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SPACERY
PO INWESTYCJACH

DOWIEDZ SIĘ,
JAK ZMIENI SIĘ
PLAC WOLNOŚCI

To już nie będzie taki plac,
jak dotychczas. Oprócz nowej nawierzchni zyska zieloną
przestrzeń do wypoczynku
z drzewami, krzewami i trawą.
Do tego będzie miał nowe ławki,
latarnie oraz wspólne przystanki
tramwajowo-autobusowe, aby
pasażerowie mogli się wygodniej
przesiadać. O to, jak zmieni się
pl. Wolności, będzie można zapytać podczas spotkania w najbliższy poniedziałek, 1 sierpnia.

ŁÓDŹ BUDUJE

REMONT
UL. STRAŻACKIEJ
Do remontowej puli dróg od
1 sierpnia dołączy ul. Strażacka.
Nowa nawierzchnia wykonana
zostanie pomiędzy ul. Królewską
a ul. Łazowskiego.

Ul. Strażacka będzie miała
nową nawierzchnię jezdni
i nowe, równe chodniki.
Na pierwszym etapie prac
zamknięty zostanie odcinek od ul. Królewskiej
do ul. Tuszyńskiej wraz
ze skrzyżowaniami tych
ulic. Podczas prac możliwe będą tylko dojazdy
docelowe.
Zmienioną trasą pojadą
autobusy linii 63 i N3, które ominą zamknięty odci-

nek przez następujące ulice: Rzgowską, Kosynierów
Gdyńskich i Łazowskiego
do Kongresowej.
Ul. Strażacka jest niejedyną
na Chojnach, której remont
zaplanowano. Nowe nawierzchnie powstaną również na ulicach: Osobliwej,
Kosynierów Gdyńskich,
Paradnej i Matek Polskich.
Na ul. Osobliwej prace już
trwają, a pozostałe drogowe realizacje rozpoczną się
w najbliższym czasie.
Prawdopodobnie tydzień
później rozpocznie się
przebudowa ul. Rewolucji
1905 r. Tutaj zakres prac
obejmie wymianę na-

CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE
PĘDZIŁ MOTOCYKLEM.
MANDAT? 2000 ZŁ
Policjanci z grupy SPEED
(ang. prędkość) patrolowali łódzkie ulice, kiedy
zauważyli na sąsiednim
pasie motocyklistę szybko
zbliżającego się do radiowozu. Kierowca jednośladu postanowił „błysnąć”
swoimi umiejętnościami
i zaczął jechać na tylnym
kole. Mało tego, widząc
radiowóz, który ruszył
za nim, uznał, że najlepszym rozwiązaniem jest
ucieczka.

NAKŁAD: 60000

Czterdziestotrzylatek
został zatrzymany przy
ul. Rozalii. Policjantom
tłumaczył, że poniosło
go, kiedy dodał gazu i nie
spodziewał się, że może
zostać złapany. Za jazdę
w terenie zabudowanym
z prędkością 123 km/h
dostał mandat w wysokości 2000 zł, 10 punktów
karnych i stracił prawo
jazdy na 3 miesiące.
rp

wierzchni, naprawę instalacji podziemnych oraz
ułożenie chodnika. Prace będą prowadzone od
ul. Kilińskiego do pl. Pokoju
i potrwają 2 lata.
Później niż planowano zacznie się też najpewniej
przebudowa ul. Przybyszewskiego na odcinku od
pl. Reymonta do ul. Grabowej. Tutaj obok jezdni
i chodników drogowcy
wymienią także torowisko
i zbudują nowe przystanki tramwajowe. To drugi
z trzech etapów przebudowy tej ulicy, po wymianie
wiaduktów. Ostatnim będzie remont od ul. Grabowej
do al. Śmigłego-Rydza, który obejmie także skrzyżowanie z ul. Kilińskiego. Zred

MURAL 3D

W podzięce
za pomoc
W Łodzi powstał kolejny mural.
Tym razem okazja była szczególna. Alex Maksiov namalował go
w podzięce za pomoc dzieciom
z Ukrainy.
Mural przedstawia motankę, czyli lalkę-talizman. Tworzy się je z nici
i skrawków materiałów. W
Ukrainie są one bardzo popularne, korzenie tradycji
tych lalek sięgają kultury

W CENTRUM

trypolskiej z III–V w. p.n.e.
Praca Maksiova powstała
na ścianie Domu Dziecka
nr 13 przy ul. Wygodnej
20. Jest symbolicznym
podziękowaniem mieszkańcom Łodzi za pomoc
ukraińskim dzieciom. Artysta przyjechał do Łodzi
na zaproszenie fundacji
Urban Forms.
red

ZIELONA ZIELONA
Ul. Zielona przeszła małą metamorfozę, która ma zachęcić
łodzian i turystów do częstszych
odwiedzin.
Budowa podziemnej stacji kolejowej Łódź Śródmieście wiąże się z zamknięciem skrzyżowania
ul. Zachodniej z ul. Zieloną. Prace budowlane
oznaczają, że jeszcze przez
kilkanaście miesięcy drugą
z tych ulic nie pojadą tramwaje. Brak pasażerów na
przystankach odbija się na

frekwencji w lokalach, które mieszczą się w okolicy.
Wreszcie udało się zrealizować pomysły na ożywienie ul. Zielonej, dzięki czemu stała się ona bardziej
zielona. Po stronie południowej stanęły drzewa
w donicach, a pomiędzy
nimi pojawiły się ławki.
Niebawem na ulicy zobaczymy też nowy ogródek
gastronomiczny, który wystawi restauracja Zyner’s
mieszcząca się przy ul. Zielonej 6.
red

Redaktor naczelna,
redaktor wydania
Aleksandra Hac

Spotkanie rozpocznie się
o godz. 17:00 na placu,
tuż przy ul. Piotrkowskiej. Głównym tematem
będzie inwestycja, ale nie
zabraknie też informacji
o innych remontach, które w najbliższym czasie
rozpoczną się w okolicy.
Spacer jest 8. z serii spotkań pod nazwą „Spacerowy Przegląd Inwestycji”.
Dzięki nim mieszkańcy
mogą dowiedzieć się,
jak przebiegają poszczególne remonty, a także
zadać pytania pracownikom urzędu odpowiedzialnym za inwestycje.
Informacje na temat kolejnych spotkań można
znaleźć są na stronie
www.lodz.pl/spacery.
red
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Biblioteka

W SECESYJNEJ PEREŁCE
W odnowionych wnętrzach kamienicy przy ul. Zachodniej powstanie
wyjątkowa biblioteka. Jej tematem przewodnim będzie historia
Łodzi i jej mieszkańców.

– Inwestycja przebiega zgodnie
z planem. Ekipa remontowa prowadzi intensywne prace zarówno
we wnętrzach, jak i na elewacji
budynku. Przed nami wybór

FOT.LODZ.PL

kolorystyki fasady
– mówi Agnieszka
Kowalewska-Wójcik,
dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich
Zaawansowanie robót to ponad 35%.
Po zakończeniu
prac rozbiórkowych,
w tym demontażu
starych instalacji
elektrycznych i sanitarnych, ekipa budowlana pogłębiła
piwnice, które mają
nowe ściany opo- FOT.LODZ.PL
rowe oraz schody.
Budynek zyskał również nowe ławy fundamentowe.
Zadbano także o wzmocnienie
drewnianych stropów.
– Częściowo wykonana została
instalacja elektryczna i teletechniczna oraz rozpoczęliśmy czyszczenie sztukaterii. Wzmocniliśmy
więźbę dachową i przejmowaliśmy kominy. Trwa remont ele-

wacji wschodniej. W najbliższym
czasie będziemy wzmacniać stropy na kolejnych piętrach i dokończymy prace na dachu – mówi
Sylwia Plac-Poskura, kierownik
projektu.
Secesyjna kamienica przy ul. Zachodniej 76 powstała w latach
1903–1905 i od początku służyła
za budynek mieszkalny. Po re-

moncie zmieni się w miejsce dostępne dla wszystkich mieszkańców. Podobnie jak inne biblioteki,
ta również będzie tematyczna.
Księgozbiór będzie profilowany
pod kątem publikacji dotyczących
architektury i historii miasta oraz
światowych trendów w planowaniu przestrzeni miejskiej.
ML

6 SIERPNIA CAŁA W ASFALCIE
Niedługo skorzystamy z równych chodników i jezdni od
al. Włókniarzy do al. Kościuszki. Remont staropoleskiej ulicy jest na finiszu.
Nowa ul. 6 Sierpnia to równa nawierzchnia na całej
długości ulicy – od al. Włókniarzy aż do al. Kościuszki. Droga po remoncie ma
służyć przez lata, dlatego
wymieniono także jej podbudowę.

Wzdłuż jezdni powstały chodniki wyposażone
w elementy ułatwiające
poruszanie się osobom
z niepełnosprawnościami.
Zmodernizowane zostały
również zjazdy do posesji
i przystanki. Te ostatnie
zrobiono z betonu tak, aby
hamujące autobusy nie
niszczyły nowej nawierzchni.
Prace przy modernizacji drogi weszły w ostat-

WYMIANA PIECÓW

BĘDZIE REKORD
Zakończył się nabór wniosków do kolejnej edycji
miejskiego programu dotacyjnego na wymianę pieców. Z Łodzi zniknie kolejnych 650 kopciuchów.
Miasto dołoży pieniędzy na
likwidację starych pieców.
W tegorocznej edycji programu dotacyjnego potrze-

by są o 700 tys. zł większe
niż zaplanowany budżet.
– W tej chwili mamy podpisanych 169 umów na
kwotę prawie 2,2 mln zł.
Na początku sierpnia komisja zatwierdzi kolejne
wnioski i będziemy podpisywać umowy do kwoty aktualnego budżetu

nią fazę. Większość robót
została już zakończona
– chodniki są gotowe,
wszędzie położono też wiążącą warstwę asfaltu. Wykonawca rozkłada właśnie
ostatnią warstwę nowej nawierzchni. Potem pozostaną tylko ostatnie prace brukarskie i wykończeniowe
i ul. 6. Sierpnia będzie gotowa.
TAnd
FOT.LODZ.PL

(3 mln). Ostatnie umowy
podpiszemy na początku
września, po zwiększeniu
budżetu – mówi Michał
Baryła, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa UMŁ.
Każdy zlikwidowany piec,
każde przyłączenie do
miejskiego ciepła lub innych ekologicznych źródeł
ogrzewania jest wartością
dla środowiska i zdrowia
mieszkańców.
red

FOT. ENVATO ELEMENTS

KARTA ROWEROWA

BEZPŁATNE
KURSY I SZKOLENIA
Letnia Rowerowa Akademia
Ruchu Drogowego w Łodzi
zaprasza na zajęcia nauki
jazdy dla najmłodszych.

Zajęcia trwające przez
cały tydzień (z wyjątkiem
czwartków) będą organizowane na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Miasteczku
Ruchu Drogowego przy
ul. Małachowskiego 9
w Łodzi.
Aby dziecko mogło do

nich przystąpić, trzeba
zgłosić jego udział telefonicznie. Należy zadzwonić pod jeden z numerów:
– inspektor BRD WORD
Bohdan Łabecki, tel. 42
678 61 11 lub 695 141 900;
– mł. asp. Jadwiga Czyż
z łódzkiej drogówki, tel. 47
841 25 26 lub 798 902 465.
W trakcie rozmowy telefonicznej zainteresowani
uzyskają komplet informacji na temat niezbędnych dokumentów oraz

zasad przeprowadzania
egzaminów.
red

INFO

WIĘCEJ NA WWW.LODZ.PL

ŁÓDŹ NA TALERZU
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FOT. ALORA NAPOLETANA

PIZZA PROSTO Z NEAPOLU

PRZY PIOTRKOWSKIEJ
Grono
pizzerii
w Łodzi serwujących placki jak we
włoskim Neapolu stale
się powiększa. Tym razem
za sprawą nowej restauracji Alora Napoletana
przy ul. Piotrkowskiej 67.
Czym się wyróżnia i co
możemy znaleźć w menu?
Miłośnicy włoskiej kuchni mogą ucieszyć się na
myśl o tym, że na kulinarnej mapie Łodzi znów
pojawił się nowy punkt.
Dla osób bardziej wtajemniczonych w łódzką

gastronomię ważną informacją potwierdzającą jakość jest fakt, że
w restauracji Alora część
ekipy serwowała wcześniej pizzę w Otwartych
Drzwiach (ul. Piotrkowska 120).
Zacznijmy
od przystawki
Startery to przekrój wytrawnych i słodkich smaków. Od zestawu trzech
panuozzo, czyli kanapek
w pieczywie z ciasta na
pizzę z tatarem z suszonych pomidorów, tatarem wołowym i serem
burratta, po karmelizowaną chałkę z ricottą

i ﬁgą w miodzie czy krem
z pomidorów z pesto.

Gwiazdy
głównego menu
To bez wątpienia pizze
na grubym i miękkim
cieście z szerokimi brzegami. Zwolennicy prostych smaków zadowolą
się marinarą z sosem
pomidorowym i przyprawami oraz margheritą
z pomidorami, mozzarellą bufala i parmezanem.
Uwagę gości lubiących
włoskie placki z dużą ilością dodatków powinny
zwrócić pozycje z mortadelą z pistacjami i pesto
bazyliowym czy białym

sosem na bazie śmietany,
dojrzewającym boczkiem i karmelizowaną
gruszką.
Każdy posiłek
warto dopełnić winem lub
autorskim drinkiem oraz musem pistacjowym
z białą czekoladą.
Restauracja przyjmuje gości od godz. 13:00
do godz. 23:00. Wyjątkami są piątek i sobota, kiedy to kuchnia jest otwarta
godzinę dłużej.
KS

ŚWIĘTUJ URODZINY ŁODZI

NA ŚNIADANIU
599. Urodziny Łodzi to nie
tylko Parada Wolności, koncerty, targi rękodzieła czy
kolorowe atrakcje dla najmłodszych. Kolejnym sposobem, aby je uczcić, może być
Festiwal Śniadań na Piotrkowskiej. W niedzielę (31 lipca) 22 restauracje przygotują
autorskie zestawy specjalnie
na tę okazję. Tak warto zacząć dzień!
Jemy w Łodzi wspólnie
z Łódzkim Centrum Wydarzeń już po raz trzeci
zapraszają na kulinarną
wycieczkę podczas święta

Łodzi. Wybrane restauracje przy ul. Piotrkowskiej
przyjmą gości głodnych
nowych smaków na poranną biesiadę.
Pośród 22 propozycji znajdziemy m.in. tosty francuskie z pastą z makreli
z nutą limonki, karmelizowaną chałkę z bananami
i bitą śmietaną, pizzę z sosem warzywnym i boczkiem czy fritattę z serem
pleśniowym i brokułami.
Ranne ptaszki mogą udać
się na wczesne śniadanie
już od godz. 9:00, a nocnym markom niektóre

z restauracji będą wydawać zestawy nawet do
godz. 23:00. We wszystkich
lokalach zapłacimy stałą
kwotę – 25 zł.
KS

Zeskanuj kod QR, aby
dowiedzieć się więcej.
FOT. MAT. PRAS.

LISTA RESTAURACJI BIORĄCYCH
UDZIAŁ W WYDARZENIU:
• Komediowa (ul. Piotrkowska 12)
• Krasnolód (ul. Piotrkowska 31)
• Imber (ul. Piotrkowska 43)
• Kraftowa (ul. Piotrkowska 48)
• Zyner’s Restaurant (ul. Zielona 6)
• Mangal (ul. Piotrkowska 71)
• Restauracja i Koktajl Bar Siódemki
(ul. Piotrkowska 77)
• BOHO (ul. Piotrkowska 83)
• Breadnia (ul. Piotrkowska 86)
• Hamra (ul. Piotrkowska 89)
• Las Tablas Tablas Bar
(ul. Piotrkowska 89)
• Lepione Pieczone
(ul. Piotrkowska 89)
• Agrafka (ul. Piotrkowska 90)
• Centralna Gastromachina
(ul. Piotrkowska 93)
• Colour Cafe (ul. Piotrkowska 132)
• Drukarnia (OFF Piotrkowska)
• Feliczita (kontener OFF Piotrkowska)
• Len i Bawełna (OFF Piotrkowska)
• Ramki (ul. Piotrkowska 144)
• Wall Street BBQ (al. Piłsudskiego 10)
• Farina Bianco (al. Piłsudskiego 14)
• Szwalnia (ul. Piotrkowska 217)

SENIORADKA
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SANATORIUM

NIE TYLKO

NA LATO
Sanatorium to
doskonałe miejsce na poprawę
stanu zdrowia
i odpoczynek od codziennych obowiązków.
W Polsce aż 45 miejscowości
posiada status uzdrowisk.

WARTO WIEDZIEĆ:
Skierowanie do sanatorium jest bezpłatne, podobnie jak zabiegi oraz
konsultacje medyczne
podczas pobytu już na
miejscu. Kuracjusz ponosi
jedynie koszty przejazdu
oraz częściowe opłaty za
zakwaterowanie i wyżywienie. Cena za pokój
zależy od jego standardu
oraz sezonu.
Refundacja wyjazdu
przez ZUS
Leczenie sanatoryjne refundowane przez ZUS
(tzw. prewencja rentowa)
jest skierowane do konkretnej grupy – osób pracujących, którym grozi
utrata zdolności do pracy
lub tych, którzy w wyniku schorzenia nie mogą
aktualnie pracować, a rehabilitacja w sanatorium
jest ich szansą na powrót

do zdrowia i pracy. Żeby
otrzymać takie skierowanie, trzeba spełniać jeden
z dodatkowych warunków:
• być ubezpieczonym
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
• otrzymywać rentę
okresową przyznawaną z tytułu
niezdolności do pracy,
• otrzymywać świadczenie rehabilitacyjne
lub zasiłek chorobowy,
• starać się o rentę z tytułu niezdolności do
pracy lub o świadczenie rehabilitacyjne.
W przypadku ubiegania
się o pobyt w sanatorium
w ramach prewencji rentowej trzeba złożyć wniosek w placówce ZUS. Taką

możliwość ma też lekarz,
który leczy osobę ubiegającą się o pobyt w uzdrowisku. Na skierowanie
oczekuje się 8 tygodni,
a więc krócej niż w przypadku leczenia na NFZ.
Taki pobyt jest w całości
refundowany przez ZUS.

Kuracja uzdrowiskowa ma
na celu wspieranie terapii
wielu przewlekłych chorób,
ale może być też kontynuacją leczenia szpitalnego lub
ambulatoryjnego. Pomaga
wrócić do zdrowia po urazach, przebytych chorobach
czy operacjach. Poza tym
w sanatoriach można odpocząć i skorzystać z bogatej
oferty sezonowych (i nie
tylko) rozrywek.
Ośrodki oferują kuracjuszom różne formy spędzania wolnego czasu, m.in.
wycieczki, rekreację ruchową, koncerty czy
dancingi. Propozycje
zajęć są dostosowywane do aktualnej
pory roku.
Na terenie sanatorium, w zależności od
profilu placówki i jej
lokalizacji, mogą znajdować się pijalnie wód
mineralnych, groty solne,
tężnie, parki, sale gimnastyczne, ścieżki zdrowia,
baseny czy urządzone podziemne wyrobiska górnicze.
Kuracjusze mają
możliwość korzystania z różnego
rodzaju zabiegów takich jak:
kąpiele lecznicze,
terapia laserowa,
ćwiczenia w basenach, masaże wodne,
krioterapia, gimnastyka
indywidualna czy masaż.
Wyjeżdżając do uzdrowiska, warto pamiętać o zabraniu ze sobą ubrania
adekwatnego do pory roku
i położenia uzdrowiska.
Jadąc zimą w góry, dobrze
zadbać o odpowiednio
ciepłe, nieprzemakalne
i jednocześnie oddychające
obuwie (najlepiej trekkingo-

we), które przyda się nawet
w czasie krótkich spacerów.
Jesienią niezbędne będą
ciepły sweter i nieprzemakalna kurtka. Odpowiednia odzież oraz obuwie są
niezwykle istotne, aby móc
w pełni korzystać z rekreacji
na świeżym powietrzu.
Uzdrowiska na terenie
Polski
Sana tor ia są położone
w strefie „A” ochrony
uzdrowiskowej, co oznacza,
że udział terenów zielonych
wynosi na ich obszarze co
najmniej 65%. Dzięki temu
kuracjusze mogą korzystać
tam nie tylko z zabiegów,
ale też leczniczych właściwości klimatu i surowców naturalnych takich jak
wody mineralne czy wody
termalne.
Do najbardziej znanych
miejscowości uzdrowiskowych należą: Busko-Zdrój,
Duszniki-Zdrój, Polanica-Zdrój, Kudowa-Zdrój,
Wieliczka, Szczawnica, Rabka-Zdrój, Krynica-Zdrój,
Piwniczna, Nałęczów, Kołobrzeg, Sopot, Świnoujście
czy Ustka.
Warto wiedzieć, że w pobliżu Łodzi znajduje się
najmłodsze, a zarazem
najnowocześniejsze uzdrowisko termalne – Uniejów.
Posiada on status uzdrowiska ze względu na właściwości miejscowych wód
leczniczych, które zawierają siarkę, ﬂuor, chlorki miedzi i żelaza, związki kwasu
metakrzemowego, jod oraz
radon.
Nieco dalej od naszego miasta znajduje się słynne sanatorium w Ciechocinku. Do
jego odwiedzenia zachęcają
tężnie solankowe, słynny
park Zdrojowy z pijalnią
wód zlokalizowaną w pawilonie z 1880 r., fontanna Jaś
i Małgosia, muszla koncertowa w stylu zakopiańskim
oraz, w okresie letnim, popularny Festiwal Piosenki
i Kultury Romów.
Alup

FOT. ENVATO ELEMENTS

Jakie działania podjąć,
aby wyjechać do
sanatorium?
Po pierwsze – skierowanie
Aby wyjechać na kurację
do sanatorium, trzeba mieć
skierowanie od lekarza
pierwszego kontaktu. Warunkiem jego otrzymania
jest stan zdrowia pacjenta
– przyszły kuracjusz musi
być sprawny, zdolny do samoobsługi oraz wymagający zabiegów leczniczych.
Najczęściej są to osoby cierpiące na choroby przewlekłe, a także wymagające
rehabilitacji po przebytych
urazach lub ciężkich schorzeniach.
Po drugie – wniosek do NFZ
Osoba ubiegająca się o wyjazd do uzdrowiska musi
dostarczyć do wojewódzkiego oddziału NFZ wypełniony przez lekarza
wniosek. Można przesłać
go za pośrednictwem poczty lub zanieść osobiście. Po
weryﬁkacji wniosek zostaje
zarejestrowany i otrzymuje
numer. W przypadku braków lub błędów dokument
zostaje od razu zwrócony
lub odesłany pocztą.
Lekarz zatrudniony w NFZ
ma 30 dni na wyrażenie
zgody na leczenie sanatoryjne. Akceptacja w postaci
decyzji zawiera również informację o miejscu leczenia
i jest przekazywana pacjentowi drogą pocztową.
Po trzecie – oczekiwanie na
decyzję o wyjeździe
Lista oczekujących na wyjazd do sanatorium jest bardzo długa. W Łodzi czas
oczekiwania na decyzję to
ok. 18 miesięcy. Aby śledzić, w jakim tempie lista
chętnych się przesuwa, każdy zainteresowany może
sprawdzić na stronach NFZ
(po numerze otrzymanym
przy składaniu wniosku),
na jakim etapie jest jego
wniosek. Dzięki temu można też w przybliżeniu przewidzieć czas wyjazdu. Na
14 dni przed rozpoczęciem
turnusu sanatoryjnego NFZ
przesyła pocztą powiadomienie o wyjeździe.

TWOJA HISTORIA

Piątek, 29 lipca | nr 87/2022 (170)

7

Japońskie
wycinanki

– Najtrudniej jest zacząć,
później już jakoś leci,
a na końcu jest zazwyczaj ogromna satysfakcja
– mówi 72-letni Jan Piotr
Bogusz, pasjonat starożytnej, japońskiej sztuki tworzenia obrazów za pomocą
nożyka i papieru (Kiri-e
lub z j. angielskiego – paper cutting art).
Pan Jan, mieszkający na
osiedlu Mikołajew na
Bałutach, z wykształcenia jest biologiem,
geodetą i księgowym –
przed emeryturą pracował we wszystkich tych
zawodach. Zarobkowo
zajmował się także stolarstwem (a dokładniej
– renowacją mebli), w ramach którego realizował
swoje artystyczne i rękodzielnicze zacięcie.

Żeby zająć myśli
Japońską sztuką tworzenia
prawdziwych dzieł z papierowej koronki zainteresował się mniej więcej 8 lat
temu.
– Po śmierci żony szukałem czegoś dla siebie, co
zajmie mi czas i czym będę
mógł zająć myśli – wspomina łodzianin. – Wtedy
koleżanka podpowiedziała mi, że istnieją Domy
Dziennego Pobytu, czyli
takie specjalne placówki,
z których mogą korzystać
seniorzy, więc się zapisałem. W ramach organizowanych dla nas różnych
zajęć i prelekcji znalazła
się też i taka poświęcona
japońskim
wycinankom
z papieru.
Pan Jan przyznaje, że bakcyla połknął od razu. Po
powrocie po prelekcji do

domu zaczął wyszukiwać
w internecie jak najwięcej
informacji na temat tworzenia obrazów z użyciem
nożyka i papieru, a także
oglądać ﬁlmiki instruktażowe.
– Początkowo jak się przyglądałem tym wycinankom, to wydawały się mi
one bardzo trudne, wręcz
niewykonalne – opowiada
Pan Jan. – Pewnego dnia
stwierdziłem, że dość już
tego oglądania i że powolutku spróbuję zrobić
własnoręcznie. Siedziałem
chyba kilkanaście godzin
ciurkiem i w tym czasie
powstał kot z nastroszoną
sierścią. Wyszedł mi za
pierwszym razem! Radość
była wielka.

JAKA JEST TWOJA HISTORIA?

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

FOT. LODZ.PL

Cztery tysiące dzieł
Od tamtego czasu Jan Bogusz zrobił już prawie 4 tys.
najróżniejszych, papierowych dzieł sztuki. Są wśród
nich m.in. takie przedstawiające roślinność, zwierzęta, statki, samochody, motocykle, baletnice, ale także
portrety, w tym znanych
osób, czy japońskie postaci.
Każde takie dzieło powstaje z użyciem kartki papieru
o formacie A4 oraz specjalnego nożyka – skalpela. Potrzebna jest jeszcze specjalna
podkładka, przygotowany
wcześniej samodzielnie lub
zaczerpnięty z internetu
szablon oraz specjalna opaska na głowę wyposażona
w szkło powiększające i latarkę, by wszystko dokładnie widzieć.
– Jak już zaczynam, to bardzo trudno się mi oderwać,
dopóki nie skończę – mówi
łodzianin. – A jest to zajęcie
wymagające sporo cierpliwości i precyzji, ale mnie
bardzo uspokaja,
sprawia
dużo
frajdy i daje
ogromną satysfakcję – mówi
pan Jan.
Prace łodzianina można było
podziwiać
podczas

ekspozycji m.in.
w miejskich bibliotekach. Część
została
podarowana znajomym,
a część sprzedana.
Cały czas powstają jednak nowe,
ponieważ senior
spędza
obecnie
każdą
wolną
chwilę na „dłubaniu w papierze”.
– Jedyna wada
tego
wycinania
jest taka, że mimo
moich wielu starań i sprzątania,
w domu mam ciągle wszędzie pełno papierowych,
drobnych karteczek
– śmieje się Jan
Bogusz.

Z Domu Dziennego Pobytu przy ul. Narutowicza 37
(prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łodzi) korzystają obecnie
64 osoby – 39 kobiet oraz 25 mężczyzn.

WEEKEND W ŁODZI
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ROCZNICA MARSZU

GŁODOWEGO
W 41. rocznicę łódzkiego
marszu głodowego, w sobotę (30 lipca) o godz. 17:30,
odbędzie się spotkanie poświęcone jednej z liderek
wydarzenia i jego pomysłodawczyni – Janinie Kończak.
Działaczka
związkowa,
przewodnicząca Komisji
Zakładowej
Solidarności w Stomilu i członkini

Zarządu
Regionalnego
Solidarności stanęła na
czele pamiętnego marszu
i przemawiała do zgromadzonych kobiet na
pl. Wolności. Internowana
w trakcie stanu wojennego, po jego zakończeniu
została zmuszona do wyjazdu z Polski. Spotkanie
przybliży jej losy oraz rozmiar zaangażowania ko-

Janina Kończak

biet w działania opozycji
demokratycznej w PRL-u,
które przez lata pozostawało niedoceniane. Spotkanie poprowadzi Ewa
Kamińska-Bużałek z Fundacji Łódzki Szlak Kobiet,
a odbędzie się ono w Muzeum Miasta Łodzi przy
ul. Ogrodowej 15. Wstęp:
7 zł i 5 zł (bilet ulgowy).
EMa

FOT. LODZ.PL, FREEPIK

RODZINNIE

W BIBLIOTECE

Biblioteka Tuvim (ul. Tuwima
46) zaprasza w sobotę (30
lipca) na piękny zielony dziedziniec. Odbędzie się tam rodzinny piknik w stylu eko.

Od godz. 13:00 na dzieci
czekać będą gry i quizy,

warsztaty „zero waste”,
animacje,
przyjemna
muzyka w strefie relaksu i wegepoczęstunek.
O godz. 17:00 rozpocznie się spotkanie z Anną
Maziuk, autorką książki
pt. „Instynkt. O wilkach

FOT. LODZ.PL

RĘKODZIEŁO, SZTUKA I DESIGN

w polskich lasach”. To
reporterska
opowieść
o tych pięknych zwierzętach, które odbudowują
swoją populację, ale i ludziach – zarówno tych,
którzy je podziwiają
i badają, jak i tych, któ-

FOT. MAT. PRAS.

rzy próbują wpłynąć na
zmniejszenie liczebności
wilczych stad w Polsce.
Piknik zakończy się
o godz. 18:00. Wstęp na
wydarzenie jest bezpłatny.

FORTEPIANY

WOLNOŚCI

Zred

KLASYCZNE
POŻEGNANIE
LIPCA

FOT. LODZ.PL

Artysta jest liderem projektów: Marcel
Baliński Trio, Marcel Baliński Quartet
feat. Rudi Mahall oraz Entropia Ensemble. Dla publiczności, która będzie
mu towarzyszyć w niedzielę, przygotował specjalny repertuar składający
się m.in. z improwizacji, które przewrotnie określił mianem „retkińskich”.
Fortepiany Wolności to popularny cykl
bezpłatnych koncertów odbywających
się w niecodziennych miejscach – na
ulicach, skwerach czy blisko osiedli.
Wstęp jest bezpłatny.

W PASAŻU RÓŻY
Targi rzeczy wszelakich wykonanych przez łódzkich
artystów i ludzi z pasją odbędą się w piątek (29 lipca)
w Pasażu Róży przy ul. Piotrkowskiej 3.
W wyjątkowym, lustrzanym otoczeniu, z którego
słynie podwórko zaprojektowane przez artyst-

kę Joannę Rajkowską,
będzie można nie tylko
oglądać i kupować oryginalną ceramikę, biżuterię, świece, płaskorzeźby,
ręcznie wykonaną odzież
i dodatki, ale też napić się
kawy. Targi rozpoczną się
o godz. 17:00 i potrwają
do 21:00. Wstęp na nie jest
bezpłatny.
rd

Muzyką klasyczną i znanymi kompozycjami, m.in. Ludwiga van Beethovena, Dmitrija Szostakowicza czy Astora
Piazzolli, pożegnamy lipiec w trakcie
kolejnego spotkania z cyklu „Letnich
Koncertów w Altanie”.
Słowo o muzyce wygłosi Piotr
Mika, a przed publicznością wy-

Muzyka na żywo wybitnego łódzkiego pianisty i animatora kultury – Marcela Balińskiego zabrzmi przy retkińskich tężniach
(ul. Hufcowa 20) w najbliższą niedzielę
(31 lipca) o godz. 19:00.

stąpią Zoﬁa Dutkiewicz (ﬂet),
Wiktoria Jancz (klarnet) i Kamila Woźniak (fortepian). Koncert
odbędzie się w niedzielę (31
lipca) o godz. 17:00 w altanie
w parku Źródliska I. Wstęp jest
bezpłatny.
Red

EMa
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PRZEWODNIK
PO ATRAKCJACH
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KONCERTOWE
OTWARCIE
Nie ma dobrej imprezy urodzinowej bez koncertów. W tym roku
obchody otworzą Zakopower oraz ENEJ na scenie w Manufakturze. Również w piątek wystąpią Artur Rojek i Mietek Szcześniak.

W SOBOTĘ I W NIEDZIELĘ
FOLKOWO
599. Urodziny Łodzi będą
bardzo muzyczne. Koncerty oﬁcjalnie otworzy
Zakopower. O godz. 19:00
na scenie w Manufakturze
usłyszycie ich największe
przeboje, m.in. „Boso”,
„Kto nas woła”, „Drugie
pół” i… zobacycie, jak piknie grajom!
Druga część wieczoru zostanie utrzymana w folkowym klimacie z nutką
popu, a to wszystko za
sprawą zespołu ENEJ. Pod-

czas ich koncertu nie
zabraknie utworów znanych z rozgłośni: „Radio
Hello”, „Skrzydlate Ręce”,
„Tak smakuje życie” czy
„Symetryczno-Liryczna”.
Ich koncert rozpocznie się
o godz. 20:30.

Piątek nie zamyka koncertowej części urodzin Łodzi. W sobotę na Letnich
Brzmieniach
usłyszymy
Mery Spolsky, a w niedzielę Krzysztofa Zalewskiego.
Podobnie jak koncert Artura Rojka, te również rozpoczną się o godz. 20:00.
Artystka sama pisze teksty, zamienia je w piosenki i prowokuje... głównie
do myślenia. Jej słowa są
szczere i odważne, ubrane
w mocne elektroniczne bity
oraz wyraziste melodie.
Krzysztof Zalewski to człowiek orkiestra. Przełomem
w jego twórczości była
wydana w 2016 r. płyta
„Złoto”, która przyniosła
przeboje takie jak „Miłość,
Miłość” i „Polsko”.
Niedzielny line-up koncertowy uzupełniają wy-

ROCKOWO
JAZZOWO
Amatorów
jazzowych
brzmień na koncert zaprasza
Geyer Music Factory. W Białej Fabryce, czyli Centralnym
Muzeum
Włókiennictwa
o godz. 21:00 w piątek rozpocznie się koncert Mietka
Szcześniaka i Joanny Gajdy.
Wystąpią oni w towarzystwie
chórków dziecięcych oraz

kwartetu jazzowego. Zaprezentowane zostaną klasyki
z repertuaru Herbiego Hancocka czy Johna Coltrane'a
z polskimi tekstami.
Koncertowi towarzyszyć będzie oprowadzanie po stałej
wystawie CMW „Łódzkie
mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie”.

EC1 wraz z Letnimi
Brzmieniami
zapraszają
w piątek o godz. 20:00
na koncert Artura Rojka.
Przez 20 lat działalności
muzycznej frontman Myslovitz dowiódł, że można
pogodzić ambitne granie
inspirowane zachodnią alternatywą z masowo czytelną formułą popowego
przeboju.
red

stępy w parku Źródliska
i na ul. Piotrkowskiej.
W parku o godz. 17:00 rozpocznie się Koncert w Altanie. 31 sierpnia wystąpi
na nim trio fortepianowe
Akademii
Muzycznej.
W utworach Beethovena,
Debussy’ego i Piazzolli
pianistce Kamilli Woźniak
będą towarzyszyć ﬂetowe
i klarnetowe trele Zoﬁi Dutkiewicz oraz Wiktorii Jancz.
O godz. 20:00 natomiast, na
Songwriter Festiwal przy
skrzyżowaniu ul. Piotrkowskiej z ul. 6 Sierpnia
wystąpi Postman. Artysta
jest jednym z najciekawszych przedstawicieli fali
nowej ukraińskiej muzyki,
a także wnikliwym i wrażliwym na relacje międzyludzkie obserwatorem codziennego życia.
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WRACA!
Tańcz! Baw się! Bądź Wolny! To hasła tegorocznego święta muzyki
elektroniczej w Łodzi. Po 20 latach Parada Wolności wraca w wielkim stylu do centrum miasta.
Łódzka Parada Wolności,
utworzona na wzór berlińskiej Love Parade, była
spektakularnym wydarzeniem w polskiej kulturze
i świętem muzyki, które
przez lata jednoczyło polską scenę muzyki klubowej: od breakbeatu, jungle
i techno aż po hardcore.
Pierwsza Parada Wolności

odbyła się w 1996 r., a ostatnia – w 2002 r. Rok później
na zorganizowanie imprezy nie zgodził się ówczesny prezydent Łodzi, Jerzy
Kropiwnicki. Po 20 latach
Parada Wolności powraca!
To druga pod względem
wielkości taka impreza
w Europie.

10 PLATFORM Z ARTYSTAMI
Z CAŁEJ POLSKI
Parada wystartuje o godz.
17:00. Na ul. Piotrkowskiej
pojawi się ponad dziesięć
platform z artystami z całej
Polski. Będą kultowe elektroniczne składy, np. Sonic
Trip, lokalne inicjatywy
w postaci Festiwalu Soundedit,
ekipa
Music
Sounds Better With Us,

która ma liczną rzeszę
fanów, oraz 4FUN.TV
z WIXAPOL S.A. Na głównej platformie wystąpi
ikona sceny elektronicznej – Boys Noize. Podczas
samej parady przemówi
również Dr. Motte, założyciel słynnej Love Parade
w Berlinie.

KLUBOWE AFTERPARTY
Dla wielu osób Parada Wolności to nie tylko zwykła
impreza, ale także widowiskowe afterparty będące
zwieńczeniem wydarzeń
całego dnia. Tym razem nie
będzie inaczej. Na tę jedną
noc organizatorzy reaktywują klub New Alcatraz

Underground i zapowiadają największe w swojej
historii afterparty.
Ta część imprezy startuje
o godz. 22:00 i potrwa do
samego rana… albo dłużej.
W dwóch klubach – Wytwórnia i Willa – będzie
pięć muzycznych scen, na

których wystąpią gwiazdy muzyki elektronicznej,
m.in. Aphrodite, Ed Rush,
Dr. Motte oraz artyści
z całej Polski. – To będzie
najlepszy ﬁnał Parady Wolności, jaki mogliśmy sobie
wymarzyć – dodaje jeden
z producentów.
red

ŚWIĘTOWANIE I ZWIEDZANIE
Spacery, warsztaty, pikniki
i wydarzenia specjalne – ponad
100 atrakcji czeka na łodzian
w urodzinowy weekend w Łodzi.
Program
urodzinowych
wydarzeń przygotowało
wiele instytucji kultury.
Ciekawą ofertę, w tym
warsztaty oraz specjalną
przestrzeń dla dzieci, ma
EC1, które w ten weekend
można zwiedzić za złotówkę. Za 2 zł wejdziemy
natomiast do Miejskiej Galerii Sztuki.
Warsztaty,
oprowadzania i inne aktywności zaplanowano m.in. w willi
Kindermanna,
Muzeum
Kinematograﬁi, Muzeum
Miasta Łodzi, Centralnym
Muzeum Włókiennictwa,

Miejskiej Streﬁe Kultury,
Teatrze
Powszechnym,
we wszystkich oddziałach
Muzeum Tradycji Niepodległościowych, a także
w Muzeum Archeologicznym i Etnograﬁcznym oraz
Muzeum Sztuki i pałacu
Herbsta.
Nie zabraknie też atrakcji
sportowych. Na stadionie
przy al. Unii Lubelskiej
odbędzie się specjalny urodzinowy mecz ŁKS Łódź –
Skra Częstochowa, poprzedzony otwartym piknikiem
także dla osób, które nie
posiadają biletów.
W
programie
urodzin
znalazła się też ceremonia zamknięcia trwających
w Łodzi od 17 lipca Europejskich Igrzysk Akademickich

2022. Do urodzin przygotowane są również łódzkie
kąpieliska – w aquaparku
„Fala” czekać będą wodne
animacje (a dodatkowo,
29 lipca, bilety promocyjne), a na pływalni przy
ul. Sobolowej – „party wodne” (29 lipca).
W urodzinowej odsłonie
zaprezentuje się też Orientarium. Posiadacze biletów
będą mogli brać udział
w specjalnych oprowadzaniach i warsztatach dla
dzieci. Na pikniki z animacjami udać się będzie można do parku Źródliska oraz
do Biblioteki Tuvim.
Formuła
„świętowania
przez zwiedzanie” powraca po 2 latach przerwy. Ło-

dzianie będą mogli zwiedzić obiekty na co dzień
niedostępne do zwiedzania, m.in. lotnisko, Grupową Oczyszczalnię Ścieków, zajezdnię MPK przy
ul. Limanowskiego, Łódzką Sortownię Odpadów
Komunalnych, kulisy Teatru Muzycznego, kampus Politechniki Łódzkiej,
stadion Widzewa, Urząd
Miasta Łodzi oraz Fabrykę
Aktywności Miejskiej.
W programie są też spacery,
podczas których łodzianie
wędrować będą szlakiem
najpiękniejszych łódzkich
podwórek i murali, śladami Łodzi wielokulturowej
i ﬁlmowej oraz „nurtem”
niewidocznej rzeki Łódki.

Będzie
można
spacerować
także tropami
znanych kobiet
i łódzkich artystów,
rewitalizowaną ul. Włókienniczą oraz innymi odnawianymi przestrzeniami,
np. Księżym Młynem.
kz

INFO
Więcej informacji na stronie
WWW.LODZ.PL/URODZINY
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NIEDZIELA NA PIOTRKOWSKIEJ
Ostatni dzień urodzinowych
obchodów będzie należał do
królowej ulic. Przez cały dzień
na odcinku od pl. Wolności do
al. Piłsudskiego nie zabraknie
ciekawych wydarzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
W niedzielę, 31 lipca, organizatorzy 599. Urodzin Łodzi zapraszają na ul. Piotrkowską. Na gości czeka tu
wiele atrakcji, które przypadną go gustu osobom
w każdym wieku.
Pierwsza część ulicy zostanie opanowana przez najmłodszych. Tego dnia nie
zabraknie teatru w Pasażu
Róży z cyklu uwielbianej
przez dzieci „Baśniowej
Piotrkowskiej”. W magicznym podwórku przy
ul.
Piotrkowskiej
3
o godz. 12:00 najmłodsi
będą mogli obejrzeć „Balonowe Podróże”.
Na odcinku od ul. Rewolucji
1905 r. do ul. Jaracza powstanie Strefa Dmuchańców,
a w niej: zjeżdżalnia Smoczyca, tor Potwory i Spółka
oraz Imperium Arena.
Dalej, w odcinku ul. Jaracza
i ul. Narutowicza, najmłodsi traﬁą do strefy animacji
i zabaw, w której stanie
m.in. piętrowy autobus
z ﬁglorajem, a także stoiska
z zabawami
i warsztatami.
Niedzielę umilać będą
t e ż

uliczni artyści: szczudlarze,
żonglerzy, akrobaci, mimowie i baloniarze, których
spotkać można między
ul. Narutowicza i ul. Traugutta. Obok powstanie strefa tańca i muzyki – odcinek
dedykowany melomanom.
Tutaj będą królowały koncerty instrumentalne, swing, latino, blues i taneczne
animacje, a także strefa

testowania instrumentów
RIFF, w której będzie można bezpłatnie wymienić
struny w swojej gitarze.
Między
ul.
Tuwima
i ul. Nawrot będzie można wziąć udział w Rękodzielni na Pietrynie, czyli
artystycznym jarmarku,
a także w warsztatach kulinarnych. Stoisko czytelnicze dla dzieci zapewni
również warsztaty związane z Łodzią.
Łódzkie Centrum Wydarzeń zadbało także o miłośników sportu. Między
ul. Nawrot i al. Piłsudskiego czeka na nich moc
atrakcji: warsztaty dryblingów
piłkarskich,
konkursy z nagrodami,
pokazy Freestyle Football oraz rozgrywki
w arenie Street Soccer
„Panna”.
red

FOTO: LODZ.PL
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TARGI ŁÓDZKICH KSIĄŻEK
Najbliższe wydarzenie targowe –
Stacja Księży Młyn – na którym
będzie można kupić rękodzieło,
produkty vintage oraz płyty
winylowe czy produkty eko,

zostanie wzbogacone o strefę
łódzkiej książki!

Pasjonaci literatury i osoby
poszukujące
najnowszej

oferty łódzkich wydawnictw
z przyjemnością poświęcą
niedzielny czas na wyjątkowe, czytelnicze zakupy
w artystycznym otoczeniu

Księżego Młyna i Kociego
Szlaku. Targi rozpoczną się
o godz. 11:00 i potrwają do
godz. 17:00.
Red

KINO POD LETNIM

FOT. LODZ.PL

NIEBEM
Weekendowe bezpłatne
seanse kinowe Letniego Festiwalu Filmowego
TME Polówka to pomysł
na spędzenie letnich
wieczorów na świeżym
powietrzu i z emocjami,
które gwarantują bardzo
dobre filmy.
W piątek (29 lipca) na
terenie Miejskiej Strefy Kultury – Ośrodka
Sztuki przy ul. Krzemienieckiej 2A, w sekcji „Art house”, zosta-

FOT. PIXABAY

nie wyświetlony ﬁlm
„Hazardzista” w reż.
Paula Schradera.
W sobotę (30 lipca) kinomani mogą wybrać
się do Fuzji (ul. Milionowa 6A) na thriller
ze Scarlett Johansson
w roli głównej „Pod
skórą”.
Z kolei niedzielne (31
lipca) seanse to wzruszający
i
zabawny
„Green Book” w reż.
Petera
Farrelly’ego
(Wodny Raj, ul. Wier-

FOT. LODZ.PL

Biblioteka Ferment zaprasza do wspólnego świętowania urodzin Harry’ego
Pottera!

– Przyjdź i przenieś się
z nami do świata magii
i czarodziejów. Będziemy tworzyć różdżki
oraz książki pop-up,
będzie możliwość wzię-

cia udziału w quizie
wiedzy o Harrym Potterze – zachęcają organizatorzy. – O godz. 13:00
będziemy gościć profesjonalną drużynę Łódź
Pirates – Quidditch
Team!
Drużyna
opowie
o zasadach gry i ciekawostkach dotyczących

powstania i funkcjonowania sportu, jakim jest
quidditch. Każdy, kto
chce spróbować swoich
sił w quidditchu, powinien zabrać ze sobą strój
sportowy i wygodne
buty.
EMa

nej Rzeki 2) oraz romantyczny
„Pamiętnik” w sekcji Moto
-Polówka, czyli oglądany w kinie samochodowym (Parking TME,
ul. Rozalii 1). Na ten seans obowiązują „wjazdówki” do zdobycia na
polowka.com/moto-polowka.
Wszystkie
pokazy
Polówki są bezpłatne i rozpoczynają się
o godz. 21:00.
EMa

PO PAŁACU
Na spacer po najbardziej okazałym pałacu w Łodzi zaprasza w piątek (29 lipca)
Muzeum Miasta (ul. Ogrodowa 15).

Zwiedzanie pełnych przepychu pałacowych wnętrz będzie połączone
z opowieścią o losach rodziny Poznańskich i ludziach, którzy budowali Łódź. To sposób na ciekawe
i aktywne spędzenie wolnego czasu
z rodziną, znajomymi lub okazja do
zaproszenia bliskich osób, którzy są
spoza Łodzi. Spacer zakończy się
zwiedzaniem pięknego ogrodu –
wówczas uczestnicy dowiedzą się,
w jaki sposób udoskonalano zieloną
część pałacu rodziny Poznańskich na
przestrzeni lat.
Oprowadzanie w języku polskim
rozpocznie się w piątek (29 lipca)
o godz. 12:00. Bilety: 18 zł (normalny)
i 12 zł (ulgowy), do kupienia w kasie. Obowiązują zapisy: 692 926 319,
42 307 13 82.
Kolejne – z udziałem tłumacza języka ukraińskiego – zaplanowano na
niedzielę (31 lipca) na godz. 12:00.
Wstęp: 3 zł (normalny) i 1 zł (bilet
ulgowy), zapisy: 692 926 319.
EMa

KONCERTOWE WĘDRÓWKI

URODZINY

HARRY’EGO POTTERA

Zeskanuj kod QR
i zdobądź wejściówki
na Moto-Polówkę.

SPACER

FOT. MAT. PRAS.

Z TYTKĄ

Młodzieżowy zespół wokalny
Tytka, grający utwory z zakresu folkloru miejskiego, zaprasza na wyjątkowy koncert
w sobotę (30 lipca).

Nawiązując do tradycji
dawnych kapel podwórkowych, zespół będzie wędrował ul. Piotrkowską – od

pl. Wolności do okolic
ul. Piotrkowskiej 115/119
– zatrzymując się na minikoncerty
przy
okolicznych placach i podwórkach. Tytka liczy na
wspólną zabawę wraz
z towarzyszącą jej publicznością, która zostanie
uwieczniona na teledy-

skach – wiele zdjęć powstanie właśnie w trakcie tego
muzycznego pochodu.
Koncertowanie Tytki rozpocznie się o godz. 10:00
przy dawnym miejskim ratuszu – ul. Piotrkowska 1 –
i zakończy ok. godz. 14:00
w pobliżu Ławeczki Tuwima.
EMa

14
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PODWÓRKO PRZY PIOTRKOWSKIEJ 107

SPOKÓJ
w wielkim
mieście

W kamienicy
przy ul. Piotrkowskiej
107
dawniej mieściła
się m.in. pracownia gorsetów.
Ten fakt można
uznać za znamienny
w historii budynku, dla
którego początkowe dwa
piętra okazały się zbyt ciasne i doczekały się nadbudowy. Pierwotnej wersji tej
kamienicy nikt już jednak
nie ma prawa pamiętać,
a w świadomości łodzian adres z numerem 107 zapisał
się z innych powodów.
Początki powstałego na
zlecenie Salomona Bahariera budynku sięgają
ostatniej dekady XIX w.
Szybko zmienił on jednak
właściciela i wzbogacił
się o wspomniane trzecie

Ogródek
i element wystroju
kawiarni Przędza

handlowo-komisowy,
pracownie krawców,
a także cukiernia Aleksandra Roszkowskiego.
Po żadnym z tych biznesów nie ma już śladu, ale
tradycje cukiernicze i krawieckie przetrwały.
piętro.
Aktualny wygląd kamienicy jest zasługą łódzkiego
architekta, Dawida Landego. Dzięki niemu na
froncie pojawiła się bogata dekoracja nawiązująca
do stylu empire, zdobiona
postaciami maszkaronów,
orłów, łabędzi, a także
motywami kwiatów. Na
przestrzeni lat w murach gmachu mieściły się
m.in. fabryki wyrobów
wełnianych, jedwabnych
czy pluszowych, dom

Kawa pobudza,
podwórko uspokaja
Już stojąc w bramie Piotrkowskiej 107, możemy dostrzec serce jej urokliwego
podwórka – ogródek kawiarni Przędza działającej od 2014 r. Kofeinowe
tradycje są tu silne, bo
dawniej w tym samym lokalu działała Fresco Cafe.
W Przędzy odpoczniecie
od zgiełku miasta (mimo
że w samym sercu Łodzi,
ogródek jest niezwykle
cichy) i napijecie się kawy
z segmentu speciality.
Kawiarnia
jest
stałym
punktem na mapie fanów
alternatywnych
metod
parzenia takich jak drip,
chemex czy aeropress, ale
napijecie się tam oczywiście również americano
czy latte. Poza małą czarną
w menu nie zabrakło innych
napojów
–

znajdziecie tu spory wybór
herbat, lemoniad czy piw.
Ofertę uzupełniają ciasta
i dania śniadaniowo-lunchowe jak panini czy bagietka z hummusem.
Nazwa Przędzy nie jest
przypadkowa – miejsce
wystrojem od zawsze nawiązywało do włókien-

ul. Piotrkowskiej 107 ma do
zaoferowania. W podwórku mieszczą się jeszcze
choćby biuro podróży czy
agencja pracy. Kamienica stała się też domem dla
studia tatuażu Gorilla. Witryny od ulicy zajmują z kolei klub Casablanca i sklep
z galanterią skórzaną.

niczych tradycji miasta.
Stali bywalcy z pewnością
kojarzą
różnokolorowe
nici, które zdobią wnętrze kawiarni. Nitek nie
brakuje też w lokalu naprzeciwko – po drugiej
stronie podwórka swoje
miejsce znalazła pracownia krawiecka Studio Nitka. Pomoże Wam zarówno
z uszyciem wymarzonego stroju od podstaw, jak
i z przeróbkami garderoby.
A jeśli o przeróbkach mowa
– od kilku miesięcy w nowej
odsłonie funkcjonuje umiejscowiony na końcu podwórza Montag. Z tą marką
łodzianie kojarzą przede
wszystkim smaczne pieczywo i przepyszne śniadania.
Aktualnie można tam skorzystać także z oferty lunchowej i skusić się na wyrabiany na miejscu makaron.
Wyroby cukiernicze i krawieckie to oczywiście nie
wszystko, co adres przy

Pechowy dom
Interesy nie zawsze toczyły się tu gładko. Sto
dziewięćdziesiąt lat temu
z Piotrkowa do Łodzi przeniósł się skrzypczarz Jan
Job. Zadeklarował prowadzenie fabryki skrzypiec,
w której zatrudni jednego czeladnika. Na terenie
obecnej Piotrkowskiej 107
miał wybudować dom,
co się zapewne nie wydarzyło – rzemieślnik zmarł

zaledwie 3 lata po złożeniu deklaracji. Wdowa po
Jobie, Karolina, wyszła
powtórnie za mąż i kilka
lat później stanął wreszcie
drewniany dom. Szczęście
jednak pani Karolinie nie
sprzyjało, niedługo została wdową po raz wtóry.
Dziś – i dobrze – numer

107 kojarzy się mieszkańcom znacznie bardziej
pozytywnie. Za piękną
kamienicą nadążyły ciekawe biznesy, które się
w tym miejscu rozwinęły,
i pozostaje mieć nadzieję,
że adres nie stanie się już
dla nikogo przyciasnym
gorsetem.
Daniel Markiewicz
FOT.LODZ.PL
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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

SPORT
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O TRZY PUNKTY

na własnym stadionie

Tabela na 29.07.2022, godz. 18:00
EKSTRAKLASA
1. Wisła Płock
2. Cracovia Kraków
3. Legia Warszawa
4. Stal Mielec
5. Śląsk Wrocław
6. Widzew Łódź
7. Raków Częstochowa
8. Pogoń Szczecin
9. Jagiellonia Białystok
10. Radomiak Radom
11. Miedź Legnica
12. Korona Kielce
13. Zagłębie Lubin
14. Górnik Zabrze
15. Piast Gliwice
16. Lech Poznań
17. Lechia Gdańsk
18. Warta Poznań
AWANS

M

G PKT

2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
2

7:0
4:0
3:1
3:1
2:1
2:1
1:0
3:3
2:2
2:2
1:1
1:3
0:2
0:2
0:2
0:2
0:3
0:5

BARAŻE

6
6
4
4
4
3
3
3
3
2
1
1
1
0
0
0
0
0

SPADEK

M

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

BARAŻE

Do czasu zamknięcia tego
numeru nie poznaliśmy
werdyktu, czy mecz się
odbędzie, czy nie. Wszystko zależy od wyników
w eliminacjach Ligi Konferencji – szerzej tę sprawę
opisaliśmy w artykule na
stronie Łódź.pl.
Widzew
po
dwóch
pierwszych
meczach

w Ekstraklasie zbierał wysokie noty. Wprawdzie
w pierwszym meczu przegrał z Pogonią Szczecin
1:2, ale styl gry i zaangażowanie dobrze rokowały
na przyszłość. Przewidywania sprawdziły się już
w drugiej kolejce. Pewne
zwycięstwo 2:0 z Jagiellonią w Białymstoku, dwie
piękne bramki i kolejne
podbudowanie pewności
siebie. Świetnie w tym meczu zaprezentował się cały
zespół, ale na indywidualne wyróżnienia zasługują
Henrik Ravas, Patryk Stępiński, Bartłomiej Pawłowski i Jordi Sanchez. Janusz
Niedźwiedź może się cieszyć, że sprawdzają się nie
tylko zawodnicy pierwszej
jedenastki, ale również
zmiennicy.

Trudna do oceny
Lechia
Trudno
ocenić
dyspozycję
gdańszczan
u progu nowego sezonu.
W pucharach
dwukrotnie pokonali północnomacedońską Akademiję Pandev i zremisowali
na wyjeździe z faworyzowanym Rapidem Wiedeń.
W jedynym ligowym meczu przegrali zaś z Wisłą
Płock aż 3:0. Jeżeli dojdzie
do starcia z Widzewem,
bukmacherzy będą upatrywać faworyta w Lechii.
Należy jednak pamiętać,
jak RTS był groźny na własnym stadionie jesienią
2021 r.
PB

EKSTRAKLASA

3. KOLEJKA

LECHIA
GDAŃSK

NIEDZIELA
(31 LIPCA)
GODZ. 20:00

WIDZEW
ŁÓDŹ

CANAL+

FOT. MARCIN BRYJA

WALKA O KOLEJNE ZWYCIĘSTWO

Tabela na 29.07.2022, godz. 18:00
FORTUNA 1. LIGA

Niedziela 31 lipca
od dłuższego czasu w kalendarzu kibiców Widzewa
Łódź zaznaczona jest specjalnym kolorem. Pierwszy
mecz w Ekstraklasie na
własnym stadionie to spore
wydarzenie, tym bardziej
że w premierowym starciu
przeciwnikiem ma być Lechia Gdańsk, czyli drużyna
grająca w europejskich pucharach.

G PKT
3:1
5:4
5:3
2:0
2:0
2:0
2:1
1:0
2:2
1:2
1:1
3:5
2:3
4:5
1:2
2:4
2:4
1:4

6
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1
0
0

FORTUNA 1. LIGA

3. KOLEJKA

SKRA

CZĘSTOCHOWA

SOBOTA
(30 LIPCA)
GODZ. 15:00

ŁKS

ŁÓDŹ

POLSAT GO BOX

SPADEK

ŁKS podejmie Skrę Częstochowa
Łodzianie muszą pójść za
ciosem. Już w najbliższą sobotę ŁKS zmierzy się na własnym stadionie z rewelacją
rozgrywek z zeszłego sezonu, czyli Skrą Częstochowa.
Po ostatnim zwycięstwie
nad GKS-em Tychy apetyty
Rycerzy
Wiosny

z pewnością się wyostrzyły. Łodzianie pokazali, że
potraﬁą wygrywać. Teraz
muszą udowodnić, że nie
był to przypadek.
Niestety Skra nie jest wcale łatwym przeciwnikiem.
W zeszłym sezonie beniaminek bez problemów utrzymał się na zapleczu Ekstra-

klasy, zajmując 13. miejsce.
W tym sezonie też nic nie
zapowiada, żeby spuścił
z tonu. Nie przegrał meczu
w dwóch pierwszych kolejkach. Na początek zremisował bezbramkowo z mającym duże ambicje Ruchem
Chorzów, a potem wygrał
z Chojniczanką Chojni-

ce. Na szczęście wszystko
wskazuje na to, że łodzianie nie zamierzają zasypiać gruszek w popiele.
– Zawsze po zwycięstwie
inaczej się pracuje, ale też
inaczej podchodzi się do
kolejnego meczu. Głowy
zawodników na pewno
będą teraz spokojniejsze.

A w meczu z GKS-em było
widać, że jeszcze pewności
nam brakuje – przekonywał
po spotkaniu z tyszanami
trener Kazimierz Moskal.
Sobotni mecz ŁKS-u nie będzie jednak tylko świętem
sportu. Przed zawodami
ze Skrą zaplanowano rodzinny piknik obok Stadio-

nu im. Władysława Króla.
Już od godziny 13:00 na
wszystkich kibiców będą
czekały atrakcje przygotowane z okazji 599. Urodzin
Łodzi, a pierwszy gwizdek
w spotkaniu ze Skrą zabrzmi dwie godziny później – o 15:00.
JB

FOT. ŁKS
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Jeszcze przez tydzień studenci z całej Europy będą ścierać się
w Łodzi w zmaganiach sportowych. Doczekaliśmy się medali dla
polskich uczelni, mamy również dwa złota dla Łodzi.

STUDENCKA
UDENCKA
RYWALIZACJA
WCIĄŻ TRWA!

W klasyﬁkacji medalowej
na czele plasuje się węgierski Uniwersytet Nauk
Sportowych.
Madziarzy
mają na koncie aż 10 krążków, w tym cztery złote.
Po najwyższe laury sięgnęli w szachach kobiecych,
dwa razy w kickboxingu
oraz w pływaniu stylem
motylkowym na dystansie
100 m. Sześć pozostałych
medali to krążki brązowe.
Tuż za Węgrami plasują się
Chorwaci z Uniwersytetu
w Zagrzebiu. Zdobyli oni
trzy złota, dwa srebra i trzy
brązy. Reprezentanci czerwono-białej szachownicy,
zarówno panie, jak i panowie, byli bezkonkurencyjni
w piłce ręcznej plażowej
oraz w męskim futsalu.
Trzecie miejsce w tabeli
medalowej przypada warszawskiemu
AWF-owi.
Studenci ze stolicy sięgnęli po dwa złota, cztery
srebra i dwa brązy. Dla
stołecznej uczelni krążki
z najdroższego kruszcu
zdobywali Oleksii Lysenko
w judo oraz Rafał Dobies
w kicxboxingu. Warszawianie szczególnie upodobali sobie sporty walki, bo
to właśnie one przyniosły
im wszystkie dotychczasowe medale.
Łodzianie z medalami
Uczelnie z naszego miasta
również mogą pochwalić
się miejscami na podium.

Do tej pory Politechnika
zdobyła dwa złote medale,
Uniwersytet – dwa srebrne, a Uniwersytet Medyczny – jedno srebro.
Polibuda oba medale wyciągnęła z wody. Jan Kałusowski był najlepszy na
100 m stylem klasycznym,
zaś Marcel Wągrowski wygrał wyścig na 50 m w stylu dowolnym.
Reprezentanci
Uniwersytetu Łódzkiego swoje
dwa krążki dosłownie
i w przenośni wywalczyli.
Oskar Zawiślak i Paulina
Grzegorska srebrne medale zdobyli w kickboxingu.
Jedyny jak na razie medal
dla
Uniwersytetu
Medycznego
zdobyła
Paulina Badowska. Podobnie jak zawodnicy z UŁ
– w kicxboxingu.
Co nas jeszcze czeka?
Jeszcze
nie
wszystkie
konkurencje są rozstrzygnięte, więc w tabeli medalowej może dojść do
przetasowań. Wciąż czekamy na wyłonienie zwycięzców w koszykówce,
badmintonie, piłce ręcznej
i wspinaczce.
Europejskie Igrzyska Akademickie trwają do 31
lipca. Na niedzielę planowana jest uroczystość zamknięcia imprezy, która
zacznie się o godz. 20:00
w Sport Arenie.
PB
FOT. EUG
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ŁÓDZKA POGODYNKA
PIĄTEK

29.07

26°C

Imieniny
obchodzą:
Eugeniusz, Marta,
Olaf, Beatrycze,
Cierpisław, Faustyn

SOBOTA

30.07

24°C

KRÓLEWSKI AKT EREKCYJNY
KARTKA Z KALENDARZA
29 lipca 1423 r. Łódź otrzymała prawa miejskie. Przypomnijmy, że wcześniej 15 maja
1414 r. na bazie wsi Łodzia
lokowane zostało przez
właściciela dóbr, czyli biskupa włocławskiego Jana
Kropidłę, miasto zwane
Ostrogą. Dla uzyskania
pełni uprawnień miejskich
potrzebny był jeszcze
przywilej monarszy. Na
prośbę kolejnego biskupa
włocławskiego, Jana Pelli,
wydał go w Przedborzu
Władysław Jagiełło „ipso
die Sancte Marthe”, czyli
w dniu św. Marty 29 lipca
1423 r. Przywilej ten zawiera postanowienia dotyczące
przekształcenia Łodzi w miasto, spraw ustrojowo-sądowych oraz uprawnień targowych. Król Władysław Jagiełło
oświadczył zatem, iż miasto
Łódź (już nie Ostroga, która to
REKLAMA

nazwa nie utrzymała się) ma
pod względem prawnym wzorować się na Łęczycy i przeniósł je z prawa polskiego na
niemieckie, tzn. magdeburskie.
W ten sposób uwolnił wójta

w czynieniu sprawiedliwości, to przed samym królem lub jego sądem generalnym. Aby przydać ważności dokumentowi, opatrzony był on przywieszoną
pieczęcią królewską, a także biskupią.
Dla rozwoju miasta
królewski akt wyznaczył targ w Łodzi
w każdą środę, zaś
jarmarki dwa razy
w roku – nazajutrz
po Bożym Ciele
i po święcie Wniebowzięcia NMP.
Odtąd wójt skupiał
Nadanie praw miejskich Łodzi – obraz
w swym ręku niemal
Jana Norberta Dubrowina w posiadaniu UMŁ
całe orzecznictwo
o winie i karze – mógł
i wszystkich mieszkańców upominać w błahych sprawach,
od jurysdykcji urzędników w poważniejszych udzielać
ziemskich. Odtąd łodzianie nagany, a także zakuć w dyby
we wszystkich sprawach mieli lub postawić pod pręgierz, naodpowiadać jedynie przed wój- tomiast za zbrodnie karać przez
tem, wójt zaś przed biskupem, łamanie kołem, a nawet ścięcie
a gdyby ten zaniedbywał się (tzw. kara gardła). agr

Imieniny
obchodzą:
Julita, Leopold,
Maryna, Julia,
Ludomiła, Piotr

NIEDZIELA

31.07

Rodzinne miasto

17°C

u w im a
Ł aw e c z k a T

Przy okazji Święta Łodzi można zestawić początki maleńkiego
rolniczego miasteczka, liczącego zaledwie 100 mieszkańców,
z obrazem 600-tysięcznej przemysłowej aglomeracji pięć wieków
później, która wyrosła w ciągu kilku dekad XIX w. Tuwim pisał:

„Przyjezdnym pok a z uje się t u olbrz y m ie fabr yk i.
Ta k a Wid zewsk a
Ma nu fa kt u ra lub
zakłady Scheiblera i Grohmanna, to
były doprawdy potęgi. Hale jak place.
Trzask, rumor, pęd,
błyskanie kół, pasów transmisyjnych,
walców, wrzecion:
mechaniczna burza,
na trzy zmiany szalejąca, ogłuszające
pandaemonium produkcji, którą dawniej
pożerał rynek rosyjski. Niechby zno-

Imieniny
obchodzą:
Adam, Emilian,
Ignacy, Alfonsa,
Beat, Ernesta

wu otworzył swoją
paszczę – a Łódź zakwitnie. Tajemnicze
miasto! Gdy fabryki
łódzkie dostają jakieś większe zamówienie, gdy zjawia
się „konjunktura”
– zaczyna tam świecić słońce, zakwitają
bzy, słowiki turkocą
w Helenowie, błoto
mieni się spektralnemi kolorami, a ospali
lodzermensze stają
się ubermenschami,
odzyskując gibkość
r u c h ó w, ż y wo ś ć
spojrzeń, bystrość
myśli.”
Cdn.

Kolejne wydanie w poniedziałek

Moloch

Widok fragmentu
miasta z lat 30. XX w.

1 sierpnia

