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DLA UKRAINY

KONIEC ZA MIESIĄC

NA SYGNALE

Gdyby nie czujność przy-
padkowej osoby, 3-let-
nie dziecko mogło spaść 
z balkonu na ulicę. Ko-
bieta widząc małego 
chłopca wspinającego się 
po barierce zareagowała 
natychmiast. Najpierw 
próbowała namówić go 
do zejścia i powrotu do 
domu. Malec nie reago-
wał, więc postanowiła od-
naleźć mieszkanie i sama 

MATKA NIETRZEŹWA, 
3-LATEK NA BALKONIE

NA SYGNALE
MATKA NIETRZEŹWA, 

ściągnęła go z barierki. 
Jak się okazało, w lokalu 
była matka chłopca. Nie 
reagowała, bo była pija-
na – miała w organizmie 
2 promile alkoholu. 
38-latka została zatrzy-
mana, a 3-latek trafił pod 
opiekę ojca. Matce przed-
stawiono zarzut naraże-
nia na niebezpieczeństwo 
syna, za co grozi do 5 lat 
więzienia.                       red

CIEMNA STRONA MIASTA

Drogowcy układają nawierzch-
nię na nowym rondzie z ul. 
Łanową. To już ostatni etap 
przebudowy ważnej ulicy na 
Teofi lowie.

Prace na Traktorowej 
zmierzają wreszcie do 
fi nału. Do wykonania zo-
stała jeszcze nawierzchnia 
ulicy i prace wykończenio-
we, do których drogowcy 
potrzebują dobrej pogody.
– Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji skończył już 
pracę przy przepięciu 
wodociągu w docelową, 
nowo wybudowaną sieć. 
Wykonawca układa pod-
budowę i przygotowuje 
się do położenia masy 
bitumicznej. Zakładamy, 
że na przełomie marca 
i kwietnia skończy prace. 
Do wykonania pozostaną 
wtedy już tylko nasadze-
nia – mówi Marcin So-
śnierz z Zarządu Inwe-
stycji Miejskich.

Prace na ul. Traktorowej obję-
ły przebudowę sieci wodocią-
gowej, wymianę nawierzchni, 
budowę ronda na skrzyżowa-
niu z ul. Łanową, na którym 
powstaną wysepki na przej-
ściach dla pieszych. 
Wyremontowane zostały 
chodniki, a po wschodniej 
stronie ulicy wykonawca 
zbudował nową drogę ro-
werową. Na przejściach dla 
pieszych powstały azyle, 
a przystanki MPK zostały 
zmodernizowane. 
Na ulicy zamontowane zosta-
ło także nowe wyposażenie: 
kosze na śmieci oraz ławki. 
Powstały też 42 miejsca par-
kingowe.
Na ul. Traktorowej przybę-
dzie też zieleni. Z nasadze-
niami wykonawca czeka na 
wiosnę i wyższą temperaturę, 
która pozwoli na prace w zie-
mi. Wzdłuż ulicy pojawi się 
17 grusz drobnoowocowych 
oraz kilka tysięcy krzewów 
i traw.                                     red

WIELKI MARSZWIELKI MARSZ

REMONTREMONT
TRAKTOROWEJTRAKTOROWEJ
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Ten oto młodzieniec to jeszcze 
psi nastolatek, a już jest gigan-
tycznych rozmiarów. Lolek szu-
ka domu z dużą kanapą.

Lolek trafił do schroniska 
1 lutego. Błąkał się bez 
opieki w Parku Źródliska. 
Mimo że pies jest słusz-
nych rozmiarów, właściciel 
do dziś nie zauważył, że nie 
ma go w domu.
Lolek ma w tej chwili za-
ledwie około 6 miesięcy, 
a już jest gigantycznym 
psiakiem. Być może jeszcze 
urośnie, na pewno zmężnie-
je. To wielkie psie serducho 
w wielkim ciele!

Procedura adopcji zwierząt ze 
schroniska w czasie trwającej 

pandemii znajduje się na stronie 
internetowej schroniska:

Wszystkie psy przebywające 
w schronisku mają swoje wizytówki 

na stronie internetowej:

– Lolek to wulkan energii, 
żywioł na czterech łapach. 
Nie ma się co dziwić, to 
wciąż psi nastolatek – roz-
brykany, niezmordowany 
w zabawie, no i bardzo 
spragniony towarzysza do 
zabaw – człowieka! Lolek 
chętnie zamieni schronisko 
na dom z dużą, wygodną 
kanapą i człowiekiem do 
kochania – mówi Marta 
Olesińska, szefowa łódzkie-
go schroniska dla zwierząt.
Osoby zainteresowane po-
znaniem Lolka zapraszamy 
do kontaktu ze schroniskiem: 
schronisko.biuro@o2.pl

redsc

DUŻY LOLEKDUŻY LOLEK 
SZUKA DOMUSZUKA DOMU

SCHRONISKO
 W ŁODZI

INFO

INFO

INFO
Jak się zgłosić do loterii?

Zarejestruj się na stronie internetowej www.lodz.pl/loteria 
lub wypełnij formularz w formie papierowej i wrzuć go do 

urny wystawionej w jednej z wybranych placówek magistratu. 

Aby mieć szansę na wygranie 
jednej z nagród w loterii, wy-
starczy płacić w Łodzi podatki. 
Główna wygrana to 100 tys. zł.

Rozpoczęła się kolejna 
edycja loterii podatkowej 
dla wszystkich łodzian. 
Łączna pula nagród to 
ponad 150 tys. zł. Co 
miesiąc losowana będzie 
wygrana 10 tys. zł, a co 
tydzień 1 tys. zł. Miasto 
przygotowało też nagro-
dy specjalne dla nowych 
podatników. Podobnie 
jak w poprzednich edy-
cjach, jest to 20 tys. zł 
i nagrody rzeczowe.
Żeby wziąć udział w lote-
rii podatkowej, wystarczy 

rozliczyć PIT za 2021 rok, 
wskazując Łódź jako miej-
sce zamieszkania. Zgłosze-
nia do loterii przyjmowane 
są do 9 maja. 
Loteria, w której do wygra-
nia są nagrody pieniężne 
i rzeczowe, ma zachęcić 
osoby, które w Łodzi żyją 
i pracują, by właśnie tutaj 
złożyły swoje zeznanie 
podatkowe. To właśnie 
z pieniędzy z podatków 
fi nansowane są inwestycje 
miejskie, usługi, edukacja. 
Im więcej osób decyduje 
się płacić w Łodzi swój PIT, 
tym wyższe wpływy do 
budżetu i więcej możliwości 
inwestowania w podnosze-
nie jakości życia w mieście.

                red

Nagrody za PITNagrody za PIT
W ŁODZIW ŁODZI

AKTUALNOŚCI
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LOTERIA PODATKOWA

W piątek, 4 marca wieczorem 
tysiące osób zjawiło się na 
placu Wolności, by okazać 
wsparcie Ukrainie, którą pod 
koniec lutego bandycko na-
padła Rosja. Pod pomnikiem 
Tadeusza Kościuszki rozwi-
nięta została niebiesko-żółta 
fl aga o długości 350 metrów. 
Korowód przeszedł ul. 
Piotrkowską do pasażu Ru-
binsteina, gdzie znajduje się 
centrum informacyjne dla 
uchodźców.
Na marszu skandowano: 
„Wojna Stop! Wolna Ukra-
ina!”. Na scenie ustawionej 

w pasażu były przemówie-
nia i wspólne śpiewanie 
pieśni, m.in. nowej wersji 
„Na zielonej Ukrainie”, któ-
rą w Polsce znamy najlepiej 
jako „Hej, sokoły”.
W pomoc Ukrainie angażuje 
się cały świat. W zeszłym ty-
godniu na łódzkim lotnisku 
wylądował transport francu-
skiej pomocy humanitarnej, 
który ruszył dalej na wschód.
Również łodzianie mocno 
zaangażowali się w pomoc. 
Więcej o tym, jak to najsku-
teczniej robić, przeczytacie 
na str. 9                                 red

STOP WOJNIE!STOP WOJNIE!
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FOT. MAT. PRAS

Znakomicie znany wszyst-
kim łodzianom 13-piętrowy 
biurowiec Spółdzielczego 
Domu Handlowego „Cen-
tral” przy ul. Piotrkowskiej 
165 zmieni wkrótce swój 
charakter. 

C h a r a k t e r y s t y c z n y 
g m a c h  k o ł o  d o m u 
handlowego Central 
przechodzi metamor-
fozę, która jego wnę-
trza zmieni z biur w 
apartamenty segmen-
tu premium. Za tę re-
woluc ję  odpowiada 
spółka deweloperska 
Aura  Development , 
która w 2021 r. kupiła 
biurowiec z lat 70. oraz 
Marcin Tomaszewski, 
właściciel biura archi-
tektonicznego Reform 
Architekt, który prze-
p r o j e k t o w a ł  g m a c h 
spółdzielców w eks-
kluzywny apartamen-
towiec. 

Zmiany w środku 
i z zewnątrz
Zmiana funkcji  wyma-
gała całkowicie nowego 
podziału pomieszczeń. 
W budynku, co zapewne 
niewielu przechodniom 
rzuciło się w oczy, już od 
kilku tygodni toczą się in-
tensywne prace wyburze-
niowe.
– Ideą projektu przebudo-
wy było zachowanie ducha
tego budynku, o którym
decydują jego podziały po-
ziome: pas kamienia i pas
okien – mówi Tomaszew-
ski. – Architektura zostaje,
zmieniamy tylko funkcje,
choć to wymaga jednocze-
śnie drobnych zmian np.
w układzie okien czy ich
wysokości, a ta jest nie do
przyjęcia do celów miesz-
kaniowych. Parapety są na
wysokości 1,5 metra. Żeby
ktoś mógł tam zamieszkać,
trzeba obniżyć je do 90–100
centymetrów, a w nie-

których pomieszczeniach 
zlikwidować całkowicie, 
co zresztą przewidziałem 
w projekcie w każdym 
narożnym lokalu. Układ 
okien, który powtarza się co 
trzecią kondygnację, spra-
wia może wrażenie niere-
gularnego, ale zarazem bar-
dzo porządkuje elewację, 
a jednocześnie dodaje bryle 
lekkości i dynamiki.

Strefa zen
Każda kondygnacja biurow-
ca ma 280 mkw. Na każdym 
z pięter powstaną maksy-
malnie po cztery apartamen-
ty. Na parterze znajdzie się 
wysoki, dwukondygnacyj-
ny hall wejściowy oraz dwa 
lokale usługowe. Pod nimi, 
na pierwszej kondygnacji 
podziemnej, powstanie stre-
fa zen z salonem masażu, 
siłownią lub salą do jogi do 
użytku mieszkańców.
Znikną podcienia budynku 
od strony ul. Piotrkowskiej. 

Zostaną zabudowane wyso-
kimi szklanymi tafl ami, któ-
re wysokością „wyrównają” 
poziom parteru gmachu.

Aura w Łodzi
Przebudowa „Centralu” nie 
jest pierwszą prestiżową 
inwestycją Aura Develop-
ment w Łodzi. Ta sama fi r-
ma, która przy ul. Gdańskiej 
120 wybudowała  „Gdań-
ska Residence”, wznosi 
też budynek „New Iron” 
(projekt Reform Architekt), 
powstający na 
planie trójkąta 
w rozwidleniu, 
t z w .  s e r k u , 
ul. A. Struga 
(przy skrzy-
żowaniu z ul. 
Wólczańską). 
To również ma 
być budynek 
premium.
(pj)

Biurowiec z PRLBiurowiec z PRL 
zamieni się w apartamenty

FOT. LODZ.PL

Taka kwota została przezna-
czona w tym roku na naprawy 
łódzkich u l ic .  Od punkto-
wych wymian nawierzchni 
po  komp leksowe  p r zebu-
dowy dróg w cały mieście. 

– Chcemy wyraźnie po-
prawić  s tan łódzkich
dróg. Na ostatniej  se-
sji zostały przesunięte
dodatkowe środki  na
real izac ję  inwestyc j i .
W tym roku będzie to pół
miliarda złotych na drogi
w naszym mieście. Za te
pieniądze będziemy mo-
gli wyremontować ponad
40 dróg, układając na nich
ponad 70 km nowej na-
wierzchni – informuje Ro-
bert Kolczyński, dyrektor
Departamentu Strategii
i Rozwoju.

Katalog dróg do remontu 
nie jest jeszcze zamknię-
ty i  będzie w ramach 
przetargów rozszerzany 
o kolejne, aby mieszkań-
cy faktycznie zauważyli

poprawę stanu łódzkich 
ulic. Dodatkowe środki, 
które zostały przeznaczo-
ne na łódzkie drogi, to aż 
105 mln zł. Dzięki temu 
oprócz zaplanowanych 
na ten rok modernizacji 
nowy asfalt zyska ko-
lejne kilkadziesiąt dróg. 
Natomiast na wszystkie 
przebudowy, realizację 
unijnych projektów oraz 
remonty i naprawy dróg 
w budżecie zaplanowano 
prawie pół miliarda zł. 
– Będziemy działać we
wszystkich dzielnicach,
zaproponowaliśmy wy-
konawcom, aby pracowali
w weekendy dla intensy-
fikacji prac. Drogi, które
zaproponowaliśmy do re-
montu, są często uczęsz-
czane, dlatego jesteśmy
mocno zdeterminowani,
aby wszystkie je napra-
wić – mówi Agnieszka
Kowalewska-Wójcik, dy-
rektor Zarządu Inwestycji
Miejskich.

red

Ulice do naprawy
• Strażacka (Królewska – Łazowskiego),
• Rewolucji 1905 r. (Kilińskiego – Plac Pokoju),
• Struga (Żeligowskiego – Wólczańska),
• Politechniki (od nr 5 do Wróblewskiego),
• Żeromskiego (Radwańska – Mickiewicza jezdnia wschodnia),
• Łąkowa (Kopernika – Mickiewicza jezdnia zachodnia),
• Bednarska (Pabianicka – Rzgowska),
• Przędzalniana (Przybyszewskiego – Rydza-Śmigłego),
• Tatrzańska (Milionowa – Przybyszewskiego),
• Franciszkańska (Organizacji WiN – Wojska Polskiego),
• Morgowa (Szczecińska – Lechicka),
• skrzyżowanie Lodowej z Dąbrowskiego. 

INFO

PÓŁ MILIARDA NA ULICE

Pieniądze są, 
więc remonty 
ruszają pełną parą!

INWESTYCJE
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REWITALIZACJA

WOJNA W UKRAINIE PRACA

ZOO POMAGA
KOLEGOM ZE WSCHODU

PŁATNE STAŻE DLA 30+

W dawnym banku zbudowa-
nym przez łódzkich prze-
mysłowców trwają prace 
konserwatorskie. Specjaliści 
odkrywają ciekawe dekoracje 
i zaskakujące oszustwa.

– W tym roku skończy się 
remont jednego z najpięk-
niejszych budynków w ra-
mach rewitalizacji. Gmach 
przy ulicy Roosevelta 15 
powstał na zlecenie Banku 
Wzajemnego Kredytu Prze-
mysłowców Łódzkich, co 
miało niebagatelny wpływ 
na to, jak przepiękne jest 
jego wnętrze. To nierucho-
mość jednego z naszych 
partnerów w rewitalizacji. 
Powstanie tu sala plenar-
na i biura samorządu wo-
jewództwa – mówi Olga 
Kassyańska z Zarządu In-
westycji Miejskich.
Od czasu wybudowania 

w 1911 roku w gmachu 
zmieniono układ pomiesz-
czeń i zadaniem wyko-
nawcy jest odsłonięcie ory-
ginalnego wystroju banku. 
– Zaczęliśmy kolejny etap 
prac  konserwatorsko-
-budowlanych. Na klatce 
schodowej odkryliśmy 
ciekawe, modernistyczne 
rozmalowania. Usunęliśmy 
wtórne ścianki działowe 
i odnawiamy oryginalną 
stolarkę w głównej sali. 
Równocześnie staramy się 
uzupełnić te rzeczy, które 
nie zachowały się do na-
szych czasów – mówi Ma-
riusz Kurman, konserwator 
dzieł sztuki.
Podczas prac, wykonawca 
odkrywał nie tylko ciekawe 
dekoracje i detale architek-
toniczne, ale także… kilka 
oszustw. Wielkim zasko-
czeniem okazał się zegar 

nad wejściem głównej sali 
bankowej – to tekturowa 
scenografia pozostawio-
na przez ekipę filmową. 
Nie wiadomo, co stało się 
z  oryginalnym, ale kon-
serwatorzy postarają się go 
odtworzyć. 
– To, co nas też zaskoczy-
ło, to fakt, że część płyt, 
które zdają się wykonane 
z drewna dębowego, są 
w rzeczywistości z płyty 
wiórowej, takiej, jaką zna-
my z lat 70., na którą po 
prostu naklejono fornir dę-
bowy. Ale trzeba przyznać, 
że wykonawcy zrobili 
swoją robotę naprawdę 
dobrze i starannie. Na 
pierwszy rzut oka jest to 
nie do odróżnienia od 
prawdziwych okładzin 
z drewna dębowego – 
mówi Kurman.

WoMa

W minionym tygodniu z Łodzi 
wyjechały pierwsze transpor-
ty z pomocą humanitarną dla 
ukraińskich ogrodów zoo-
logicznych. Wszystko dzięki 
zaangażowaniu pracowników 
zoo z Łodzi i Warszawy.

W paczkach znalazły się 
m.in. specjalistyczne nosze 
dla zwierząt, karma, opa-
trunki, płyny fi zjologiczne 
i ubrania dla lekarzy we-
terynarii. Oprócz materia-
łów pozwalających zadbać 
o dobrostan zwierząt, na 
Ukrainę wysłano materace, 
koce i jedzenie dla opieku-
nów.
– Codziennie kontaktujemy 
się z naszymi przyjaciółmi 
z ogrodów zoologicznych 
na Ukrainie i dzięki temu 
znamy ich potrzeby. Ze 
względu na przerwane 
łańcuchy dostaw wszędzie 
brakuje pożywienia dla 
zwierząt, lekarstw, fi ltrów 
do oczyszczania wody 
czy siatek do odłapywania 
zwierząt. Najtrudniejsza 
sytuacja jest w rezerwacie 
Aksania Nowa w okupo-

wanym obwodzie Cher-
sońskim, gdzie mieszka 
3000 gatunków zwierząt 
i pracuje 250 osób – mówi 
Krzysztof Babij z zoo w Ło-
dzi.
Bardzo mocno skutki 
wojny odczuwają ogro-
dy w Kijowie, Charkowie 
i Łucku, niestety pomoc 
humanitarna może na ra-
zie bezpiecznie dotrzeć 
tylko do Łucka i Równego. 
Jeśli sytuacja na to pozwoli, 
dary będą transportowane 
na wschód, w odleglejsze 
miejsca. 
Oprócz łódzkiego i war-
szawskiego zoo do akcji 
przyłączyło się kilkanaście 
ogrodów zoologicznych 
z całej Polski.

Zbigniew 
Rogalik

Nie masz pracy i jesteś w trud-
nej sytuacji zawodowej? Miesz-
kasz na obszarze rewitalizacji 
i  masz ponad 30 lat? Miasto 
ma dla Ciebie płatne staże 
i  szkolenia.
Piotr Grochowski to 36-la-
tek. Pracował jako specja-
lista do spraw wdrożeń 
oprogramowania informa-
tycznego. Niestety przez 
pandemię firma upadła, 
a Piotr stracił pracę. – Szu-
kałem jakiejś alternatywy, 
chciałem założyć nową 
firmę, wymyśliłem sobie, 
że zostanę alpinistą prze-
mysłowym. Równolegle 
dowiedziałem się o tym 
projekcie i postanowiłem 
spróbować – opowiada. 
Piotr jest już po pierw-
szych szkoleniach, między 
innymi z doradztwa za-
wodowego. Teraz zaczyna 
szkolenie alpinistyczne. 
Po ukończonych kursach 
pozostanie staż do zreali-
zowania, a na koniec – sa-
modzielne podjęcie pracy. 
W ramach stażu uczestnicy 
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na miesiąc, do tego stypen-
dium szkoleniowe 12 zł/h. 
Mogą także liczyć na zwrot 
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wienie. Do tego indywidu-
alne rozmowy z doradcami 
zawodowymi, szkolenia 
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pracodawcami.
Nabór trwa do wyczerpa-
nia miejsc.                     red

Zbiórka „Razem dla Ukraińskich Ogrodów Zoologicznych”
Udało się zebrać już ponad 100 tys. zł, a rekordowej wpłaty w wysokości 50 tys. zł do-
konał pan Sergey z USA, który urodził się w Charkowie i w dzieciństwie często odwiedzał 
tamtejsze zoo. Zbiórkę wsparły także dziennikarka Kinga Rusin, modelka Joanna Krupa 
i aktorka Agnieszka Dygant.

INFORMACJE O PROJEKCIE
Główne Biuro Projektu
ul. Wólczańska 51
tel. 42 632 44 20 (w godzi-
nach pracy biura od pon. do 
pt. w godz. 8:30–13:30)
mail: sekretariat@pte.lodz.pl

WIĘCEJ INFORMACJI 
I FORMULARZE DO 
POBRANIA:

ROOSEVELTA 15ROOSEVELTA 15
KONSERWATORZY ODKRYWAJĄ OSZUSTWA

Konserwatorzy odkryli 
wiele malowideł ukrytych 

pod farbą

Łódzkie zoo razem 
z innymi polskimi 
ogrodami pomaga 

ukraińskim

FOT. ŁÓDŹ.PL,

FOT. ŁÓDŹ.PL,

FOT. ENVATO ELEMENTS

INFO

INFO

dy w Kijowie, Charkowie 
i Łucku, niestety pomoc 
humanitarna może na ra-
zie bezpiecznie dotrzeć 
tylko do Łucka i Równego. 
Jeśli sytuacja na to pozwoli, 
dary będą transportowane 
na wschód, w odleglejsze 

Oprócz łódzkiego i war-
szawskiego zoo do akcji 
przyłączyło się kilkanaście 
ogrodów zoologicznych 
z całej Polski.

Zbigniew 
Rogalik

INFO
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Moda nie jest zarezer-
wowana wyłącznie dla osób 
młodych. Wprost przeciwnie 
– modą można interesować 
się i bawić w każdym wie-
ku! Coraz częściej udowad-

niają to sami projektanci, którzy 
zatrudniają do sesji zdjęciowych 
modelki i modeli w dojrzałym 
wieku. Poniżej opisujemy najważ-
niejsze trendy na nadchodzącą 
wiosnę i lato, a także podajemy 

przykłady stylizacji dla 
babci oraz dziad-

ka.

Kolory wiosny
Instytut Pantone (świato-
wy specjalista w zakresie 
kolorów, który prowa-
dzi ich systematykę) od 
ponad 20 lat regularnie 
ogłasza Kolor Roku. Wie-
my już, że 2022 rok bę-
dzie należał do Very Peri 
– fioletowo-niebieskiego 
odcienia, który ma roz-
budzić w nas kreatyw-
ność i twórczego ducha. 
Nic dziwnego, że rów-
nież w świecie mody bę-
dzie to jedna z wiodących 
barw. Jak co roku, wiosną 
i  latem pożegnamy się 
z ciemnymi brązami, gra-
f i tem, burgundem czy 
butelkową zielenią, ustę-
pując miejsca jasnym, ży-
wym kolorom. Wszystko 
wskazuje na to, że oprócz 
Very Peri ,  szczególnie 
modne będą w tym roku: 
maślana żółć, głębokie 
odcienie niebieskiego, 
karmel, róż oraz limon-
kowa i pistacjowa zieleń.

W groszki 
czy w kratkę?
Nadchodzące miesiące 
w modzie upłyną pod 
znakiem różnych wzo-
rów – dzięki temu każda 
babcia i dziadek znajdą 
tu coś dla siebie. Kwie-
ciste sukienki i spódni-
ce czy koszule w kratę 
Vichy (przypominającą 
szachownicę) będą bez-
piecznym i jednocześnie 
stylowym wyborem. Pa-
nie, które preferują zwie-
rzęce nadruki, powinny 
wyciągnąć z dna szafy 

odzież w tygrysie pa-
s k i .  M o d n e  b ę d ą 

także nieśmiertelne 
lamparcie cętki! Jak 
co roku na ulicach 

zobaczymy 
t e ż 
g r o -
c h y . 

To piękny, 
b a r d z o 
k o b i e -
cy wzór, 
który do-
s k o n a l e 
p r e z e n t u j e 
s i ę  z a r ó w n o 
n a  s u k i e n k a c h
 i spódnicach, jak i koszu-
lach. W modzie będą też 
paski oraz geometrycz-
ne nadruki. Co ciekawe, 
szczególnie modne w tym 
sezonie będzie łączenie 
ze sobą różnych wzorów. 
Ograniczeniem jest tu tyl-
ko wyobraźnia!oszym

Jeans zawsze 
w modzie
P r o j e k t a n c i  l a n s u j ą 
w tym sezonie dwie skraj-
nie różne długości spód-
nic – ultrakrótką i bardzo 
długą. Tak zwane spódni-
ce maxi mogą być proste 
lub zwiewne – na wiosnę 
i lato najlepiej sprawdzą 
się te wykonane z lekkiej, 
przewiewnej  wiskozy. 
Kolejny trend na nadcho-
dzące miesiące to torby 
w  r o z m i a r z e  X X X L . 
Z pewnością pomieszczą 
one nieprzewidziane za-
kupy! A co z rzeczami, 
które nigdy nie wycho-
dzą z mody? Zdecydo-
wanie można zal iczyć 
do nich jeans. Ostatnio 
szczególnie  modne są 
dzwony oraz bardzo sze-
rokie spodnie – dokład-
nie takie, jakie nosiło się 
w latach 70. XX wieku. 
Tej wiosny będziemy za-
kładać na siebie denim nie 
tylko w postaci spodni. 
H i t e m  b ę d ą  k o s z u l e 
i kurtki jeansowe oraz ak-
cesoria, takie jak torebki 
czy… buty. Kiedyś uzna-
wane za kicz, w tym roku 
mogą zyskać zupełnie 
nowy wymiar. Kolejnym 
elementem garderoby, 
który będzie szczególnie 
modny tej wiosny, jest 
trencz. Prochowiec nosił 
w kultowej „Casablance” 
Humphrey Bogart – to 
najlepszy dowód na to, 
że moda wraca, a pew-
ne rzeczy nie wychodzą 
z niej nigdy! 

Propozycje stylizacji
Wiemy już ,  co  będzie 
modne w najbl iższym 
czasie… tylko jak to ze 
sobą połączyć? Poniżej 
opisujemy cztery styliza-
cje: dwie damskie i dwie 
męskie. Paniom propo-
nujemy długą sukienkę 
w kolorowe kwiaty. Na 
wierzch – kurtkę jean-
sową! Do tego zestawu 
świetnie będą wyglądać 
sportowe buty, jednak 
jeśli  to zbyt ekstrawa-
gancka opcja, spokojnie 
można postawić na botki 
lub klasyczne czółenka. 
S ty l izac ja  numer  dwa 
to niebieskie lub zielo-
ne  spodnie  połączone 
z koszulą w grochy. Na 
ramię duża torba i moż-
na pędzić na spotkanie 
z  koleżanką czy wnu-
kami. Panom proponu-
jemy klasyczne, grana-
towe spodnie i koszulę 
w kratę Vichy. W chłod-
ny dzień można założyć 
na wierzch prochowiec. 
Druga stylizacja to jeansy 
i cienki sweterek w odcie-
niu karmelu. W pierw-
szej, bardziej eleganckiej 
wersji, warto wybrać kla-
syczne sznurowane buty 
typu Oxford. W warian-
cie mniej formalnym do-
brze sprawdzi się obuwie 
sportowe.
Najważniejsze w zaba-
wie modą jest to, aby do-
brze czuć się w tym, co 
się nosi. Jeśli więc żaden 
z opisanych przez nas 
trendów, nie przypadł Ci 
do gustu, to nic! Zakła-
daj na siebie to, co lubisz 
–  z  p e w n o ś c i ą  s i e b i e 
i poczuciem komfortu za-
wsze będziesz wyglądać 
świetnie!

oszym
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Pamiętaj, 
że z Kartą Łodzianina 

otrzymasz zniżki 
również w sklepach 

odzieżowych. 
Sprawdź gdzie możesz 
zrobić tańsze zakupy: 

www.kartalodzianina.pl
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Od kawałka
drewna

z duszą
dochodzi montaż całości. 
Potem trzeba instrument 
polakierować, zainstalować 
duszę, kołki do strun, pod-
stawek, struny i to jest tak 
zwany montaż.
– I dopiero jak to jest wszyst-
ko zmontowane i pociągnie 
się smyczkiem po strunach, 
to wiadomo, jak instrument 
brzmi! – przyznaje lutnik. 
Norbert Kijanka wielokrot-
nie brał udział w konkur-
sach lutniczych, między 
innymi jest finalistą Ogól-
nopolskiego Konkursu Lut-
niczego oraz laureatem Mię-
dzynarodowego Konkursu 
Lutniczego im. Henryka 
Wieniawskiego. Na jego in-
strumentach grają muzycy 
z Polski, Holandii, Szwajcarii 
czy Stanów Zjednoczonych.   

rut

i w takim instrumencie bę-
dzie zmieniać się też brzmie-
nie. Wysezonowane drewno 
wolniej reaguje na zmiany 
wilgotności, a to właśnie te 
zmiany powodują zmianę 
brzmienia – dodaje Norbert 
Kijanka.

Ręcznie wykonane
Po wybraniu drewna, wy-
korzystując przygotowaną 
wcześniej formę, wycina się 
boki, osadza klocki i pieńki, 
przygotowuje płytę spodnią 
i wierzchnią. Trzeba wy-
rzeźbić główkę, a na koniec 

Przez około 30 lat pracy 
w zawodzie zbudował ponad 
100 skrzypiec, kilkanaście 
altówek i kilkanaście innych 
instrumentów. Nad jednymi 
skrzypcami pracuje około 
pół roku. Każdy taki instru-
ment, który wychodzi spod 
rąk lutnika Norberta Kijanki, 
to prawdziwe dzieło sztuki.

wykorzystywany jest na 
płytę wierzchnią skrzypiec, 
a jawor do pozostałych ele-
mentów. Lutnik wybiera 
najpierw właściwe drewno, 
które potem sezonuje wiele 

lat. Za minimum uważa 
się 5–6 lat. Dopiero po 

tym czasie drewno 
można zamieniać 

na instrument. 
Ale w pracowni 
Norberta Kijanki 
są też drewnia-
ne fragmenty, 
które czekają 

niemal 20 lat, 
by zamienić je 
na skrzypce.
– Skutkuje 
to tym, że to 
drewno po-
tem nie pęka, 
nie rozkleja 
się, bo wszyst-
kie deformacje, 
które miały na-
stąpić, już się wy-
darzyły podczas 
tego sezonowania. 
Jeśli drewno nie bę-
dzie dobrze wysuszone, 
wciąż będzie pracować 

doświadczenia zbudował 
ponad 100 par skrzypiec. 
– Bardzo ważne jest w tej 
pracy rzemiosło, technika. 

Są pewne zasady, 
jak się tworzy in-
strumenty, a śro-
dowisko muzycz-
ne jest w stanie 
zauważyć w nich 
pewien artyzm. 
Ale bazą jest wiedza 
i technika wykonania – 
mówi Norbert Kijanka.

Najważniejsze
jest drewno
Każdy z instrumentów, 
który wychodzi spod rąk 
łódzkiego lutnika, jest inny. 
Wszystkie robione są ręcz-
nie, a Norbert Kijanka nie 
używa takich sprzętów 
jak frezarka. Zbudowanie 
jednej pary skrzypiec zaj-
muje nawet pół roku. Po-
czątek tej pracy zaczyna 
się od znalezienia dobrego 
drewna. Skrzypce budo-
wane są z drewna świer-
kowego i jaworu. Świerk 

w Poznaniu. Młody Norbert 
wybrał Poznań. Kolejnym 
krokiem w doskonaleniu 
się w zawodzie była Aka-
demia Muzyczna, także 
w Poznaniu. Dyplom zdo-
był w 1992 r. i od tego 
czasu lutnictwem zaj-
muje się nieprze-
rwanie od 30 lat.

Tworzy 
skrzypce
z pasji
– To absolut-
nie moja pasja. 
Świadomie nie 
mam pracowni 
w domu,  bo 
boję się, że moja 
praca zlewałaby 
się z życiem pry-
watnym. Mimo to, 
nie jest to tak, że kończę 
pracę, zamykam pracownię 
i już w ogóle się tym tema-
tem nie zajmuję. Interesu-
ję się tym, bo jak jest jakiś 
koncert, to patrzę, kto na 
czym gra, czytam o tym, 
uwielbiam muzykę i zwra-
cam uwagę na instrumenty 
– przyznaje Norbert Kijanka. 
Niektórzy lutnicy jedynie 
tworzą nowe instrumenty 

i specjalizują 
się w jednym 
konkretnym, 
np. spod ich 
rąk wycho-
d z ą  t y l k o 

kontrabasy albo 
skrzypce. Ło-

dzianin zajmu-
je się zarówno 
konserwacją, 
jak i budo-
w ą .  T w o -
rzy głównie 
skrzypce i al-

tówki. W trak-
cie swojego po-

nad 30-letniego 

Norbert Kijanka chodził do 
szkoły muzycznej i uczył się 
grać na fortepianie. Po kilku 
latach zrezygnował jednak 
z muzykowania i zaczął szu-
kać czegoś innego. Miał na-
wet pomysł, żeby zostać… 
mechanikiem samochodo-
wym. 
Ponieważ lubił tworzyć 
rzeczy własnoręcznie i nie 
chciał porzucać muzyczne-
go świata, wpadł na pomysł, 
żeby nauczyć się budować 
instrumenty smyczkowe, 
czyli zająć się lutnictwem. 
Do wykonywania tego 
zawodu przygotowują 
w Polsce dwie szkoły śred-
nie – Liceum Plastyczne 
w Zakopanem oraz Liceum 
Muzyczne im. Karłowicza 
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Muzyczne im. Karłowicza 

Łączenie pośrodku skrzypiec
oznacza, że zostały zrobione
z dwóch kawałków drewna

Praca dłutem nad elementami 
skrzypiec jest bardzo mozolna
i wymaga precyzji
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1. Zacznijmy 
rozmawiać!
To bardzo ważne, aby dzieci 
o tym, co się dzieje, dowiady-
wały się w pierwszej kolejno-
ści od nas – w bezpiecznej re-
lacji i przestrzeni. Wiadomość 
o wojnie zawsze budzi strach 
i uruchamia lawinę lęków. Jeśli 
to my tę wiadomość dziecku 
podamy, mamy szansę zadbać 
o jego emocje, zaopiekować się 
nimi. Nie łudźmy się, że przed 
trudną wiedzą możemy dzie-
ci uchronić. Można się z nią 
zetknąć dosłownie wszędzie 
– w transporcie publicznym, 
w szkole przez rówieśników, 
we wszystkich mediach, też 
społecznościowych. Na to nie 
mamy wpływu. Możemy jed-
nak wziąć odpowiedzialność 
za to, jak sami dziecko przy-
gotujemy na wieść o wojnie 
– podając ją w możliwie naj-
bardziej bezpieczny, delikatny 
sposób.

2. Dozujmy informacje
Wojna ma najbardziej okrut-
ne, brutalne oblicze. W naj-
bliższym czasie prawdopo-
dobnie będą do nas docierać 
drastyczne szczegóły in-
wazji, wstrząsające relacje 
i opowieści. Starajmy się 
nie epatować nimi dzieci. 
Powinny dowiedzieć się, że 
trwa wojna – ale w miarę 
możliwości zadbajmy, aby 
nie stykały się z tymi naj-
bardziej koszmarnymi jej 
aspektami.

3. Uważajmy na obrazy
Wyobraźnia dziecka czerpie 
z tych zasobów, które jego 
umysł zdołał zgromadzić. 
Hasło „wojna” nie musi dla 
niego oznaczać płonących 
domów, zakrwawionych 
twarzy, zmasakrowanych 
ciał. I możemy starać się, 
aby takie obrazy do dzieci 
nie trafi ły, aby nie zapisały 

się w ich głowach. Postaraj-
my się więc nie oglądać re-
lacji wideo przy dzieciach, 
nie pokazujmy im drama-
tycznych zdjęć. Swoją po-
trzebę zdobywania wiedzy 
na temat tego, co dzieje się 
w Ukrainie, starajmy się za-
spokajać nie w ich obecno-
ści. Zamiast obrazów dajmy 
dzieciom słowo. Rozmo-
wa pozwala reagować na 
emocje dziecka, a słowo 
uruchomi w głowie dziec-
ka dokładnie tyle, ile ono 
jest w stanie przyjąć. To ob-
raz i wizja może epatować 
czymś, na co dziecko nie jest 
gotowe – dlatego nie szafuj-
my nimi lekko. To ważne.

4. Wyjaśniajmy 
w miarę możliwości, 
co się dzieje
Wiedza zawsze uspokaja, 
daje poczucie oswojenia te-
matu. W zależności od wie-

ku i możliwości rozumie-
nia sytuacji przez dziecko 
możesz mu opowiedzieć, 
jak doszło do inwazji na 
Ukrainę, kto rządzi Rosją 
i co może zrobić teraz Za-
chód. Opowiedz dziecku 
o NATO – to buduje poczu-
cie bezpieczeństwa. „Jeste-
śmy w sojuszu wojskowym 
z największymi armiami 
świata. W tym sojuszu kraje 
umówiły się, że nie wolno 
zaatakować żadnego z nich, 
bo wtedy odpowie cały so-
jusz. To sprawia, że jeste-
śmy bezpieczni”.

5. Odpowiadajmy na 
pytania, niekoniecznie 
wybiegajmy w przód
Dzieci mają różny stopień 
gotowości przyjęcia złych 
informacji i różną potrzebę 
zaspokajania wiedzy. Dla-
tego po tym, co niezbędne, 
czyli podaniu dziecku pod-

stawowej informacji o woj-
nie – otwórzmy się na jego 
ciekawość. Dziecko będzie 
pytać o tyle, ile jest w stanie 
udźwignąć. Odpowiadajmy 
szczerze i zgodnie ze swoją 
wiedzą, ale też z uważno-
ścią na wrażliwość dziecka. 
To my znamy je najlepiej 
i wyczuwamy, ile będzie 
„już zanadto”.

6. Próbujmy ukoić
emocje
N a j p r a w d o p o d o b n i e j 
– mimo naszych starań 
z punktu 3 i 4 – dzieci trafi ą 
w tych dniach na przekazy, 
na które nie są emocjonal-
nie gotowe. My więc bądź-
my gotowi na to, aby ukoić 
emocje. Jeśli widzimy, że 
dziecko jest rozdrażnione, 
zestresowane, rozbite – 
pamiętajmy, że zmaga się 
z czymś, co jest ponad jego 
siły pojmowania świata. 

Trochę tak, jakby świat 
z nawalanki gry kompute-
rowej czy filmu sensacyj-
nego wkroczył nagle do 
naszych domów. Dajmy 
dziecku dużą dawkę wyro-
zumiałości, weźmy popraw-
kę na jego zachowanie, jeśli 
zrobi aferę lub eksploduje 
złością. Próbujmy nazywać 
jego uczucia i to, jak trudna 
jest sytuacja. Możemy po-
wiedzieć: „Rozumiem, co 
przeżywasz. Widzę, że się 
stresujesz. To bardzo trud-
ne, co się dzieje”.

7. Przytulajmy, 
przytulajmy, 
przytulajmy
To zawsze działa.

8. Pozwólmy sobie na 
emocje, ale nie wpa-
dajmy w panikę przy 
dziecku
To prawda, wszyscy jeste-

JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMIJAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI
O WOJNIE W UKRAINIE?O WOJNIE W UKRAINIE?

nak wziąć odpowiedzialność 
za to, jak sami dziecko przy-
gotujemy na wieść o wojnie 
– podając ją w możliwie naj-
bardziej bezpieczny, delikatny 
sposób.

niego oznaczać płonących 
domów, zakrwawionych 
twarzy, zmasakrowanych 
ciał. I możemy starać się, 
aby takie obrazy do dzieci 
nie trafi ły, aby nie zapisały 

4. Wyjaśniajmy 
w miarę możliwości, 
co się dzieje
Wiedza zawsze uspokaja, 
daje poczucie oswojenia te-
matu. W zależności od wie-

Dzieci mają różny stopień 
gotowości przyjęcia złych 
informacji i różną potrzebę 
zaspokajania wiedzy. Dla-
tego po tym, co niezbędne, 
czyli podaniu dziecku pod-

emocje. Jeśli widzimy, że 
dziecko jest rozdrażnione, 
zestresowane, rozbite – 
pamiętajmy, że zmaga się 
z czymś, co jest ponad jego 
siły pojmowania świata. 

8. Pozwólmy sobie na 8. Pozwólmy sobie na 
emocje, ale nie wpa-emocje, ale nie wpa-
dajmy w panikę przy dajmy w panikę przy 
dzieckudziecku
To prawda, wszyscy jeste-To prawda, wszyscy jeste-
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Trochę tak, jakby świat 
z nawalanki gry kompute-
rowej czy filmu sensacyj-
nego wkroczył nagle do 
naszych domów. Dajmy 
dziecku dużą dawkę wyro-
zumiałości, weźmy popraw-
kę na jego zachowanie, jeśli 
zrobi aferę lub eksploduje 
złością. Próbujmy nazywać 
jego uczucia i to, jak trudna 
jest sytuacja. Możemy po-
wiedzieć: „Rozumiem, co 
przeżywasz. Widzę, że się 
stresujesz. To bardzo trud-
ne, co się dzieje”.

7. Przytulajmy, 
przytulajmy, 
przytulajmy
To zawsze działa.

8. Pozwólmy sobie na 
emocje, ale nie wpa-
dajmy w panikę przy 
dziecku
To prawda, wszyscy jeste-

śmy zdruzgotani inwazją 
Putina, nie możemy sobie 
znaleźć miejsca, myśleć 
o czymś innym. Dlatego 
pamiętajmy o żelaznej za-
sadzie powtarzanej przed 
każdym lotem – zadbajmy 
najpierw o siebie. Pozwól-
my sobie na płacz i złość, 
rozmawiajmy z bliskimi 
dorosłymi, szukajmy po-
krzepienia i wsparcia na 
wszystkie sposoby, któ-
re nam pomagają. Ważne 
jednak, abyśmy przy dzie-
ciach to my byli źródłem 
wsparcia! Gdy osuwa się 
dzieciom poczucie bez-
pieczeństwa,  bo wojna 
wkracza do ich świata – to 
rodzic musi być jak skała, 
na której można się oprzeć. 
Powtarzaj  w rozmowie 
z dzieckiem ze spokojem: 
„Jestem przy to-
bie. Zadbam o to, 
abyśmy byli bez-

pieczni. Ty się nie musisz 
o to martwić”. To słowa 
jak kojący plaster. Jeśli po-
może wam wspólny płacz, 
dzielenie się smutkiem – 
zróbcie to. Ale jako rodzic 
nie wpadaj w histerię przy 
dziecku. Jeśli czujesz, że 
już nie możesz dłużej „się 
trzymać” – wyjdź i daj so-
bie przestrzeń na to, czego 
potrzebujesz. Ważne, aby 
nie przestraszyć dziecka 
własną rozsypką.

9. Walczmy z poczu-
ciem bezradności
Przekonanie, że możemy 
zrobić choćby coś symbo-
licznego, daje ulgę. Mo-
żemy wywiesić ukraińską 
fl agę w oknie lub pójść na 
demonstrację poparcia dla 
Ukrainy. Możesz porozma-

wiać z dzieckiem o tym, 
że przyjedzie do Polski 
pewnie wielu uchodźców 
z tego kraju i będziemy 
mogli  wspólnie im po-
móc. Jeśli Zachód nałoży 
dotkliwe sankcje na Rosję 
i odczujemy ich skutki – 
będziemy mogli wyjaśnić, 
że to pomaga napadnięte-
mu krajowi i jest wyrazem 
naszej siły. Cieszmy się 
razem z dziećmi z wyra-
zów solidarności z Ukra-
iną, które płyną ze świata, 
a frustracje raczej zostaw-
my dla siebie. Dawajmy 
nadzieję. Nie poddawaj-
my się!
 Joanna Czeczott
Reporterka, pisarka, współ-
założycielka i redaktorka na-
czelna pisma „Kosmos dla 
dziewczynek".

JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI JAK POMAGAĆJAK POMAGAĆ
OBYWATELOM UKRAINY?

O WOJNIE W UKRAINIE?O WOJNIE W UKRAINIE?
Łodzianie solidaryzują się z walczącą Ukrainą. Wiele osób 
chce pomóc obywatelom zza wschodniej granicy, ale często 
nie wie, w jaki sposób. My sprawdziliśmy i podpowiadamy, 
co robić, żeby pomóc, a nie zaszkodzić.

Od momentu rozpoczęcia wojny w Ukrainie powsta-
ło wiele internetowych grup pomocowych, mnóstwo 
zbiórek i akcji organizowanych przez stowarzyszenia 
i fundacje, a także indywidualnych, oddolnych działań. 
Ogromną pomoc zaoferował także łódzki magistrat.

1. Zastanów się, w jaki sposób możesz pomóc. Czy 
chcesz podzielić się swoim czasem, umiejętnościami, 
pieniędzmi, a może konkretnymi rzeczami, które 
masz lub możesz kupić?
2. Sprawdź organizację czy instytucję, przez którą 
chcesz pomóc. Możesz poczytać na jej temat w inter-
necie, zweryfi kować wpis do KRS (jeśli jest to fi rma 
lub fundacja).
3. Jeśli chcesz przekazać dary dla obywateli Ukrainy 
– najpierw zapytaj, co jest potrzebne. W tej chwili nie 
są przyjmowane już ubrania, a najpilniejszą potrzebą 
są leki, bandaże, termosy, środki higieny osobistej. 
Nie kupuj kilku różnych potrzebnych rzeczy, lepiej 
kwotę, którą chcesz przeznaczyć na pomoc, wydaj 
w całości na jeden rodzaj produktów, np. kup tylko 
żele pod prysznic albo tylko pieluszki dla dzieci. Uła-
twiasz w ten sposób pracę wolontariuszom.

Gdzie przynosić dary?
- Urząd Miasta Łodzi, dyżurka Straży Miejskiej, cało-
dobowo, wejście od strony placu Komuny Paryskiej.
- hala MOSiR, ul. ks. I. Skorupki 21, w godz. 8.00–18.00

4. Jeżeli możesz zaoferować transport i pojechać 
po uchodźców na granicę, nie rób tego na własną 
rękę. Zaoferuj swoją pomoc urzędowi bądź innym 
instytucjom, które zajmują się pomocą humanitarną. 
Nadmiar osób na granicy wprowadza niepotrzebny 
chaos. Działaj z głową.
5. Jeśli chcesz przyjąć kogoś do swojego domu – za-
stanów się – jak długo możesz gościć uchodźców 
pod swoim dachem. Weź pod uwagę swoje co-
dzienne obowiązki, dodatkowe koszty wynikające 
ze zużycia mediów oraz ewentualne niedogodności 
związane np. z przebywaniem w Twoim domu ma-
łego dziecka. Lepiej zaoferować inną pomoc, niż po 
kilku dniach szukać kolejnego mieszkania. Pamiętaj 
o tym, że ci ludzie przeżywają aktualnie dramat.
6. Ważną pomocą jest dzielenie się wiedzą. W tak 
trudnej sytuacji nowe informacje pojawiają się z dnia 
na dzień i łatwo pogubić się w tym natłoku.

Gdzie obywatele Ukrainy mogą 
się zgłaszać w Łodzi?
- Pasaż Rubinsteina – punkt utworzony przez Urząd 
Miasta Łodzi. Tutaj w godz. 9:00–18:00 otrzymają in-
formacje w ojczystym języku, a także paczkę z produk-
tami pierwszej potrzeby. Będzie to też miejsce spotkań 
i wymiany między rodakami z Ukrainy.

- Punkt Pomocy Humanitarnej dla obywateli Ukra-
iny, ul. Piotrkowska 31.
- Wszelkie informacje można uzyskać także w Łódz-
kim Centrum Wielokulturowym, ul. Narutowicza 
8/10, w godzinach 8.00–19.00.

Wszystkie osoby, które chcą i mogą udzielić jakiegokol-
wiek wsparcia, proszone są o kontakt:

- mailem na adres ukraina@uml.lodz.pl,
- telefonicznie 42 638 49 99 (od pon. do pt. w godz. 
8.00–18.00 oraz w soboty w godz. 10.00–14.00).
 red

8. Pozwólmy sobie na 8. Pozwólmy sobie na 
emocje, ale nie wpa-emocje, ale nie wpa-
dajmy w panikę przy dajmy w panikę przy 

To prawda, wszyscy jeste-To prawda, wszyscy jeste-

na której można się oprzeć. 
Powtarzaj  w rozmowie 
z dzieckiem ze spokojem: 
„Jestem przy to-
bie. Zadbam o to, 
abyśmy byli bez-

fl agę w oknie lub pójść na 
demonstrację poparcia dla 
Ukrainy. Możesz porozma-

założycielka i redaktorka na-
czelna pisma „Kosmos dla 
dziewczynek".
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Choć tegoroczny Dzień Ko-
biet, tradycyjnie obchodzony 
8 marca, nie skłania do hucz-
nego świętowania, to można 
go potraktować jako pretekst 
do wspólnego wyjścia do te-
atru, kina czy zobaczenia jed-
nej z łódzkich wystaw. 

Koncertowo
W Teatrze Muzycznym (ul. 
Północna 47/51) dokład-
nie we wtorek (8 marca) 
o godz. 19:00 odbędzie się 
koncert „Kochane baby”, na 
którym wystąpi Zbigniew 
Macias. Towarzyszyć mu 
będzie Małgorzata Długosz, 
gwiazda sceny operowej 
i operetkowej. Razem za-
prezentują najpiękniejsze 

pieśni poświęcone kobietom. 
Bilety: 70–90 zł.

Teatralnie
W Teatrze Małym w Ma-
nufakturze (ul. Drewnow-
ska 58) w Dzień Kobiet na 
scenie wystąpi „Akompa-
niator”. Bilety: 50 i 60 zł. 
A w Teatrze Muzycznym 
w poniedziałek (7 marca) 
o godz. 17: 30 i 20:30 zoba-
czymy spektakl komedio-
wy o męskiej przyjaźni pt. 
„The Strings”. 
Bilety: 85–120 zł.

Łódzkie wystawy
Alternatywą może być 
wspólne zwiedzanie łódz-
kich muzeów. Warto wy-

brać się np. do Muzeum 
Kinematografi i (pl. Zwycię-
stwa 1), by zobaczyć „Łódź 
filmową”. Miejska Galeria 
Sztuki zaprasza do Galerii 
Bałuckiej (Stary Rynek 2), 
w której jedynie do 13 mar-
ca można zobaczyć wysta-
wę trzech studentek ASP 
„Inner Voice/ Marta Chro-
bak, Martyna Łuszczyńska, 
Małgorzata Wrońska”. 
W Galerii Villa (ul. Wól-
czańska 33) z kolei można 
podziwiać malarstwo Grze-
gorza Bednarskiego dzięki 
wystawie pod szczególnym 
tytułem „Dzień dobry, Pa-
nie Gauguin”. A w  Central-
nym Muzeum Włókiennic-
twa (ul. Piotrkowska 282) 

warto zobaczyć wystawę 
„Miasto-Moda-Maszyna”.

Filmowo
W poniedziałek (7 marca) 
o godz. 17:30 w CKM Klub 
Dąbrowa (ul. Dąbrowskie-
go 93) rozpocznie się seans 
o kobietach: „Boskie sekrety 
siostrzanego stowarzysze-
nia Ya–Ya”. W Dzień Ko-
biet Kino Przytulne poleca 
film biograficzny o Audrey 
Hepburn. Będzie można go 
zobaczyć w dwóch lokali-
zacjach: CKM przy ul. Lo-
katorskiej 13 o godz. 11:00 
i w Domu Kultury „502” 
przy ul. Sacharowej 18 
o godz. 15:30. Bilety: 10 zł.

RedKu

DZIEŃ KOBIETDZIEŃ KOBIETDZIEŃ KOBIETDZIEŃ KOBIET
PEŁEN KULTURY

DZIEJE SIĘ W

PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK
Quilling

O godz. 15:00 Poleski Ośrodek Sztuki – Filia Karolew (ul. Braty-
sławska 6 A) zaprasza na zajęcia quillingu. To technika służąca do 
tworzenia ozdób z wąskich pasków papieru zwiniętych w kształt 
sprężyny i odpowiednio uformowanych przez zagniecenie zewnętrz-
nych warstw papieru. Udział bezpłatny, obowiązują zapisy: 
42 687 02 07 wewn. 21 / 501 939 033.

Turniej jednego wiersza

Na godz. 16:00 w Bibliotece Tatarak (ul. Turoszowska 9 A) zaplano-
wano „Turniej jednego wiersza” – prezentację wierszy dedykowa-
nych kobietom oraz koncert Krzysztofa Igora Krawczyka „Na pięcio-
linii uczuć” z okazji Dnia Kobiet. W repertuarze koncertu znajdą się 
utwory Krzysztofa Krawczyka oraz Elvisa Presleya. Wstęp bezpłatny, 
obowiązują zapisy: 571 553 020.

DZIEJE SIĘ WE
WTOREKWTOREK

Zioła i ich zastosowanie 

O godz. 11:00  Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych 
(ul. Zachodnia 54/56) zaprasza na bezpłatne spotkanie „Naturalne 
wspomaganie organizmu w procesie zdrowia i równowagi. Zioła i ich 
zastosowanie”. Zapisy: sekretariat@aoia.pl oraz 574-270-096.

Korale z fi lcu

O godz. 17:00 w Bibliotece Kostka (ul. Kostki Napierskiego 4) roz-
poczną się warsztaty hand made. Uczestnicy podczas zajęć stworzą 
korale z fi lcu, organizatorki proszą o zabranie ze sobą kolorowych 
wstążek. Udział bezpłatny, obowiązują zapisy: 571 553 026.

INFO
Więcej informacji o kon-
kursie po zeskanowaniu 
kodu QR:

KONKURS

ŁÓDŹ WE WSPOMNIENIACHŁÓDŹ WE WSPOMNIENIACH

Centralne Muzeum Włókien-
nictwa w Łodzi w ramach 
współpracy ze Stowarzysze-
niem Topografi e ogłosiło kon-
kurs, w którym do zdobycia 
są książki „Wielki przemysł, 
wielka cisza. Łódzkie zakłady 
przemysłowe 1945–2000”.

Udział w konkursie może 
wziąć każdy – niezależ-

nie od tego, ile ma lat, czy 
mieszka w Łodzi, czy po 
prostu interesuje się śladami 
włókienniczej przeszłości 
miasta.
– Zapraszamy wszystkich, 
którzy chcieliby się podzie-
lić swoimi wspomnieniami, 
refl eksjami lub zasłyszany-
mi opowieściami na temat 
pracy w dawnych zakładach 

włókienniczych czy historia-
mi dotyczącymi rewitalizacji 
łódzkich fabryk – zachęcają 
organizatorzy.
Teksty muszą się zmieścić 
na stronie A4 znormalizo-
wanego maszynopisu lub 
zawrzeć się w liczbie 500 
słów (w przypadku pisma 
odręcznego).
Prace konkursowe można 

dostarczyć osobiście, skła-
dając je w Kasie Biletowej 
CMWŁ, przesłać za pośred-
nictwem poczty elektro-
nicznej na adres edukacja@
cmwl.pl lub tradycyjnej 
na adres: Dział Edukacji 
CMWŁ, ul. Piotrkowska 
282, 93–034 Łódź. Zgłosze-
nia przyjmowane będą 

do 16 marca (decyduje data 
stempla pocztowego).
Ogłoszenie wyników kon-
kursu nastąpi 24 marca, 
a 27 marca podczas wykładu 
Joanny Kocemby-Żebrow-
skiej „Łódzkie zakłady włó-
kiennicze w historiach ich 
pracowników” odbędzie się 
wręczenie nagród.

rd
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Dobrych okazji ku temu, 
żeby podarować kwiaty nie 
brakuje. Ale co zrobić, by 
trafiły do obdarowanego 
w odpowiednim momencie, 
a my nie mamy czasu zajrzeć 
do kwiaciarni. Żaden pro-
blem, wystarczy komputer 
lub smartfon.

REKLAMA

zmniejszyć częstotliwości 
e-zakupów. Należy się więc 
spodziewać stałego dwucy-
frowego wzrostu w tym sek-
torze przez najbliższe lata.
Żyjemy w ciągłym biegu, 
brakuje nam czasu dla sie-
bie, rodziny i przyjaciół, po-
święcamy się pracy. W tym 
natłoku często zdarza nam 
się zapomnieć o urodzinach, 
imieninach, rocznicy ślubu, 
czy też innej okazji, bo ka-
lendarz w telefonie nie przy-
pomniał nam na czas. I co 
wtedy? Wtedy najlepszym 
rozwiązaniem jest kwiaciar-
nia internetowa. 
- Atutem e-kwiaciarni jest 
bogata oferta. Z wielu do-
stępnych tam rodzajów 

bukietów, wiązanek oko-
licznościowych, wieńców 
czy też drobiazgów dołą-
czanych do kwiatów, można 
wybrać te, które najbardziej 
nam odpowiadają. Jest to 
wygodne i pozwala zaosz-
czędzić kupującemu czas. 
Poza tym gwarantujemy 
dostarczenie zamówienia na 
czas i we wskazane miejsce – 
mówi Witold Skrzydlewski, 
właściciel sieci kwiaciarni 
H.Skrzydlewska. 
Na stronach internetowych 
kwiaciarni każdy bukiet 
można na spokojnie obej-
rzeć. Podzielone są one 
nawet na różne okazje, tak 
by ułatwić kupującemu 
wyszukiwanie. Fotografie 

w szczegółach prezentują 
ofertę, więc nie ma problemu 
z wyborem odpowiedniej 
wiązanki. Dużym ułatwie-
niem dla zamawiających jest 
także możliwość szybkiej 
realizacji zamówienia. Po 
wybraniu odpowiedniego 
bukietu i wypełnieniu krót-
kiego formularza wystarczy 
wskazać miejsce i czas do-
stawy oraz osobę, do której 
zamówione kwiaty mają do-
trzeć. Ostatnim elementem 
zamówienia jest przelew. 
Resztą zajmują się fl orystki 
i dostawcy, którzy dbają, 
by zamówienie zostało nie 
tylko zrealizowane na czas, 
ale by było również zgodne 
z wymaganiami klienta.

Popularność kwiaciarni in-
ternetowych jak twierdzą 
eksperci rośnie z dnia na 
dzień, zresztą jak cały ry-
nek e-commerce. Wpływ 
na to ma m.in. pandemia 
i przyspieszony rozwój plat-
form e-commerce. Niemal 
85 procent Polaków dekla-
ruje, że nawet po zakończe-
niu pandemii nie zamierza 
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Koziorożec (22.12-19.01)
Nie myśl, że jakiś pro-
blem może Cię pokonać! 
Polepszające się relacje 
z partnerem dodadzą 
skrzydeł i wigoru! Dodaj 
do tego dbałość o swoje 
zdrowie, trochę ruchu 
na świeżym powietrzu, 
a marzec zleci przyjem-
nie i szybko!

Rak (21.06-22.07)
Zmień coś w swojej ruty-
nie, niech marzec stanie 
się miesiącem pełnym 
kreatywnych zawirowań! 
Poświęć też więcej czasu 
partnerowi lub przyjacio-
łom, ostatnio czują się 
odtrąceni i mniej istotni. 
Jeżeli poszukujesz pracy, 
spodziewaj się interesu-
jącej oferty.

Lew (23.07-22.08)
Chcesz mieć kontrolę nad 
wszystkimi, ale nie zapo-
minaj, że Byk i Skorpion nie 
dadzą sobie w kaszę dmu-
chać! Pilnuj tego, co może 
dotyczyć Cię osobiście, 
a resztę puść w niepamięć. 
Konflikt w pracy potrwa 
jeszcze chwilę, rozwiązanie 
go nie wniesie istotnych 
zmian, także nie przykładaj 
zbyt dużej uwagi do obra-
żonego współpracownika.

Panna (23.08-22.09)
SOS! Ziemia do Pan-
ny! Wróć na chwilę do 
świata  rea lnego ,  bo 
czeka tu kilka wyzwań. 
P e w n o ś ć  w  s f e r z e 
pracy możesz zbudo-
wać tylko wtedy, gdy 
skupisz na niej uwagę 
dłużej niż na kwadrans. 
Brak funduszy? Nieba-
wem będzie lepiej!

Waga (23.09-22.10)
Burza emocji trwa! Tam, 
gdzie przyszłość spotyka 
przeszłość, szykują się 
miłosne nieporozumie-
nia. Jeśli wykażesz się 
pewnością siebie i przy-
wództwem, zatriumfu-
jesz. Inaczej po raz kolej-
ny stracisz to, nad czym 
już niegdyś pracowałeś. 
W sferze zdrowia pora 
na badania okresowe 
i powrót do treningu.

Skorpion (23.10-22.11)
Czas zacząć świętować 
nawet drobne sukcesy! 
Jeśli rozważasz działal-
ność dobroczynną, to 
doskonała forma samo-
realizacji na marzec! 
To też okazja, by wyjść 
z cienia i poznać no-
wych singli, a jeśli jesteś 
w stałym związku, by 
zacieśnić więzy nowym, 
wspólnym hobby.

Strzelec (23.11-21.12)
Bliskość i wzajemny sza-
cunek – tego Ci teraz 
potrzeba. Otwórz serce 
i otwarcie o tym powiedz, 
a partner przekona się do 
większej uczuciowości. 
Unikaj ludzi, którzy wy-
dają Ci się fałszywi, wśród 
nich czai się osoba goto-
wa zrujnować stabilność 
emocjonalną w nadcho-
dzącym czasie.

Wodnik (20.01-18.02)
Długo dawałeś z siebie 
sto procent ,  zwolni j 
obroty! Odpuść, a gwiaz-
dy same poprowadzą 
najważniejsze sprawy za 
Ciebie. Zbyt długo przed-
kładałeś swoją ciężką 
pracę ponad możliwości. 
Duża uczuciowość i go-
rąca namiętność rozpali 
serce Wodnika.

Ryby (19.02-20.03)
Czas realizacji celów po-
trwa jeszcze długo, więc 
nie spiesz się i po kolei 
kalkuluj zyski. Szukanie 
własnej korzyści to nie 
zawsze samolubność! 
Jeśli czujesz do kogoś 
miętę, nie kryj się z tym! 
Niech marzec będzie 
miesiącem pewności 
siebie!

Baran (21.03-19.04)
F o r t u n a  s p o g l ą d a 
w Twoją stronę! Roz-
ważasz rozmaite sce-
nariusze i bujasz głową 
w obłokach, co z kolei 
może odbić się na kom-
forcie snu. Oczyść gło-
wę ze zbędnych myśli 
i daj sobie przestrzeń 
na emocje tu i teraz!

Byk (20.04-20.05)
Czas podjąć decyzję! Nie 
można w ważnych kwe-
stiach balansować pomię-
dzy dwoma skrajnościami. 
Żadna z opcji nie przynie-
sie oczekiwanych rezul-
tatów od razu, ale jedna 
będzie ważną inwestycją 
w przyszłość. Stres może 
wpływać negatywnie na 
zdrowie, dlatego zadbaj 
o zbilansowaną dietę 
i jakość snu.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Odmienne poglądy nie są 
silnym fundamentem dla 
udanego związku, dlate-
go wszystkie nieścisłości 
wyjaśnij od razu! Bliskie 
osoby mogą nie zrozu-
mieć na początku Twoich 
dobrych intencji, ale daj 
im trochę czasu. 
Uwodzicielski wzrok nie-
znajomego intryguje, ale 
nie zbaczaj z miłosnego 
kursu!
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Dla wielu sympatyków spor-
tu muaythai to nadal egzo-
tyczna dyscyplina, znana 
bardziej pod nazwą tajskie-
go boksu. Ta odmiana sztuk 
walki bardzo szybko zdoby-
wa sobie jednak popularność 
na całym świecie. Między-
narodowa Federacja Muay-
thai Amatorskiego (IFMA) 
zrzesza aktualnie ponad 130 
krajowych związków, w tym 
39 europejskich. Przedsta-
wiciele PZM są przekonani, 
że w perspektywie kilku lat 
uda im się zbliżyć do takich 
państw jak: Francja, Szwecja 
lub Finlandia, gdzie funkcjo-
nuje po kilkaset klubów mu-
aythai. Kolejnych adeptów 
zachęcają do podjęcia tre-
ningów podkreślając, że jest 
to „sport honoru i wielkiej 

szlachetności, rycerski sport 
dla odważnych, którzy go-
towi są zaakceptować długie 
godziny treningu, żeby dojść 
do jak najwyższego poziomu 
w sztuce. Mało jest tak sku-
tecznych i spektakularnych 
dyscyplin, wymagających 
jednocześnie tak intensywne-
go zaangażowania. Przegrana 
nie jest hańbą, jeśli walczy się 
z całego serca”.
Przekonywać do muaythai 
nie trzeba Karoliny Zalew-
skiej, która miała już w swojej 
kolekcji mistrzostwo kraju 
i Puchar Polski, a teraz się-
gnęła po prymat na Starym 
Kontynencie. Złoto przy-
wiozła ze Stambułu, gdzie 
odbyły się Mistrzostwa Eu-
ropy IFMA 2022. W finale 
rywalizacji dzieci starszych 

REKLAMA

Honor, tradycja, szacunek, do-
skonałość i fair play – to pięć 
fi larów, na których swoją dzia-
łalność opiera Polski Związek 
Muaythai. W duchu tych war-
tości wychowywani są również 
zawodnicy trenujący w łódzkiej 
Szkole Sztuk Walki Warrior, 
prowadzonej przez Roberta 
Karpińskiego. Jedną z jego pod-
opiecznych jest 13-letnia Karo-
lina Zalewska, która kilkanaście 
dni temu zdobyła mistrzostwo 
Europy.
dni temu zdobyła mistrzostwo dni temu zdobyła mistrzostwo 
Europy.

wspaniała dziewczyna, która 
dodatkowo ma bardzo dobre 
wyniki w szkole. Codziennie 
wstaje o 5:00, aby przed lek-
cjami i innymi obowiązkami 
zrobić jeszcze trening biego-
wy. Chętnie też pomaga in-
nym – opowiada Karpiński.
Być może już wkrótce Karoli-
na będzie miała okazję zapre-
zentować swoje umiejętności 
na największej imprezie spor-
towej świata. Muaythai jest 
bowiem jedną z dyscyplin 
mających szansę znaleźć się 
w programie igrzysk olimpij-
skich. Trzy-
m a m y 
kciuki, 
by tak 
się sta-
ło! 
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Przed zawodniczką z Łodzi 
świetlana przyszłość
w sportach walki

w kategorii wagowej  do 60 
kg łodzianka zmierzyła się 
z Turczynką Elanur Akcą. 
W tym starciu reprezentant-
ka gospodarzy nie miała żad-
nych szans i przegrała walkę 
przed czasem. Złoto zawod-
niczki SSW Warrior było 
jednym z dziesięciu medali 
wywalczonych nad Bosforem 
przez reprezentantów Polski. 
Biało-czerwoni przywieźli 
do domu dwa złote krążki, 
trzy srebrne i pięć brązo-
wych. Sukces Karoliny spra-
wił ogromną radość m.in. jej 
klubowemu trenerowi, który 
podkreśla, że mistrzostwo 
Europy to nie przypadek, 
tylko efekt ogromnego zaan-
gażowania i tytanicznej pra-
cy wykonywanej przez jego 
podopieczną. – To naprawdę 

TME SMS ŁÓDŹ 3:2 ŚLĄSK WROCŁAW
SOKOŁY TORUŃ 5:3 TME ŁKH ŁÓDŹ

KS FUTSAL POWIAT PILSKI 1:1 WIDZEW ŁÓDŹ FUTSAL
PABIANICKI KLUB KOSZYKÓWKI 81:66 ŁKS COOLPACK

PIŁKAPIŁKA
NOŻNANOŻNA

HOKEJHOKEJ

SOKOŁY TORUŃ 4:1 TME ŁKH ŁÓDŹHOKEJHOKEJ

KOSZYKÓWKAKOSZYKÓWKA

FUTSALFUTSAL



15SPORT Poniedziałek, 7 marca  |  nr 27/2022 (110)

Mecz ŁKS-u z Koroną Kielce był 
zapowiadany jako spotkanie, 
które w końcu może odwrócić 
kartę. Nie odmieniło niczego. 
Rycerze Wiosny wciąż boryka-
ją się z brakiem skuteczności. 
W starc iu  z  k ie lczanami  n ie

oddali ani jednego celnego
strzału.

Mecz ŁKS-u z Koroną Kielce był 
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BEZ PRZEŁAMANIA

PAWŁOWSKI STRZELA
WIDZEW WYGRYWA

Antonio Domingueza, jed-
nak jego uderzenie minęło 
bramkę. Tuż przed końcem 
pierwszej części gry swoją 
szansę miał Adrian Danek, 
jednak jego strzał z dystan-
su obronił Kozioł.
Początek drugiej części me-
czu to kontynuacja ostrej 
gry. Efektem tego była dru-
ga żółta, a w konsekwencji 
czerwona kartka dla 
Zebicia. ŁKS od tego 
momentu poczuł wiatr 
w żaglach. Swoich szans 
próbowali Dominguez 
i Ricardinho, jednak pił-
ka mijała bramkę strze-
żoną przez Konrada Fo-
renca. Najlepszą okazję 
do objęcia prowadzenia 
gospodarze mieli w 79. 
minucie .  Do 
dośrodkowa-
nia  Pirulo 
d o s z e d ł 
Samu Cor-
ral, jednak 
j ego  s t rza ł 
wylądował na 

słupku. W ostatnich 5 minu-
tach meczu blisko szczęścia 
był kolejny raz Corral oraz 
Maciej Wolski, jednak ich 
strzały minęły bramkę. Bez-
bramkowy remis z Koroną 
jest 4. ligowym meczem 
ŁKS-u bez zwycięstwa.                      

PB

Bartłomiej Pawłowski przywitał 
się z kibicami Widzewa Łódź du-
bletem w meczu sparingowym, 
a teraz powtórzył tę sztukę 
w Olsztynie. Zespół Janusza 
Niedźwiedzia przywiózł do Łodzi 

komplet punktów.

To był czwarty mecz Widze-
wa ze Stomilem Olsztyn po 
reaktywacji łódzkiego klu-
bu, do której doszło w 2015 
roku. Pewna prawidłowość 
w piątkowy wieczór została 
zachowana: RTS znów wy-
grał i znów zachował przy 
tym czyste konto, śrubując 

bilans bramkowy 
w  t y c h  c z t e r e c h 

starciach do wyniku 
7:0. Lepszego rywala do 

rehabilitacji za porażkę w 
inaugurującym tegoroczne 
zmagania spotkaniu z Arką 
Gdynia (2:5) podopiecz-
ni Janusza Niedźwiedzia 
prawdopodobnie nie mogli 
więc sobie wymarzyć.
Spotkanie dobrze zaczę-
ło się dla gości ,  bo już 
w 8. minucie wynik meczu 

otworzył Bartłomiej 
Pawłowski. Podwyż-
szyć jeszcze przed 
przerwą mogli Ra-
dosław Gołębiowski 
i  Daniel  Tanżyna, 
ale dwa strzały lewą 
nogą tego pierwsze-
go i dwa uderzenia 
głową drugiego oka-
zały się nieskuteczne. 
W drugiej połowie 

byliśmy świadkami powtór-
ki z rozrywki, bo ponownie 
do siatki – szybko, bo już 
4 minuty po zmianie stron – 
trafi ł Pawłowski, wykazując 
się nie lada 
s p r y t e m 
w  p o l u 
karnym.
S t o m i l 
p r ó b o -
wał zagra-
ż a ć  b r a m c e 
Jakuba Wrąbla, 
ale do genialnej in-
terwencji zmusił gol-
kipera łodzian tylko raz – 
w samej końcówce spotkania. 
Widzew kontrolował mecz, 
który może okazać się tym, 
po którym czerwono-biało-
-czerwoni wrócą na ścieżkę 
zwycięstw. – Nie straciliśmy 
gola, ale to nie znaczy, że 
uniknęliśmy błędów. Zespół 
jednak stanął na wysokości 

zadania . 
Gratu lu ję 
p i ł k a r z o m 
z w y c i ę s t w a 
w trudnym me-
c z u  –  p r z y z n a ł 
na konferencji pra-
sowej szkoleniowiec 
J a n u s z  N i e d ź w i e d ź . 
Z jego byłym klubem, Gór-
nikiem Polkowice, widzewia-
cy zmierzą się w następnej 

kolejce.                          BS

Miedź Legnica 22 41:16 50
Widzew Łódź 22 39:26 42
Korona Kielce 22 28:20 37
Chrobry Głogów 22 25:18 35
Arka Gdynia 22 38:21 35
GKS Tychy 22 24:23 34
Podbeskidzie B-B 21 35:24 33
Sandecja Nowy Sącz 22 27:25 32
ŁKS Łódź 21 23:20 31
Odra Opole 22 29:30 30
Resovia Rzeszów 22 23:23 30
GKS Katowice 22 27:34 27
Skra Częstochowa 21 13:21 27
Puszcza Niepołomice 21 23:31 22
Zagłębie Sosnowiec 22 28:32 22
Stomil Olsztyn 21 22:38 17
GKS Jastrzębie 21 16:35 14
Górnik Polkowice 22 17:41 13
AWANS              BARAŻE              SPADEK

M     G   PKTTABELA FORTUNA 1 LIGA

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

56. Kozioł - 27. Bąkowicz, 5. Dą-
browski, 4. Monsalve, 88. Marci-
niak - 20. Pirulo, 10. Domínguez 
(65, 21. Ricardinho), 23. Kuźma 
(85, 98. Jurić), 19. Trąbka (65, 
7. Kowalczyk), 37. Janczukowicz 
(76, 11. Moreno) - 9. Corral (85, 
6. Wolski).

ŁKSŁKS

Zebić (59’) 

dośrodkowa-

jego  s t rza ł 

ŁKS KORONA
ŁÓDŹ KIELCE

FORTUNA 1 LIGAFORTUNA 1 LIGA

22. KOLEJKA22. KOLEJKA

0:0Po przerwie zimowej 
ŁKS zdobył 2 pkt
na 6 możliwych

czerwona kartka dla 
Zebicia. ŁKS od tego 
momentu poczuł wiatr 
w żaglach. Swoich szans 
próbowali Dominguez 
i Ricardinho, jednak pił-
ka mijała bramkę strze-
żoną przez Konrada Fo-
renca. Najlepszą okazję 
do objęcia prowadzenia 
gospodarze mieli w 79. gospodarze mieli w 79. 
minucie .  Do 
dośrodkowa-
nia  Pirulo 
d o s z e d ł 
Samu Cor-
ral, jednak 
j ego  s t rza ł 
wylądował na 
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byliśmy świadkami powtór-
ki z rozrywki, bo ponownie 
do siatki – szybko, bo już 
4 minuty po zmianie stron – 
trafi ł Pawłowski, wykazując 
się nie lada 
s p r y t e m 
w  p o l u 
karnym.
S t o m i l 
p r ó b o -
wał zagra-
ż a ć  b r a m c e 
Jakuba Wrąbla, 
ale do genialnej in-
terwencji zmusił gol-
kipera łodzian tylko raz – 
w samej końcówce spotkania. 
Widzew kontrolował mecz, 
który może okazać się tym, 
po którym czerwono-biało-
-czerwoni wrócą na ścieżkę 
zwycięstw. – Nie straciliśmy 
gola, ale to nie znaczy, że 
uniknęliśmy błędów. Zespół 
jednak stanął na wysokości 

zadania . 
Gratu lu ję 
p i ł k a r z o m 
z w y c i ę s t w a 
w trudnym me-
c z u  –  p r z y z n a ł 
na konferencji pra-
sowej szkoleniowiec 
J a n u s z  N i e d ź w i e d ź . 
Z jego byłym klubem, Gór-
nikiem Polkowice, widzewia-
cy zmierzą się w następnej 

kolejce.                          BS

STOMIL WIDZEW
OLSZTYN ŁÓDŹ

FORTUNA 1 LIGAFORTUNA 1 LIGA

22. KOLEJKA22. KOLEJKA

0:2
Pawłowski (8’) (49’) 

Czy wygrana ze Stomilem 
pozwoli wrócić

na właściwe tory?

Wrąbel - 27. Tanżyna, 15. Nowak, 
33. Kreuzriegler (90, 6. Mucha) 
- 23. Zieliński, 25. Hanousek, 
22. Kun, 97. Gołębiowski (70, 13. 
Terpiłowski), 77. Hansen (70, 8. 
Danielak), 92. Nunes (78, 9. Kita) 
- 19. Pawłowski (78, 17. Guzdek).

WIDZEWWIDZEW

BEZ PRZEŁAMANIABEZ PRZEŁAMANIABEZ PRZEŁAMANIABEZ PRZEŁAMANIA

zały się nieskuteczne. 
W drugiej połowie 

BEZ PRZEŁAMANIABEZ PRZEŁAMANIA

gola, ale to nie znaczy, że 
uniknęliśmy błędów. Zespół 
jednak stanął na wysokości 
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Mecz ŁKS-u z Koroną Kielce był 

GKS Katowice 22 27:34 27
Skra Częstochowa 21 13:21 27

21 23:31 22
Zagłębie Sosnowiec 22 28:32 22Zagłębie Sosnowiec 22 28:32 22
Stomil Olsztyn 21 22:38 17
GKS Jastrzębie 21 16:35 14
Górnik Polkowice 22 17:41 13
AWANS              BARAŻE              SPADEK

i tylko szyb-
ka interwen-

cja Marka Kozioła 
uratowała gospo-
darzy przed utra-
t ą  b r a m k i .  Ł K S 
odgryzł się 3 mi-

nuty później. Wrzut-
ka Mateusza Bąkowicza 
z prawej strony została 
wybita na 20. metr, tam 
znalazł  się Jan Kuźma 
i  m o c n y m  s t r z a ł e m 
z pierwszej piłki postra-
szył bramkarza Korony. 
Na następną ciekawą akcję 
przyszło nam czekać aż 20 
minut. Po dośrodkowaniu 
z wolnego uderzał Piotr 
Malarczyk,  jego strzał 
obronił  Kozioł,  jednak 
przy dobitce Mario Zebi-
cia był bez szans. Radość 
Koroniarzy nie trwała 
długo, bo gwizdek sędzie-
go oznajmił, że strzelec 
był na spalonym. W 34. 
groźny strzał oddał Piru-
lo. Hiszpan dostał podanie 
z  lewego skrzydła  od 

P r z e d 
rozpo-

częciem 
m e c z u  o b i e 

drużyny solidarnie wyra-
ziły sprzeciw wobec ban-
dyckiego napadu Rosji 
na Ukrainę, stając wspól-
nie przy fladze naszego 
wschodniego sąsiada. 
Pierwszą połowę najlepiej 
opisuje stare piłkarskie 
powiedzenie – typowy 
mecz walki. Dużo gry 
w środku pola, przepy-
chanek i fauli.  Jednak 
zaczęło się bardzo obie-
cująco. Już w 2. minucie 
Jewgienij Szykawka wy-
przedził Nacho Monsalve 
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ŁÓDZKA POGODYNKA
5°C

07.03
PONIEDZIAŁEK Imieniny 

obchodzą:
Eugeniusz, Tomasz,
Bazyli, Felicyta,
Nadmir, Paweł

4°C

08.03
WTOREK Imieniny 

obchodzą:
Beata, Julian,
Wincenty, Antoni,
Apoloniusz, Feliks

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

DZIADOWSKA SPÓŁKADZIADOWSKA SPÓŁKA
Trwa właśnie druga edy-
cja akcji „Dumni z zale-
wajki”, czyli najbardziej 
łódzkiej zupy, która ma 
wiele przepisów, odmian 
i smaków. Pisaliśmy już 
kilka razy o rodzimej, ro-
botniczej kuchni, w której 
królowały proste potra-
wy i różnego typu tzw. 
cienkie dania i bezmięsne 
zupy. Barszcze wszelkiej 
maści, berbelucha, dziad, 
fifka to tylko niektóre 
określenia łódzkich pole-
wek. We wspomnieniach 
łodzian spotkać można 
jeszcze jedną oryginalną 
nazwę zupy gotowanej 
z różnych warzyw, ale 
z przewagą kapusty. 
To właśnie „dziadow-
ska spółka”, czyli jedno 

z ubogich, popularnych 
dań. 
Zwykły kapuśniak był 
z  r e g u ł y  p o d a w a n y 
z ziemniakami osob-
no, natomiast dziad był 
gotowany z kartoflami 
w środku. Dziadowska 
spółka pewnie miała kil-
ka wariantów, ale „ślepy 
kapuśniak”, jak też mó-
wiono, razem z warzy-
wami dobrze kompono-
wał się z dusichą (łódzka 
prażochą czy prażoki), 
czyli tłuczonymi ziem-
niakami z mąką i, co naj-
ważniejsze, okraszonymi 
słoninką lub skwarkami. 
Możemy być chyba także 
dumni z łódzkiej inwencji 
w sprawach kapusty i ka-
puśniaku… agr

ŁÓDZKIE GAWĘDYSTARA WIEŚ STARA WIEŚ 
I WÓJTOSTWOI WÓJTOSTWO
Dobra łódzkie składały się 
z miasta Łodzi, folwarku 
w Starej Wsi, czterech, 
a następnie trzech wsi: 
Wólki, Widzewa, Zarzewa 
(początkowo także ze Starej 
Wsi, która uległa wylud-
nieniu), kilku młynów oraz 
dużego obszaru leśnego. 
Na początku XVII w. znaj-
dował się w Starej Wsi fol-
wark dzierżawcy oraz dzie-
więć zagród chłopskich. 
Miejscowi chłopi starali się 
jednak przenosić do Łodzi 
i uzyskać prawa miejskie. 
Już w 1642 r. były tam tylko 
dwa gospodarstwa chłop-
skie, które na skutek znisz-
czeń wojennych uległy 

likwidacji. Stan ten prze-
trwał do drugiej połowy 
XVIII w. Natomiast nadal 
istniał dwór z folwarkiem, 
który był głównym ośrod-
kiem dóbr łódzkich. 
W końcu XVIII w. do fol-
warku starołódzkiego, zwa-
nego również starowiej-
skim, należało 111 morgów 
ziemi ornej (ponad 62 ha). 
Jego zabudowania składa-
ły się z dworku, służbówki 
oraz kilku budynków go-
spodarczych. Znajdował się 
on pomiędzy dzisiejszymi 
ulicami: Pomorską, Kiliń-
skiego, Północną i Solną. 
Osobnymi jednostkami 
gospodarczymi w obrębie 

Tuwim ma wiele twarzy. Kojarzony 
powszechnie także z wierszykami dla dzieci, 
ma w zanadrzu cały arsenał poetyckich 
środków wyrazu – od liryki po rewolucyjny 
i skandalizujący ton. Od delikatności po bardzo ostry język, 
od klasyka do kabareciarza. A wszystko to narodziło się – jak pisał 
w „Kwiatach polskich” – w latach młodzieńczych na przedwiośniu:

Rodzinne 
miasto

ŁODZIANIZMY

Powołanie
„Było to gdzieś na przesileniu
Zimy i wiosny nierychliwej,
w porze zamyśleń, rozleniwień
(…)
Rzucony na posępne tło
Szarości dżdżystej, dni bez słońca
O, gęsta mgło!O, gęsta mgło!
O, ćmiąca mgło!O, ćmiąca mgło!
O, dymna mgło! O, mgło bez końca!),O, dymna mgło! O, mgło bez końca!),
Czekał mój Pegaz bez zajęciaCzekał mój Pegaz bez zajęcia
Na cud, na dziw, na czar odklęcia,Na cud, na dziw, na czar odklęcia,
Na właśnie TĘ: znającą Słowo.Na właśnie TĘ: znającą Słowo.
Na właśnie TO: czyniące Słowo.Na właśnie TO: czyniące Słowo.

powszechnie także z wierszykami dla dzieci, 

„Było to gdzieś na przesileniu„Było to gdzieś na przesileniu

w porze zamyśleń, rozleniwieńw porze zamyśleń, rozleniwień
(…)(…)
Rzucony na posępne tłoRzucony na posępne tło
Szarości dżdżystej, dni bez słońca

Ławeczka Tuwima
Ławeczka Tuwima

sycznych dzieł literackich: 
„Popioły”, „Bramy raju”, 
„Wesele”, „Brzezina”, 
„Panny z Wilka”, „Ze-
msta”, „Pan Tadeusz”, no 
i oczywiście nominowana 
do Oscara „Ziemia obieca-
na”, która mocniej związa-
ła go z naszym miastem. 
W Alei Gwiazd przy uli-
cy Piotrkowskiej ma An-
drzej Wajda od 1998 roku 
swoją gwiazdę i wów-
czas nadano mu również 
godność Honorowego 
Obywatela Miasta Łodzi. 
Ma również tytuł doktora 
honoris causa PWSFTViT 
oraz UŁ. Ostatni film mi-
strza „Powidoki”, dedy-
kowany Władysławowi 
Strzemińskiemu, powstał 
również w naszym mie-
ście. Reżyser zainicjował 
powstanie istniejącego 

w latach 1972–1983 cenione-
go Zespołu Filmowego „X”, 
a także Mistrzowskiej Szko-
ły Reżyserii Filmowej utwo-
rzonej w 2002 r. 
Był senatorem I kadencji 
w latach 1989–1991 i kawa-
lerem wielu wysokich od-
znaczeń, m.in. Orderu Orla 
Białego, francuskiej Legii 
Honorowej czy japońskie-
go Orderu Wschodzącego 
Słońca. 
Był czterokrotnie żonaty, 
a ze związku z Beatą Tysz-
kiewicz ma córkę Karolinę. 
Od 1974 r. jego żoną była 
Krystyna Zachwatowicz. 
Andrzej Wajda zmarł 
9 X 2016 r. i został pochowa-
ny na Cmentarzu Salwator-
skim w Krakowie.   agr

GALERIA 
ŁÓDZKICH 
MURALI

Mural „Searching Safety” 
przy ul. Młynarskiej 15 
autorstwa izraelskiego artysty 
o pseudonimie DEDE

Kolejne wydanie 
w środę  9 marca

klucza łódzkiego były 
tzw. wójtostwo łódzkie 
oraz sołectwo zarzew-
skie. Dawne urzędy dzie-
dzicznych przedstawicie-
li samorządu miejskiego 
straciły z czasem swój 
charakter i przeobraziły 
się w małe dożywotnie 
dzierżawy, które nada-
wano protegowanym 
biskupa lub któregoś 
z dostojników kościel-
nych. Do wójtostwa łódz-
kiego należało pięć ła-
nów ziemi, a folwarczek, 
składający się z domu 
i kilku budynków gospo-
darczych, znajdował się  
w rejonie dzisiejszych ulic 
Sterlinga i Jaracza. agr

6 marca 1926 roku w Suwał-
kach urodził się Andrzej Waj-
da – reżyser fi lmowy i teatral-
ny, jeden z najwybitniejszych 
twórców polskiego kina. Pod-
czas okupacji żołnierz AK. 
W 1946 r. zaczął studiować 
malarstwo, które porzucił dla 
studiów reżyserskich w łódz-
kiej Szkole Filmowej. W 1954 
roku otrzymał dyplom reżyse-
ra i zrealizował pierwszy fi lm 
fabularny „Pokolenie”, którym 
zainicjował nowy nurt kine-
matografi i, tzw. szkołę polską. 
Jego fi lmografi a obejmuje 48 ty-
tułów fi lmowych, wielokrotnie 
nagradzanych na krajowych 
i międzynarodowych festiwa-
lach. 
Ma na swoim koncie naj-
bardziej prestiżową nagro-
dę Oscara, przyznanego mu 
w 2000 r. za całokształt 
twórczości. Niemal każdy 

z jego filmów był wy-
darzeniem artystycz
nym i wzbudzał gorące 
dyskusje, np. „Kanał”, 
„Popiół i diament”, 
„Lotna”, „Niewinni 
czarodzieje”, „Kra-
jobraz po bitwie”, 
„Korczak”, „Wielki ty-
dzień”, „Wszystko na 
sprzedaż”, „Polowanie 
na muchy”, czy „Tatarak”. 
Szczególne znaczenie miały 
dzieła zaangażowane politycz-
nie: „Człowiek z marmuru”, 
„Bez znieczulenia”, czy „Czło-
wiek z żelaza”, nominowany 
do Oscara i uhonorowany 
Złotą Palmą w Cannes, a póź-
niej „Katyń” i obraz „Wałęsa. 
Człowiek z nadziei”. Osob-
ny rozdział to adaptacje kla-

z jego filmów był wy-

sprzedaż”, „Polowanie 
na muchy”, czy „Tatarak”. 
Szczególne znaczenie miały 
dzieła zaangażowane politycz-
nie: „Człowiek z marmuru”, 
„Bez znieczulenia”, czy „Czło-
wiek z żelaza”, nominowany 
do Oscara i uhonorowany 
Złotą Palmą w Cannes, a póź-
niej „Katyń” i obraz „Wałęsa. 
Człowiek z nadziei”. Osob-
ny rozdział to adaptacje kla-

KARTKA Z KALENDARZAMISTRZ ANDRZEJMISTRZ ANDRZEJ

Andrzej Wajda w 1974 r. 
podczas kręcenia fi lmu pt. „Ziemia  obiecana“
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