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NA SYGNALE

Kierowca ciężarówki spał 
za kierownicą, blokując 
jeden z pasów al. Mic-
kiewicza, a przez szybę 
boczną miał wystawioną 
nogę! Gdy został obudzo-
ny przez innych kierują-
cych, odjechał w kierunku 
al. Włókniarzy. Policjanci 
odnaleźli go na ul. Bartoka. 
Kierujący co chwila zjeż-
dżał na sąsiedni pas ruchu, 
a w pewnym momencie 
widząc na swojej wyso-
kości radiowóz, zwolnił. 
Stróże prawa podejrzewali, 
że kierowca jest pijany. Po 
zatrzymaniu pojazdu do 
kontroli i badaniu trzeźwo-
ści kierowcy okazało się, że 

PIJANY SPAŁ W CIĘŻARÓWCE 
BLOKUJĄC RUCH 

Fabryka Aktywności Miejskiej – już otwarta!NA SYGNALE
PIJANY SPAŁ W CIĘŻARÓWCE 

FOTO:  WWW.LODZ.PL

38-latek miał we krwi po-
nad 3 promile!
Na miejscu pojawił się 
właściciel firmy, który 
zabezpieczył ciężarówkę. 
Kierowca pojazdu  nie 
widział w zaistniałej sy-
tuacji żadnego problemu, 
twierdził, że nie jest pijany 
i czuje się bardzo dobrze. 
Nie pamiętał sytuacji, 
w której spałby w samo-
chodzie i blokował skrzy-
żowanie. Mężczyźnie za-
trzymano uprawnienia do 
kierowania. Odpowie za 
jazdę w stanie nietrzeźwo-
ści, za co grozi kara pozba-
wienia wolności do lat 2.                                  
                                              red

SZMARAGDOWA RIWIERASZMARAGDOWA RIWIERA 

TRYSNĘŁY TRYSNĘŁY 
FONTANNYFONTANNY

ARTURÓWEK WODA W MIEŚCIE

MIASTO WSPÓŁTWORZONECIEMNA STRONA MIASTA

Szmaragdowa riwiera, nowe 
flamingi, atrakcje dla dzieci 
i wiele więcej – obiekty Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji szykują się na zbliżający się 
sezon letni. 

Łodzianie mogą korzy-
stać z atrakcji przygoto-
wanych przez MOSiR 
w przystaniach wodnych 
już od majówki. Sezon 
zainaugurowali, wypoży-
czając popularne różowe 
fl amingi – rowery wodne, 
kajaki czy spędzając czas 
wolny w parkach lino-
wych, na placach zabaw 
i w plenerowych siłow-
niach. 
W tym roku sezon letni 
zapowiada się wyjątkowo 
atrakcyjnie. Plaża w Artu-
rówku zmieniła się nie do 
poznania. Wymieniono 

Połowa maja to tradycyjnie czas 
uruchamiania w mieście wodo-
trysków. Frajdę mają szczególnie 
najmłodsi, którzy na całego korzy-
stają z ochłody w ciepłe dni.

Największą popularnością 
cieszą się w mieście fon-
tanny multimedialne, któ-
re w rytm zaprogramowa-
nej choreografi i wyrzucają 
z dysz wodę iluminowaną 
światłem. Takie wodne 
spektakle możemy oglą-
dać w parku Poniatow-
skiego i Moniuszki.
Bardziej tradycyjne wo-
dotryski  zna jdziemy 
w parku Sienkiewicza 
czy Widzewskim. W tym 

20 wydarzeń, w tym wystawy 
artystyczne i fotograficzne, 
warsztaty plastyczne dla ma-
łych i dużych, a do tego kilka-
naście stałych stoisk z różnymi 
atrakcjami – tak zapowiada 
się w weekend (13 i 14 maja) 
otwarcie Fabryki Aktywności 
Miejskiej przy ul. Tuwima 10.

W piątek o godz. 13:00 
i  17:00 oraz w sobotę 
o godz. 12:00 i 15:00 po 
fabryce oprowadzi ło-
dzian Henryk Wagner 
– fabrykant pokaże im 
odnowione przestrzenie 
i przybliży nieco histo-
rię budynku. 
Tego dnia  na miesz-
kańców czekają jeszcze 
warsztaty z sadzenia 
roślin, z filcowania na 
sucho, czy obsługi smart-

fonów (zajęcia rozpoczy-
nają się o godz. 10:00), 
a  także warsztaty pla-
styczne dla dzieci (11:00), 
z szycia pacynek dla se-
niorów (14:00) i improwi-
zacji teatralnej (16:00).
Na sobotę zaplanowa-
n o  p o k a z y  m a k i j a ż u 
(10:00–14:00), warsztaty 
na temat papieru czerpa-
nego (10:00) i rysowania 
długopisem 3D (15:00).
Nie zabraknie też warsz-
tatów dotyczących współ-
tworzenia miasta przez 
mieszkańców, czyli z pi-
sania wniosków do Bu-
dżetu Obywatelskiego 
(10:00–14:00) oraz na te-
mat inicjatywy lokalnej 
(od 12:00). 
Podczas Dni Otwartych 
odwiedzający będą mo-

gli zobaczyć także dwie 
wystawy: fotograficzną 
Macieja Stanika „Ukra-
ina w ogniu” oraz prac 
artystycznych studentów 
ASP. 
Dodatkowo przed Fabry-
ką, na dziedzińcu przy 
Tuwima 10, o swojej pra-
cy opowiedzą łodzianie, 
którzy już działają na 
rzecz innych mieszkań-
ców w różnych stowa-
rzyszeniach i fun-
dacjach.    red

piasek, pojawiły się przebie-
ralnie, ławki, stacje do se-
gregacji odpadów i leżaki. 
Rozbudowano oświetlenie 
i zainstalowano monito-
ring.  
Na nowej plaży nie zabrak-
nie też atrakcji dla dzie-
ci – będzie fabryka wody 
i zabawka w formie rzeźby 
raka, zostaną zamontowa-

ostatnim właśnie teraz 
debiutuje nowa fontanna, 
zbudowana w miejscu 
starej. O inwestycji zde-
cydowali sami, łodzianie 
wybierając ją do realizacji 
w Budżecie Obywatel-
skim.
Niestety, w tym roku 
nie uda się uruchomić 
wszystkich wodotry-
sków. Fontanna w pasażu 
Schillera czeka na prze-
budowę, a na placu Dą-
browskiego na naprawę. 
Remontu potrzebuje też 
ta z parku Matejki, w któ-
rej leciwa niecka zaczęła 
przeciekać.

red

ne do końca maja. 
Na plaży przy kąpielisku 
wykonano również pod-
jazd dla osób niepełno-
sprawnych. Jest to utwar-
dzona ścieżka, kończąca 
się małym pomostem, na 
którym niepełnosprawny 
może bezpiecznie przeby-
wać tuż nad wodą. Jeszcze 
przed sezonem zostaną 

zamontowane poręcze uła-
twiające zejście do wody. 
Zarówno w Arturówku, 
jak i innych przystaniach 
wodnych oraz miejskich 
pływalniach w sezonie 
letnim nad zapewnieniem 
bezpieczeństwa mieszkań-
ców czuwać będą ratowni-
cy wodni. 
                                    KaWa
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W piątek i sobotę
na odwiedzajacych 
Tuwima 10
czeka wiele atrakcji!
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NOWY HOSTEL DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ WYJŚĆ Z NAŁOGU
Miejskie Centrum Terapii 
i Profi laktyki Zdrowotnej zbu-
duje nowy hostel dla osób, któ-
re chcą wyjść z nałogu. Placów-
ka dostała 6,5 mln zł dotacji 
z Unii Europejskiej na ten cel.

– Złożyliśmy wniosek 
o wydanie pozwolenia na 
budowę hostelu. Przy uli-
cy Niciarnianej 41 chcemy 

postawić 800-metrowy, 
jednopiętrowy budynek, 
gdzie schronienie i opiekę 
będzie mogło znaleźć oko-
ło 65 osób – mówi Krzysz-
tof Kumański, dyrektor 
MCTiPZ. 
Po uzyskaniu pozwole-
nia Centrum chce ogło-
sić przetarg na budowę. 
W nowej placówce ma 

się znaleźć miejsce dla 
55 pacjentów, którzy prze-
szli leczenie odwykowe 
w szpitalu i chcą w ho-
stelu dokończyć terapię 
oraz przejść rehabilitację 
oraz dla 10 ofiar przemo-
cy domowej. Podopieczni 
hostelu mieliby do dyspo-
zycji 4-osobowe pokoje, 
sanitariaty, jadalnię, świe-

tlicę, zaś pacjenci leczący 
się z choroby alkoholowej 
również gabinety tera-
peutyczne oraz le-
karskie.

rd

Dziewięć kamienic już jest 
gotowych – powstały w nich 
nowoczesne mieszkania, pra-
cownie i lokale użytkowe. 
Sprawdzamy, co słychać na 
Włókienniczej.

Trwa metamorfoza jednej 
z najbardziej zaniedbanych 
ulic w Śródmieściu. Odno-
wione kamienice idealnie 
uzupełniają trwającą prze-
budowę. Wyremontowa-
nych zostało już dziewięć 
budynków, w czterech 
trwają prace. W dziewięciu 
odnowionych kamienicach 
do użytku oddanych zosta-
ło 156 mieszkań, 25 lokali 
użytkowych, 5 pracowni 
dla artystów, przedszkole 
i 2 placówki opiekuńczo-
-wychowawcze.

– Dawna ulica Włókien-
nicza wraz z przylegają-
cymi do niej kamienicami 
przechodzi do historii. 
W tym roku planujemy 
oddać kolejne budynki. 
Pod numerami 2, 15, 22 i 11 
trwają intensywne roboty. 
Prace prowadzimy rów-
nież w ulicy Włókienniczej 
na odcinku od pasażu Hi-
larego Majewskiego do uli-
cy Kilińskiego – zapewnia 
Agnieszka Kowalewska-
-Wójcik, dyrektor Zarządu 
Inwestycji Miejskich.

Co oznacza przebudo-
wa Włókienniczej?
Budynek przy ul. Włókien-
niczej 2 zostanie gruntow-
nie odnowiony. Powstanie 
w nim 21 mieszkań komu-

nalnych, w tym jedno do-
stosowane do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością. 
W rewitalizowanej kamie-
nicy przy ul. Włókienniczej 
11 trwają prace budowlane 
– w lokalach naprawiane 
są tynki, wymieniane pod-
łogi, renowacji poddano 
boazerie i stolarkę okienną. 
Planowane są tam trzy lo-
kale usługowe, a istniejące 
wcześniej na posesji dwa 
budynki gospodarcze zo-
staną rozebrane.
Intensywne prace wy-
kończeniowe trwają rów-
nież w budynku pod ad-
resem Włókiennicza 15. 
W 12 mieszkaniach będą 
kompletnie wyposażone 
kuchnie lub aneksy ku-
chenne, a także łazienki. 

Projekt przewiduje też 
stworzenie w kamienicy 
dwóch lokali usługowych. 
Na terenach zielonych pra-
cownicy posadzą krzewy 
i drzewa, a wokół nich za-
sieją trawnik. Dodatkowo 
na altanie powstanie trejaż 
z roślinnością pnącą.
Prace  budowlane  nie 
zwalniają też przy ul. Włó-
kienniczej 22. W budynku 
powstanie 29 mieszkań ko-
munalnych. 
Aktualnie trwają prace 
przy ścianach działowych, 
układana jest  glazura 
w piwnicach, kuchniach 
i aneksach kuchennych, 
malowane są ściany, wy-
konywane są prace insta-
lacyjne. 
Łączna wartość odnowy 
kamienic przy ul. Włókien-
niczej to blisko 100 mln zł.

ML

FOT. ŁÓDŹ.PL

Wrócił ruch na ul. Podchorą-
żych, a to oznacza, że zakoń-
czyła się jedna z największych 
inwestycji w ramach łódzkiego 
„Planu dla Osiedli”. Jak zmie-
niła się ulica? 

Remont ul. Podchorążych 
był generalny. Najpierw 
wybudowano wodociąg 
i kanalizację deszczową. 
Potem, na odcinku od ul. 
Łuczniczej do rzeki Jasie-
niec, ulica została zmo-
dernizowana. Powstały 
chodniki, nowa jezdnia, 
bezpieczne zjazdy do po-
sesji, nowe oświetlenie 
oraz nasadzenia zieleni. 
Posadzono 43 drzewa, 
3620 krzewów, zasiano 
rozległy trawnik.
Ulicę Podchorążych prze-
budowano w ramach 
„Planu d la  Os iedl i” , 
który zmienia osiedla 
w miejsca przyjazne, kom-
fortowe do życia i odpo-
czywania. Odnawiane 
są drogi, place zabaw, 
skwery i parki. Całość 
inwestycji to prawie 
30 mln zł.

Osiedle Złotno
Osiedle Złotno zaczę-
ło powstawać w drugiej 
połowie XIX w., kiedy 
rozparcelowany został 
zadłużony majątek Ja-
godnica .  Część  z iem 
kupili łódzcy fabrykan-
ci, którzy zbudowali tu 
kilka fabryk i domki dla 
robotników. Po II wojnie 
światowej osiedle włą-
czono do Łodzi. Niedłu-
go potem w całej okolicy 
zaczęły wyrastać domki 
jednorodzinne. W latach 
1949–1992 docierał tu 
tramwaj, który miał krań-
cówkę na ul. Cyganka 
(blisko ul. Spadochro-
niarzy). Złotno to dziś 
jedno z najmodniejszych 
i najbardziej prestiżowych 
osiedli w Łodzi.

ML

ODDANE DO UŻYTKU ODDANE DO UŻYTKU 

REWITALIZACJA NA WŁÓKIENNICZEJ
PODCHORĄŻYCH PODCHORĄŻYCH 
PO KOMPLEKSOWYM PO KOMPLEKSOWYM 

REMONCIEREMONCIE
PIERWSZE KAMIENICEPIERWSZE KAMIENICE

NOWY HOSTEL DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ WYJŚĆ Z NAŁOGUNOWY HOSTEL DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ WYJŚĆ Z NAŁOGU
tlicę, zaś pacjenci leczący 
się z choroby alkoholowej 
również gabinety tera-
peutyczne oraz le-
karskie.

rd

W odnowionych kamienicach powstaną mieszkania, 
lokale usługowe, punkty gastronomiczne, 
pracownie artystyczne oraz przedszkole
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ŁĄKOWA 11

Uczta na świeżym powietrzu 
w otoczeniu zabytkowych 
murów dawnego Monopolu 
Wódczanego brzmi, jak plan 
na niedzielne przedpołudnie 
(15 maja). Piknik będzie zwień-
czeniem Festiwalu Nowe Smaki 
w Monopolis przy ul. Kopciń-
skiego 62.

Siedem restauracji w Mo-
nopolis wystawi stoły 
zastawione jedzeniem 
z nowego menu przygo-
towanego specjalnie na 
niedzielne wydarzenie. 
Dodatkową atrakcją będzie 
muzyka na żywo, która 
uprzyjemni czas spędzony 
na plenerowej imprezie. 

Piknik to również gratka 
dla dzieciaków, ponieważ 
w cenie biletu otrzymają 
30-minutowy wstęp do 
Monosfery, w której będą 
mogły bawić się klockami 
Linden. Dla dzieci i nie 
tylko, na Scenie Monopo-
lis przygotowano również 
rodzinny spektakl.
Zwieńczeniem wydarzenia 
będzie ogłoszenie zwycięz-
ców festiwalu na najlepszą 
restaurację, smak i serwis. 
A wśród osób recenzują-
cych dania festiwalowe 
zostanie rozlosowana wy-
cieczka do Rzymu lub Pa-
ryża lub voucher.

KS

Lato, wakacje, ciepłe 
i długie wieczory za-
chęcają, aby spędzić 
je w gronie najbliższych. 
Warto wtedy zaskoczyć 
znajomych swoimi umie-
jętnościami za barem (na-
wet tym domowym). 

Podczas warsztatów 
w kawiarni Nie Pytaj (ul. 
Skupiona 1) będzie moż-
na poznać tajniki 
przygotowywa-
nia koktajli  na 
bazie likieru Campari, 
a nawet kawy!
W czasie krótkiego kur-
su uczestnicy dowiedzą 
się, jaka jest historia po-
wstania tego trunku oraz 
z czym warto go połączyć, 
aby nasze kubki smakowe 
oszalały ze szczęścia. Do-
datkową ciekawostką bę-
dzie wykorzystanie kawy 
jako bazy do alkoholowych 
koktajli.                               KS
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WARSZTATY WARSZTATY 
KOKTAJLOWE 
W NIE PYTAJ
KOKTAJLOWE KOKTAJLOWE 

Lato, wakacje, ciepłe 
i długie wieczory za-
chęcają, aby spędzić 
je w gronie najbliższych. 
Warto wtedy zaskoczyć 
znajomych swoimi umie-
jętnościami za barem (na-

Podczas warsztatów 
w kawiarni Nie Pytaj (ul. 
Skupiona 1) będzie moż-

W NIE PYTAJW NIE PYTAJ
KOKTAJLOWE KOKTAJLOWE 
W NIE PYTAJW NIE PYTAJ

INFO
Wstęp: 
10 zł, liczba miejsc ograniczo-
na (kto pierwszy ten lepszy), 
kontakt pod nr tel. 503 402 

Od piątku, 13 maja, w Zestawie 
Obowiązkowym (ul. Łąkowa 11) 
zagoszczą wiosenne nowości. 
Lokal znany przede wszystkim 
z kanapek z pastrami zaserwu-
je tym razem także pulled pork 
czy specjalne wersje swoich 
klasycznych dań.

–  P u l l e d  p o r k ,  c z y l i 
szarpaną wieprzowinę, 
przyrządzamy w niskiej 
temperaturze z karczku 
wieprzowego w korzen-
nych przyprawach. Poda-
jemy ją w bułce burgerowej 
z sosem musztardowym 
i ogórkiem konserwowym. 
Dodatków nie jest wiele, 
ponieważ chcemy wydo-
być z mięsa maksimum 
smaku – opowiada Marek, 
który Zestaw Obowiązko-
wy prowadzi już od kilku 
lat. Zaczynał w swoim food 
trucku, teraz gotuje w loka-

lu przy ul. Łąkowej 11. 
Miłośników ostrzejszych 
klimatów ucieszy nowa 
wersja pastrami z gorgon-
zolą – lekko zgrillowaną, 
dodającą posiłkowi wyra-
zistego smaku. Ten przy-
smak zjecie w ciabatcie 
z dodatkiem musztardy 
francuskiej.

Klasyki 
dla tradycjonalistów
Przez cały czas w menu 
jest  także spec ja lność 
Zestawu, czyli kanapki 
z pastrami – peklowanego, 
wędzonego i parowanego 
mostka wołowego, któ-
rego smak już od dawna 
podbija serca i żołądki 
łodzian. Jego przepis Ma-
rek wymyślił sam, podob-
nie jak autorskich sosów, 
z którymi można zamówić 
pastrami. Przyrządzane na 

miejscu od podstaw są tak-
że lemoniady, w ten week-
end będzie cytrynowa 
i paprykowa. Ta ostatnia 
ma swoich fanów. – Nie-
którzy przyjeżdżają na 
nią specjalnie, kiedy tylko 
damy znać na Facebooku, 
że akurat zrobiliśmy kolej-
ną porcję – zdradza Marek.
Nowości zostaną w Ze-
stawie przez kilka najbliż-
szych dni, a o ich losach 
zdecydują sami goście. 
– Poprzednie nowinki przy-
jęły się i zostały w menu. To 
przede wszystkim kanap-
ka z pastrami z dodatkiem 
grillowanego bekonu woło-
wego, bardzo rzadko spo-
tykanego w Polsce. Swoich 
fanów ma też kimchi , 
które wychodzi nam dość 
pikantne i jest świetnym 
dodatkiem do kanapek 
– dodaje właściciel.

Na łąkę 
w centrum miasta
Zestaw Obowiązko-
wy możecie odwie-
dzać od poniedział-
ku do piątku w godz. 
11:00–19:00, a także 
w sob ot y  w god z. 
11:00–16:00. 
Czekają tu nie tylko dobre 
jedzenie i kraftowe piwa, 
ale też leżaki i nie-
w ie l k a łączk a 
tuż obok loka-
lu. Nie zawio-
dą się więc ci, 
którzy lubią 
n a c i e s z y ć 
kubki sma-
k o w e  w 
spokoju i w 
otoczeniu 
przyrody.   

D.M.
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INFO
Amfi teatr Monopolis, 
w godz. 11:30–13:30, wstęp 60 zł 
(cena obejmuje same dania, napoje 
dodatkowo płatne).
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W najbliższą sobotę i niedzielę 
(14 i 15 maja) w 77 skrzyniach na 
terenie Łodzi pojawi się specjalne 
wydanie gazety, w którym senio-
rzy znajdą pełen rozkład wyda-
rzeń na zbliżające się VIII Łódzkie 
Senioralia. 

21 maja rozpocznie się kolejna 
edycja Łódzkich Senioraliów, 
w programie znalazło się bli-
sko kilkaset wydarzeń dla se-
niorów! 
Ofi cjalne otwarcie imprezy 
o godz. 13:00 w pasażu Schille-
ra. Na scenie zobaczymy wy-
stępy wokalne, taneczne i ka-
baretowe prezentowane przez 

grupy seniorskie, a gwiazdą 
wydarzenia będzie Stanisława 
Celińska.
– Po długim okresie ograni-
czeń spowodowanych pande-
mią chcemy zachęcić Senio-
rów do poznawania naszego 
miasta na nowo – podkreślają 
organizatorzy. – Informator 
posłuży za przewodnik wska-
zujący miejsca, w których 
można poszerzyć wiedzę, zdo-
być nowe umiejętności, obco-
wać z kulturą, poprawić kon-
dycję, zadbać o zdrowie, czy 
po prostu spędzić ciekawie 
czas, nawiązując przy okazji 
nowe znajomości. 

Seniorzy 
o Senioraliach 
Po dwóch latach przerwy do 
występów podczas Senioraliów 
wracają także seniorki Cheer-
leaderki. – Senioralia są ważne 
nie tylko dla osób, które tak jak 
my, biorą w nich czynny udział, 
ale także dla tych, którzy mogą 
przyjść, popatrzeć, zobaczyć, co 
inni seniorzy robią – opowiada 
Danuta Smolczewska, przed-
stawicielka zespołu. – Wiele 
razy po występie podchodzą 
do nas panie i pytają, czy mogą 
też przyjść na zajęcia i często po 
senioraliach ktoś do dołącza do 
naszego zespołu!

Po pierwszym artykule, 
w którym informowaliśmy 
o powrocie wydarzenia do 
przestrzeni miejskiej, dosta-
liśmy wiele maili od senio-
rów, którzy nie kryli rado-
ści z powodu zbliżającego 
się święta. – Przyznaję, że 
na pierwsze senioralia wy-
ciągnęła mnie żona – opo-
wiada pan Ryszard. – Nie 
byłem zbytnio przekonany, 
nie lubię tłumów, z resztą 
bałem się, że nie znajdę nic 
dla siebie. Ale ta energia, 
uśmiechnięci ludzi i fakt, że 
znalazłem nowe hobby pod-
czas jednych z warsztatów, 

spowodowało, że Senioralia 
mam zawsze wpisane w ka-
lendarz.
Pani Basia dodaje, że te 14 
dni daje jej „powera” na 
cały rok. – To niesamowite 
ile nowych ludzi wtedy po-
znaje. Wszyscy są dla siebie 
życzliwi, pomocni. Dzięki 
Senioraliom odkryłam jogę, 
którą uprawiam już 5 lat. 
W życiu bym nie pomyśla-
ła, że w wieku 62 lat zacznę 
ćwiczyć na macie w parku – 
dodaje z uśmiechem.
W maju Łódź należy do Se-
niorów! 

red

SENIORALIACHSENIORALIACH
PRZEWODNIK PO 

INFO
Gazeta ze szczegółowym programem 
Łódzkich Senioraliów będzie dostępna 
w skrzyniach na terenie miasta w sobotę 
i niedzielę (14 i 15 maja). A w poniedziałek 
(16 maja) także w pozostałych miejscach 
dystrybucji, m.in. w bibliotekach, sklepach 
osiedlowych itd. 
Pełna lista punktów dostępna jest na 
stronie 13.
Podczas inauguracji Senioraliów w namiocie 
organizatora będzie można odebrać informa-
tor ze szczegółowym programem tegorocz-
nej edycji imprezy.

Bieżące informacje o Łódzkich Senioraliach 
znajdziesz na stronie www.uml.lodz./seniorzy 
oraz miejskim profilu FB dla osób 60+: 

SENIORZY W ŁODZI 
(www.fb.com/SeniorzywLodzi)
Zachęcamy również do kontaktu telefonicz-
nego: 42 638 47 30 (Oddział ds. Polityki 
Senioralnej).
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Niebotycznie wysokie szpil-
ki francuskiego projektanta 
Christiana Louboutina czy 
wygodne amerykańskie buty 
pomysłu Ralpha Laurena? 
Ani projektant, ani miejsce 
produkcji nie ma znacze-
nia – Marian Kaźmierski 
o butach wie niemal wszystko. 
Fascynuje się nimi od prawie 
40 lat, bo właśnie wtedy 
otworzył swój zakład szewski 
przy ul. Zielonej 25.

Słynna czerwona po-
deszwa to znak rozpo-
znawczy szpilek Christia-
na Louboutina. Buty tej 
marki kosztują nawet kilka 
tysięcy złotych i noszą je 
takie gwiazdy jak chociaż-
by Penelope Cruz. Takie 
buty też trafi ają do pra-
cowni szewskiej w Łodzi, 
przy ul. Zielonej 25. 

Louboutin 
na Zielonej 25
– Klientki przynoszą szpil-
ki, które są na przykład 
zbyt ciasne w przedniej 
części i trzeba je rozbić, 
rozszerzyć, żeby wygod-
niej się chodziło – mówi 
Marian Kaźmierski. 
Praca przy takich szpilkach 
to nie lada wyzwanie dla 
każdego szewca. – Trzeba 

bardzo uważać, żeby nie 
rozbić ich za bardzo, żeby 
nie pękła skóra, żeby po-
tem pasowały na klientkę 
i nie były za luźne – przy-
znaje łódzki szewc.
Do tego służą panu Ma-
rianowi najróżniejsze 
maszyny i narzędzia. 
W swojej pracowni ma 
rozciągarki, jedne służą 
do rozciągnięcia samego 
czubka buta, żeby wię-
cej miejsca było na palce, 
a czasem w okolicach śród-
stopia. 
– Do swojej pracy potrze-
buję też maszyny do szycia, 
łaciarki, oczyszczarki, dużo 
sprzętów jest potrzebnych, 
żeby doprowadzić but do 
takiego stanu, jakiego po-
trzebuje klient – mówi Ma-
rian Kaźmierski.

Szewc samouk
Fachu uczył się od innego 
szewca, który miał zakład 
właśnie pod tym adre-
sem. Jeszcze zanim przy 
ul. Zielonej 25 powstał za-
kład szewski, przed wojną 
był w tym miejscu zakład 
rymarski, gdzie produko-
wano m.in. uprzęże konne 
i inne akcesoria jeździeckie. 
Pan Marian do lat 70. pra-
cował jako kierownik sali 
w hotelach takich jak Świa-
towid czy Centrum. Kiedy 
hotele zaczęły się chylić 
ku upadkowi, postanowili 
z żoną zająć się czymś in-
nym. Na horyzoncie poja-
wił się sklep obuwniczy, 
który wzięli w ajencję. 
– Zacząłem uczyć się za-
wodu od szewca, który 
tutaj dla mnie pracował. 
Podpatrywałem, pod-
glądałem, jak szyć, jak 
naprawiać, jak rozbijać 
– wspomina.

Oprócz napraw w zakła-
dzie można było też kupić 
buty od polskich produ-
centów. 
Marian Kaźmierski przez 
cały czas swojej szewskiej 
pracy obuwie tylko napra-
wiał, nie robił samodziel-
nie nowych butów. Poza 
jednym razem. To było 
kilkanaście lat temu, kie-
dy chciał wesprzeć Wiel-
ką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. Uszył specjalnie 
dla Jurka Owsiaka wiśnio-
we glany! Jurek wystąpił 
w nich wówczas podczas 
Finału WOŚP.

Buty z pokolenia 
na pokolenie
Większość pracowni rze-
mieślniczych zaczęła pod-
upadać w latach 90., kiedy 
to polski rynek zalała fala 
tanich produktów z Chin. 
Łodzianom przestało się 
opłacać naprawiać sta-
re buty, woleli wyrzucić 
zniszczoną parę i kupić 
nowe. Mimo to zakład 
szewski Mariana Kaźmier-
skiego przetrwał do dziś.
– Są tacy, którzy cenią so-
bie jakość. Przychodzą do 
mnie nie tylko ci klienci 
z lat 80., ale i ich dzieci, 
a nawet ich wnuki. Wie-
dzą, że u mnie stary, dobry 
but po przeróbkach i na-
prawach będzie jak nowy 
– z dumą opowiada szewc.
I właśnie dla tych stałych 
klientów wciąż jeszcze 
utrzymuje zakład. Warto 
tu zajrzeć, żeby posłuchać 
historii nie tylko o łódz-
kich szewcach, ale także 
o świecie mody i wielkich 
markach. 

red
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Profi l artysty
na Facebooku:
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Profi l artysty
na Facebooku:

Napisz i opowiedz nam o swojej pasji lub hobby:
redakcja_historia@biblioteka.lodz.pl

JAKA JEST TWOJA HISTORIA?

Szpilki na ZielonejSzpilki na Zielonej

Takie buty
mogą kosztować
nawet kilka tysięcy zł!
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MOTOSERCE ZNÓW
W MANUFAKTURZE

OBRAZÓW
RZECZYWISTOŚĆ

MUZEUM
NOC W

W weekend (14–15 maja) 
łodzian czeka wielkie zwie-
dzanie! Z soboty na niedzielę 
– po 2-letniej pandemicznej 
przerwie – wraca Noc Muze-
ów. To oznacza, że wieczorem 
i w nocy na mieszkańców cze-
kać będą wyjątkowe atrakcje 
w łódzkich muzeach.

Tego wieczoru zwiedzanie 
odbywa się za darmo lub 
za symboliczną złotów-
kę, w tym roku w Nocy 
Muzeów w Łodzi udział 
weźmie blisko 40 instytu-
cji. Łodzianie będą mogli 
zwiedzać głównie wysta-
wy, ale także wziąć udział 
w koncertach, wernisażach 

czy odwiedzić Lapidarium 
Detalu Architektoniczne-
go. Co warto zobaczyć tej 
nocy? 
W Zajezdni Muzealnej 
Brus (ul. Konstantynow-
ska 115) w godz. 18:00–
1:00 zwiedzający będą 
mogli obejrzeć historyczne 
tramwaje i autobusy, a tak-
że zajrzeć do wnętrza hali 
postojowej oraz obejrzeć 
wystawy. 
EC1 (ul. Targowa 1/3) 
w godz. 19:00–1:00 za-
prasza na zwiedzanie 
przestrzeni zabytkowej 
elektrowni i wystaw 
„Przetwarzanie Energii”, 
„Rozwój wiedzy i cywili-

zacji” oraz „Makro- i mi-
kroświat”. W czasie Nocy 
Muzeów 2022 dostępny 
będzie taras widokowy na 
Chłodni Kominowej.
Muzeum Miasta Łodzi
(ul. Ogrodowa 15) w godz. 
18:00–1:00 zaprasza na 
nocne zwiedzanie Pała-
cu Poznańskich, a także 
wyjątkową, multimedial-
ną wystawę stałą: „Łódź 
w Europie. Europa 
w Łodzi. Ziemia obiecana 
wczoraj i dziś”. 
Do świętowania dołą-
cza także Monopolis (ul. 
Kopcińskiego 62), które 
od godz. 18:00 o każdej 
pełnej godzinie będzie 

organizować zwiedzanie 
z przewodnikiem muzeum 
poświęconego historii 
przemysłu spirytusowego 
w Łodzi oraz kompleksu 
Monopolis
Muzeum Fabryki w Ma-
nufakturze zaprasza na 
premierę wyjątkowego za-
bytku z czasów świetności 
zakładów Poznańskiego 
– pochodzącej z dwudzie-
stolecia międzywojennego 
księgi wzorów. Zwiedza-
jący mogą zajrzeć też do 
wnętrz dawnej wykoń-
czalni – gdzie pracujące 
krosna dopełnią fabrycz-
nego przeżycia.         

red

INFO
Na czas Nocy Muzeów w Łodzi urucho-
miona zostanie specjalna muzealna 
linia obsługiwana zabytkowymi autobu-
sami. Część normalnie funkcjonujących 
linii tramwajowych i autobusowych bę-
dzie miała tej nocy wydłużone godziny 
kursowania.

Wszystkie dodatkowe połączenia 
funkcjonować będą od ok. godz. 18:00 
w sobotę, 14 maja do godz. 1:00 
w niedzielę, 15 maja. Muzealna linia M 
wyjeżdżać będzie z placu Niepodległości 
przez Księży Młyn, Monopolis, dworzec 
Fabryczny, Muzeum Komunikacji Miej-
skiej MPK-Łódź i plac Wolności 
do Zajezdni Muzealnej Brus.

FOTO: MAT.PRAS.

FOTO: LODZ.PL
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MUZEUM KINEMATOGRAFII

Muzeum Kinematografi i 
(pl. Zwycięstwa 1) zapra-
sza w sobotę (13 maja) 
o godz.17:00 na wernisaż 
wystawy czasowej „Rze-
czywistość obrazów. Filmy 
Witolda Leszczyńskiego 
i malarstwo Sylwii Solak”.

„Rzeczywistość obra-
zów” to pierwsza mo-
nografi czna wystawa 
poświęcona reżyserowi 

Witoldowi Leszczyń-
skiemu. Zostaną na 
niej zaprezentowane 
wspomnienia przyjaciół 
i współpracowników, 
fotosy, etiudy oraz pa-
miątki osobiste. Tytuł 
wystawy „Rzeczywi-
stość obrazów” odnosi 
się do wypowiedzi re-
żysera o własnej twór-
czości. Leszczyński 
twierdził, że bliższe jest 

mu budowanie rzeczy-
wistości ekranowej niż 
stwarzanie iluzji rzeczy-
wistości prawdziwej.
Równoległy wątek wy-
stawy tworzą obrazy 
i grafi ki Sylwii Solak 
stanowiące współczesne 
malarskie spojrzenie na 
twórczości Leszczyń-
skiego.
Wstęp wolny.
 red

MOTOSERCE ZNÓW
W sobotę (14 maja) na rynek 
Manufaktury powrócą moto-
cykliści zrzeszeni przy Kon-
gresie Polskich Klubów Moto-
cyklowych. 

To wszystko w ramach 
MotoSerca, czyli cyklicz-

W MANUFAKTURZE

MUZEUM

INFO
Więcej informacji 
znajdziesz na 
www.lodz.pl lub po 
zeskanowaniu kodu QR 

W poniedziałkowym numerze (9 maja 
52/2022) pojawiła się błędna informa-
cja. Wydarzenia opublikowane pod na-
główkiem „Biblioteka Publiczna im. 
Piłsudskiego" dotyczyły działań organi-
zowanych przez Bibliotekę Uniwersytetu 
Łódzkiego.
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FESTYN NAUKI
W Łodzi trwa XXI Festiwal 
Nauki, Techniki i Sztuki. Te-
goroczna edycja przebiega 
pod hasłem: „Nauka i sztuka 
przygodą życia”. W sobotę 
i niedzielę (14–15 maja) na 
Rynku Włókniarek Łódz-
kich podczas Festynu Na-
uki będzie można podziwiać 
ekscytujące eksperymenty, 
podglądać pokazy, obser-
wować egzotyczne zwierzęta 
i wziąć udział w kilkudziesię-
ciu innych wydarzeniach ze 
wszystkich dziedzin nauki!

W namiocie na rynku Ma-
nufaktury swoje stanowi-
ska rozstawią studenci, 
członkowie kół naukowych 
i przedstawiciele łódzkich 
uczelni. Przez cały tydzień 

będzie działo się naprawdę 
wiele!
Jak w poprzednich latach 
z pewnością mnóstwo emo-
cji wywołają roboty stwo-
rzone przez Koła SKaNeR 
– zaprezentowane zostaną 
roboty edukacyjne, po-
szukiwawczo-ratunkowe, 
drony oraz roboty wspo-
magające rehabilitację. Wy-
korzystują silniki krokowe, 
żyroskopy elektroniczne 
i mikrokontrolery, potrafi ą 
balansować, a nawet poru-
szać się na powierzchniach 
kulistych, takich jak np. 
piłka.
Nie zabraknie oczywiście 
dwóch pojazdów solar-
nych, które co roku zdoby-
wają nagrody w konkur-

sach prędkości na całym 
świecie.
Wyjątkowo ciekawie zapo-
wiadają się pokazy i warsz-
taty w ramach akcji „Od 
włókna do papieru”. Będzie 
można obserwować m.in. 
tworzenie form do druku 
wypukłego, dowiedzieć 
się, jak powstaje papier far-
bowany na wodzie, a także 
w jakich okolicznościach 
sprawdzi się sitodruk. Chęt-
ni będą mogli wziąć udział 
w miniwarsztatach two-
rzenia papieru czerpanego, 
a także podejrzeć włókna 
papieru pod mikroskopem.
Festyn Nauki można od-
wiedzić w sobotę i niedzielę 
w godz. 10:00–18:00.

red

W najbliższy weekend 
(14–15 maja) na ul. Piotr-
kowskiej odbędą się targi 
rękodzieła. Wystawców 
znajdziemy przy ul. Piotr-
kowskiej na odcinku Tuwi-
ma–Nawrot. 

Na Rękodzielni na Pie-
trynie zaprezentuje się 

30 wystawców z całej 
Polski, którzy poka-
żą wyselekcjonowane 
rękodzieło włókienni-
cze, dodatki do 

wnętrz, biżuterię, szkło 
i ceramikę artystyczną, 
galanterię, naturalne 
kosmetyki czy pamiątki 
związane z Łodzią. Sto-
iska będą czynne w go-
dzinach 11:00–19:00.

red

W maju Dom Kultury 
„Ariadna” rozpocznie nowy 
cykl pieszych wycieczek. 
Na początek organizatorzy 
zapraszają na spotkanie 
„Magia Księżego Młyna”. 
Start w sobotę (14 maja) 
o godz. 10:00.

Opowieści z tej starej dziel-
nicy Łodzi snuć będą do-
brze znani uczestnikom 
poprzednich spacerów 
– fabryczna dziewczyna 
– Panna Hanka (Eweli-
na Kopera) oraz majster 
– Pan Kazik (Bartek Da-

mian Mielniczek). Duchy 
przeszłości oprowadzą 
zebranych nostalgicznymi, 
a czasem nawet spod ciem-
nej gwiazdy uliczkami i za-
ułkami Księżego Młyna.
Sercem Księżego Młyna 
jest XIX-wieczna fabry-
ka Karola Scheiblera oraz 
osiedle robotnicze ze słyn-
nymi famułami. Panna 
Hanka pokaże, gdzie nie-
gdyś mieszkały jej koleżan-
ki, gdzie robiło się zakupy 
w konsumach, czy też 
gdzie mieszkała kucharka 
samej pani Scheiblerowej! 

Pan Kazik uraczy uczestni-
ków opowieściami z fabry-
ki, a być może pokaże też, 
gdzie z kolegami chodził 
po pracy napić się dobrego 
piwa z łódzkich browarów.
Bilety: 20 zł do nabycia 
w biurze Domu Kultura 
„Ariadna” (ul. Niciarniana 
1/3) od poniedziałku do 
piątku w godz. 10:00–19:00. 
Wycieczka rozpocznie się 
w sobotę o godz. 10:00, 
zbiórka przed wejściem do 
Pałacu Scheiblera.

red
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TARGI RĘKODZIEŁA

WYCIECZKA

MAGIA

MŁYNA
KSIĘŻEGO

MOTOSERCE ZNÓW
nej akcji, w trakcie której 
zbierana jest krew dla 
dzieci poszkodowanych 
w wypadkach samocho-
dowych.
Łódzki finał akcji w Ma-
nufakturze to już tra-
dycja! Od 12 lat moto-

cykliści każdej wiosny 
pojawiają się na rynku 
Manufaktury na swoich 
niesamowitych maszy-
nach – choppery, cruise-
ry, motocykle wyścigo-
we, turystyczne, a także 
customizowane ekspona-

ty pokazowe – to wszyst-
ko można będzie oglądać 
także w najbliższą so-
botę, od godz. 10:00 do 
18:00. 

RedKu

W MANUFAKTURZE

MAGIA

kowskiej odbędą się targi 
rękodzieła. Wystawców 
znajdziemy przy ul. Piotr-
kowskiej na odcinku Tuwi-
ma–Nawrot. 

Na Rękodzielni na Pie-
trynie zaprezentuje się 

żą wyselekcjonowane 
rękodzieło włókienni-
cze, dodatki do 

galanterię, naturalne 
kosmetyki czy pamiątki 
związane z Łodzią. Sto-
iska będą czynne w go-
dzinach 11:00–19:00.
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WEEKEND W ŁODZI

RĘKODZIELNIA
NA PIETRYNIE
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Przez lata mieli zakład dzie-
wiarski, a teraz ich praca krę-
ci się wokół rodziny. Prowadzą 
rodzinny dom dziecka, a po go-
dzinach pomagają ukraińskim 
matkom z dziećmi.

Gwar w domu to dla nich 
coś najbardziej oczywiste-
go na świecie. Gdy poznali 
się 30 lat temu, każde z nich 
miało za sobą małżeństwo. 
Do nowego związku wnieśli 
nie tylko miłość, ale i czwo-
ro dzieci, a później doczekali 
się jeszcze trojga wspólnych. 
Jak jeździli razem na waka-
cje, to zabierali ze sobą córkę 
sąsiadki, kolegów syna albo 
dzieci z dalszej rodziny. 
– Bywało, że na kem-
pingi do Chorwacji 
wyprawial iśmy 
s ię  w 50  osób . 
Nasze dzieci nie 
chciały jeździć na 
żadne kolonie, bo 
mówiły, że z nami 
jest weselej – 
opowiada-
j ą  M i r k a 
i Zbyszek 
Łuczako-
wie. O ro-
d z i c i e l -
s t w i e 
zastęp-
czym 

jeszcze wtedy nie mieli zie-
lonego pojęcia. 
Wszystko zmieniło się, gdy 
jeden z synów pana Zbysz-
ka znalazł się na życiowym 
zakręcie. – Przez ileś lat nie 
mieliśmy ze sobą kontaktu. 
Ale pewnego dnia zadzwo-
nił z rozpaczliwą prośbą. – 
Tata, ratuj Wiktorię! – wspo-
mina pan Zbyszek. 
Wiktoria to wnuczka pana 
Zbyszka. Przed telefonem 
od syna w ogóle jej nie znał. 
W wieku 14 lat dziewczyn-
ka trafi ła do domu dziecka. 
– Zrobiliśmy wraz z dziećmi 
rodzinną naradę. I uznali-
śmy, że nie może być tak, 
żeby ktoś z naszej rodziny 
żył w placówce – mówi pani 

Mirka. 

Sen o dzieciach
Od razu zła-
pali z Wik-
t o r i ą 

fajny kontakt i już po kil-
ku miesiącach nastolatka 
zamieszkała z dziadkiem 
i przyszywaną babcią. – Wy-
chowawczo nie zawsze było 
łatwo, ale najważniejsze, że 
wypracowaliśmy pozytyw-
ną relację i że nam zaufa-
ła. Cieszy nas, że dzwoni 
i pyta: babciu, co byś radzi-
ła? Mimo przejść wyszła na 
prostą. Skończyła gastrono-
mik, ma pracę i wynajmuje 
z chłopakiem mieszkanie. 
To doświadczenie zainspi-
rowało nas do pomagania 
dzieciom z domów dziecka 
– opowiada pani Mirka. 
Ich zawodowe życie przez 
lata toczyło się tuż obok 
domu. Postawili na typo-
wo łódzką działalność i za 
oknem salonu zbudowali 
zakład krawiecko-dziewiar-

ski Malwa. – Jak 
ma się dom 

i firmę na 

jednym podwórku, to jest 
się ciągle w pracy. W końcu 
mieliśmy dość i skończy-
liśmy z dziewiarstwem – 
mówi pan Zbyszek. – Zbie-
gło się to z moim snem. 
A śniło mi się, że weźmie-
my do domu dzieci – dodaje 
żona. 
Szkolenie na zawodową ro-
dzinę zastępczą skończyli 
podczas pandemii. Począt-
kowo myśleli o trojgu dzieci. 
– A co powiecie na pięcioro? 
– zapytał ktoś w MOPS-ie. 
Trochę nas to zaskoczy-
ło – wspominają. I tak na 
początku ubiegłego roku 
zamieszkało z nimi rodzeń-
stwo: Oliwia, Natalia, Jul-
ka, Ania i Kaspian. A po 10 
miesiącach dołączyli jeszcze 
Dorian* i Staś, 
bracia z FAS-
-em i niepeł-

nospraw-
nościami.

Nowe wyzwanie
G d y  o d w i e d z a m y  i c h 
w weekend w domu, młod-
si chłopcy chcą wreszcie 
pojeździć po podwórku na 
rowerach, Dorian bawi się 
z wnuczkiem państwa Łu-
czaków, choć kiedyś dekla-
rował, że nie lubi małych 
dzieci, a dziewczyny oglą-
dają telewizję i przyznają, 
że ciocia i wujek spodobali 
im się od pierwszego spo-
tkania. Zgodnie mówią, że 
najbardziej na świecie nie 
lubią kłamstw. 
Oba rodzeństwa mają kon-
takt z rodzicami biologicz-
nymi. Mamę braci Łuczako-
wie goszczą w domu. A ich 
praca wreszcie kręci się 
wokół tego, co cenią najbar-
dziej. Wokół rodziny. I mają 
z tego wielką satysfakcję. 
Z czego konkretnie? Z tego, 
że kiedyś Dorian nie wierzył 
w siebie, a teraz coraz lepiej 
radzi sobie w szkole. Z tego, 
że dzieci przychodzą się do 

nich przytulić i zwie-
rzyć. Z tego, że nie 

ma już bariery, 
że to ich dom, 
a dzieci przy-
szły z domów 
dziecka. 
G d y  w y b u -
c h ł a  w o j n a 

w Ukrainie, podjęli się ko-
lejnego wyzwania. Znajo-
my z Ukrainy sprowadził 
do Łodzi przyjaciół i krew-
nych, a oni przerobili dla 
nich dawny zakład na 6-po-
kojowe mieszkanie. Część 
rodzin dotarła z Ukrainy 
samodzielnie, a po niektóre 
pojechali na granicę. W Mal-
wie mieszka teraz 16 osób, 
w tym siedmioro dzieci. 
Pani Mirka i pan Zbyszek 
pomogli im załatwić PE-
SEL-e, świadczenia oraz 
pracę w magazynach, za-
kładzie fryzjerskim i na bu-
dowie. Wspiera ich w tym 
cała lokalna społeczność. 
Teraz są rodziną zastępczą 
już nie tylko zawodowo dla 
polskich dzieci, ale też po 
godzinach dla uciekających 
przed wojną ukraińskich 
matek z dziećmi. 
*Imiona braci zostały zmienione. 

Karolina Tatarzyńska

FOT. MAT. PRAS.

WYŚNIONE ŻYCIEWYŚNIONE ŻYCIE
RODZINY ZASTĘPCZEJRODZINY ZASTĘPCZEJ

Pani Mirka i Pan Zbyszek prowadzą 
rodzinny dom dziecka. Opiekują się
dwojgiem rodzeństwa

www.rodzinajestdladzieci.pl
FB Rodzina Jest dla Dzieci
506 980 979
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Powiatowy Urząd Pracy 
w Łodzi oferuje osobom 
bezrobotnym 
jednorazową dotację 
na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej

33 900  zł
z Funduszu Pracy 

Nie czekaj, 
zgłoś się do PUP 
i złóż wniosek

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi  | 93-121 Łódź, ul. Milionowa 91
lodz.praca.gov.pl  | www.facebook.com/puplodz

Nie masz pracy?
Jesteś zarejestrowany 
jako bezrobotny?
Masz pomysł na biznes,
ale nie masz pieniędzy?



CHWILA RELAKSU12
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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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FOT. ŁKS, MARCIN BRYJA

Tym razem to nie jest pytanie, 
tylko walka o byt, szacunek 
kibiców i dalszy rozwój klu-
bu. O to wszystko zagra ŁKS 
w niedzielnym (15 maja) meczu 
z Odrą Opole. Zwycięstwo po-
zwoli łodzianom dalej walczyć 
o Ekstraklasę, porażka zabije 
już nawet marzenia. 

Walka o awans nie toczy 
się jednak tylko na bo-
isku, ale również w klu-
bowych gabinetach. Ko-
misja Licencyjna PZPN 
negatywnie zaopiniowa-
ła wniosek ŁKS i w kon-
sekwencji nie przyznała 
klubowi prawa startu 
w rozgrywkach Ekstra-
klasy. Wydane zostało 
już oświadczenie, w któ-

rym możemy przeczytać, 
że brak przyznania licencji 
związany jest z brakiem 
zakończenia badania spra-
wozdania finansowego 
przez biegłego rewidenta. 
Klub oczywiście się odwo-
ła i liczy na pozytywne roz-
strzygnięcie. 

Pozytywny impuls
W całej masie złych infor-
macji, jaka spada ostatnio 
na ŁKS, zdecydowanie 
pozytywnie jawi się zwy-
cięstwo nad Górnikiem Po-
lkowice. Rycerze Wiosny 
nie zagrali wielkiego me-
czu, ale przywieźli do Ło-
dzi trzy punkty i szansę na 
dalszą walkę o baraże. Na-
stępny krok będzie jednak 

znacznie trudniejszy. Odra 
Opole obecnie zajmuje pią-
te miejsce w lidze, w ostat-
nich dwóch meczach za-
liczyła dwa zwycięstwa. 
Podopieczni Piotra Plewni 
pokonali między innymi 
Koronę Kielce, niwelując 
jej szanse na bezpośredni 
awans do Ekstraklasy nie-
mal do zera. 
Czy piłkarze mimo proble-
mów strukturalnych będą 
w stanie wspiąć się na wy-
żyny swoich umiejętności 
i wygrać? Przekonamy się 
już w niedzielę (15 maja) 
o godz. 18:00, mecz zosta-
nie rozegrany na stadionie 
im. Króla w Łodzi. 

PB

BYĆBYĆ ALBO ALBO 
NIE BYĆ…NIE BYĆ…

MIEDŹ WIDZEW
LEGNICA ŁÓDŹ

FORTUNA 1 LIGA

33. KOLEJKA
NIEDZIELA
(15 MAJA)
GODZ 12:40

POLSAT GO BOX

ODRA ŁKS
OPOLE ŁÓDŹ

FORTUNA 1 LIGAFORTUNA 1 LIGA

33. KOLEJKA33. KOLEJKA
NIEDZIELA
(15 MAJA)

GODZ 18:00

POLSAT GO BOXPOLSAT GO BOX

klasy. Wydane zostało 
już oświadczenie, w któ-

dalszą walkę o baraże. Na-dalszą walkę o baraże. Na-
stępny krok będzie jednak stępny krok będzie jednak PB

MIEDŹ WIDZEW
LEGNICA ŁÓDŹ

FORTUNA 1 LIGAFORTUNA 1 LIGAFORTUNA 1 LIGAFORTUNA 1 LIGAFORTUNA 1 LIGAFORTUNA 1 LIGA

33. KOLEJKA33. KOLEJKA
NIEDZIELA
(15 MAJA)
GODZ 12:40
(15 MAJA)
GODZ 12:40
(15 MAJA)

POLSAT GO BOXPOLSAT GO BOX

Fani Widzewa doświadczają 
ostatnio skrajnych nastrojów. 
Euforia zwycięstwa w derbach 
Łodzi została szybko przyćmio-
na emocjonalną zapaścią po 
porażce 1:4 z Resovią Rzeszów. 
To wszystko jednak już się 
nie liczy, bo zarówno kibice, 
jak i piłkarze umysłami są już 
w Legnicy, na meczu z Miedzią. 

Na szczęście dla Wi-
dzewa porażka z Re-
sovią nie wpłynęła na 
układ tabeli. Goniąca 
ł o d z i a n  A r k a  G d y -
nia również przegrała 

swoje spotkanie.  Prze-
grała je właśnie z Mie-
dzią, z którą RTS zagra 
już w niedzielę (15 maja). 
Wprawdzie podopieczni 
Wojciecha Łobodzińskie-
go są już pewni awan-
su, jednak nie rezygnują 
z walki o punkty.  

Odwrócona logika 
W piłce nożnej zazwyczaj 
jest  tak,  że  rozgrywa-
nie meczów na własnym 
obiekcie jest łatwiejsze. 
Znajomy teren, brak po-
dróży i wsparcie kibiców 

dają dodatkową energię. 
Widzew jednak w tej run-
dzie odwrócił tę logikę 
i przed własną publicz-
nością spisuje się zdecy-
dowanie gorzej  niż na 
wyjazdach. Biorąc pod 
uwagę mecze w delega-
cji (nie licząc spotkania 
ze Skrą, które, mimo że 
było rozgrywane w Ło-
dzi, oficjalnie liczyło się 
jako wyjazd) Widzew nie 
traci bramek. Może być to 
dobry prognostyk przed 
wyjazdowym spotkaniem 
z Miedzią.

Czas na roszady 
Wydaje się, że w najbliższym 
spotkaniu możemy spodzie-
wać kilku zmian w składzie 
Widzewa. Zdecydowanie 
pod formą jest Martin Kre-
uzriegler, nie najlepiej spisu-
je się również Kristoffer Han-
sen. Prawdopodobne jest, 
że tego pierwszego zastąpi 
Krystian Nowak, a w przo-
dzie zagra Przemysław Kita. 
Czy przyniesie to efekty? 
Przekonamy się już w nie-
dzielę (15 maja) o godz. 12:40 
na stadionie im. Orła Białego 
w Legnicy.                        PB

Miedź Legnica 32 52:22 71
Widzew Łódź 32 51:36 59
Arka Gdynia 32 59:37 57
Korona Kielce 32 44:34 55
Odra Opole 32 47:43 48
Chrobry Głogów 32 39:34 46
Sandecja Nowy Sącz 32 38:34 46
ŁKS Łódź 32 33:31 45
Podbeskidzie B-B 32 46:38 44
GKS Tychy 32 34:37 43
Resovia Rzeszów 32 39:36 41
GKS Katowice 32 40:46 40
Skra Częstochowa 32 26:38 37
Zagłębie Sosnowiec 32 41:44 35
Puszcza Niepołomice 32 39:48 34
Stomil Olsztyn 32 31:52 31
Górnik Polkowice 32 29:53 26
GKS Jastrzębie 32 28:55 21
AWANS              BARAŻE              SPADEK

M     G   PKTFORTUNA 1 LIGA

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

Tabela na 12.05.2022, godz. 18:00
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W pierwszej fazie bieżą-
cych rozgrywek eWinner 
1. Ligi Żużlowej zawodni-
cy z Łodzi mają problem 
z ustabilizowaniem for-
my. Odbija się to na na-
strojach kibiców, którzy 
po kolejnych występach 
swoich ulubieńców po-
padają w skrajne nastro-
je. Od początku sezonu 
oprócz rywalizacji sporto-
wej fani muszą też pilnie 
śledzić zmiany zachodzą-
ce w łódzkim zespole.

Do pierwszej doszło 
tuż  po rozpoczęciu 
walki o punkty. W in-
auguracy jne j  kole j -
c e  o d w o ł a n o  m e c z 
n a  ł ó d z k i m  t o r z e , 
g d z i e  g o s p o d a r z e 
m i e l i  s i ę  z m i e r z y ć 
z  ROW Rybnik .  Do 
tego spotkania i  ca-
łych rozgrywek ze-
spół przygotowywał 
się pod wodzą Ada-
ma Skórnickiego , 
j e d n a k  p r z e d 
spotkaniem 2. 
kole jk i  k l u b 
ogłosił zmia-
nę  na  s ta-
n o w i s k u 

t renera .  Skórnickiego 
z a s t ą p i o n o  d u e t e m 
Michał Widera – Piotr 
Świderski. Pod ich wo-
dzą  łodzianie  zaczę l i 
s e z o n  z w y c i ę s t w e m 
55 :35  w wyjazdowym 
starciu z drużyną Afor-
t i  Start  Gniezno.  Póź-
n ie j  w  za leg łym spo-
tkaniu pokonali  ROW 
51:39, by dzień później 
r ó w n i e ż  n a  w ł a s n y m 
t o r z e  w  t a k i c h  s a -
mych rozmiarach ulec 
A b r a m c z y k  P o l o n i i 
Bydgoszcz. Kolejna po-
rażka była jeszcze bo-
leśniejsza.  W czwartej 
serii spotkań ekipa Ło-
dzi mierzyła się w Kro-
śnie z Celfastem Wilki 
i  przegra ła  to  s tarc ie 
różnicą aż 32 punktów 
(29:61).

Orzeł zmienia nazwę 
W tych czterech spotka-
niach żużlowcy z ulicy 
6 Sierpnia występowali 
jako Orzeł. Przed konfron-
tacją ze Stelmetem Falubaz 
Zielona Góra doszło jed-
nak do zmiany szyldu.
– Od początku istnienia 
Klubu Żużlowego Orzeł 
Łódź fi rma H. Skrzydlew-
ska zaangażowana jest 
w finansowanie i rozwój 
tego podmio-
tu. Z każdym 
r o k i e m 

zwiększamy również fi-
nansowanie. Nie inaczej 
jest teraz, gdy inflacja 
jest na wysokim pozio-
mie i rosną koszty utrzy-
mania drużyny. Warto 
przypomnieć, że jako je-
den z nielicznych klubów 
w Polsce KŻ Orzeł Łódź 
zawsze w terminie roz-
licza się z zawodnikami 
i trenerami. Aby zacho-
wać ten trend i walczyć 
o udział w play-off pod-
nosimy od maja poziom 
finansowania zespołu 
– poinformował honoro-
wy prezes klubu Witold 
Skrzydlewski.
Na mocy nowego po-
rozumienia głównego 
sponsora z klubem od 

konfrontacji z głów-
n y m  k a n d y d a -

tem do awansu 
w rozgrywkach 
eWinner 1. Ligi 

Żużlowej drużyna pro-
wadzona przez Widerę 
i Świderskiego występu-
je jako: H. Skrzydlew-
ska Orzeł Łódź. I pod 
nową nazwą łodzianie 
postarali się już o spo-
rą niespodziankę, jaką 
z pewnością był remis 
z  renomowanym ry-
walem z województwa 
l u b u s k i e g o .  S t e l m e t 
Falubaz to jeden z naj-
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FOT. ORZEŁ ŁÓDŹ

bardzie j  zas łużonych 
i utytułowanych klubów 
żużlowych w Polsce.

Niespodziewany 
remis
Zielonogórskiemu środo-
wisku żużlowemu spad-
kowi z PGE Ekstraligi 
towarzyszyły mieszane 
uczucia. Z jednej strony 
był szok i niedowierza-
nie, z drugiej pewność, że 
pierwszoligowa banicja 
będzie trwała tylko jeden 
sezon. Rozpoczął się on 
jednak dość niespodzie-
wanie, bo od remisu na 
własnym torze z żużlow-
cami z Gniezna. Później 
były dwie wygrane, po 
których faworyt rozgry-
wek przyjechał do Ło-
dzi. Gospodarze szybko 
zapomnieli jednak o klę-
sce w Krośnie i  wyżej 
notowanemu rywalowi 
bardzo wysoko zawiesili 
poprzeczkę. 
Przed  wyśc igami  no-
minowanymi łodzianie 
prowadzili 40:38, ale po 

Do pierwszej doszło 
tuż  po rozpoczęciu 
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z  ROW Rybnik .  Do 
tego spotkania i  ca-
łych rozgrywek ze-
spół przygotowywał 
się pod wodzą Ada-
ma Skórnickiego , 
j e d n a k  p r z e d 
spotkaniem 2. 
kole jk i  k l u b 
ogłosił zmia-
nę  na  s ta-
n o w i s k u 

Bydgoszcz. Kolejna po-
rażka była jeszcze bo-
leśniejsza.  W czwartej 
serii spotkań ekipa Ło-
dzi mierzyła się w Kro-
śnie z Celfastem Wilki 
i  przegra ła  to  s tarc ie 
różnicą aż 32 punktów 
(29:61).
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jako Orzeł. Przed konfron-
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wać ten trend i walczyć 
o udział w play-off pod-
nosimy od maja poziom 
finansowania zespołu 
– poinformował honoro-
wy prezes klubu Witold 
Skrzydlewski.
Na mocy nowego po-
rozumienia głównego 
sponsora z klubem od 

konfrontacji z głów-
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tem do awansu 
w rozgrywkach 
eWinner 1. Ligi 

Żużlowej drużyna pro-
wadzona przez Widerę 
i Świderskiego występu-
je jako: H. Skrzydlew-
ska Orzeł Łódź. I pod 
nową nazwą łodzianie 
postarali się już o spo-
rą niespodziankę, jaką 
z pewnością był remis 
z  renomowanym ry-
walem z województwa 
l u b u s k i e g o .  S t e l m e t 
Falubaz to jeden z naj-

jednak dość niespodzie-
wanie, bo od remisu na 
własnym torze z żużlow-
cami z Gniezna. Później 
były dwie wygrane, po 
których faworyt rozgry-
wek przyjechał do Ło-
dzi. Gospodarze szybko 
zapomnieli jednak o klę-
sce w Krośnie i  wyżej 
notowanemu rywalowi 
bardzo wysoko zawiesili 
poprzeczkę. 
Przed  wyśc igami  no-
minowanymi łodzianie 
prowadzili 40:38, ale po 

pierwszym z nich sy-
tuacja się odwróciła. 
Stelmet Falubaz w 14. 
biegu zwyciężył  5 :1 
i do ostatniego przystę-
pował z dwupunktową 
przewagą. Zawodni-
cy H.  Skrzydlewska 
Orzeł odrobili jednak 
stratę. Kończący spo-
tkanie wyścig wygrali 
4:2 i doprowadzili do 
remisu 45:45.
Po pięciu meczach ło-
dzianie mają więc na 
koncie 5 pkt i z takim 
d o r o b k i e m  z a j m u j ą 
trzecie miejsce w ta-
beli, ustępując o jedno 
oczko Wilkom Krosno 
(trzy spotkania roze-
grane) i Stelmetowi Fa-
lubaz (cztery mecze). 
W 6. kolejce 22 maja 
drużyna  H.  Skrzy-
dlewska Orzeł  poje-
dzie do Niemiec, gdzie 
zmierzy się z czwartym 
w klasyfi kacji Trans MF 
Landshut Devils (4 pkt).

MD

Ostatni mecz z Falubazem
był prawdziwą gratką dla kibiców

W obecnym sezonie
Orzeł chce walczyć o awans 
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ŁÓDZKA POGODYNKA
23°C

13.04
PIĄTEK Imieniny 

obchodzą:
Agnieszka, Gloria,
Robert, Andrzej,
Dobiesław, Dominika

REKLAMA

22°C 23°C

14.04 15.04
SOBOTA NIEDZIELAImieniny 

obchodzą:
Maciej, Tamara,
Wiktor, Bonifacy,
Jeremiasz, Maria

Imieniny 
obchodzą:
Nadia, Zofi a,
Atanazy, Cecyliusz,
Izydor, Jan

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC,

14 maja 1799 r. 
w Budzisławiu 
pod Koninem 
urodził się Ka-
rol Tangermann 
–  b u r m i s t r z 
Ł o d z i  w  l a -
tach 1829–1841, 
a potem pierw-
szy prezydent w dziejach 
naszego miasta. Był synem 
osadników niemieckich 
wyznania ewangelickiego, 
dobrze władał językiem 
polskim i niemieckim, co 
było atutem w jego karierze 
administracyjnej. Był także 
bliskim współpracowni-
kiem Rajmunda Rembieliń-
skiego i za jego rządów roz-
począł się rozwój miasta.
Od 1841 r. Łódź zaliczono do 
rzędu miast gubernialnych, 
co wiązało się z podniesie-
niem rangi burmistrza do 

statusu prezydenta, którym 
23 czerwca został Karol Tan-
germann. 
W tym czasie rozpoczęto 
brukowanie ulic, ustawiono 
21 latarni olejowych, roz-
poczęto budowę szpitala 
św. Aleksandra, pojawiły się 
dorożki jako środki komuni-
kacji publicznej, utworzono 
pierwsze szkoły elementar-
ne. W sumie jako burmistrz 
i prezydent Tangermann 
rządził Łodzią przez 15 lat 
z krótką przerwą w okresie 
powstania listopadowego, 

kiedy usunięto go ze sta-
nowiska. Miasto liczyło 
w latach 20. XIX w. kil-
ka tysięcy mieszkańców, 
a w latach 40. już niemal 
15 tys., co czyniło je drugim 
po Warszawie ośrodkiem 
w Królestwie Kongresowym. 
Za jego kadencji powstał rów-

nież park Źródliska (Kwela), 
a granice Łodzi powiększyły się 
poprzez utworzenie tzw. No-
wej Dzielnicy. W Rynku Nowe-
go Miasta (pl. Wolności) były 
już: kościół ewangelicki pw. 
Zesłania Ducha Świętego oraz 
ratusz, na wieży którego poja-
wił pierwszy zegar publiczny, 
a także jatki miejskie. Tanger-
mann miał żonę, katoliczkę po-
chodzenia szlacheckiego i pięć 
córek. W czasie pracy przeziębił 
się i zmarł 12 sierpnia 1844 r., 
a – jak stwierdził lekarz miejski 
– przyczyną śmierci było „czę-
ściowe przepracowanie się na 
służbie”... agr

Rodzinne miasto
12 maja 1935 r. zmarł Józef Piłsudski i był to dzień narodowej żałoby. 
Tuwim był zaprzyjaźniony z gen. Bolesławem Wieniawą-Długoszowskim, 
adiutantem Marszałka, a ponadto współpracował z biurem prasowym 
Belwederu, choć kilka razy podpadł władzy z powodu swoich rewolucyjnych poglądów. 
Oto fragment jego wiersza „Józef Piłsudski” z nieco przewrotną puentą:

Izydor, Jan

Belwederu, choć kilka razy podpadł władzy z powodu swoich rewolucyjnych poglądów. 

Ławeczka Tuwima
Ławeczka Tuwima

Kolejne wydanie w poniedziałek 16 maja

PIERWSZY PREZYDENT ŁODZI
KARTKA Z KALENDARZA

Rynek Nowego Miasta (dziś pl. Wolności) 
na litografi i W. Walkiewicza z 1853 r.

Gdy wyszedł na ulicę, gdy trzasnęły kości,Gdy wyszedł na ulicę, gdy trzasnęły kości,
Gdy o tę prawdę grzmiało serce i armaty,Gdy o tę prawdę grzmiało serce i armaty,
Znów chcieli jej „na co dzień”, na raty, na spłaty,Znów chcieli jej „na co dzień”, na raty, na spłaty,
Paragrafami miażdżąc huragan wolności.Paragrafami miażdżąc huragan wolności.
I zawsze będą mierzyć, a nigdy nie zmierząI zawsze będą mierzyć, a nigdy nie zmierzą
Pomrukując po kątach zdziwieniem, zawodem.Pomrukując po kątach zdziwieniem, zawodem.
I w cierpką miłość jego nigdy nie uwierzą,I w cierpką miłość jego nigdy nie uwierzą,
Kiedy przez Polskę idzie samotnym pochodem.Kiedy przez Polskę idzie samotnym pochodem.
Tylko mu raz, pod oknem, kiedy dumał nocą,Tylko mu raz, pod oknem, kiedy dumał nocą,
Wyszlochał wszystko żołnierz, stojący na warcie.Wyszlochał wszystko żołnierz, stojący na warcie.
Płakał. Płakał jak dziecko.Płakał. Płakał jak dziecko.
„Ach czemu, a po co,„Ach czemu, a po co,
Tak męczysz się, tak cierpisz za nas, Komendancie?” Tak męczysz się, tak cierpisz za nas, Komendancie?” 

Śmierć Marszałka

Fot. Generałowie znoszą trumnę do krypty św. Leonarda. Z przodu Edward Śmigły-Rydz i Kazimierz Sosnkowski.
Źródło: WIKIPEDIA.ORG
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