza Dejmka (ul. 

Zachodnia 93).

– Normalność nie istnieje! 
To po prostu nawijka, którą 

Wam na co dzień sprzedają! 
My opowiemy wam inną histo-
rię. Wszyscy jesteśmy dziwni! 

Dziesięć 
występów i tylko jeden bi-

let! – mówi Karolina Sulej, au-
torka sztuki. 
Twórcy i twórczynie spektaklu, 
przywołując historię Coney Is-
land, zadają pytania o możliwość 
wyrażania własnej odmienności; 
o trud poszukiwania przestrzeni 
i akceptacji dla wszystkiego, co 
nie mieści się w normie. Opowie-
ści performerów i performerek 
ze współczesnego Coney Island 
odsłaniają tematy boleśnie ude-
rzające również w naszą rzeczy-
wistość – stopniowa utrata prze-
strzeni na wypowiedź i działanie, 

de-
w e l o -
perka poże-
rająca rdzenną 
tkankę miasta, re-
alia późnego kapitali-
zmu, które nie sprzyjają 
indywidualności. 
Spektakle zaplanowano na 
piątek, sobotę i niedzielę (18, 
19 i 20 lutego) na godz. 19:15. 
Bilety od 25 do 50 zł.

RedKu

MIASTO 
MODA 

MASZYNA

HISTORIA 
JEDNEGO 
ZDJĘCIA CENTRALNE MUZEUM 

WŁÓKIENNICTWA

CENTRALNE MUZEUM 
WŁÓKIENNICTWA

W niedzielę (20 lutego) o godz. 
12:30 w Centralnym Muzeum Włó-
kiennictwa zaplanowano warsz-
taty rodzinne „Historia jednego 

zdjęcia”.

Miasto to duże skupi-
sko ludzkie charakte-

ryzujące się zwartą 
zabudową. Mia-

sto tworzą 
więc jego 

mieszkańcy, którzy poruszając 
się po nim, docierają do pracy, 
szkoły i domu, robią zakupy, 
mają swoje ulubione miejsca 
odpoczynku. Podczas warsz-
tatów „Historia jednego zdję-
cia” uczestnicy wspólnie za-
stanowią się, jakimi ścieżkami 
mogli poruszać się łodzianie 
w zależności od tego, kim byli, 
gdzie pracowali i co lubili robić 
w wolnym czasie. – Przyjrzy-
my się także, jak zmieniająca 
się Łódź mogła kształtować ich 

wybory – zapo-

wiadają organizatorzy. – Zachę-
camy uczestników do przynie-
sienia na warsztat własnego 
rodzinnego zdjęcia, na któ-
rym zostali sfotografowani 
ich przodkowie.
Zajęcia skierowane są 
do dzieci w wieku 
8–12 lat i ich opie-
kunów. 
Bilety: 16 zł.

RedKu

Na Niedzielny 
Brunch zaprasza 

Pop’n’Art (pl. Wolno-
ści 6). Dla gości przygo-

towano specjalne zestawy 
śniadaniowe i pasujące do nich 

napoje. 

W niedzielę (20 lutego) w godz. 
10:00–14:00 organizatorzy zapew-

nią trzy zestawy śniadaniowe do 
wyboru w wersji vege lub vegan 
i trzy drinki komponujące się ide-

a l n i e 
z week-
endowym 
porankiem. 
Zjemy m.in. 
fuczki, czyli plac-
ki z kiszoną kapustą, 
sosem grzybowym i tzatzika-
mi jogurtowymi; jajo sadzone 
na „bekonie” ryżowym czy oni-
giri z „tuńczykiem”, spring rollsy 
i koreańskie placki ze szczypior-
kiem, kimchi i cukinią. 

rd
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FOT.LODZ.PL, FREEPIK
de-
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perka poże-
rająca rdzenną 
tkankę miasta, re-
alia późnego kapitali-
zmu, które nie sprzyjają 
indywidualności. 
Spektakle zaplanowano na 
piątek, sobotę i niedzielę (18, 
19 i 20 lutego) na godz. 19:15. 
Bilety od 25 do 50 zł.

RedKu

W niedzielę (20 
lutego) można wybrać 

się na pierwszy w tym roku 
spacer po Nowym Cmentarzu 

Żydowskim w Łodzi oraz po Stacji 
Radegast.

Spacer po cmentarzu to doskonała 
okazja, żeby poznać żydowską historię 

miasta – spoczywają tu fabrykanci, prze-
mysłowcy, ludzie kultury i sztuki, lekarze 

i adwokaci, a także żydowską sztukę na-
grobną i tradycje związane ze śmiercią.
Stacja Radegast to z kolei łódzki Umschlag-
platz, z którego do obozów zagłady wysyła-
no więźniów z łódzkiego getta.
Spacer zaplanowano w formule łączonej – naj-
pierw 2-godzinna wycieczka po cmentarzu, 
a następnie przejście/przejazd na stację Ra-

d e -
g a s t 
(10 minut) 
i kolejne 45 minut oprowadza-
nia.
Spacer poprowadzi Patryk Roba-
cha – regionalista, członek ŁOT, lau-
reat „Wioseł Kultury”, autor publikacji 
poświęconej Synagodze Bałuckiej.
Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10:00 
w niedzielę (20 lutego). Wejście na cmen-
tarz małą furtką od strony ul. Zmiennej. 
Mężczyzn obowiązuje nakrycie głowy. 
Koszt udziału: 25 zł, dodatkowo należy po-
siadać bilet wejścia na cmentarz (8 lub 10 zł). 
Zapisy: Łódź zwana pożądaniem na Facebo-
oku.  rd

a l n i e 
z week-
endowym 
porankiem. 
Zjemy m.in. 
fuczki, czyli plac-
ki z kiszoną kapustą, 
sosem grzybowym i tzatzika-
mi jogurtowymi; jajo sadzone 
na „bekonie” ryżowym czy oni-
giri z „tuńczykiem”, spring rollsy 
i koreańskie placki ze szczypior-
kiem, kimchi i cukinią. 

rd

NIEDZIELNY
BRUNCH 

MANUFAKTURA

POZNAJ 
ŻYDOWSKĄ 
HISTORIĘ 
MIASTA 

CMENTARZ ŻYDOWSKI 
I STACJA RADEGAST

W piątek (18 lutego) o 
godz. 17:00 Muzeum Miasta 
Łodzi zaprasza na wydarzenie Na 
planie fi lmu „Ziemia obiecana”.

Pałac Izraela Poznańskiego i jego cha-
rakterystyczne wnętrza z epoki stały się 
istotną częścią planu fi lmowego „Ziemi 
obiecanej”, która światową premierę miała 
21 lutego 1975 r. 
Podczas piątkowego spotkania w czasie 
zwiedzania pałacowych pomieszczeń prze-
wodnik przypomni uczestnikom miejsca, 
w których rozegrały się sceny z fi lmu oraz ich 
bohaterów. Zostaną również zaprezentowane 
rekwizyty, które stanowią dziś część muze-
alnej ekspozycji. Niektóre z nich inspirują 
opowieści związane z życiem codziennym 
i obyczajami, które dotyczą rodziny Po-
znańskich. Inne są grupą cennych pamią-
tek związanych z fi lmem, który znalazł 
się wśród najważniejszych dzieł zali-
czanych do klasyki polskiego kina.
Prowadzenie: Cezary Pawlak. 
Bilety: 12 i 18 zł, zapisy: 
692 926 319, 42 307 13 82.

rd

W atmosferze miejskiego „pchlego 
targu” kolekcjonerzy i antykwariusze 
z całej Polski będą sprzedawać, wymie-
niać się i prezentować tysiące unikato-

wych, często zabytkowych przedmio-
tów.
Meble, monety, książki, zegary, 
porcelana i sztućce, obrazy, rzeczy 
mniej i bardziej cenne, kolekcje 
przedmiotów dziwnych, zabaw-
nych, przydatnych i nieprzydat-
nych – na wszystko mogą zna-
leźć się amatorzy.

Każdy, kto chciałby pojawić 
się na wydarzeniu w roli 

sprzedawcy, proszony 
jest o kontakt: 42 
61 63 701.

rdM1

W atmosferze miejskiego „pchlego 
targu” kolekcjonerzy i antykwariusze 
z całej Polski będą sprzedawać, wymie-
niać się i prezentować tysiące unikato-

wych, często zabytkowych przedmio-
tów.

Każdy, kto chciałby pojawić 
się na wydarzeniu w roli 

sprzedawcy, proszony 

BAZAAR 
ROZMAITOŚCI

W piątek i sobotę 
(18 i 19 lutego) M1 (ul. Brzezińska 

27/29) zaprasza na 
Bazaar Rozmaitości.
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TEATR NOWY

W Alei 
D o b r e g o 

Smaku na 
fanów fotografi i 

czeka wystawa prac 
łódzkiego artysty-fo-

tografa, Tomasza Szaf-
nickiego. Zbiór prac zaty-

tułowany „Okna” zabiera 
widzów w sentymentalną 

podróż w głąb człowieka.

Tomasz Szafnicki, absolwent 
Politechniki Łódzkiej, choć 
na co dzień zajmuje się kon-
strukcjami maszyn i inżynie-

rią, w wolnych chwi-
lach całą energię 

poświęca sztu-
ce fotografi i.

P r z e z 
wiele lat 
uprawiał 
fotogra-
fi ę biało-
-czarną 
analogo-
wą, póź-

niej 

p r z e -
szedł do techniki cyfro-

wej. Fotografowaniem okien 
zajmuje się od kilkunastu lat 
– początkowo zdjęcia pre-
zentował na internetowych 
portalach, a dyskusje z inny-
mi użytkownikami pozwo-
liły mu poprawić technikę. 
Prezentowane na wystawie 
prace powstały 
podczas podróży 
do Francji. – Ode-
rwanie się od co-
dzienności wyostrza 
moje widzenie świata. 
Wyczula na inny rodzaj 
światła, koloryt, energię 
oglądanych krain – pod-
kreśla Tomasz Szafnicki. 
Okna Szafnickiego są 
nie tylko odzwierciedle-
niem różnych porząd-
ków architektonicznych, 
ale także dużo mówią 
o samym człowieku: 
jego życiu codziennym, 
kulturze, w której dora-
stał, potrzebach i oba-
wach. 
Prace można oglądać 
w Alei Dobrego Sma-

ku, wzdłuż ogro-

dze-
n i a 
P a ł a c u 
Poznańskie-
go.

rd

BB

portalach, a dyskusje z inny-
mi użytkownikami pozwo-
liły mu poprawić technikę. 
Prezentowane na wystawie 
prace powstały 
podczas podróży 
do Francji. – Ode-
rwanie się od co-
dzienności wyostrza 
moje widzenie świata. 
Wyczula na inny rodzaj 
światła, koloryt, energię 
oglądanych krain – pod-
kreśla Tomasz Szafnicki. 
Okna Szafnickiego są 

go.
rd

WYSTAWA 
FOTOGRAFII 

„OKNA”

FOT. DARIUSZ KULESZA, CMW, MMŁ, LODZ.PL, PEXELS.COM
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PODNIEBNA PASJA ŁODZIANKI

NajtrudniejszyNajtrudniejszy
drugi skokdrugi skok

FOT: ARCHIWUM IZABELI PILARCZYK

Pierwszy skok na spado-
chronie oddała w Aeroklu-
bie Łódzkim w 1989 roku, 
tuż po swoich szesnastych 
urodzinach. Od tego czasu 
zrobiła to jeszcze ponad 
6 tysięcy razy. Kiedy nie 
skacze, twardo stąpa po 
ziemi – jest inspektorem 
nadzoru robót drogowych. 
O podniebnej pasji rozma-
wiamy z łodzianką, Izabe-
lą Pilarczyk, najbardziej 
wszechstronną i utytułowa-
ną kobietą w polskim spo-
rcie spadochronowym.

Daniel  Markiewicz: 
Czym jest skydiving?
Izabela Pilarczyk: Dla 
mnie skydiving to pasja, 
sposób na życie, na spę-
dzanie wolnego czasu, na 
relaks, odstresowanie się, 
na sportową rywalizację, 
ale i na życie towarzy-
skie, przebywanie 
z ludźmi. To też nie-
ustanne podnosze-
nie umiejętności 
i pieczętowanie 
postępów kolej-
nym rekordem. To 
najfajniejsza rzecz, 
jaką można zrobić 
w ubraniu (śmiech). 
Co Panią w tym urze-
kło?
W skokach frajda płynie 
z tego, że lata się, a wła-
ściwie spada w powie-
trzu z innymi ludźmi. 
W trakcie skoku można 
się spotkać, zbudować 
różne figury lub przybić 
piątkę z drugą osobą. 
Dzielenie z innymi oso-
bami tych samych pozy-
tywnych emocji w trakcie 
opadania nakręca zespo-
łową radochę i satysfakcję 
– to taki przykład mnoże-
nia dobrej energii przez 
dzielenie jej z innymi.
Wielokrotnie brała Pani 
udział w biciu rekordów, 
w tym jako jedyna ko-
bieta w ustanawianiu ak-
tualnego rekordu Polski 
w kategorii head down. 
Jak to wyglądało?
Rekord Polski – najwięk-
szą formację zbudowaną 

w swobodnym spadaniu 
płaskim – ustanowiliśmy 
setką spadochroniarzy (ko-
biet i mężczyzn)! Kiedy 
mamy dograne sygnały, 
dobrych pilotów, to wydaje 
się bardzo proste, najtrud-
niejsze jest zapanowanie 
nad emocjami i utrzyma-
nie koncentracji. Przy re-
kordzie head down (czyli 
w locie głową w dół) dodat-
kowym utrudnieniem jest 
dużo większa prędkość spa-
dania, tj. około 300 km/h 
w porównaniu do prędkości 
około 190 km/h w sylwet-
ce płaskiej. Tym samym 
czas, w którym należy zbu-
dować zadaną figurę, jest 
dużo krótszy, bo zawsze 
spadochrony otwieramy na 
wysokości około 1000 m.

M a  P a n i także na kon-
cie, jako pierwsza i jedy-
na Polka, rekord Europy 
w formacji zbudowanej na 
otwartych spadochronach. 
Osobiście traktuję to jako 
największy sukces. Ten re-
kord pobiliśmy w 30 osób 
(w tym siedmioro Polaków), 
a ja byłam ostatnią z nich, 
zamykającą fi gurę. Widoki 
śliczne, ale też druzgocąca 
myśl, kiedy stałam w kolej-
ce do podejścia i widziałam 
całą formację zbudowaną 
na kilkadziesiąt metrów do 
góry, zdałam sobie sprawę, 
że jeszcze tylko ja… Od 
razu za gardło złapał stres, 
powiedziałam sobie wtedy 
„skup się na lataniu” – nie 
na rekordzie, ale na techni-
ce latania, gdzie mam być, 

w jakim momencie, co zro-
bić. Jedynym ratunkiem 
było skupienie się na pro-
stych czynnościach, zaabsor-
bowanie głowy na tyle, że 
nie ma już w niej przestrzeni 
na ekscytację czy stres. 
Ktoś mógłby pomyśleć, że 
skydiving to niebezpieczny 
sport. Czy tak jest faktycznie?
Sport uchodzi za ekstremal-
ny, ale tak obiektywnie jedy-
ne, co w nim jest ekstremalne, 
to emocje, a nie ryzyko. Jak 
w każdym sporcie, także i tu 
zawsze coś może się zdarzyć. 
Ale mamy też silne procedu-
ry bezpieczeństwa, wszystko 
jest objęte nadzorem Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego. W lot-
nictwie wszystkie procedury 
są pisane krwią, wzięły się 
z tego, że ktoś kiedyś za to 
zapłacił najwyższą cenę.
A co Pani uważa za najtrud-
niejsze w skydivingu? 

W pierwszej fazie szkolenia 
najważniejsza kwestia to 
opanowanie strachu. Do-
wiadujemy się, że jest 
on nieuzasadniony, ale 
to nie znaczy, że go nie 
ma. Trzeba się nauczyć, 
jak ten strach spacyfi ko-

wać i zrobić przestrzeń 
na cieszenie się lataniem 

oraz prawidłowe wykony-
wanie ćwiczeń. Najtrudniej-
szy bywa drugi skok – bo 
już wiemy, co nas czeka. Dla 
niektórych dużym wyzwa-
niem jest też wytłumaczenie 
rodzinie tego, co się robi, cza-
sem ciężko uzyskać tu zrozu-
mienie od najbliższych, któ-
rych to nie kręci. Nawet jeśli 
z poziomu logiki wiedzą, że 
to wszystko jest bezpieczne, 
to i tak pojawia się pytanie 
„a musisz to robić?”. 
A musi Pani?
A czy ktokolwiek musi upra-
wić taki czy inny sport? Jest 
mi z tym bardzo dobrze. To 
mi daje szczęście, relaks, 
odpoczynek, aktywność 
sportową, satysfakcję ze 
szkolenia innych. Niektórym 
wystarczą narty raz w roku, 
innym bieganie co tydzień, 
a niektórzy mają w tym ze-
stawie jeszcze skoki spado-
chronowe.
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INFO

INFO

Podniebnych wrażeń 
pod okiem Pani Izy 

możecie spróbować na:
www.skydive.pl

Cały wywiad czytaj na 
Lodz.pl
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FOT: ARCHIWUM IZABELI PILARCZYK

INFO
Skydiving to wyskakiwanie z samolotu z dużej wyso-
kości, następnie swobodne spadanie i lot na otwartym 
spadochronie zakończony lądowaniem

Izabela Pilarczyk 
ma na koncie już 
ponad 6500 skoków!

FOTO. JAROSŁAW SZOT

FOTO. JAROSŁAW SZOT
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Zastrzyk koloruZastrzyk koloru
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Za oknami szaro, luty nie chce 
się skończyć, odliczamy dni do 
końca zimy. W oczekiwaniu na 
wiosenną feerię barw polecamy 
zastrzyk kolorów łódzkich ka-
mienic. To energia, której teraz 
wszystkim nam trzeba!

Kamienica 
pod Gutenbergiem, 
ul. Piotrkowska 86
Kamienica pod Guten-
bergiem nie bez powodu 

uznawana jest za jedną 
z najpiękniejszych 

w Łodzi – pod-
czas spaceru 

ul. Piotrkowską naprawdę 
trudno jej nie zauważyć. 
Na fasadzie w nasyconych, 
kontrastujących kolorach 
mieszają się wpływy neo-
gotyku, neorenesansu, ba-
roku i secesji. Ile tu ozdób! 
Są strzegące złotych jaj 
cztery smoki, wielobarwne 
polichromie, roślinne orna-
menty, a przede wszystkim 
– odniesienia do drukarstwa. 
Używana przez łodzian na-
zwa kamienicy pochodzi od 
fi gurki wynalazcy ruchomej 
czcionki Jana Gutenber-
ga, znajdującej się w niszy 
w centralnym miejscu fasa-
dy. To niejedyne nawiązanie 
do druku – między rzędami 
okien umieszczono także 
sześć płaskorzeźb, przedsta-
wiających związanych z jego 
rozwojem artystów i wyna-
lazców. Wszystko dlatego, 

że właścicielem wybudo-
wanej w 1896 r. kamienicy 
był Jan Petersilge – wy-
dawca „Lodzer Zeitung”, 
pierwszej łódzkiej gazety.

Kamienica Lungena, 
ul. Struga 2
Intensywnie wiśniową 
kamienicę z ul. Struga 
łączy z tą pod Gutenber-
giem bardzo wiele – obie 
powstały w tym samym 
roku, obie mają też tego 
samego autora – Kazi-
mierza Pomian-Sokołow-
skiego (choć w ofi cjalnych 
dokumentach figuruje 
ówczesny architekt miasta 
Franciszek Chełmiński). 
Budynek w stylu łączącym 
neorenesans z neomaniery-
zmem północnym należał 
pierwotnie do Edwarda 
Lungena, jednak potem 
wielokrotnie zmieniał 
właścicieli. Ostatni z nich 
w 2006 r. odrestaurował 
zabytkową kamienicę, 
co przy takiej skali 
przedsię-

wzięcia zasługuje na wielkie 
uznanie – dzięki temu dziś 
możemy podziwiać prze-
pych fasady w pełnej krasie! 
Jej najoryginalniejszym ele-
mentem jest umieszczony 
nad jednym z balkonów roz-
wścieczony koci pyszczek 
– podobizn zwierząt zdo-
biących łódzkie kamienice 
jest wiele, ale kot – tylko ten 
jeden! Wyjątkowe w kamie-
nicy Lungena są również de-
koracje zrobione z metalu, 
a zwłaszcza imponują-
cych rozmiarów asyme-
tryczne iglice. 

Kamienica fi rmy 
Krusche & Ender, 
ul. Piotrkowska 
143
Pora na coś prawdzi-
wie słonecznego! Ka-
mienica wzniesiona 
w latach 1898-99 we-
dług projektu Dawida 
Landego to połączenie 
różnych odcieni żółci, 
czerwonej dachówki 
i wielobarwnych or-
namentów. Powstała 
jako wielkomiejska 
wizytówka i biuro 
sprzedaży dla firmy 
Krusche & Ender – naj-
większych zakładów 
włókienniczych w Pa-
bianicach. Początkowo 
budynek był dwupię-
trowy, jednak w latach 
1923-24 podwyższono 
go o kolejne dwa pię-
tra. Eklektyczna fasa-
da utrzymana jest 

w stylu renesansu, neogoty-
ku i manieryzmu. Warto po-
święcić chwilę na przyjrzenie 
się jej staranniej. Wśród wie-
lu misternych elementów 
znajdują się m.in. czółenka 
tkackie odwołujące się do za-
wodu właścicieli kamienicy, 

efektowny mono-
gram, bardzo rzad-

kie w Łodzi barw-
ne polichromie, 

smoki, słońca, 
ozdobne ma-

ski, motywy

roślinne i zwierzęce, a na-
wet… kogut obok palmy. 
Na samej górze budynku 
umieszczono zaś rarytas 
– zegar słoneczny, jeden 
z dwóch znajdujących się 
przy ul. Piotrkowskiej. 
Bądźmy dobrej myśli – do 
długich, pełnych słońca 
dni, kiedy uda się odczy-
tać z niego godzinę, jest 
już coraz bliżej!

          Dorota Szczepańska
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łączy z tą pod Gutenber-
giem bardzo wiele – obie 
powstały w tym samym powstały w tym samym 
roku, obie mają też tego 
samego autora – Kazi-
mierza Pomian-Sokołow-
skiego (choć w ofi cjalnych 
dokumentach figuruje 
ówczesny architekt miasta 
Franciszek Chełmiński). 
Budynek w stylu łączącym 
neorenesans z neomaniery-
zmem północnym należał 
pierwotnie do Edwarda 
Lungena, jednak potem 
wielokrotnie zmieniał 
właścicieli. Ostatni z nich 
w 2006 r. odrestaurował 
zabytkową kamienicę, 
co przy takiej skali 
przedsię-

Łódzkie kamienice z XIX w. 
pod wpływem szkoły rosyjskiej 
często malowano w odcieniach 
żółci. Kolor ten miał być metaforą 
złota, odniesieniem do boskiej 
władzy i raju

ul. Piotrkowska 143

Kolorem historycznym kamienicy 
Lungena był ciemny róż. 

Podczas renowacji właściciel
 zdecydował się jednak na inny,

 choć dość zbliżony, odcień

ul. Struga 2Fasadę kamienicy pod 
Gutenbergiem oryginalnie 

pomalowano opatentowanymi 
zaledwie kilka lat wcześniej 

farbami krzemianowymi Kleina. 
Tej nowinki użyto także 

m.in. na elewacjach cerkwi 
Aleksandra Newskiego
i pałacu Poznańskiego

ul. Piotrkowska 86

KAMIENICE W ŁODZI
FOT: LODZ.PL
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UWAGA

Złap 
za uchwyt, odchyl klapę

i weź gazetę „Łódź.pl“

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

TU NAS ZNAJDZIESZ
W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKIW PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI

Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach

  BIBLIOTEKI MIEJSKIE
Sprawdź adresy na 
WWW.BIBLIOTEKA.LODZ.PL
  MIEJSKIE CENTRA 
MEDYCZNE
  Lokalizacje URZĘDU 
MIASTA ŁODZI: Zachodnia 
47, Politechniki 32, Piotrkowska 
153, Krzemieniecka 2, Piłsudskiego 
100, Sienkiewicza 5
  Łódzkie Centrum Kon-
taktu z Mieszkańcami
Piotrkowska 110 
  Łódzka Organizacja Tu-
rystyczna Piotrkowska 28
  Centrum Obsługi Karty 
Łodzianina Piotrkowska 87
  Łódzka Spółka Infra-
strukturalna Wólczańska 17
  Aquapark FALA
Unii Lubelskiej 4
  OGRÓD BOTANICZNY
Krzemieniecka 36/38
  PALMIARNIA
Piłsudskiego 61
  Poleski Ośrodek Sztuki
Bratysławska 6a

  Ośrodek Kultury Górna
Siedlecka 1
  Bałucki Ośrodek Kultury
Limanowskiego 166
  Widzewskie Domy Kultu-
ry: Dom Kultury 502/ Sacharowa 
18, Dom Kultury ARIADNA/ Niciar-
niana 1/3, Dom Kultury WIDOK/ 
Piłsudskiego 133
  MANUFAKTURA
punkt informacji oraz wejście do 
strefy Qulinarium (restauracje)
  LECLEARC Market
Infl ancka 45
  LECLEARC Stacja Benzy-
nowa Infl ancka 53
  CARREFOUR Zarzewska
  Delikatesy mięsne GROT:
Rydzowa 20, Nastrojowa 52, 
Bratysławska 8, Rzgowska 219, 
Bartoka 77, Łagiewnicka 118b
  GH JAGIENKA Jagienki 34
  Rynek BAŁUCKI
  Rynek MARATOŃSKA 
  Rynek PIONIER
al. gen. Dąbrowskiego 91c
  Rynek Przybyszewskiego 147
  Rynek Wielkopolska

  Zielony Rynek pl. Barlickiego
  Ryneczek przy Mochnackiego
  KWADRACIAK
Inowrocławska/Żubardzka
  POD ZEGAREM
Inowrocławska/Wielkopolska
  Sklep GAMA Perla 4, Osiedle 
im. J. Montwiłła-Mireckiego
  Sklep DJ-MAR. Włodar-
czyk M. Turnie 1
  Spożywczak WIKTOR
Zbocze 43
  Kiosk spożywczo – wa-
rzywny Zbocze 18
  JUSTYNEX s.c sklep 
spożywczy Skalna 54C
  Sklep spożywczy MAXI-
MUM Pomorska 589
  EBTOM warzywniak 
T. Stańczyk Pieniny 29/3
  Zakład Piekarsko-Cukier-
niczy PIEKARENKA
wszystkie lokalizacje
  PH ORANŻADA
Wujaka 7, Pojezierska 2/6 przy 
sklepie Rossmann
  Sklep Spożywczy 
Chryzantem 8 

  Cukiernia DYBALSKI:
Piotrkowska 56, pl. Wolności 9, 
Piotrkowska 102A, Jaracza 5, 
Tatrzańska 42/44, Nastrojowa 8, 
Rojna Rynek Malus, CH Central, 
Ciołkowskiego 9, Armii Krajowej 
36, Szpital im. Barlickiego, 
Zgierz (Długa 69, Czarna 3/9)
  Z PIECA RODEM
Piekarnia & cukiernia
wszystkie lokalizacje
  Sklep Spożywczy Falista 162
  11 Listopada 39A przy poczcie
  Smocza 1h (naprzeciw sklepu 
Biedronka)
  Pasieczna róg Motylowej
  Zgierska 240
  Tatarakowa 12 
  Radogoszcz Wschód:
Nastrojowa 50, pl. Słoneczny
  BIESIADA CATERING
Stefana 2 
  RAJSKIE JADŁO
Traktorowa 63 
  SUSHI KUSHI Roosvelta 7
  BAR U JANOSIKA
Janosika 52
  CROSS BAR Łagiewnicka 219

  CAFFE PRZY ULICY: 
Nawrot 1a, Łagiewnicka 120, 
Rzgowska 219, Wici 34, 
Kostki Napierskiego 1, 
  SASS BAR
Traktorowa 71, Lewa 7
  Pizzeria KELO 
Chałubińskiego 22
  ORION Business Tower
Sienkiewicza 85/87
  CENTRUM BIZNESU
Piłsudskiego 3
  Biurowiec Piotrkowska 270
  TEXTORIAL PARK
Fabryczna 17
  Centrum Biznesowe
Milionowa 21
  Centum Biznesowe FAK-
TORIA Dowborczyków 25
  TEO PARK Wersalska 47
STARA DRUKARNIA
Gdańska 130
  Biurowiec Politechniki 22/24
  URBANICA Wróblewskiego 18
  Biuro COTTON HOUSE
Sterlinga 27/29 
  NOWA FABRYCZNA
Składowa 35

  RADOSNY Dom Seniora
Lublinek 32
  Hotel BEDROOMS 
Piotrkowska 64
  Centrum opieki FAMILIA  
Drużynowa 4
  Dom opieki SERCE NA 
DŁONI Eugeniusza 3a
  MEDAR-CITO
Organizacji WIN 37
  Apteka Prywatna Mag. 
Wawrzeck Łanowa 83 
  Pizzeria NOWOSOLNA
Rynek Nowosolna 2
  URZĄD GMINY NOWO-
SOLNA Rynek Nowosolna 1

kolportaz@biblioteka.lodz.pl
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Wraz z przemianą ustrojową 
w Polsce rozpoczął się też 
upadek łódzkiego Startu, 
który wcześniej przez wie-
le lat był drugą sportową 
siłą włókienniczego miasta. 
Po złotym okresie bałuckiego 
klubu pozostały już jednak

tylko zrujnowane
obiekty.

Wraz z przemianą ustrojową Wraz z przemianą ustrojową Wraz z przemianą ustrojową Wraz z przemianą ustrojową 
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halę do gier 
zespołowych i kilka 

kortów tenisowych. W ko-
lejnych latach dobudowano 
halę do podnoszenia cięża-
rów, mieszczącą sale trenin-
gowe, szatnie, magazyny, 
a także gabinety odnowy 
biologicznej i przychodnię 
lekarską. Powstał także ko-
lejny kryty basen – mniejszy, 
przystosowany do nauki 
pływania. W planach była 
też rozbudowa stadionu do 
pojemności 50 tys. widzów, 
a także budowa hali lekko-
atletycznej. Te inwestycje nie 
doczekały się już realizacji.

Siatkarska
dominacja Startu
Nie zmienia to faktu, że od 
początku lat 60. poprzed-
niego stulecia zawodnicy 
Startu dysponowali infra-
strukturą, o jakiej w innych 
klubach można było tylko 

pomarzyć. Doskonałe warun-
ki do treningów i rozgrywa-
nia zawodów miały ogromny 
wpływ na wyniki osiągane 
przez sportowców z Juliano-
wa. Najlepiej wykorzystały je 
siatkarki, które w latach 70. 

zdominowały rywaliza-
cję na krajowych par-

kietach. Pierwszy 
tytuł mistrzow-

ski zdobyły 

już w 1968 roku, 
a później powtarzały 
ten sukces w latach: 1971, 
1972, 1973 i 1977. Do meda-
lowej kolekcji dorzuciły też 
cztery srebrne krążki (1970, 
1974, 1978, 1980), pięć brązo-
wych (1966, 1967, 1969, 1976, 
1979) i sześć Pucharów Polski 
(1970, 1971, 1972, 1974, 1978, 
1983). Zawodniczki Startu 
odnosiły jednak sukcesy nie 
tylko w klubowych barwach, 
ale też z reprezentacją Polski. 
Największym był brązowy 
medal Igrzysk Olimpijskich 
Meksyk 1968, z którym wró-
ciły do Łodzi Barbara Niem-
czyk i Lidia Żmuda.

Lekkoatleci
na igrzyskach,
piłkarze o krok od elity
Olimpijczyków doczekała 
się również sekcja lekko-
atletyczna, którą w roku 
1988 na igrzyskach w Seulu 
reprezentowali:  Jolanta 

ukończo-
no pierwszy etap 

inwestycji przy ul. Teresy 
56/58. Od tego momentu 
sportowcy z Julianowa 
mieli do swojej dyspo-
zycji m.in. stadion pił-
karsko-lekkoatletyczny 
z trybunami dla ponad 
15 tys. widzów (z kilku-
dziesięciometrowym 
podziemnym tunelem 
łączącym boisko z bu-
dynkiem klubowym), 
najnowocześniejszą 
w kraju, 25-metro-
wą, krytą pływalnią 
o głębokości pra-
w i e  4  m e t r ó w 
(ponad dwie de-
kady później zo-
stała uwieczniona 
w kadrach „Seks-
misji” Juliusza 
Machulskiego), 

Bartczak (skok w dal) , 
Andrzej Grabarczyk (trój-
skok) i Renata Katewicz 
(rzut dyskiem). Plejada 
gwiazd przewinęła się też 
przez zespół piłkarski, któ-
ry miał ambicje występów 
w krajowej elicie. Naj-
bliżej tego celu ekipa 
z Teresy znala-
zła się 

w  r o k u 
1 9 6 4 ,  j e d -
nak w ostatniej 
kolejce definityw-
nie straciła szansę 
na awans do ówczesnej 
I ligi. Po raz ostatni na za-
pleczu obecnej Ekstraklasy 
piłkarze Startu wystąpili 
w  s e z o n i e  1 9 8 4 / 1 9 8 5 , 
a łącznie na tym szczeblu 
rozgrywkowym spędzili 
12 lat. W spółdzielczym klu-
bie z Teresy o ligowe punk-
ty walczyli m.in.: Leszek 
Jezierski, Wojciech Łazarek, 
Bogusław Kaczmarek, Jan 
Jeżewski, Władysław Sopo-
rek, Mirosław Bulzacki, Jan 
Benigier, Krzysztof Surlit, 
Andrzej Możejko, Mirosław 

Sajewicz, Grzegorz Więzik, 
Sławomir Chałaskiewicz, 
Marcin Zając i Robert Gór-
ski. W Starcie pierwsze szlify 
działacza piłkarskiego zdo-
bywał też Ludwik Sobolew-
ski, późniejszy twórca sukce-
sów Widzewa.  

Smutny koniec
W krajowej czołówce dłu-
go utrzymywali się pływa-
cy, a także tenisiści stołowi 

i  ziemni. 

To już 
jednak odle-
gła przeszłość. 
Choć Start nadal 
widnieje na sportowej 
mapie Łodzi, to dni jego 
chwały są już tylko słabną-
cym echem rozbrzmiewają-
cym pomiędzy popadający-
mi w ruinę obiektami przy 
ul.Teresy…                         MD

POTĘGA,
KTÓRA LEGŁA

W GRUZACHW GRUZACH
Dziś trudno
uwierzyć, że kilka 
dekad temu był to je-
den z najnowocześniej-
szych kompleksów 
sportowych w Polsce. 
Jego budowa rozpo-
częła się pod koniec 
trzeciej dekady 1954 r. – 
osiemnaście miesięcy 
od powołania do życia 
ogólnopolskiego Zrze-
szenia Sportowego Start. 
W lutym 1957 r. Spółdziel-
czy Klub Sportowy Start 
Łódź został autonomicznym 
podmiotem, a 3 lata później 

POTĘGA,POTĘGA,
klubu pozostały już jednak
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z Teresy znala-

i ziemni. 
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56/58. Od tego momentu 
sportowcy z Julianowa 
mieli do swojej dyspo-
zycji m.in. stadion pił-
karsko-lekkoatletyczny 
z trybunami dla ponad 
15 tys. widzów (z kilku-
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Sportowcy Startu osiągali sukcesy
w wielu dyscyplinach

Zawodnicy ze stadionu
przy ul. Teresy

reprezentowali również
Polskę na arenie
międzynarodowej
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Były bramkarz i trener Widzewa 
Łódź został opiekunem bram-
karzy w nowym sztabie szko-
leniowym reprezentacji Polski. 
Porozmawialiśmy o tym, jak 
przebiegają przygotowania do 
pierwszego meczu barażowego 
z Rosją, którego stawką jest 
f i n a ł  p l a y - o f f ó w  o  a w a n s
na mistrzostwa świata 2022

w Katarze.

Polska będzie miała dwóch 
trenerów bramkarzy. An-
drzej Dawidziuk przyznał, 
że nie będzie rozróżnienia 
na pierwszego i drugiego 
trenera. Jak wygląda podział 
zadań między wami?
Niebawem wybieram się 
zagranicę, by przyglądać 
się tym bramkarzom, któ-
rzy są w kręgu naszych 
zainteresowań, podobnie 
trener Dawidziuk. Natu-
ralnie musimy podzielić 
swoje obowiązki, których 
nie brakuje ze względu 
na krótki czas pozostający 
do meczu z Rosją. Oprócz 
monitoringu wewnętrzne-
go, dotyczącego piłkarzy 
będących kandydatami 
do powołania, musimy też 
pochylić się nad obserwa-
cją zawodników występu-
jących na tej pozycji w ze-
spole naszego najbliższego 
rywala.

Był Pan trenerem bramka-
rzy w klubie i reprezentacji, 
zna tę pracę z obu stron. Jak 
mocno się od siebie różnią?
Różnica jest bardzo duża. 
Oczywiście mamy znacznie 
mniej jednostek treningo-
wych niż w klubie. Poza tym 

w klubach działamy 
w oparciu o per-

spektywę 

kilkudziesięciu meczów, 
jakie są przed nami. Można 
w nich niejako wychowywać 
bramkarzy, układać plany 
długofalowe. W reprezen-
tacji musimy mieć wiedzę 
na temat tego, którzy piłka-
rze będą gotowi tu i teraz. 
Selekcja jest oczywiście nie-
ustanna, ale wiadomo, że 
najlepsi na swoich pozycjach 
są nieodzowni, jak Robert 
Lewandowski czy Wojciech 
Szczęsny. 

Ten drugi został już wy-
brany numerem jeden. Da-
riusz Dziekanowski napisał 
w jednym z artykułów, że 
ta informacja nie powinna 
być ogłaszana tak wcześnie, 
ponieważ działa to demo-
bilizująco na pozostałych 
bramkarzy na zgrupowaniu. 
Zgadza się Pan z tą tezą?
Wojtek urasta do miana 
numeru jeden i nie boję się 
użyć tego sformułowania. 
Gra w wielkim klubie, jest 
w dobrej dyspozycji, w od-
powiednim momencie swo-
jej kariery i niejednokrotnie 
udowadniał, że potrafi  sta-
nąć na wysokości zadania. 
Pozostali bramkarze nie 
powinni mieć z tym więk-
szych problemów, bo zdają 
sobie sprawę, że są w tej 
kadrze potrzebni. Zawsze 
muszą być gotowi do gry, 
choćby z uwagi na to, że 
różne mogą być okoliczno-

ści losowe, których nikt 
nie potrafi  przewi-

dzieć.

Zwłaszcza w obecnych
czasach.
Na igrzyskach olimpijskich 
zawodnicy tracą szanse 
medalowe, na które praco-
wali kilka lat. Niestety, ta-
kie czasem jest życie. Oby 
nic takiego się nie stało, 
ale musimy być przygo-
towani na różne czynniki 
losowe. Trzeba pamiętać, 
że reprezentacja to nie tyl-
ko jedenastu zawodników. 
Każdy piłkarz obecny na 
zgrupowaniu jest ważny. 
Myślę, że na tym najbliż-
szym może pojawić się nie 
trzech, ale być może czte-
rech bramkarzy.

Pół-żartem, pół-serio moż-
na powiedzieć, że łącznie 
będzie ich z siedmiu, licząc 
Pana i trenerów Dawidziu-
ka oraz Michniewicza. Ale 
to o Panu Grzegorz Woj-
towicz z Polskiej Agencji 
Prasowej napisał, że będzie 
„najwybitniejszym byłym 
piłkarzem w sztabie repre-
zentacji”.
Byłem szczęściarzem, że 
byłem członkiem takiej 
drużyny w Widzewie. 
Występów nie mam dużo, 
ale zagrałem w Pucha-
rze UEFA z Bangor City 
czy w meczu z Ruchem 
Chorzów, wygranym po 
serii rzutów karnych, po 
którym Widzew sięgnął 
po jedyny jak dotąd Su-
perpuchar Polski w swojej 
historii. Być może mia-
łem trochę więcej szczę-
ścia od innych, ale jestem 
z tego dumny, że mogłem 
uczestniczyć w tym istot-

nym dla miasta i klubu 
czasie.

Bartłomiej 
S t a ń d o :  Po 

tym, jak nowym 
selekcjonerem re-

prezentacji Polski zo-
stał Czesław Michniewicz, 

z którym współpracował 
Pan w młodzieżówce, za-
proszenie do sztabu nie było 
zaskoczeniem?
Tomasz Muchiński: Jestem 
pracownikiem Polskie-
go Związku Piłki Nożnej, 
poproszony o pomoc nie 
odmówiłbym nowemu se-
lekcjonerowi, więc natural-
nie nie mogło być inaczej 
z Czesławem Michniewi-
czem, którego cenię i któ-
remu ufam. Czasu nie było 
dużo, sztab został zbudowa-
ny w mgnieniu oka, a selek-
cjoner ma do nas zaufanie. 
Nasza współpraca w repre-
zentacji do lat 21 była owoc-
na, więc naturalnie chciałem 
w tym projekcie uczestni-

czyć. Mam nadzieję, że 
z dobrym skutkiem 

i szczęśliwym 
fi nałem.

karzy w nowym sztabie szko-karzy w nowym sztabie szko-
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Tomasz Muchiński
był zawodnikiem

zarówno ŁKS-u
jak i Widzewa
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ŁÓDZKA POGODYNKA
6°C

18.02
PIĄTEK Imieniny 

obchodzą:
Klaudiusz, Albert, 
Konstancja, Heladia, 
Agnieszka, Maksym

6°C

19.02
SOBOTA Imieniny 

obchodzą:
Arnold, Konrad,
Marceli, Beat,
Gawin, Henryk

18 lutego 1930 roku uro-
dził się w Łodzi Abraham 
(Abramek) Koplowicz – na-
stoletni poeta, zamknięty 
w Litzmannstadt Getto. Był 
synem Mendla i Jochwety 
Gitli. Jako dziecko i więzień 
getta pracował w warsztacie 
szewskim, ale jednocześnie 
w szkolnym zeszycie zapisy-
wał swoje wiersze i obrazki 
satyryczne, dokumentujące 
codzienne życie mieszkań-
ców i własne przeżycia. 
W sierpniu 1944 został wraz 
z matką wywieziony do Au-
schwitz, gdzie oboje zginęli 
w komorze gazowej. Wojnę 
przeżył jego ojciec, który po 

powrocie do Łodzi odnalazł 
zeszyt z zapiskami syna. 
Wiersze zostały wydane za 

sprawą przyrodniego brata 
Koplowicza, Eliezera „Lol-
ka” Grynfelda – najpierw 
w Polsce, a potem po he-

brajsku. Abramek oprócz 
pisania wierszy także 

malował obrazy, 
a replikę jednego 
z nich otrzymał 
papież Franci-
szek podczas wi-
zyty w instytu-
cie Yad Vashem. 
Na cmentarzu 

w Cholonie znaj-
duje się symbolicz-

ny grób Abramka 
Koplowicza, a na łódz-

kim Widzewie jest ulica 

nazwana jego imieniem. 
W swoim wierszu pt. „Ma-
rzenie”, do którego izra-
elski zespół „Kerach 9” 
skomponował muzykę, 
młody łódzki poeta pisał 
tak:

MIŁOSNY PORTFELMIŁOSNY PORTFEL
Nie tylko Tuwimowie byli zwią-
zani z Łodzią, ale równie mocno 
osadzona była tutaj rodzina ze 
strony matki – Adeli (de domo 
Krukowska), która była córką 
Leona Krukowskiego, właściciela 
drukarni, w której m.in. ukazał 
się pierwszy numer „Dziennika 
Łódzkiego”. Oprócz dziadka 
w Łodzi mieszkali także czterej 
bracia matki, czyli wujowie 
Juliana  – Bernard i Henryk 
(adwokaci) oraz Izydor i Stani-
sław Krukowscy (lekarze). 

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

6°C

20.02
NIEDZIELA Imieniny 

obchodzą:
Leo, Leon,
Aulus, Eleuteriusz
Eustachy, Hiacynta

W przedwojennej Łodzi 
kwitł biznes erotycz-
ny. Sporo było domów 
schadzek, lupanarów 
gorszej i lepszej jakości, 
a także liczne zastępy 
„cór nocy” na ulicach. 
Te ostatnie dzieliły się 
ponoć na „kapeluszowe” 
i „chustkowe”. W pierw-
szej kategorii pracowały 
tzw. hrabiny i primadon-
ny, czyli lepiej wystro-
jone, a te drugie biednie 
przyodziane nie miały 
na razie wstępu do cen-
trum miasta, hoteli czy 
eleganckich restauracji, 
ale aspirowały i czasem 
z chęci szybszej  „karie-
ry” dokonywały drob-
nych kradzieży, korzysta-
jąc np. ze stanu upojenia 
swoich klientów.
Jedna z wielu takich 
spraw trafiła na wokan-
dę Sądu Grodzkiego 
w Łodzi wiosną 1929 r. 
Oskarżoną była niejaka 
Jadwiga Szpak, która 
kręciła się nocą 17 maja 
po parku Moniuszki, 
tradycyjnego przy dwor-
cu Fabrycznym rewiru 
„chustkowych dam”. 
Już po północy zagadnę-
ła przybyłego do Łodzi 
z Kresów farmaceutę 

Józefa Rembałło, który 
uległ namowom i oddał 
się miłosnym igraszkom 
na parkowej ławce, 
w krzakach na tyłach 
kamienicy przy ul. Skła-
dowej zwanej szumnie 
„belwederem”. Zapła-
ciwszy za usługę kilka 
złotych, oddalił się, ale 
szybko powrócił  do 
parku, gdy zorientował 
się, że nie ma portfela, 
w którym było 280 zł 
i trochę dolarów. Odna-
lazł Jadzię i oskarżył ją 
o kradzież, a posterunko-
wy z dworca odprowa-
dził ją do V Komisariatu 
Policji przy ul. Wschod-
niej. I choć pularesu ani 
pieniędzy u niej nie zna-
leziono, a przed sądem 
dziewczyna opowiedzia-
ła smutną historię swego 
życia i marny los pod 
okiem bezwzględnego 
sutenera, skazano ją na 
5 tygodni aresztu. 
Pan magister kasy nie 
odzyskał i raczej bez 
radosnego uniesienia 
majowej nocy wrócił do 
swojej apteki w mia-
steczku na dalekim Pole-
siu, gdzie zaparzył sobie 
pewnie ziółka na uspo-
kojenie… agr

GŁOS POETY Z PIEKŁA GETTAGŁOS POETY Z PIEKŁA GETTAKARTKA Z KALENDARZA

Rodzinne miasto

„A na rynku Gajera znalazła 
sobie frajera…” – to słowa 
starej łódzkiej przyśpiew-
ki. Ale czy dziś wszyscy 
wiedzą, gdzie ten rynek 
był ulokowany? Ponieważ 
nosił on oficjalną nazwę 
Górny Rynek, bywa nieraz 
mylony z dzisiejszym Gór-
niakiem, ale to był obecny 
plac Reymonta. Geyer zbu-
dował najpierw trzyizbo-
wy drewniany domek, 
w którym zamieszkał z ro-
dzicami i tu rozpoczął dru-
kowanie perkali. W 1833 r. 
wystawił murowany dom 

mieszkalny z facjatką i to 
jest zachowany do dziś 
klasycystyczny dworek 
przy ul. Piotrkowskiej 286. 

W 1843 r. rzutki przedsię-
biorca wybudował drugi 
murowany dom mieszkalny 
u zbiegu ul. Piotrkowskiej 

i Górnego Rynku (pl. Rey-
monta) z sześcioma izbami 
na parterze i trzema na pię-
trze, w którym zamieszkał 
rok później. Dom Geyera 
znajdował się przy Górnym 
Rynku, zwanym także Ryn-
kiem Geyera, a był on jed-
nym z pięciu funkcjonują-
cych w połowie XIX wieku 
targowisk miejskich oprócz 
Starego Rynku, Rynku No-
wego Miasta (pl. Wolności), 
Wodnego Rynku oraz Ryn-
ku Fabrycznego (obecnie 
pl. Katedralny). O dzisiej-
szym Górnym Rynku, czyli 
tzw. Górniaku napiszemy 
w kolejnym odcinku. agr

Wszyscy mieszkali w samym 
centrum Łodzi, głównie przy 
ulicy Piotrkowskiej i uchodzili 
za szanowaną familię. Ponadto 
w Łodzi, przy ulicy Cegielnia-
nej 14 (obecnie Więckowskie-
go) mieszkała siostra Adeli 
Tuwim – Berta Boruńska, 
której synem był znany aktor 
i satyryk Włodzimierz Boruń-
ski. A zatem świetny odtwórca 
roli Dawida Halperna z „Ziemi 
obiecanej” Andrzeja Wajdy był 
kuzynem Juliana Tuwima. 

Kolejne wydanie w poniedziałek 

21 lutego

   agr Mural pamięci Abrahama Koplowicza 
z cyklu „Dzieci Bałut” na kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 70b

Abramek z rodzicami 
(źródło: Yad Vashem)

GALERIA 
ŁÓDZKICH 

MURALI

GEYEROWSKI RYNEKGEYEROWSKI RYNEKŁODZIANIZMY

Posiadłości Geyera na litografi i W. Walkiewicza z poł. XIX w. 

Natomiast inny kuzyn, syn lekarza Sta-
nisława Krukowskiego, który z Łodzi 
przeniósł się do Warszawy, to także 
słynny aktor fi lmowy i kabaretowy, 
czyli Kazimierz Krukowski „Lopek”. 

W. Boruński, kuzyn Tuwima 
jako Halpern (kadr z fi lmu 
„Ziemia obiecana”  
w reż. A. Wajdy)

W. Boruński, kuzyn Tuwima W. Boruński, kuzyn Tuwima 
(kadr z fi lmu (kadr z fi lmu 

„Ziemia obiecana”  

Ławeczka TuwimaŁaweczka Tuwima

„Jak ja mieć będę dwadzieścia lat, 
Zacznę oglądać nasz piękny świat. 
Usiądę w wielkim ptaku motorze 
I wzniosę się w wszechświata przestworze. 
Popłynę, pofrunę w świat piękny, daleki, 
Popłynę, pofrunę przez morza i rzeki. 
Chmura siostrzycą, wiatr będzie mi bratem…”

agr

Rodzina, ach rodzina…
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