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ROZLICZ SIĘ W ŁODZI,
WYGRAJ NA LOTERII

REWITALIZACJA

ROZPOCZĘŁA SIĘ
PRZEBUDOWA
PLACU WOLNOŚCI

Od demontażu murków i słupków rozpoczęły się w poniedziałek prace będące wstępem
do kompleksowej przebudowy
pl. Wolności. Wkrótce demontowana będzie tramwajowa trakcja, potem roboty rewitalizacyjne
ruszą pełną parą.
Od poniedziałku pl. Wolności omijają tramwaje linii
15 i 17, zmieniły się także
trasy autobusów linii 59
i 86. Ruch w relacji
wschód-zachód pozostaje na razie utrzymany.
Zamknięty został natomiast zjazd z pl. Wolności
w ul. Nowomiejską oraz
przejazd ul. Nowomiejską
od północy przez skrzyżowanie z ul. Ogrodową/
Północną.
Przeobrażenie
Remont rynku za 35 mln

zł obejmie m.in. demontaż jego nawierzchni wraz
z torowiskiem i położenie
ich na nowo. Plac ma stać
się przestrzenią dla mieszkańców, a nie węzłem komunikacyjnym, dlatego
po przebudowie tramwaje
będą przejeżdżać przezeń
tylko po północnej stronie.
Ruch samochodów zostanie
ograniczony do wjazdów
pojazdów służb miejskich,
mieszkańców i najemców
lokali użytkowych.

NA SYGNALE

ZAATAKOWAŁ

TAKSÓWKĘ I TAKSÓWKARZA

NAKŁAD: 55000

ki gastronomiczne. Organizację imprez plenerowych,
jarmarków lub kiermaszów
ułatwią przyłącza prądu,
jakie zamontowane zostaną
wokół pomnika Kościuszki
oraz pod elewacjami kamienic.
(pj)

na stacji benzynowej i poprosił pasażerów (autem
podróżowały dwie kobiety i dwóch mężczyzn), by
opuścili pojazd. Gdy wysiedli, agresywny klient
zaatakował taksówkę,
a kiedy zaoponował kierowca, rzucił się na niego
z pięściami. Policję wezwali pracownicy stacji paliw.
Interweniujący patrol zatrzymał napastnika, którym okazał się 21-letni
łodzianin. Za napaść grozi mu teraz kara nawet do
5 lat pozbawienia wolności.
(pj)

Jest to zarazem ostatnia
szansa dla tych, którzy
chcą wziąć udział w tegorocznej edycji łódzkiej
Loterii Podatkowej.
Uprawnieni do ubiegania
się o atrakcyjne nagrody są
wszyscy nowi mieszkańcy
Łodzi, którzy po raz pierwszy rozliczą się w tym roku
z podatku PIT w łódzkich

urzędach skarbowych. Wystarczy podać w zeznaniu
łódzki adres zamieszkania i złożyć formularz PIT
w odpowiednim Urzędzie Skarbowym w Łodzi
(w wersji papierowej lub
online na podatki.gov.pl).
Trzeba się także zgłosić
do Loterii Podatkowej,
co można uczynić jeszcze
do 9 maja. Decydujące losowanie, które przesądzi
o przyznaniu nagrody
głównej w wysokości
100 000 zł oraz nagród
specjalnych, odbędzie się
12 maja.
red

W SĄDZIE

Zielona rewolucja
Wizerunek rynku radykalnie zmieni się za sprawą
bujnej roślinności, która na
nim zagości. Powstanie tam
swoisty park z 64 drzewami,
tysiącami krzewów, bylin,
roślin cebulowych oraz murawą o powierzchni 1200
mkw. wysianą z wytrzyma-

CIEMNA STRONA MIASTA

Policjanci z I komisariatu
w Łodzi zatrzymali 21latka, który pobił taksówkarza i uszkodził mu auto.
15 kwietnia przed godziną 2:00 łódzką policję
poinformowano o agresywnym mężczyźnie podróżującym taksówką.
Zgłaszający powiadomił,
że w trakcie jazdy jeden
z klientów wyrzucił przez
okno butelkę. Gdy kierowca zwrócił uwagę na niestosowność takiego zachowania, w aucie doszło do
awantury z wyzwiskami.
Taksówkarz zatrzymał się

łych gatunków traw odpornych na deptanie. Od strony
północnej oraz przy ul. Pomorskiej powstaną ozdobne rabaty kwiatowe, a przy
wlocie ulicy na plac także
dwa skwery, na których
mają funkcjonować ogród-

Dobiega końca termin składania
rocznych rozliczeń podatkowych
PIT za rok 2021. Ze względu na
to, że w tym roku ostatni dzień
kwietnia wypada w sobotę, podatnicy mogą złożyć swoje rozliczenia
jeszcze w poniedziałek, 2 maja.

Na Kilińskiego ciągle pat

Mija rok od zawieszenia kursowania tramwajów na ulicy
Kilińskiego. Bez zgody na wyburzenie kamienicy, która się
częściowo zawaliła, nie uda się
ich przywrócić.

RAZEM

Więcej info:

dla środowiska

W czwartek, 28 kwietnia w Akademickim Centrum Designu na
Księżym Młynie przedstawiciele
biznesu porozmawiają o działaniach na rzecz klimatu
Młynie przedstawiciele biznesu porozmawiają o działaniach na rzecz klimatu.
To kolejna inicjatywa dedykowana łódzkiej akcji „Biznes dla środowiska”, tym
razem realizowana wspólnie z twórcami Kampanii
17 Celów, która od ponad 5 lat mobilizuje firmy
w Polsce do podejmowania
inicjatyw na rzecz realizacji
Celów Zrównoważonego
Rozwoju.
Motywem przewodnim
konferencji jest pozytywna

gospodarka. Przedsiębiorcy doskonale wiedzą już
o tym, że nie szkodzić, to
obecnie za mało, a firma
powinna tworzyć wartość
dodaną zarówno dla pracowników, jak i społeczeństwa oraz środowiska. Eksperci podpowiedzą zatem,
jak wdrażać działania na
rzecz ekologii i wyjaśnią,
że to nie tylko wyzwania,
ale również szanse.
Konferencja poruszać się
będzie w trzech zakresach
zgodnych z Agendą 2030:
People, Planet, Prosperity.
W każdym z tematów odbędzie się inspirujące wystąpienie eksperta.
red
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W kamienicy przy
ul. Kilińskiego 49 w maju
2021 r. zarwał się strop.
Z uwagi na fatalny stan
techniczny budynku nie
da się go uratować. Miasto zamierzało kamienicę
rozebrać do końca i przygotować się do jej ewentualnego odbudowania, bo
to zabytek wpisany do
rejestru.
Na takie rozwiązanie nie
zgodził się na początku
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków, ale
w październiku ub.r. udało
się osiągnąć porozumienie
i nadzór budowlany wydał decyzję o rozebraniu kamienicy
do reszty.
Rozbiórkę i przywrócenie na ul.
Kilińskiego ruchu
tramwajów zablokował jednak
Wojciech Bednarek.
Łodzianin odwołał

się od decyzji nadzoru
budowlanego, ale sąd jego
skargę odrzucił. Bednarek
odwołał się także od tej
decyzji, a Wojewódzki Sąd
Administracyjny znowu
utrzymał w mocy pozwolenie na rozbiórkę.
Jednak nawet jeśli decyzja
WSA pod koniec kwietnia
się uprawomocni, na ul.
Kilińskiego ciągle będzie
pat, setki mieszkańców
bez tramwaju, a właściciele sklepów pozbawieni
klientów. Bo Bednarek, tym
razem jako prezes stowarzyszenia, którym kieruje, złożył drugą skargę,
a sąd musi ją rozpatrzyć.
A to oznacza, że sprawa
nie znajdzie finału przez
kolejne miesiące.
red
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INFO
OTWARCIE ORIENTARIUM
29 KWIETNIA (PIĄTEK), GODZ. 9:00

BILETY
BILETY MOŻNA KUPIĆ
W KASACH ZOO ORAZ NA STRONIE
WWW.ORIENTARIUM.LODZ.PL

OTWARCIE ORIENTARIUM

MIAŁ BYĆ SŁOŃ W BASENIE,
A SĄ DWA!
W piątek, 29 kwietnia, wielkie
otwarcie Orientarium – największego i najnowocześniejszego zoo. Bilety można już
kupować w kasach i na
stronie internetowej.
–Zgodnie z zapowiedziami,
w Orientarium
zobaczymy wiele niewidzianych wcześniej zwierząt:
ogromne gawiale, rekiny,
płaszczki, niedźwiedzie
oraz słonie indyjskie, które
po krótkiej przerwie znowu zamieszkały w łódzkim zoo. Na wizualizacjach
zobaczyliśmy to wielkie
zwierzę kąpiące się w basenie. Rzeczywistość bę-

dzie jednak
lepsza –
w Orientarium
są już
dwa słonie, dostojny Aleksander i młody
Taru. Oba można podglądać na wybiegu oraz podczas zabawy w wodzie.
Obok słoni swoje wybiegi mają makaki, wyderki
orientalne i jeżozwierze. Ta
strefa nazywa się Celebes
i została zaaranżowana tak,
aby przypominała ruiny
azjatyckich świątyń ukryte
w dżungli.
Podwodne kino
Idąc dalej, traﬁmy do strefy ogromnych akwariów,
przez które przechodzi się
podwodnym tunelem. Kiedy będziemy nim spacero-

wać, wokół i nad naszymi
głowami będą pływały ryby,
płaszczki oraz rekiny. Będzie
je można również podziwiać
w bardziej kameralnym otoczeniu, przed ogromną szybą, która pozwoli nam poczuć się jak w kinie na ﬁlmie
z głębi oceanu.
Kolejna strefa Orientarium
to tzw. Wyspy Sundajskie.
Tam swoje wybiegi mają
krokodyle gawialowate
Kraken i Penelopa. 6-metrowy Kraken to największy przedstawiciel tego
gatunku w Europie. Opiekunowie mają nadzieję, że
para doczeka się w naszym
zoo potomstwa.
Kotoniedźwiedź
z myszojeleniem
Wyspy zamieszkują także orangutany, gibony,
binturongi, czyli koto-

Inwestycja ŁSI skończyła się
położeniem nowej nawierzchni na 2 kilometrach ulicy.
Wcześniej spółka zbudowała
tam kanalizację

– Łódzka Spółka Infrastrukturalna zaplanowała na ten
rok szereg inwestycji. Obejmują one dokończenie powstających odcinków kanalizacji sanitarnej o długości
8,2 km, a także modernizacje i budowy nowych frag-

mentów sieci wodociągowej
o długości 5,2 km.
W ostatnich dniach ŁSI zakończyła prace na osiedlu
Dolina Łódki. W ulicach
Listopadowej, Tadeusza
i Krzeptowskiego powstała nowa kanalizacja sanitarna. Na finał inwestycji
ul. Listopadowa zyskała
nową nawierzchnię. ŁSI
ułożyła asfalt na 2-kilometrowym odcinku drogi.
Warstwa ścieralna położona

została na całej szerokości
jezdni.
Zbudowany od podstaw
nowy odcinek sieci kanalizacyjnej ma łącznie długość
2 km. Instalacja została położona w ul. Listopadowej
od ul. Brzezieńskiej do posesji 67, w ul. Tadeusza od
ul. Listopadowej do posesji
26 i w ul. Krzeptowskiego
na odcinku od ul. Listopadowej do posesji 7 oraz od
ul. Giewont do posesji 8.

FOT.LODZ.PL

FOT.LODZ.PL

NAPRAWIAMY ULICE

Listopadowa z nowym asfaltem

niedźwiedzie, myszojeleń
i niedźwiedzie malajskie,
w tym Somnang
uratowany z rąk
kłusowników. No
i ptaki, które swobodnie latają po hali.
Kolejne atrakcje czekają
na odwiedzających na zewnętrznych wybiegach.
Są tu pingwiny przylądkowe, lemury, hipopotamy
i wielkie koty – lwy i tygrysy, które można podglądać
z odległości dosłownie kilku centymetrów.
Zwiedzających od drapieżników oddziela jedynie gruba szyba.Na finał
trzeba oczywiście odwiedzić kolejny już w naszym
zoo wybieg myszojeleni,
który znajduje się w pawilonie świata ptaków.
RED

W ramach prac wykonano
też wyjścia boczne do posesji
– łącznie 106 sztuk.
Mieszkańcy mogą teraz wymienić przydomowe szamba
na przyłącze do sieci kanalizacyjnej, które jest rozwiązaniem najwygodniejszym,
ale również najbardziej ekologicznym. To ochrona wód
gruntowych, z których Łódź
czerpie wodę. 90 proc. zaopatrzenia miasta pochodzi
z 48 studni głębinowych.
Łódzka woda jest uznawana za jedną z najlepszych
w kraju.
red
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NOWY KIERUNEK STUDIÓW

TURYSTYKA
W WERSJI EKO
Już od 5 maja absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich będą
mogli rejestrować się na nowy
kierunek. W programie nauczania są przedmioty ściśle
związane z rozwojem i ochroną
środowiska.
Wydział Nauk Geograﬁcznych
UŁ rozpoczyna kształcenie na
nowym kierunku – turystyka
zrównoważona. Studia będą
prowadzone w trybie stacjonarnym od roku akademickiego 2022/2023. To pierwsze
i jedyne studia magisterskie
o takim proﬁlu w Polsce.
Turystyka zrównoważona,
nazywana też „zieloną turystyką”, to turystyka przyjazna
środowisku. Stanowi przeciwieństwo turystyki masowej,
która bardzo często wpływa ne-

gatywnie na odwiedzane miejsca i zaburza stan równowagi
w przyrodzie. Nowy kierunek
ma odpowiadać za szerzenie
idei ochrony środowiska naturalnego, biorąc pod uwagę jego
wymogi.
W trakcie dwuletnich studiów
studenci dowiedzą się m.in.,
jak w świadomy sposób organizować turystykę i jej przestrzeń, jak etycznie czerpać
z zasobów przyrody i chronić
dziedzictwo przyrodnicze oraz
jak wypromować produkty
regionalne jako markowe produkty turystyczne. Czekają
ćwiczenia terenowe, badania naukowe oraz możliwość
wzięcia udziału w projektach
badawczych i edukacyjnych zarówno w kraju, jak i za granicą.
Patrycja Trzepiecińska

UL. LEGIONÓW

WYDOBYWANIE

Z ZANIEDBANIA
Gruntowną metamorfozę przechodzi kamienica przy ul. Legionów 20.
Przez lata zaniedbana, po remoncie
zaoferuje 41 mieszkań komunalnych, świetlicę środowiskową oraz
dwa lokale usługowe.

– Zakończyła się już wymiana
konstrukcji dachu, trwają roboty
przy montażu nowej
stolarki okiennej oraz obróbki
blacharskie od strony podwórza. Teraz pora na odnowę elewacji zewnętrznych, a w środku
wymianę wszystkich instalacji
– informuje Olga Kassyańska
z Zarządu Inwestycji Miejskich
Remont po całości
Wszystkie budynki na nieruchomości zostaną ocieplone
i podłączone do miejskiej sieci
c.o.

Mieszkania zostaną przebudowane i dostosowane do standardów XXI w. Będą mieć osobne
kuchnie lub aneksy kuchenne
oraz łazienki. W jednej z oﬁcyn
zamontowana będzie winda.
Przeobrażenie czeka też podwórze kamienicy, które po
niezbędnych rozbiórkach
i wzbogaceniu istniejącej tam
zieleni nową roślinnością stanie
się przyjaznym miejscem spotkań sąsiedzkich. Dziedziniec
otrzyma nową nawierzchnię,
a mieszkańcy – ławki, stojaki na
rowery i nową pergolę do składowania odpadów.
Do końca 2023 r. przy ul. Legionów wyremontowane zostaną
również kamienice pod nr 37
A i 44, modernizacja czeka też
samą ulicę.
(pj)

W CENTRUM
FOT. MAT. PRAS.

NIESPODZIANKI FESTIWALU NA KSIĘŻYM MŁYNIE

GWIAZDY LETNISKA
Po zeszłorocznym sukcesie do
harmonogramu letnich wydarzeń w Łodzi wraca Letnisko na
Księżym Młynie. Od 24 czerwca
do 27 sierpnia na plenerowej
s c e n i e z a b y t ko w e g o o s i e d l a
w soboty odbywać będą koncerty, a w niedziele seanse kinowe
Polówki. Lista artystów, jacy
wystąpią przed łódzką publicznością, jest wprost sensacyjna.
Lipiec
2 lipca na scenie Letniska z jedynym koncertem wystąpi reaktywowana specjalnie na tę
okazję łódzka supergupa Cool
Kids of Death, kapela o statusie kultowej dla polskiej sceny
alternatywnej. Tydzień później
(9 lipca) Księży Młyn odwie-

dzi trio Bokka – artyści konsekwentnie ukrywający swoje
twarze za maskami. Gwiazdą
kolejnej soboty (16 lipca) będzie
Król – kompozytor i wokalista, laureat Paszportu Polityki
i członek orkiestry Męskiego
Grania znakomicie rozwijający
solową karierę. Lipiec na Letnisku zwieńczy grupa Mikromusic, obchodząca w tym roku
20-lecie twórczości.

Sierpień
Sierpniową część Letniska na
Księżym Młynie (6 sierpnia)
zainicjuje Igo, nowa gwiazda
Męskiego Grania, debiutujący
niedawno jako solista życzliwie
przyjętym singlem „Helena”.
W kolejny weekend na scenie

pojawi się Happysad, zespół
od lat wyprzedający swoje
koncerty. Line-up Letniska zamykają Zdechły Osa i Tymek,
zdobywający coraz większą
popularność wśród młodszej
widowni. Obaj trudni do sklasyfikowania i świadomie się
temu wymykający
W ramach Letniska zaplanowano także pikniki rodzinne,
śniadanie na trawie, warsztaty
kreatywne, weekend otwartych pracowni artystycznych.
Na niedzielnych Polówkach
wyświetlane będą ﬁlmy w specjalnej sekcji muzycznej.
Bilety na wszystkie koncerty
będą dostępne od środy, 5 maja
na going.app.
(pj)

BUDUJĄ
POD WYNAJEM

Pod koniec 2023 r. zabudowany zostanie pusty obecnie
narożnik ul. Składowej (niedaleko jej zbiegu z al. Rodziny
Scheiblerów). Wyburzona tam
kamienica będzie odbudowana
z częściowym zachowaniem jej
oryginalnej fasady. Wewnątrz
powstaną 64 mieszkania na
wynajem.
Dom odbuduje Fundusz
Mieszkań na Wynajem –
pionierska inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego – powołana do życia
w 2014 roku w celu stworzenia w Polsce rynku najmu instytucjonalnego.
– Powstanie nowoczesny
budynek, ale inspirowany

architekturą łódzkich kamienic. Będzie to ciekawy,
kameralny projekt z mieszkaniami o podwyższonym
standardzie dla wymagającego najemcy – informuje
Rafał Malik, dyrektor Pionu
Zarządzania Nieruchomościami w PFR Nieruchomości S.A., który zarządza
aktywami Funduszu Mieszkań na Wynajem.
Nieruchomość przy
ul. Składowej będzie już
drugą inwestycją funduszu
w Łodzi. W połowie lipca
2021 r. udostępnił on najemcom 80 mieszkań przy
ul. Wspólnej na Bałutach.
(pj)

WYDARZENIA
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DZIEJE SIĘ W

Z WIDOKIEM
NA ŁÓDŹ

Jeśli chcesz zobaczyć Łódź z wysokości 40 metrów, koniecznie wybierz się
do Centrum Nauki i Techniki EC1 (ul.
Targowa 1/3). Można już korzystać z tarasu widokowego na chłodni kominowej.
Zachwyć się panoramą miasta
z tarasu widokowego Centrum
Nauki i Techniki EC1.
Zobacz Manhattan, Nowe Cen-

trum Łodzi, Widzew – a przy
odrobinie szczęścia nawet Bełchatów! Z tarasu widokowego
mogą korzystać wszyscy goście
Centrum Nauki i Techniki EC1.
Jeżeli pogoda jest odpowiednia,
na taras można wejść ślimakiem
lub wjechać windą, wystarczy
mieć bilet wstępu do Centrum
Nauki i Techniki EC1. Taras
widokowy jest czynny od wtorku do piątku w godz. 10:00–
18:00 oraz w soboty i niedziele
w godz. 11:00–19:00.
KaWa

ŚRODĘ

Jak dzieli

kapitalizm?
Na godz. 18:00 w Bibliotece
Wolność (pl. Wolności 4)
zaplanowano spotkanie
z Przemysławem Wielgoszem,
autorem książki „Gra w rasy”.
Przywykliśmy do interpretacji
rasizmu jako zestawu stereotypów i uprzedzeń. Przemysław
Wielgosz proponuje znacznie
głębszą analizę tego zjawiska,
poszukując jego korzeni w długiej historii narodzin i ekspansji
kapitalizmu. Wstęp wolny.
DZIEJE SIĘ W

EK
CZWART

Autostopem
po Półwyspie
Arabskim

INFO
JAK SKORZYSTAĆ Z TARASU?

1. Skieruj się na 5. piętro w głównej klatce schodowej Centrum. Możesz tam dojechać jedną
z podwójnych wind. Na 5. piętrze zobaczysz przeszklony korytarz.
2. Idąc korytarzem po lewej stronie, znajdziesz wyjście na pochylnię biegnącą we wnętrzu
chłodni kominowej. Po kilku minutach spaceru – sześć okrążeń – otworzy się wspaniały
widok na Łódź. Idąc tą drogą, przy okazji zobaczysz strukturę tej niesamowitej konstrukcji
oraz Wahadło Foucaulta.
3. Alternatywnie można skorzystać z kolejnej windy – znajdziesz ją w tym samym przeszklonym korytarzu, nieco dalej, obok strefy „Człowiek w Kosmosie”. Ta winda obsługuje tylko
jeden odcinek: ze strefy na taras widokowy i z powrotem.
FOT. LODZ.PL

O godz. 17:30 w Bibliotece
Odyseja (ul. Wschodnia 42)
rozpocznie się spotkanie „Autostopem po Półwyspie Arabskim
– Oman oraz Zjednoczone
Emiraty”. Goście dowiedzą się
więcej o muzułmańskiej gościnności, wyścigach wielbłądów
i randkowaniu w świecie aranżowanych małżeństw.
Wstęp wolny.
Historia mody
XX wieku w pigułce
Na godz. 17:30 zaprasza
Biblioteka Czterech Kultur
(ul. Brzeźna 10), która przygotowała dla czytelników ciekawy
wykład o historii ubioru ubiegłego stulecia. Wstęp wolny.

CENTRUM KOMIKSU I NARRACJI INTERAKTYWNEJ EC1

WYSTAWA PRAC

LEGENDARNEGO RYSOWNIKA

Łódź i Warszawa wspólnie zorganizują monograficzną wystawę wybitnego
polskiego twórcy komiksów i ilustracji Grzegorza Rosińskiego.

FOT. MAT. PRAS.

Grzegorz Rosiński to twórca
rysunków do komiksów takich
jak: „Kapitan Żbik”, „Thorgal”,
„Szninkiel”, „Yans”, „Western”
czy „Zemsta Hrabiego Skarbka”. Większość z wymienionych
tytułów to pozycje kultowe
w kanonie komiksu europejskiego, a ich autor cieszy się statu-

sem międzynarodowej gwiazdy.
Pomysł organizacji retrospektywnej wystawy prac Grzegorza
Rosińskiego powstał w tym samym czasie, co koncepcja utworzenia w łódzkim EC1 Centrum
Komiksu i Narracji Interaktywnej.
Wystawa w przekrojowy sposób opowie o życiu Grzegorza
Rosińskiego przez pryzmat jego
twórczości oraz kształtujących
go wydarzeń. Zaprezentowane
zostaną na niej zarówno ory-

ginalne plansze komiksowe
stworzone na przestrzeni lat, jak
i uwielbiana przez kolekcjonerów jego twórczość malarska.

Grzegorz Rosiński
– autor powiązany
z dwoma miastami
Grzegorz Rosiński jest sympatykiem Łodzi, ale – jak sam
podkreśla – czuje się warszawiakiem. Ze stolicą związany był
przez wiele lat zarówno rodzinnie, jak i zawodowo. Jest absol-

wentem Liceum Plastycznego
im. W. Gersona oraz warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Dyplom z ilustracji książkowych
otrzymał w pracowni profesora
Jana Marcina Szancera.
Wystawa w łódzkim Centrum
Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 będzie prezentowana od
28 września 2023 r. do 31 marca 2024 r., a do warszawskiego
Pałacu Kultury i Nauki traﬁ
w czerwcu 2024 r.
KS
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NIEZŁE ZIÓŁKA

ZIOŁA, KTÓRE DODAJĄ WIGORU!

Naturalne sposoby na walkę z wiosennym przesileniem
przesileniem
Każdy miewa dni, kiedy odczuwa spadek energii i nic nie jest w stanie polepszyć kiepskiego samopoczucia. Wiosną przykre objawy nasilają się, czujemy się
zmęczeni, senni, wytrąceni z równowagi. Jak walczyć z wiosennym przesileniem,
korzystając z dobrodziejstw ziołolecznictwa? Oto nasz roślinny niezbędnik:

Miłorząb japoński
Miłorząb japoński jest
prawdziwą skarbnicą
substancji aktywnych,
takich jak selen, terpeny, kwasy fenolowe oraz
witaminy C i E. Jego liście zawierają również
ogromne ilości ﬂawonoidów, które wspomagają proces oczyszczania
organizmu. Dodatkowo
wspomaga układ od-

Olejki CBD
Cieszące się coraz większą popularnością olejki
z konopi indyjskich przekonują niezdecydowanych szerokim spektrum
dobroczynnych efektów.
Ich zażywanie pomaga
między innymi w walce
z bezsennością i uczuciem niepokoju. Działają
przeciwzapalnie i reguREKLAMA

pornościowy i pozytywnie
wpływa na
pamięć i koncentrację, dlatego
jeśli doskwiera nam roztargnienie lub czujemy
się gorzej przez wiosenne zmiany temperatur,
miłorząb to doskonały
wybór.

lują rytm dobowy. Są doskonałe dla osób, które
mają wiosenne problemy
z przyzwyczajeniem się
do coraz dłuższego
dnia. Przy tym
pozbawione
są jakiegokolwiek działania
psychogennego i mogą być
stosowane bez
ograniczeń.

Dziurawiec
Jedno z najpopularniejszych ziół, po które sięgamy od dzieciństwa. Na
półkach sklepowych znajdziemy zarówno produkty z kwiatów, jak i liści tej
rośliny. Najczęściej spożywany jest pod postacią
naparu, który pomaga

w walce z zaburzeniami snu. Należy
pamiętać jednak,
że po spożyciu herbatki z tego zioła nie
wolno przebywać na
słońcu, ponieważ może
powodować przebarwienia
skórne.

Rozmaryn
To zioło, które znajdziemy w każdej
polskiej kuchni, jednak mało kto wie
o jego leczniczym
działaniu. Rozmaryn łagodzi dolegliwości reumatyczne i po-

maga w zwalczaniu bólu
głowy. Z charakterystycznie pachnących gałązek
można zrobić nalewkę lub
susz. Poza zastosowaniem
kulinarnym polecamy
także relaksujące kąpiele
z olejkami eterycznymi.

Pokrzywa zwyczajna
Myślisz, że pokrzywa
to chwast? Nic bardziej
mylnego! Choć nie przepadają za nią ogrodnicy,
ma fantastyczne właściwości prozdrowotne.
Działanie podobne do
antybiotyków wykazuje
sok ze świeżej pokrzywy
oraz herbatka z suszu,
którą z łatwością dosta-

niemy w każdej aptece.
Jeśli chcemy
uporać się
ze stresem,
pomocny
będzie mocniejszy napar,
parzony pod
przykryciem przez
ponad kwadrans.

Zuzanna Bansleben
FOT. FREEPIK
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KOŁOWROTEK

IZRAEL K. POZNAŃSKI I JEGO FORTUNA

DO PIENIĘDZY

Nazwisko Izraela Poznańskiego
dość często pojawia się w opowieściach o Łodzi, ale nie ma
w tym nic dziwnego, bo przecież
była to jedna z największych
fortun w dziejach miasta, należąca do jednego z trzech (obok
Ludwika Geyera i Karola Scheiblera) „królów bawełny”.

Przemysłowy łódzki potentat zmarł 28 kwietnia
1900 r. i dwa dni później został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu
żydowskim w Łodzi, pozostawiwszy majątek w kwocie 11 mln rubli! Przy okazji
rocznicy śmierci Izraela Kalmanowicza Poznańskiego
warto wskazać wspólne cechy powstawania łódzkich
fortun, choć losy wspomnianych fabrykantów różnie się
plotły, bo np. Geyer zmarł
w kompletnej nędzy, ale
konkurencja pomiędzy kapitałem żydowskim i niemieckim napędzała przemysł
XIX-wiecznej Łodzi.
Kariera kapitalisty
Izrael Poznański urodził się
25 sierpnia 1833 r. w Aleksandrowie Łódzkim. Był
wnukiem kramarza Izaaka z Kowala na Kujawach
i najmłodszym synem kupca Kalmana, który w 1825 r.
z żoną, dziećmi, parobkiem
i służącą osiedlili się pod
Łodzią, a potem w 1834 r.
– po nabyciu prawa handlu towarami łokciowymi
– zbudował pierwszą piętrową kamienicę na Starym
Mieście, gdzie prowadził
także kram z tkaninami
i artykułami korzennymi.
Mówiono, że młody Izrael
zaczynał od skupu starych
szmat, ale rodzina miała
już jakiś majątek. W wieku
17 lat ożenił się z Leonią
Hertz, córką zamożnego
kupca z Warszawy, która
– podobnie jak u Scheiblera
– wniosła mu w posagu
sklep z towarami łokciowymi w Warszawie. W grudniu 1852 r. Izrael Poznański
przejął od ojca (a właściwie

odkupił) rodzinny interes
i systematycznie poszerzał
działalność. W 1859 r. jego
zakład produkował materiały warte 6 tys. rubli, a kilka
lat później – już 23 tys. rubli.
Poznański rozpoczął w latach 70. XIX w. skupowanie

Niestety fabrykant nie zapisał się w dobrej pamięci pracowników, których dzień
pracy trwał niekiedy 16 godzin – od 5:00 do 21:00, a zarobki były marne. Co więcej,
trzeba było pracować także
w święta albo płacić kary.

działek przy ul. Ogrodowej
17–23, na których zamierzał
postawić kompleks przemysłowy i zrobił to dość
szybko. W 1872 r. powstał tu
pierwszy obiekt fabryczny
– tkalnia mechaniczna na
200 krosien. W kolejnych
latach nastąpiła szybka rozbudowa zakładów, które
zatrudniały na początku
70 robotników, a po 30 latach aż 6800!

Bunty i strajki na niewiele się
zdały, bo Poznański był pod
tym względem nieugięty.
Co robić z kasą?
Tkalnia, wykańczalnia, bielnik, farbiarnia, kotłownia,
odlewnia żeliwa, elektrownia, ogromne magazyny
i inne budynki składały się
na fabrycznego molocha
przy ul. Ogrodowej,
gdzie
dziś

działa Manufaktura. Pieniędzy Poznański miał sporo,
więc inwestował. Wybudował osiedle robotnicze dla
ponad 1000 rodzin, ufundował dwa szpitale, doﬁnansował budowę cerkwi
św. Aleksandra Newskiego,
wspierał
organizacje żydowskie, a
sławna fabrykancka
rodzina zostawiła
po sobie kilka okazałych pałaców. Poznański miał z żoną
Leonią siedmioro
dzieci: czterech synów – Ignacego,
Hermana, Karola
i Maurycego, oraz
trzy córki – Annę
(Ajdlę, późniejszą
żonę Jakuba Hertza), Joannę Natalię
(późniejszą
żonę
Zygmunta Lewińskiego) i Felicję (Fajgę, zmarłą w niemowlęctwie).
Swoją główną siedzibą

w
pałacu przy ul.
Ogrodowej,
nazywaną dziś
„łódzkim
Luwrem”, Poznański
długo się nie nacieszył, bo zmarł w 1900 r.
Obiekt był zresztą wielokrotnie przebudowywany
i urządzany, uzyskując
ostateczny kształt kilka lat
później.
I wojna światowa przyniosła
przedsiębiorstwu
Poznańskiego duże straty. Kolejne pokolenia zarządzały ﬁrmą do lat 30.
XX w., kiedy przedsiębiorstwo przejął za długi Banca
Commerciale Italiana.
Jeśli chodzi o działania charytatywne Poznańskiego, to
na ten temat krążyła w Łodzi następująca anegdota.
Do Poznańskiego zgłasza
się delegacja kahału. Chodzi
o datek na budowę nowej
synagogi. Bogacz wręcza
delegacji sto rubli. Prezes
żydowskiej gminy wyznaniowej jest wyraźnie niezadowolony i skarży się:
– Jak to? Pański syn
oﬁarował na
ten wzniosły
cel
cały
tysiąc!

Izrael Kalmanowicz
Poznański
Fabrykant
odpowiedział:
– Cóż? Mój syn może sobie na to pozwolić. On ma
oszczędnego ojca. A kogo
ja mam? Lekkomyślnego
syna...
W rzeczywistości Poznański lubił wyraﬁnowane
przyjemności. Jego pałace
urządzane były z przepychem, odbywały się w nich
wykwintne bale, a sam Poznański grał ponoć w karty
na wysokie stawki. Krążyła
w Łodzi legenda, że specjalny kołowrotek, wbudowany w ścianę pałacu w jakiś
diabelski sposób, przysparzał rubli fabrykantowi. Był
to rodzaj wiatraczka, który
obracał się z wiatrem. Podczas jednej z partyjek pokera jeden z gości zauważył,
że przegrywający tego dnia
Poznański przynosił z niewiadomego miejsca pełne
kieszenie rubli. Podpatrzono, że odsuwał on w podziemiu fałszywy kominek i...
wypychał kieszenie złotymi
rublami z wielkiego kufra.
Jak wieść głosi, za każdym
obrotem kołowrotka spadał
do skrzyni jeden rubel! Ale
chyba jednak trochę inaczej
kręcił się ten interes…
agr
FOT. LODZ.PL
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FOT. ARCHIWUM RED.

MAŁE PROJEKTY,

WIELKIE ZMIANY

Rozpoczął się nabór wniosków do Miejskiego Programu Mikrograntów 2022.
Mikrogranty to dotacje
d o n i e w i e l k i c h p r o j e k t ów
o wartości nieprzekraczającej 5 tys. zł realizowanych
przez łodzian zazwyczaj dla
lokalnych społeczności.
25 kwietnia rozpoczęła się 5. edycja
Miejskiego Programu
Mikrograntów. Pierwszy etap to składanie wniosków, który
potrwa do 20 maja.
W tym czasie mieszkańcy, a także orga-

nizacje pozarządowe,
mogą zgłaszać swoje
pomysły.
– Najważniejszą wartością tego programu
jest współdziałanie
i realizowanie inicjatyw na rzecz innych
mieszkańców, na
przykład danego osiedla lub też mniejszej
społeczności, takiej
jak sąsiedzi z kilku
okolicznych bloków –
i n fo r m u j e Ag a t a B u r lińska z Biura Aktywności Miejskiej.
Najważniejszy element – integracji i są-

siedzkiej współpracy
– w poprzednich latach realizowany był
poprzez projekty takie,
jak: pikniki, spotkania,
tematyczne warsztaty,
np. z sadzenia i pielęgnacji roślin balkonowych.
Projekty powinny obejmować działania dotyczące Łodzi, a koszt
ich realizacji nie może
przekroczyć 5 tys. zł.
Wnioski mogą składać
organizacje pozarządowe lub też grupy
nieformalne, składające się z przynajmniej

trzech osób. Żeby
złożyć wniosek,
trzeba skorzystać
ze specjalnego
generatora projektów dostępnego na stronie
www.opus.org.pl,
w zakładce „Konkursy”.
Realizacja projektów z mik r o g r a n t ó w
przewidziana
jest na okres od
1 lipca do 30 listopada.

Więcej informacji
o programie:

RED

Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich OPUS
ul. Narutowicza 8/10,
90-135 Łódź
tel. (42) 207 73 39;
509 899 449
opus@opus.org.pl

ŁODZIANIE ZŁOŻYLI PIERWSZE

PROJEKTY DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Wpłynęło pierwszych 100
wniosków do X edycji Bud ż e t u O b y w at e l s k i e g o n a
rok na 2022/2023 r. Można je składać jeszcze do 23
maja, ale lepiej nie zostawiać tego na ostatni moment. Wnioski można składać w formie papierowej lub
elektronicznie. Na papierowe wnioski jest mniej czasu,
bo jedynie do 9 maja.
Jednym z pierwszych
zgłoszonych projektów jest pomysł budowy ścieżki

przyrodniczo-edukacyjnej na terenie parku
„Ustronie”, na osiedlu
nr 33. Wzdłuż głównej
ścieżki leśnej miałyby powstać tablice informujące o roślinach
i zwierzętach żyjących
na tym terenie, a także
o roli lasu w ekosystemie. Dodatkowym elementem byłyby między
innymi budki lęgowe
dla ptaków.
– Od kilku lat obserwujemy, że mieszkańcy w swoich projektach kładą bardzo

Pomnik jednorożca
powstał dzięki Budżetowi Obywatelskiemu

duży nacisk właśnie
na tereny zielone, czy
to te bardziej uporządkowane, jak parki, czy
też mniej, takie jak
lasy. Bardzo nas to cieszy, bo to znaczy, że
świadomość tego, jak
ważne są takie miejsca
dla miasta, jest coraz
większa – mówi Marta Masłowska z Biura
Aktywności Miejskiej.
Oprócz projektów dotyczących zieleni są
także
projekty
dotyczące
spędzania
wolnego czasu,
jak letnie kino na Teofilowie czy inwestycje
infrastrukturalne, jak
np. dodatkowe znaki
na jezdniach. W pierwszej setce jest także nietypowy projekt, z jednorożcem w tle…
– Na kreatywność łodzian można liczyć zawsze. Pamiętamy doskonale pomysły takie
jak święto San Escobaru czy może dziś już
mniej kontrowersyjne
woonerfy. Kiedy po-
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wstały, budziły wiele
wątpliwości – mówi
Agata Burlińska, zastępca dyr. Biura Aktywności Miejskiej.
Tym razem pomysłodawca chciałby,
że b y na p rze j ś ciu dla
pieszych obok „przesiadkowa”, zwanego
Stajnią Jednorożców,
pojawiła się sygnalizacja świetlna z kontu-

rem sylwetki jedż ca, zamiast
no ro żca,
człowieka… Zobaczymy,
jak do pomysłu odniesie się
komisja
oceniająca
projekty…
red.
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TU NAS ZNAJDZIESZ

W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI

DARMOWA GAZETA „ŁÓDŹ.PL“ JEST DOSTĘPNA W MIEJSCACH:
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 Kontaktu z Mieszkańcami
Piotrkowska 110
Łódzka Organizacja Turystyczna Piotrkowska 28
Centrum Obsługi Karty
Łodzianina Piotrkowska 87
Łódzka Spółka Infrastrukturalna Wólczańska 17
Aquapark FALA
Unii Lubelskiej 4
OGRÓD BOTANICZNY
Krzemieniecka 36/38
PALMIARNIA
Piłsudskiego 61
Poleski Ośrodek Sztuki
Bratysławska 6a

UWAGA

Ośrodek Kultury Górna
Siedlecka 1
Bałucki Ośrodek Kultury
Limanowskiego 166
Widzewskie Domy Kultury: Dom Kultury 502/ Sacharowa
18, Dom Kultury ARIADNA/ Niciarniana 1/3, Dom Kultury WIDOK/
Piłsudskiego 133
MANUFAKTURA
punkt informacji oraz wejście do
strefy Qulinarium (restauracje)
LECLEARC Market
Inflancka 45
LECLEARC Stacja Benzynowa Inflancka 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. Włodarczyk M. Turnie 1
Spożywczak WIKTOR
Zbocze 43
Kiosk spożywczo – warzywny Zbocze 18
JUSTYNEX s.c sklep
spożywczy Skalna 54C
Sklep spożywczy MAXIMUM Pomorska 589
EBTOM warzywniak
T. Stańczyk Pieniny 29/3
Zakład Piekarsko-Cukierniczy 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 FAKTORIA 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

Złap
za uchwyt, odchyl klapę
i weź gazetę „Łódź.pl“
kolportaz@biblioteka.lodz.pl
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 NOWOSOLNA Rynek Nowosolna 1

Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach
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OBROŃCA ŁKS-U PRZED DERBAMI:

Nie można nikogo skreślać,
dopóki piłka jest w grze,
trzeba walczyć!
plecach. Wtedy człowiek
jest pełen energii i po prostu chce się pokazać jak
najlepiej.

takiej publiczności czuć
prawdziwy futbol, wielką piłkę. Wychodząc na
pełny stadion, człowiek
czuje się, jakby rozgrywał ﬁnał Ligi Mistrzów.
Jest dreszczyk emocji,
adrenalina sama przychodzi i chce się zagrać jak najlepsze spotkanie. Być może
to kogoś przytłacza, ale
w moim akurat przypadku
tylko niesie do góry.
Wielkimi krokami zbliża się
łódzkie, piłkarskie święto.
Już 3 maja, w kolejnych derbach zmierzą się ze sobą ŁKS
i Widzew. Tym razem gospodarzami będą Rycerze Wiosny.
Czy trapiony problemami zespół będzie umiał zapomnieć
o dotychczasowych niepowodzeniach i stanie do walki
z lokalnym rywalem jak równy z równym? Zapytaliśmy
o to obrońcę ŁKS-u Oskara Koprowskiego.
„Łódź.pl”: Zbliżają się kolejne derby. Czy zespół
zapomniał już o dotychczasowych porażkach, między
innymi o tej chyba najtrudniejszej, na inaugurację nowego stadionu z Chrobrym
Głogów? Czy drużyna myśli już tylko o starciu z Widzewem?
Oskar Koprowski: Nie jest
łatwo podnieść się po takiej porażce. Tym bardziej
że było to przecież wielkie
święto kibiców. Jednak musimy podnieść głowę do
góry. Wiadomo, że mecz
derbowy rządzi się swoimi
prawami i musimy zacisnąć
zęby i gryźć murawę.
Wróćmy jeszcze na chwilę
do otwarcia stadionu. Co
się stało z zespołem? Być
może liczba kibiców po
prostu nieco przytłoczyła
zawodników?
18 tys. kibiców zawsze robi
wrażenie, ale na pewno
nikt nie był przytłoczony.
Mnie taka liczba widzów
motywuje i dopiero przy

Tak samo będzie na derbach? Wszystko wskazuje
na to, że na mecz z Widzewem przyjdzie również
kilkanaście tysięcy kibiców.
Tak. Myślę, że kibice się
postarają. Zawsze dają
z siebie „maksa”, zawsze
nas wspierają. Mam nadzieję, że w nas nie zwątpią i na
trybunach będzie komplet.
Liczę, że znów dadzą popis swoich umiejętności na
trybunach, a my w końcu
udowodnimy, że potraﬁmy dobrze grać w piłkę
i wyniesiemy z tego bardzo
ważnego dla nas meczu
trzy punkty.
Tomek
Wieszczycki
w ostatnim wywiadzie dla
„Łódź.pl” zwracał uwagę,
że obecne derby nie są już
takie, jak dawniej. W drużynie gra wielu zawodników z innych miast, a nawet z innych krajów. Czy
Pan, jako ełkaesiak, się
z tym zgadza?
Nie do końca. Nawet zagraniczni zawodnicy wiedzą, czym są derby. U nich
w kraju też przecież rozgrywane są takie spotkania.
Hiszpanie dobrze znają tę
atmosferę. Wiedzą też, że
w Łodzi są dwie drużyny.
Wydaje mi się, że nawet
zawodnikom z zagranicy
nie potrzeba przed derbami
dodatkowej motywacji. Kiedy na derbach wychodzi się
na murawę, wystarczy, że
wszyscy kibice raz krzykną
i już ciarki przechodzą po

Które derby najlepiej Pan
wspomina?
2:2 na Widzewie, bo to były
pierwsze derby, w których
zagrałem. Pamiętam, jak po
meczu wróciłem do domu
i znajomi, nawet ci z Widzewa, do mnie dzwonili.
Usłyszałem wiele miłych
słów, bo rzeczywiście zagraliśmy wtedy naprawdę
dobrą piłkę.
A jak będzie tym razem?
Tym
razem
będziemy
w lepszej sytuacji. To Widzew przyjeżdża do nas.
Mam nadzieję, że publiczność zrobi na nich takie wrażenie, że będą mieli związane nogi, a my pokażemy, że
Rycerze Wiosny mają jeszcze sporo do powiedzenia.
Czego brakuje drużynie do
wygrywania meczów? Nad
jakim elementem teraz pracujecie na treningach?
Niestety, ciągle oddajemy
za mało strzałów i nie zmuszamy rywali do błędów, do
jakich oni nas czasami zmuszają. Zbyt często chcemy
zrobić wszystko perfekcyjnie. A w 1. lidze do sukcesu
czasami wystarczy jedno
prostopadłe zagranie. Nad
tym cały czas pracujemy.
To tak jak było na Widzewie
przy golu Pirulo. On po prostu uderzył piłkę, która odbiła się od obrońcy, i bramkarz ją przepuścił. Mieliśmy
sporo szczęścia, ale do niego
potrzebny był strzał Pirulo.
Czy w głowach piłkarzy
dalej jest awans do ekstraklasy? Trzeba powiedzieć,
że mimo gry w kratkę, tabela sprzyja, jest dość płaska. Liderzy cały czas tracą
punkty.
Oczywiście.
Cały
czas
myślimy o Ekstraklasie.
Przypomnę tylko Górnika
Łęczna w zeszłym sezonie. Drużyna nie wygrała
chyba dziesięciu ostatnich
meczów w sezonie. Mimo
to udało im się zagrać w barażach i awansowali. Dlate-

go nigdy nie można nikogo
skreślać. Dopóki piłka jest w
grze, trzeba walczyć.
Jaki wynik w derbach Pan
obstawia?
Chciałbym, żebyśmy strzelili jedną bramkę więcej niż
Widzew. A czy to będzie
5:4, 6:5, czy 1:0, to już obojętne.
JB

Nadchodzące derby
będą dla piłkarzy
ŁKS-u bardzo
ważnym spotkaniem

REKLAMA
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Zdzisław Kostrzewiński to
jedna z wielu legend Widzewa Łódź, a przy tym wychowanek klubu. Zaczynał
jako junior pod koniec lat
50. XX wieku, dekadę przed
przyjściem Ludwika Sobolewskiego. Zastał Widzew
drewniany, bo właśnie
z drewna były zbudowane trybuny oraz hala
obiektów sportowych przy
al. Piłsudskiego. Z klubem,
w którym nosił opaskę kapitańską, awansował nie
tylko do 1. Ligi, ale też do
europejskich
pucharów.
Zostawiał go więc już murowanym, choć tamten
zespół zapracował na inne
określenie – wielkiego.
Widzew w ekspresowym
tempie podbił polską piłkę. W pierwszych derbach Łodzi po awansie
do 1. Ligi wygrał niespodziewanie z Łódzkim
Klubem Sportowym.
– Spotkaliśmy się na tych
derbach z moim dobrym
kolegą, Jasiem Mszycą. Szybko strzelił nam
bramkę, już w pierwszej
minucie. Odpowiedzieliśmy dwoma traﬁeniami
Tadeusza Błachny, który
założył się z Janem Tomaszewskim przed wykonaniem karnego. My wygraliśmy derby, a on butelkę
dobrego trunku – wspomina Kostrzewiński.
– Dobrze pamiętam też

Środa, 27 kwietnia | nr 48/2022 (131)

Derby Łodzi?
Mecz ważniejszy
od pozostałych

RADOWICZ

derby na oblodzonym boisku. Zaskoczyliśmy
ŁKS, bo mieliśmy korki
podostrzone w szpic,
a oni zwykłe, więc
mieli duże
problemy
z bieganiem.
Lepiej radząc
sobie z równowagą, zwyciężyliśmy bez problemu
– mówi o meczu z 1976 r.,
wygranym 3:0 po golach
Zbigniewa Bońka, Henryka Dawida i Andrzeja
Możejki.
Rywalizacja w mieście
włókniarzy w tamtych
latach była zdaniem Kostrzewińskiego znacznie
zdrowsza. – To było inne
społeczeństwo, kibice zachowywali się zupełnie
inaczej. Nie było żadnych
gangsterskich operacji, jedni drugim niczego nie dewastowali. Teraz się biją,
a gdy grałem w Widzewie
i szedłem na mecz ŁKS-u,
widziałem, jak siedzą obok
siebie na trybunie. Proszę
mi wierzyć, że podawali sobie musztardówkę
i z niej pili wódeczkę.
Były kapitan Widzewa dobrze wspomina także relacje z zawodnikami drużyny przeciwnej.
– Myśmy się kolegowali.
Po meczu razem z małżonkami
spotykaliśmy
się wszyscy na dancingu.
Nawet tym derbowym,
choć to zawsze był mecz
ważniejszy od pozostałych w lidze – wspomina.
Ten najbliższy zostanie rozegrany 3 maja na stadionie przy al. Unii. – Śledzę
obie drużyny. Widzewowi nie będzie łatwo. ŁKS
ma dobrą obronę, podoba
mi się zwłaszcza gra Koprowskiego. Chłopak ma
charakter, przypomina mi
Grzesia Krysiaka.

– Widzew zagrał jesienią kilka bardzo fajnych
meczów i myślałem, że
utrzyma ten poziom. Gdy
wypadł Julek Letniowski,
gra się posypała. On był
jednym z lepszych zawodników. Mimo to powinniśmy mieć tej wiosny kilka
punktów więcej. Szkoda
tych straconych z Odrą,
Skrą czy Puszczą, bo patrzylibyśmy na innych
z góry. Dobrym ruchem
było ściągnięcie Bartka
Pawłowskiego. Potrzebuje
jeszcze trochę czasu, żeby
lepiej wejść do zespołu,
ale jest doświadczony
i potraﬁ grać w piłkę –
ocenia swoich następców
Kostrzewiński.
Awansu życzy obu drużynom, ale jednocześnie
obawia się o poziom ich
gry w wyższej klasie rozgrywkowej.
– Nie chciałbym oglądać
katastrofy, a z taką grą, jak
obecnie, może być trudno
o utrzymanie – zauważa były piłkarz, który dla
wielu kibiców jest żywym
dowodem na istnienie
widzewskiego charakteru. Do dziś wspomina się
dwumecz z Manchesterem
City, pierwszą rywalizację
łódzkiego klubu w europejskich pucharach. Na
angielskim stadionie został brutalnie sfaulowany
od tyłu – rywal korkami
zrobił mu dziurę w nodze.
Pamiątkę na kości piszczelowej w postaci blizny ma
do dziś. Wspomina łapiącego się za głowę sędziego i przerażonego lekarza,
który krzyczał o zmianie.
Kostrzewiński jednak sam
zabandażował sobie nogę
i grał dalej, bo jak mówi:
trzeba było oddać. I oddał,
a Widzew sensacyjnie wyeliminował City.
Teraz Kostrzewińskiemu,
który w listopadzie będzie
świętował 77. urodziny,
widzewski charakter pomaga wrócić do zdrowia.

– W lipcu ubiegłego roku
miałem poważny wypadek. Samochód potrącił
mnie na przejściu dla pieszych, miałem złamaną
miednicę. Ale walczę, pomimo bólu staram się powoli chodzić – przyznaje.
Można tylko życzyć takiej
woli walki, ambicji i zaangażowania zawodnikom
w zbliżających się derbach
Łodzi.
Bartłomiej Stańdo
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Na meczach ŁKS-u i Widzewa
nie brakuje zaciętej walki
od pierwszego do ostatniego
gwizdka

3 maja okaże się, czy zawodnicy
Widzewa będą mieli powody do radości
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ŁÓDZKA POGODYNKA
ŚRODA

27.04

15°C

28.04

Imieniny
obchodzą:
Emilian, Ludwik,
Paweł, Waleria,
Afrodyzja, Hanna

Ł aw e cz k a T u
w im a

Rodzinne miasto
Talent Tuwima dostrzeżono już w okresie jego
młodości, a potem stał się sławny, choć przeciwników miał sporo. Nawet Nagroda Literacka
Miasta Łodzi w 1928 r. też miała swoje zakulisowe rozgrywki. Jego utwory weszły przed wojną
do kanonu lektur szkolnych, ale szybko pojawiły
się głosy, by je wykreślić. Otrzymał wprawdzie
przed wojną nagrodę polskiego PEN-Clubu, ale
nagonka narodowców uniemożliwiła mu wejście
do Polskiej Akademii Literatury w 1938 r.
Po jego powrocie z wojennej emigracji władze
PRL nagradzały go i doceniały. Państwo Tuwimo-

wie otrzymali np. dom w Aninie przy ul. Zorzy 19,
a to ta sama willa, którą później nabył Piotr Jaroszewicz i gdzie w 1992 r. doszło do zbrodni
i rozegrała się rodzinna tragedia.
Nagrody
Oto kilka wyróżnień dla łódzkiego poety:

i odznaczenia

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (17 maja 1946 r.)
Order Sztandaru Pracy I klasy (22 lipca 1949 r.)

Nagroda Literacka miasta Łodzi (po raz drugi w 1949 r.)

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego (1949 r.)
Nagroda Państwowa I stopnia (1952 r.)

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie, 29 XII 1953 r.)

ZŁOTO, ALE TYLKO W NAZWIE

Jeszcze dalej na południe
od Kałów i Jagodnicy leżała niewielka wieś Złotno, stanowiąca jeszcze
w początkach XVII w. posiadłość kilku szlacheckich
właścicieli. Z biegiem czasu
przeszła w ręce posiadacza
sąsiedniej wsi Srebrnej.
W połowie XVII w. Złotno
zostało poważnie zdewastowane przez wojsko –
w 1687 r. było tu pięć gospodarstw chłopskich
i dwie puste chałupy.

14°C

CZWARTEK

Imieniny
obchodzą:
Felicja, Teofil,
Zyta, Anastazy,
Andrzej, Bożebor

Folwark w Złotnie wówczas nie istniał, a chłopi
odrabiali pańszczyznę
dla folwarku w Srebrnej.
Dopiero w końcu XVIII w.
powstał tam niewielki folwarczek. Chłopi zamieszkujący wsie łódzkie przeważnie należeli do grupy
średnio- lub małorolnych.
Byli to więc tzw. półrolnicy (mający gospodarstwo
z 8–9 ha ornej ziemi), zagrodnicy (gospodarstwo
z 4–5 ha ornej ziemi), cha-

ŁÓDZKIE GAWĘDY

łupnicy (prawie bez ziemi)
lub nawet tzw. komornicy,
bez własnego gospodarstwa
czy nawet chałupy. Ich sytuacja przedstawiała się
tutaj mniej więcej tak samo,
jak chłopów na innych obszarach Polski środkowej.
We wsiach należących do
dóbr biskupa włocławskie-

go i kapituły krakowskiej
pańszczyzna była mniejsza
niż we wsiach szlacheckich
właścicieli, jednak bardziej
dawał się we znaki przymus propinacyjny, a także
różne rekwizycje wojskowe, które o wiele częściej
dotyczyły dóbr duchownych. agr

Kolejne wydanie w piątek,

29 kwietnia

ŚMIERĆ PRZEZ…
POMYŁKĘ
Niezbadane są koleje losu. 20 kwietnia
1907 r. został zastrzelony na ulicy Wólczańskiej w Łodzi
wybitny artysta malarz Edward Grajnert,
syn znanego literata
Józefa Grajnerta. Feralnego dnia Edward szedł
ulica ze swoim małym
synkiem, gdy podbiegli
do niego trzej napastnic, odebrali dziecko,
przytrzymali za ręce,
a jeden z nich oddał kilka strzałów z bliskiej
odległości. Okazało się,
że napad był pomyłką
i chodziło o wykonanie
politycznej zemsty na
kimś zupełnie innym.
Grajnert był absolwentem Akademii Sztuk
Plastycznych w Krakowie, a potem terminował kilka lat we
Włoszech i miał już
na swoim koncie kilka wystaw i uznanych
dzieł, m.in. kompozycję
malarską „Eros i Psyche”, ilustracje do „Lil-

ly Wenedy”, „Konrada
Wallenroda” i „Grażyny”, czy projekty serii
pocztówek z portretami wybitnych Polaków
dla Polskiej Macierzy
Szkolnej. Był szanowanym artystą i raczej nie
był zaangażowany politycznie, ale przypadkowo padł ofiarą jakichś
porachunków. Zabójcą,
którego w pościgu na terenie fabryki Hirszberga
ujęli robotnicy, okazał
się bezrobotny Aleksander Grobelny, który
w desperacji za obiecane pieniądze zgodził się
pociągnąć za spust.
W tajemniczych okolicznościach stracił on niebawem życie w więzieniu przy ul. Gdańskiej.
Edward Grajnert mieszkał przy ul. Cmentarnej
8, osierocił żonę i synka. Został pochowany
na Starym Cmentarzu
w Łodzi, a zleceniodawców tej „omyłkowej
śmierci” nie udało się
ustalić. agr

GALERIA ŁÓDZKICH MURALI

Fragment muralu „MUZYKA WCZORAJ I DZIŚ” na murze przy ul. Północnej 43 przy Teatrze Muzycznym autorstwa: Sainera z Łodzi, Sedra z Łodzi, Bezta z Turku, Okasa z Torunia,
LUMPa (Elomelo) ze Szczecina, Riama z Gdańska, Roema z Olsztyna, Clide’a z Gdańska, Nuke’a, Kersoe’a ze Szczecina oraz Daira z Gdańska
28 kwietnia 1904 r.,
w rodzinie o korzeniach
polskich, niemieckich
i francuskich, urodził
się Jan Izydor Sztaudynger – poeta, satyryk, teoretyk lalkarstwa
i tłumacz literatury niemieckiej. Wiersze pisał już w dzieciństwie.
Ukończył polonistykę
na UJ i w czasie studiów
był członkiem grupy literackiej Helion. W latach
1928–1935 pracował jako
nauczyciel szkół średnich oraz organizator

KARTKA Z KALENDARZA
i teoretyk teatrów lalkowych.
Napisał m.in. prace „Marionetki” (1938) i „Teatr lalek
w Polsce”
(1961).

FRASZKI MISTRZA JANA

Jan Izydor Sztautynger
i tablica pamiątkowa na kamienicy przy ul. Żwirki 1 C w Łodzi

Ale do literatury wszedł
przede wszystkim jako
twórca znakomitych
fraszek i odnowiciel
tego gatunku. Po wojnie znalazł się w Łodzi,
gdzie w kamienicy przy
ul. Żwirki 1 C przebywał z przerwami do
1961 r., pomieszkując
także w Szklarskiej Porębie, a potem przeniósł
się do Zakopanego.
W Łodzi objął na krót-

ko posadę kierownika
literackiego Teatru Lalek „Biedronka” RTPD,
a do 1950 r. pracował
jako referent literatury w Wydziale Kultury
i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego. W 1954 r.
w serii Biblioteka Satyry wydawnictwa Czytelnik ukazał się tomik
fraszek „Piórka”. Początkowy nakład wynosił
5000 egz., jednak popu-

larność fraszek sprawiła,
iż przez 3 lata nakład urósł
do 65 tys.
Potem opublikował wiele
zbiorów fraszek i satyr,
np. „Nowe piórka” (1956),
„Śmiesznoty” (1968),
a wcześniej także zbiory wierszy: „Dom mój”
(1925), „Kantyczki śnieżne” (1935) i „Strofy wrocławskie” (1947).
Twórca zmarł 12 września 1970 r. w Krakowie. Do fraszek Mistrza
Jana i łódzkich akcentów
jeszcze powrócimy. agr

