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W numerze

Słowo wstępu
Inspiracje czają się 
wszędzie. Może nie 
zawsze są dla każde-
go takie same, ale jed-
nak mogą wyskakiwać 
jak przysłowiowy dia-
bełek z pudełka z naj-
mniej nieoczekiwanych 

miejsc i sytuacji. Do napisania wstęp-
niaka zainspirował mnie felieton Joan-
ny Delbar publikowany na łamach tego 
wydania. A rzecz jest o wdzięczności. 
Po przeczytaniu owej skondensowanej 
do kilkunastu zdań refleksji, a potem 
rozejrzawszy się wokół, łatwo będzie 
nam zauważyć, że to, o czym pisze au-
torka jest w naszej kulturze (a może 
głównie w kraju) czymś – delikatnie 
mówiąc – nieoczywistym. A jednak pa-
radoksalnie, wziąwszy pod uwagę ogól-
nie przyjęty kanon religijno-kulturowy, 
oczywiste być powinno. 

Osobiście zgadzam się z autorką w stu 
procentach co do jej przemyśleń. Co wię-
cej, bardzo lubię słuchać lub czytać o roz-
wiązaniach, które w prosty sposób poka-
zują, jak bez większego wysiłku sprawić, 
żeby jakość naszego życia stała się lepsza. 
To ważne, bo jakoś tak jest, że problemy 
zwykle same nas znajdują, więc… może 
warto spróbować posłuchać rad trenerki, 
coacha, specjalistki od zarządzania stre-
sem i mindfulness – koszty żadne, a zyski 
mogą być ogromne.   l

Miesięcznik „Zgierz – moja przestrzeń”, ISSN 2450-3770
ukazuje się od października 2015 r.
wydawca: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Długa 41A, 95-100 Zgierz,  
tel. 42 714 31 76, mail: mojaprzestrzen@umz.zgierz.pl
Redaktor naczelna: Renata Karolewska
Zespół stałych współpracowników:  
Jakub Niedziela, Emilia Antosz, Magdalena Ziemiańska, Maciej Rubacha 
Krzysztof Głowacki (foto), Joanna Syncerek (grafika)
Projekt graficzny, skład i łamanie: Tomasz Kuc
Druk: SILVERPRINT
Nakład: 3000 sztuk. Egzemplarz bezpłatny

Treści zawarte w niniejszym miesięczniku są chronione prawem 
autorskim. Wszelkie przedruki całych artykułów lub ich fragmentów 
możliwe są wyłącznie po uzyskaniu zgody wydawcy. Redakcja 
zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów w przekazywanych 
artykułach oraz zmian w tytułach i śródtytułach. 
Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia reklam i ogłoszeń, jeśli 
ich treść lub forma nie jest zgodna z linią programową lub charakterem 
miesięcznika (art. 36, pkt 4 prawa prasowego). Redakcja nie ponosi 
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Rok Starego Młyna

Mój Zgierz

D ługa 41A. Każdy zgierzanin interesujący się kulturą 
dobrze zna ten adres. Już także osoby spoza naszego 
miasta kojarzą nowoczesny wielokondygnacyjny bu-

dynek z ceglaną elewacją. W październiku minął rok, odkąd 
udostępniono mieszkańcom Stary Młyn – nową siedzibę Miej-
skiego Ośrodka Kultury. Otwarcie było huczne, jednak waż-
niejsze, że i kolejne miesiące przyniosły wysyp ciekawych ini-
cjatyw. Pokazy filmowe, spektakle teatralne, koncerty, stand 
up, warsztaty, festiwale, wystawy, spotkania biznesowe oraz 
jubileusze. Wykorzystywano pomieszczenia na wszystkich 
kondygnacjach, a także przestrzeń otaczającą MOK. Stary 
Młyn wciąż się zmienia i unowocześnia. Miłośnicy kultury sta-
le znajdują pretekst, by odwiedzać Długą 41a 😊

Po prostu wizytówka miasta. Gdy ekipa telewizyjnego programu „Budzi 
się ludzi” odwiedziła Zgierz, część zdjęć zrealizowano w Starym Młynie. To 
miejsce nie tylko funkcjonalne, ale również fotogeniczne.
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Renata Przemyk, Joanna Trzepiecińska, Kasia Moś, Baranovski, Józef Skrzek, 
Raz Dwa Trzy. Koncerty m.in. tych artystów odbyły się w sali widowiskowej 
Starego Młyna. Występowali bluesmani, hiphopowcy i stand-uperzy. Takiej 
sceny brakowało w Zgierzu.
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Dzięki Staremu Młynowi do Zgierza powróciły pokazy kinowe z prawdziwego 
zdarzenia. Kilka razy w tygodniu miłośnicy filmu zapraszani są do sali 
widowiskowej, dodatkowo w okresie letnim zorganizowano pokaz 
plenerowy Malinówki. Stary Młyn rozbudza apetyt na dobre kino.
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Imprezy od lat organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury znalazły się 
szczęśliwie na afiszu Starego Młyna. To m.in. przegląd filmów amatorskich 
„Ogień w głowie”, festiwal teatralny „Słodkobłękity” czy literacka „Stachuriada”.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra dla zgierzan już od kilku dekad. 
W 2022 roku siedzibą jej sztabu po raz pierwszy został Stary Młyn. Pod tym 
adresem zorganizowano m.in. orkiestrowe licytacje, koncerty i pokazy rycerskie.
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Bzurę i staw w parku miejskim czeka 
gruntowny remont

Za niemal 10 milionów złotych pozyskanych 
z programu Polski Ład firma z Trzebini – ta 
sama, która wyremontowała Malinkę – ure-
guluje koryto rzeki Bzury na odcinku od ulicy 
Barlickiego do 3 Maja, dzięki czemu między in-
nymi znikną betonowe płyty znajdujące się na 
brzegach. Zakres prac przewiduje też odmule-
nie dna i pogłębienie stawu w parku miejskim 
oraz budowę zbiornika retencyjnego. 13 paź-
dziernika 2022 r. została podpisana umowa na 
rewitalizację tych ważnych dla miasta wodnych 
obiektów. Zgodnie z planem, pierwsze miesią-
ce współpracy przeznaczone są na uzyskanie 
pozwoleń, wykonanie projektu i przygotowa-
nie wymaganej dokumentacji. Prace w terenie 
mają zakończyć się w połowie 2024 r. (rk)

Zgodnie z umową rzekę i staw znajdujące się 
w Zgierzu czeka remont, który poprawi nie tylko 
jakość zbiorników, ale też wzmocni ochronę 
terenów w centrum miasta przed zalewaniem
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Czerwone serca 
dla zgierzan
Kolejne metalowe czerwone serca na pla-
stikowe nakrętki stanęły na ulicach miasta. 
Tym razem jedno znalazło swoje miejsce 
przy Szkole Podstawowej nr 10, drugie przy 
„dwunastce”. Kolejne dwa pojawią się jesz-
cze w listopadzie, a na koniec roku, w grud-
niu jeszcze jedno. Łącznie na terenie miasta 
będzie 10 charakterystycznych serduszek.

Pierwsze stanęło w lutym 2021 r., a jego 
napełnianie przebiegało w takim tempie, że 
miejscy urzędnicy zdecydowali się na szybkie 
postawienie następnego. A ponieważ chary-
tatywna akcja zbierania nakrętek cieszy się 
dużym odzewem społecznym, więc z czasem 
pojawiały się kolejne. Miasto wspierane jest 
w akcji przez organizację odzysku odpadów 
Tom-Doleko-Ekola. (rk)

Do końca roku w Zgierzu będzie 10 metalowych 
serduszek na nakrętki
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Dzień drzewa w Miejskim 
Przedszkolu nr 8
Każda okazja, by zwrócić uwagę ludzi na po-
trzeby środowiska naturalnego, jest dobra. 
A im wcześniej stajemy się świadomi tych 
potrzeb, tym lepiej dla przyszłości planety. 
Podopieczni Miejskiego Przedszkola nr 8 
wzięli udział w wielu wydarzeniach przygo-
towanych na Światowy Dzień Drzewa. – Aby 
zwrócić uwagę dzieci na to, jak ważne są dla 
nas drzewa, zajęcia rozpoczęliśmy od eko-
logicznego pokazu mody. Dzieci przebrane 
w stroje z papieru pochodzącego z recyklingu 
wystąpiły przed przedszkolną publicznością – 
mówi koordynator akcji Jolanta Łęczewska. 
Później dzieci miały okazję posłuchać o tym, 
jak ważną funkcję pełnią w przyrodzie drze-
wa. Mogły również znaleźć odpowiedzi 
na tak ciekawe pytania, jak to czy drzewa 
śpią w zimę, czy potrafią strzelać, czy zwie-
rzęta mogą sadzić drzewa, co ma wspólne-
go papier z drzewami lub czym jest pomnik 
przyrody. Były też konkursy z nagrodami 

i możliwość udziału w sadzeniu jarzębowca 
i pigwowca w przedszkolnym ogrodzie.

Drzewa te zostały dodane do licznika innych 
drzew posadzonych w ramach ogólnopolskiej 
akcji 20-lecia Święta Drzewa Klubu Gaja. (rk)

Pokaz mody w strojach z ekologicznego papieru 
był jednym z elementów obchodów
Dzieci mogły wziąć udział w sadzeniu drzew
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Mikołajkowy 
Mietek Szcześniak
Na koniec roku Stary Młyn zaskoczy kolej-
nym występem popularnego artysty. Tym ra-
zem w świątecznej odsłonie zgierzanie będą 
mogli zobaczyć i usłyszeć Mietka Szcześnia-
ka. To artysta aktywny scenicznie od ponad 
30 lat, nadal ceniony i lubiany przez publicz-
ność. – Jesteśmy przekonani, że bilet na ten 
koncert może być trafionym prezentem miko-
łajkowym – mówi Karolina Miżyńska, dyrek-
torka MOK, która odsyła na stronę www.
starymlynzgierz.pl po szczegóły dotyczące 
wydarzenia. Koncert odbędzie się 10 grud-
nia o godzinie 19.00, a bilety w cenie 70 zł 
można już teraz kupić on-line lub osobiście 
w siedzibie MOK przy ul. Długiej 41A. (mz)
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Koncert Mietka Szcześniaka na świąteczną nutę 
odbędzie się 10 grudnia w Starym Młynie

Rekordowa zbiórka TPZ
Możliwe, że nie powinno rozpatrywać się 
dobroczynnych kwest w kategoriach sporto-
wych, jednak... każdy rekord cieszy. Podczas 
tegorocznej zbiórki Towarzystwa Przyjaciół 
Zgierza na odnowę zabytkowych nagrob-
ków oraz zapomnianych mogił osób zasłu-
żonych dla miasta zebrano aż 15 tysięcy 626 
złotych oraz 15 eurocentów.

Organizatorzy dziękują wrzucającym do 
puszek oraz kwestującym samorządowcom, 
społecznikom, nauczycielom i młodzieży 
szkolnej. Rekordowy wynik cieszy szczegól-
nie w kontekście niezbyt korzystnego układu 
dni wolnych. Zbierano datki w poniedziałek 
(31.10) i wtorek (01.11), podczas gdy część 
zgierzan odwiedzała nekropolie już w week-

end. Dziękujemy za wsparcie renowacji mo-
gił! Zgierzanie mają wielkie serca. (jn)

Zbiórki przeprowadzono na starym cmentarzu 
przy ul. Skargi oraz na cmentarzu ewangelickim
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Z życia miasta
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Ile węgla 
potrzebne 
zgierzanom?
Kończy się szacowanie ilości opału, który 
będzie można zamówić dla mieszkańców. 
Jednocześnie trwają rozmowy dotyczące 
form sprzedaży i dystrybucji opału. Dzia-
łania te mają oczywiście związek z przygo-
towaną przez Rząd RP ustawie o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego przez gospo-
darstwa domowe.

W tym momencie wiadomo na pewno, 
że jest limit sprzedaży węgla i że będzie on 
sprzedawany tylko osobom, którym przy-
sługuje dodatek energetyczny. – Wiemy, 
że będzie limit zgodny z zapisami projektu 
ustawy – do 3 ton na gospodarstwo domo-
we, które otrzymało w formie decyzji dodatek 
węglowy. Ceny też są znane i szeroko rozpo-
wszechnione w środkach masowego przeka-
zu – do 1500 zł dla samorządu i do 2000 zł 
dla tego końcowego odbiorcy – mówi Prze-
mysław Staniszewski, prezydent miasta 
Zgierza.

Opał można wstępnie zamówić przez te-
lefon, mailowo lub osobiście. Informacje na 
bieżąco są zamieszczane na stronie interne-
towej urzędu miasta. Deklaracja zapotrze-
bowania nie jest równoznaczna z zamówie-
niem. (rk)

Chęć zakupu węgla zgłosić można:
telefonicznie: 510 068 222, 42 714 32 20
e-mailowo: mczk@umz.zgierz.pl
osobiście: Urząd Miasta Zgierza, pl. Jana 
Pawła II nr 16, pokój nr 112

Święto 
Niepodległości na 
chopinowską nutę
Spośród wielu proponowanych możliwo-
ści uczczenia 104. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości warto skorzystać 
z oferty artystycznej Miejskiego Ośrodka 
Kultury. Placówka z siedzibą w Starym Mły-
nie zaprasza na Chopinowski Recital Forte-
pianowy, podczas którego wystąpi Tomasz 
Marut – uczestnik XVIII Konkursu Cho-
pinowskiego. To młody wrocławianin, lau-
reat wielu konkursów, w tym II nagrody na 
Międzynarodowym Konkursie Młodych Pia-
nistów „Arthur Rubinstein in Memoriam” 
w Bydgoszczy czy III miejsca na Concours 
International de Piano de la Ville de Gagny 
we Francji. Recital odbędzie się 12 listopada 
o godzinie 18.00. Bilety w cenie 50 zł można 
nabyć drogą internetową lub osobiście w sie-
dzibie MOK przy ul. Długiej 41 A. (mz)

W Starym Młynie zawisną 
„Myślokształty” Agnieszki Kaczmarek
Mieszcząca się w Starym Młynie Zgier-
ska Galeria Sztuki zaprasza na otwarcie 
i zwiedzanie kolejnej wystawy. 18 listopa-
da o godzinie 18.00 swoje malarstwo i gra-
fiki zaprezentuje Agnieszka Kaczmarek. 
Na wystawie zatytułowanej „Myślokształ-
ty” będzie można podziwiać wiele nowych 
prac artystki, a podczas wernisażu usłyszeć 
ich historie i motywy. Agnieszka Kaczma-
rek to absolwentka Instytutu Plastyki Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Częstochowie. Uzyskała dyplom z wy-
różnieniem z grafiki warsztatowej w pra-
cowni prof. Ryszarda Osadczego. Na co 
dzień uczy plastyki w Szkole Podstawowej 
nr 11 w Zgierzu.
 (mz)

„Zgierz-moje miasto” to jedna z najnowszych prac 
Agnieszki Kaczmarek

Zapaśnicy w formie
Kogo z nas jesienią nie opuszczają siły, tak 
że najchętniej nie wstawałby z łóżka? Aku-
rat naszych zapaśników ten problem nie do-
tyczy. Pod koniec października na międzyna-
rodowej VII Gali Zapaśniczej – Memoriale 
M. Płażyńskiego ekipa Zgierskiego Towarzy-
stwa Atletycznego rozbiła bank z medalami.

Młodzi sportowcy przywieźli z Pelplina 
trzy krążki złote (Jan Ciszewski kat. 36 kg; 
Witold Pawlik kat. 41 kg; Cyryl Kamiński 
kat. 52 kg), dwa srebrne (Marcelina Alwin-
gier kat. 38 kg; Kacper Szadkowski kat. 57 
kg) oraz pięć brązowych (Franciszek Barylski 
kat. 40 kg; Nina Majchrzak kat. 46 kg; Igor 
Kaczmarek kat. 44 kg; Maciej Słowiański kat. 
62 kg oraz Seweryn Nowicki kat. 68 kg).

Na imprezie pojawiło się ponad 200 za-
wodników i zawodniczek z Polski i z zagra-
nicy (Grecji, Mołdawii, Szwecji i Ukrainy). 
W kategorii chłopców drużynowo najlepsi 
okazali się zgierscy zapaśnicy! W tym sa-
mym czasie Mateusz Seliga (ZTA) wywalczył 
srebrny medal na Międzynarodowym Turnie-
ju w stylu klasycznym w Poznaniu. (jn)

Zgierscy zapaśnicy najlepsi w Pelplinie

ZT
A

Świąteczny 
konkurs 
wokalny
Centrum Kultury Dziecka zaprasza na 9. 
edycję kolędowego konkursu "Na świą-
teczną nutę". Jego celem jest podtrzyma-
nie tradycji i  promowanie uroku polskich 
kolęd i  pastorałek. Zgłoszenia wokalnie 
uzdolnionych dzieci oraz młodzieży przyj-
mowane są di 25 listopada. Przesłuchania 
odbędą się 9 grudnia w godzinach poran-
nych w  CKD (ul. Rembowskiego 17). Kon-
cert galowy dla laureatów oraz laureatek 
odbędzie się 20 grudnia w sali widowisko-
wej Starego Młyna (ul. Długa 41A).
Regulamin, karta uczestnictwa i szczegóły 
dostępne na stronie, ckdzgierz.pl w zakład-
ce konkursy. (rk)

Z życia miasta
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Monodram 
„Twarzą w twarz”
„Twarzą w twarz” w wykonaniu Ciesz-
ki Żółtko to monodram, który 8 paździer-
nika można było zobaczyć w Ewangelickim 
Kościele Opatrzności Bożej. Można powie-
dzieć, że monodram przeniósł publiczność 
w inną rzeczywistość – tam, gdzie codzien-
ność, marzenia i sukcesy konfrontują się 
z Jezusem. W trakcie przedstawienia wie-
lu uczestników spektaklu zadawało sobie 
pytania o wiarę i gotowość na spotkanie ze 
Zbawicielem. Publiczność była poruszona 
przesłaniem spektaklu i kościół opuszczała 
bardzo wzruszona.

Spektakl zainspirowany jest książką 
autorstwa Tima Stevensona „The Bema: 
A Story about the Judgement Seat of 
Christ”, a jego motto stanowi tekst z II Listu 
do Koryntian 5,10: „Wszyscy bowiem musi-
my stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby 
każdy odebrał zapłatę za to, czego dokonał 
w ziemskim życiu – dobrego czy złego”. (ea)
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Teatralny Zgierz

Kulturalny Stary Młyn

State Of Mind – jedyne takie 
wydarzenie dla zgierzan
W październiku zgierzanie mogli 

wziąć udział w niecodziennym 
wydarzeniu artystycznym, które 

zorganizowano w przestrzeniach Starego 
Młyna. Od parteru aż do galerii sztuki na 
trzecim piętrze miały miejsce wydarzenia 
muzyczne, performance i otwarcie wystawy 
dwóch zagranicznych artystów. Całość wyre-
żyserował i koordynował Jarosław Pijarow-
ski – awangardowy, interdyscyplinarny twór-
ca i założyciel Teatru Tworzenia, który „State 
Of Mind” traktuje jako prezent dla zgierzan.

Zapowiedzi tego wyjątkowego wydarzenia 
nie dawały jednoznacznej odpowiedzi na py-
tanie, czego świadkami będą jego odbiorcy. 
Wojciech Lachowski, gitarzysta, który współ-
tworzył widowisko, mówił, że będzie to jedy-
na w swoim rodzaju akcja, która nigdy się nie 
powtórzy, bo tak pracuje Pijarowski. On sam 
witał gości wydarzenia, grając „Wspomnie-
nia z Alhambry” (najsłynniejszy hiszpański 
utwór Francisco Tárregi). Kolejnym punk-

tem programu był koncert międzynarodowej 
grupy muzyków. Jednym z nich był Józef 
Skrzek, który oprócz gry na instrumentach 
klawiszowych, zaprezentował publiczno-
ści wzruszający utwór z tekstem niedawno 
zmarłej żony Aliny pt. „Zmartwychwstanie”. 
W kilku prezentowanych utworach grupy 
wokalnie porwała publiczność Karo Glazer, 
której głos brzmiący jak kolejny instrument, 
o niezwykłej barwie i szerokiej skali, dopeł-
niał dzieła, a czasami wywoływał dreszcze. 
Uwagę słuchaczy zwróciła również 17-letnia 
pianistka Hania Derej, która na co dzień 
komponuje i dyryguje, a pierwszą płytę z au-
torskimi utworami nagrała w wieku 11 lat. 
Innym muzykiem, który mógł wywrzeć wra-
żenie, był Arad Emamgholi, Irańczyk, który 
dał popis gry na dafie. Skład uzupełnili: Da-
riush Rasouli – ney, etniczne instrumenty 
progresywne, Karol Korniluk – gitara elek-
tryczna, Waldemar Knade – altówka, Krzysz-
tof Kapitan – instrumenty perkusyjne.

Po ponad godzinnym koncercie przepeł-
nionym światową muzyką etniczną uczestnicy 
wydarzenia zaproszeni zostali do Zgierskiej 
Galerii Sztuki, gdzie otwarto wystawę Pe-
tera Missinga (USA) i Alexandra Rodina 
(Białoruś). Otwarciu ekspozycji towarzyszyły 
kompozycje dwóch wymienionych wcześniej 
wirtuozów: Waldemara Knade (altówka) oraz 
Wojciecha Lachowskiego (gitara). Wystawę 
można było oglądać tylko kilka dni. Zwiedza-
jący byli pod wrażeniem mnogości elemen-
tów artystycznych zawartych w pracach, które 
z jednej strony zachwycały, a z drugiej przytła-
czały, pobudzając wyobraźnię i zmuszając do 
myślenia o ich znaczeniu. (mz)

Premiera spektaklu młodzieżowej 
grupy teatralnej MOK
3 grudnia to ważne wydarzenie w życiu te-
atralnym Miejskiego Ośrodka Kultury. Tego 
dnia w Starym Młynie odbędzie się premie-
ra spektaklu stworzonego przez młodzieżową 
grupę teatralną działającą w MOK-u od mar-
ca tego roku. Na scenie będzie można zoba-
czyć dwanaścioro młodych aktorów: Alicję, 
Lenę, Mateusza, Paulinę, Kaję, Maję, Anasta-
zję, Vladę, Ulę, Zuzię, Valerię i Karinę, którzy 
przedstawią autorski scenariusz pt. „Ziemia 
2.0”. Spektakl stanowi opowieść o kosmicz-
nej misji w poszukiwaniu alternatywnej pla-

nety, na którą będą mogli przenieść się miesz-
kańcy bliskiej ekologicznej katastrofy Ziemi. 
Dwójka śmiałków – pani kapitan i towarzyszą-
cy jej robot XS455 odwiedzają kolejne plane-
ty, dowiadując się coraz więcej… o ludziach. 
Przedstawienie powstało pod kierunkiem in-
struktorki MOK Anny Perek-Kowalskiej, pro-
wadzącej zajęcia teatralne. Spektakl rozpocz-
nie się o godzinie 18.00. Będą obowiązywały 
bezpłatne wejściówki, które wraz ze szczegó-
łowymi informacjami o wydarzeniu znaleźć 
można na stronie starymlynzgierz.pl. (mz)

Aktorzy młodzieżowej grupy 
teatralnej MOK (na razie jeszcze bez 
nazwy) podczas jednego ze spotkań
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Arad Emamgholi z Iranu dał popis wirtuozerskiej 
gry na dafie
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Hospicjum oddane do użytku
N iemal 30 lat od pomysłu do realizacji. 

To czas, którego potrzebowało zgier-
skie hospicjum stacjonarne im. Jana 

Pawła II, aby zaprojektować obiekt, zebrać 
środki na jego realizację, skompletować 
zespół i pozyskać kontrakt z Narodowego 
Funduszu Zdrowia na świadczenie usług. 
W ostatnich dniach października nastąpiło 
uroczyste otwarcie placówki przy Parzę-
czewskiej 70 z udziałem władz stowarzy-
szenia – organu założycielskiego hospicjum 
oraz przedstawicieli samorządów, w tym 
między innymi prezydenta miasta Zgierza, 
radnych miejskich i wojewódzkich.

W hospicjum znajdzie się miejsce dla 
32 podopiecznych cierpiących na choroby 
nowotworowe. Obiekt został wyposażony 
w najnowocześniejszy sprzęt i urządzenia 

medyczne. Na facebookowym profilu hospi-
cjum pojawiły się serdeczne słowa podzię-
kowania za pomoc: „Stało się to również 
dzięki Wam – każdej z osób, która choć raz 
wsparła akcję (zbiórki, licytacje) organizo-
wane przez stowarzyszenie. W listopadzie 
w obiekcie pojawią się pierwsi podopieczni 
cierpiący na choroby nowotworowe, będą 
mieli zapewnione świetne warunki, fachową 
pomoc i opiekę”. Dodajmy, że pieniądze na 
wsparcie hospicjum – prowadzenie części 
usług oraz dalszy rozwój infrastruktury – na-
dal są potrzebne. Placówka będzie potrze-
bować około 3,5 miliona zł rocznie na funk-
cjonowanie, ale pieniądze może pozyskiwać 
wyłącznie ze zbiórek, aukcji i konkursów. 
Wszystkie usługi hospicjum muszą być nie-
odpłatne. (rk)

O tym się mówi

Hospicjum stacjonarne w Zgierzu jest 
wyposażone w najnowocześniejsze sprzęty 
i urządzenia
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Kino w Starym Młynie

Zmodernizują kino dzięki 
dofinansowaniu z PISF
M OK Stary Młyn pod koniec paź-

dziernika pochwalił się uzyska-
niem dofinansowania z Polskiego 

Instytutu Sztuki Filmowej w aż dwóch prio-
rytetach: „Cyfryzacja kin” oraz „Moderni-
zacja kin”. Dzięki tym środkom całkowita 
wartość sprzętu zainwestowanego na po-
trzeby zgierskiego kina mieszczącego się 
w gmachu jednostki przekroczy 600 tysięcy 
złotych.

W kosztorysie obu złożonych projektów 
znalazły się takie elementy jak: projek-
tor cyfrowy, ekran i system nagłośnienia 
5.1, który będzie uzupełniał ten, który już 
znajduje się w sali widowiskowej Starego 
Młyna, a który również zakupiono z dofi-
nansowania zewnętrznego, czyli programu 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. – Do tej pory działające od mar-

ca kino funkcjonowało na wypożyczonym 
sprzęcie, co miało na celu zbadanie poten-
cjału, ale również upewnienie się, że kino 
w Zgierzu jest potrzebne i warto inwestować 
w tego rodzaju działalność kulturalną. To 
był również czas dla nas na naukę i wdro-
żenie obowiązków w tym zakresie – mówi 
Michał Falk, instruktor MOK i koordy-
nator pracy kina. – W ciągu najbliższych 
kilkunastu tygodni bywalcy kina w Starym 
Młynie poczują różnicę i jeszcze większą 
przyjemność uczestniczenia w projekcjach 
filmowych oferowanych przez MOK – doda-
je Falk. Zanim dojdzie do sfinalizowania 
zakupów, jednostka musi przeprowadzić 
aktualizację wniosków, a także przejść od-
powiednie procedury z zakresu zamówień 
publicznych. Uruchomienie nowego sprzę-
tu przewiduje się najpóźniej w pierwszym 

kwartale nowego roku kalendarzowego. 
Dofinansowanie w ramach priorytetów wy-
niosło 130 000 zł (Modernizacja kin) i 152 
385 zł (Cyfryzacja kin), co stanowi połowę 
wartości zakładanych wydatków. Drugą 
połowę pokryje budżet miasta w ramach 
wkładu własnego. (mz)

Zgierskie kino dzięki pozyskanym środkom jest 
coraz nowocześniejsze
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„Sokół” świętował 120-lecie
Mało jest w Zgierzu organizacji, które mogą 
pochwalić się taką historią. W ostatni week-
end października jubileusz 120-lecia święto-
wało zgierskie gniazdo Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół”. Organizacja dbająca 
o wychowanie w duchu patriotycznym i pro-
pagowanie sportu do tej pory aktywna jest 
w naszym mieście.

Obchody rozpoczęto mszą w kościele św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej, po niej człon-
kowie „Sokoła” i zaproszeni goście prze-
maszerowali ulicami Zgierza w kierunku 

Starego Młyna. W nowej siedzibie MOK 
zaprezentowano historię towarzystwa, 
wręczono wyróżnienia zasłużonym dla tej 
patriotycznej organizacji, nie zabrakło 
również części artystycznej. W jubileuszu 
uczestniczyli m.in. obecny prezes zgierskie-
go gniazda Marcin Szymke oraz prezesi ho-
norowi: Kazimierz Głowacki i Eugeniusz 
Szpakowski. Władze centralne towarzystwa 
reprezentował druh Damian Małecki. Wię-
cej o zgierskim „Sokole” w dalszej części 
miesięcznika. (jn)

Pamiątkowe zdjęcie na schodach kościoła św. 
Katarzyny
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Profilaktyka zdrowia

Tydzień zdrowia 
psychicznego w SP3
Ż yjemy w XXI w., epoce niesamowi-

tego rozwoju cywilizacyjnego, wirtu-
alnej rzeczywistości i ekspansji no-

wych mediów. Ale można też tak... Żyjemy 
w XXI w., epoce zbyt szybkiego tempa ży-
cia, ucieczki w świat gier, bombardujących 
nas zewsząd wiadomości. Jeździmy coraz 
lepszymi samochodami, ale mamy też co-
raz więcej problemów z odnalezieniem się 
w pędzącym świecie. Zaburzenia psychicz-
ne stają się jednym z głównych problemów 
zdrowotnych. Dotyczy to również najmłod-
szych pokoleń.

W Szkole Podstawowej nr 3 zorganizo-
wano w pierwszej połowie października 
Tydzień zdrowia psychicznego. Inicjatywa 
wyszła od pedagog SP3 Katarzyny Rete-
lewskiej i szkolnej psycholog Joanny Sowiń-
skiej. Odbyły się warsztaty, prelekcje, także 
spotkania indywidualne ze specjalistami 
zdrowia psychicznego. Co ważne, z zajęć 
skorzystać mogły trzy grupy: dzieci, rodzice 
oraz nauczyciele. – Zależało nam, by dzia-
łania podejmowane przez szkołę szły w parze 

z działaniami podejmowanymi przez uczniów 
i rodziców – mówi Katarzyna Retelewska. – 
Jeśli stworzymy korelację między wszystkimi, 
większa będzie szansa na powodzenie.

Z uczniami rozmawiano m.in. o tym, 
skąd biorą się emocje, jak rozpoznawać je 
u siebie i innych oraz jak sobie z nimi ra-
dzić. – W rodzinach coraz mniej jest czasu na 
rozmowę z dziećmi, natomiast duży wpływ na 
ich zachowanie mają media społecznościowe. 
To niebezpieczne – opowiada pedagog SP3. – 
Rodzice powinni też pamiętać, że dzieci więcej 
czerpią z podpatrywania naszego zachowania 
niż z tego, co do nich mówimy.

Do współpracy podczas Tygodnia zdro-
wia psychicznego zaproszono m.in. psycho-
terapeutów, lekarza specjalizującego się 
w psychiatrii dorosłych, specjalistkę terapii 
uzależnień, oligofrenopedagoga, a także 
kosmetolożkę. Znamienne, że większym 
zainteresowaniem cieszyły się spotkania 
indywidualne niż grupowe. Wciąż łatwiej 
rozmawiać o pomocy psychologicznej w ka-
meralnym gronie. Jednym z celów Tygodnia 

zdrowia psychicznego było przekonanie ro-
dziców, uczniów i nauczycieli, że w sięganiu 
po specjalistyczne wsparcie nie ma nic wsty-
dliwego.

Projekt został sfinansowany przez Gminę 
Miasto Zgierz (ze środków przeznaczonych 
na cele profilaktyczne) oraz przez Radę Ro-
dziców przy SP3 w Zgierzu. (jn)

Rozmowa z dziećmi. Skąd biorą się emocje i jak je 
nazwać...
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Kolejny 
nowy blok 
przy ul. Staffa
Dopiero co informowaliśmy, że miasto 
ogłosiło budowę komunalnego bloku przy 
Rembowskiego, a tymczasem w poniedzia-
łek 7 listopada kolejni mieszkańcy dosta-
li klucze do mieszkań w nowopowstałym 
bloku przy ul. Staffa 26B. W tej czterokon-
dygnacyjnej mieszkaniówce znajduje się 
20 lokali o powierzchni od 54 do 69 m2. 
To kolejna inwestycja zrealizowana przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Mieszkaniowej w ramach programu „Moje 
M – krok po kroku”.

Program – przypomnijmy – kierowany 
jest do osób zainteresowanych wejściem 
w posiadanie lokalu w systemie ratalnym. 
Lokatorzy płacą podwyższony czynsz, aby 
ostatecznie stać się właścicielem zajmowa-
nego mieszkania. Pierwszeństwo mają oso-
by już korzystające z zasobu komunalnego 
i regularnie opłacające czynsz lub oczekują-
ce na mieszkanie komunalne. Jednym z wa-
runków branych pod uwagę jest kryterium 
dochodowe.

W ostatnich latach spółka miejska wy-
budowała łącznie cztery bloki mieszkalne, 
w których znajduje się 96 lokali.

 (rk)

Remont

Przygraniczna się robi
P rzebudowa ulicy Przygranicznej prze-

szła ostatnio w kolejną fazę prac. Do-
kładnie rzecz biorąc, chodzi o dwu-

kilometrowy odcinek traktu: od ośrodka 
wypoczynkowego na Malice do ulic Szcza-
wińskiej i Fijałkowskiego. Za niemal 10 mln 
zł już została wykonana kanalizacja deszczo-

wa, a w najbliższych miesiącach powstanie 
asfaltowa jezdnia, chodnik, trawniki, ciąg 
pieszo-rowerowy, który połączy tereny re-
kreacyjne Zgierza: kąpielisko z parkiem. Pla-
nowane są również nowe nasadzenia drzew 
i krzewów. Oddanie zmodernizowanej ulicy 
planowane jest na początek 2024 r. (rk)

Zakończyła się budowa kanalizacji deszczowej w przebudowywanej ul. Przygranicznej
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MACIEJ RUBACHA

Gdy w odległym Saraje-
wie zastrzelono arcyksię-
cia Ferdynanda, przez Eu-
ropę przeszła fala krytyki 
i… entuzjazmu. Dziś może 
być nam trudno w to uwie-
rzyć, ale wiele osób czeka-
ło na tę wojnę, którą póź-

niej nazwano wielką lub światową. Czekali 
na nią również Polacy, dla których była to 
szansa na odzyskanie niepodległości. Szan-
sę tę widzieli u boku państw centralnych, 
czyli Niemiec, Włoch i Austro-Węgier. Pod 
auspicjami tego ostatniego państwa, pod 
dowództwem dawnego bojownika lewico-
wego podziemia Józefa Piłsudskiego zaczę-
to tworzyć Legiony Polskie. I w jej szeregi 
wraz ze sporą grupą młodych ludzi ze Zgie-
rza, z wielkim entuzjazmem do walki o od-
rodzenie ojczyzny, ruszyli Jan i Wincenty 
Świerczowie. Jednak tym razem to nie zna-
ny wszystkim międzywojenny prezydent jest 
bohaterem tej opowieści, tylko jego odważ-
ny brat.

Wincenty urodził się 2 października 
1897 r. w Łodzi. Ukończył siedmioklasową 
szkolę handlową. Wiosną 1913 r. wstąpił do 
Tajnej Organizacji Skautowej w Zgierzu. 
I właśnie wraz ze zgierskimi skautami, bę-
dąc jeszcze uczniem, trafił w grudniu 1914 r. 
pod komendę marszałka Piłsudskiego. Naj-
cięższe boje w Legionach Polskich stoczył 
Wincenty w kampanii pod Konarami. Służył 
wtedy w 1. plutonie 4. kompanii III batalio-
nie 1. pułku piechoty Legionów Polskich. 
Kilka dni przed ostatnią swoją potyczką 
napisał wzruszający list do swoich przyjaciół 

w rodzinnym 
mieście.

Poległ 22 
maja 1915 r. 
w lesie Ko-
z i k o w s k i m 
w gminie Kli-
montów. We-
dług przekazów 
rodziny miał 
z kilkoma le-
gionistami dostać 
się w okrążenie. 
Razem z nim był 
również Jan. Kiedy 
doszło do walki na 
bagnety z Rosja-
nami, zo-
stał ciężko 
ranny. Brat 
wyniósł go 

na własnych rękach z wrogich pozycji i do-
tarł do swoich. Wincenty miał jednak zbyt 
poważne rany i zmarł w szpitalu polowym. 

Pochowano go w jednej z kilku mogił na po-
bojowisku.

Jan za odwagę, jaką wykazał się na polu 
bitwy, ratując brata, został odznaczony naj-
ważniejszym polskim medalem wojskowym 
Virtuti Militari. Można go oglądać na wy-
stawie stałej zgierskiego muzeum opowia-
dającej o historii miasta.

W 1938 r. w ramach akcji urządzania 
cmentarza wojennego dla Legionistów po-
ległych w boju pod Konarami Wincenty 
Świercz został wraz z kolegami ekshumo-
wany i przeniesiony na nowe miejsce w Gó-
rach Pęchowskich. Pośmiertnie został od-
znaczony Krzyżem Kinoli Militari 5. klasy 
oraz Krzyżem Niepodległości, podobnie jak 
brat. l

Co za eksponat

Fotografia z czasów szkolnych – 
Wincenty Świercz po prawej

Wojenne pamiątki 
odwagi i braterstwa
Czasem, aby zobaczyć pełną historię, potrzebny jest nie jeden zabytek, 
a kilka – fachowo nazywa się to zespołem lub kolekcją. W zgierskim muzeum 
takich kolekcji znajdziemy wiele. Dotyczą one naszego miasta, mieszkańców, 
fabryk czy wydarzeń. Prezentowane w tym wydaniu zabytki to fragment 
historii rodziny Jana Świercza, wieloletniego prezydenta miasta. Kryje się 
w niej wzruszająca i smutna opowieść o burmistrzu i jego bracie Wincencie.
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Ostatni list Wincentego Świercza

Medal, który Jan 
Świercz otrzymał 
za uratowanie 
brata z rosyjskiego 
okrążenia
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Historie zgierskich 
cmentarzy (cz.1)
Aby zadumać się chwilę nad istotą przemijania, dotknąć historii, podziwiać piękno cmentarnej architektury, nie trzeba 
jechać aż do Warszawy na Powązki. W Zgierzu mamy piękne, stare cmentarze, a także miejsca zbiorowej pamięci.

REMIGUSZ MIELCZAREK

Ich poznawanie, spacer 
między zabytkowymi na-
grobkami, mogą dać zwie-
dzającym wiele satysfak-
cji. – Jeśli ktoś chce znaleźć 
najstarszy cmentarz w Zgie-
rzu, jeszcze z czasów śre-
dniowiecznej osady, trzeba 

pamiętać, że był on ulokowany wokół dzi-
siejszego Kościoła pw. Św. Katarzyny – wyja-
śnia Adam Zamojski, historyk, regionali-
sta, przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół 
Zgierza. Dziś jednak niewiele zostało z daw-
nych czasów. Wokół zgierskiej fary są pro-
wadzone prace archeologiczne, odkopa-
no nawet ludzkie kości, ale dostępnych 
turystom nagrobków raczej tam nie znaj-
dziemy. – Jako ciekawostkę dla miłośników 
zamierzchłej historii miasta mogę też powie-
dzieć, że na dawnych planach, jeszcze sprzed 
założenia nowej osady tkackiej w XIX wie-
ku, widnieje pierwszy cmentarz ewangelicki, 
istniejący w pobliżu dzisiejszej przychodni na 
ul. Łęczyckiej – opowiada pan Adam.

Stary cmentarz rzymskokatolicki
Aby cofnąć się w czasie i stanąć oko w oko 
z historią, musimy wybrać się na ulicę Ks. 
Piotra Skargi. Tam znajduje się najstar-
szy z istniejących cmentarzy zgierskich pod 
wezwaniem Świętych: Józefa i Wawrzyńca. 
Z zainteresowaniem słuchamy pana Ada-
ma, który zgromadził na temat nekropo-
lii wiele ciekawostek. – Pierwszy odnotowa-
ny w annałach miejskich pochówek odbył 
się tutaj w roku Umowy zgier-
skiej, w 1821. Już z tutejszą ka-
plicą cmentarną wiąże się pewna 
opowieść – mówi nasz przewod-
nik. – Ten niewielki kościółek 
powstał jeszcze w XVII w. i słu-
żył wcześniej jako kaplica szpi-
talna, później przeniesiona na 
cmentarz. Ale z zabytkowej bu-
dowli nic nie zostało, bo kapli-
ca doszczętnie spłonęła w 1987 r. 
Na miejscu spalonej świątyni po-
wstał jej współczesny odpowied-
nik.

Niedaleko wejścia na cmen-
tarz, tuż za kaplicą, znajduje się 
kwatera polskich żołnierzy po-
ległych lub zmarłych w szpitalu 
od ran w Wojnie Bolszewickiej 

1919-1920 r. A zaraz za nią kolejna, tym ra-
zem utworzona dla żołnierzy niemieckich 
poległych na początku I wojny światowej 
w tak zwanej Bitwie Łódzkiej 1914. W ostat-
niej alei, prowadzącej wzdłuż parkanu, znaj-
duje się kwatera Ofiar Września 1939 zapro-
jektowana przez zgierskiego artystę Jerzego 
Wieczorka.

Co ciekawe, na Starym Cmentarzu 
wciąż prowadzone są badania historyczne. 
Najnowsze odkrycia pozwoliły ustalić, że 
w Zgierzu spoczywają dwaj zasłużeni legio-
niści, kawalerowie najwyższego odznacze-
nia wojskowego Virtuti Militari za udział 
w kampanii bolszewickiej 1920 r. Wśród nich 
znajdują się Jan Teska oraz Leopold Pesz-
kowski, żołnierz słynnego pułkownika Beli-
ny, 1. Pułku Ułanów Józefa Piłsudskiego.

Na Starym Cmentarzu jest też kilka 
przedwojennych nagrobków urzekających 
architektonicznym pięknem. Wspomnij-
my choćby naturalnych rozmiarów pomnik 
dziewczynki Tereski Kausikówny, któ-
ra w latach 30. ubiegłego stulecia zginęła 
śmiercią tragiczną, tonąc w basenie Starej 
Łaźni. Zrozpaczeni rodzice wykonali dla 
niej grobowiec z czerwonego piaskowca. 
Ten sam materiał kamieniarski posłużył do 
produkcji nagrobków w centralnej części 
cmentarza: wykonanego w stylu Art-Deco 
(lata 20.) pomnika rodziny Kliszków. Jest 
też kilka późniejszych nagrobków zgierskich 
artystów: Władysława Rząba oraz rodziny 
Nawrotów.

Kończymy już zwiedzanie katolickiej 
nekropolii przy ul. Ks. Skargi, gdzie osoby 
szczególnie zainteresowane dziejami zgier-

skich parafii odnaleźć też mogą miejsca po-
chówku kolejnych tutejszych proboszczów, 
m.in. urzędującego najdłużej (40 lat!) opie-
kuna Parafii Św. Katarzyny księdza Anto-
niego Gabryelskiego, proboszcza w latach 
1856-96.

Cmentarz ewangelicki przy 
ul. Spacerowej
Potężną spuściznę historyczną zostawia po 
sobie w Zgierzu istniejąca tu od dawna pa-
rafia ewangelicka. Jej zabytkowy cmentarz 
przy ul. Spacerowej pochodzi z pierwszej 
połowy XIX wieku. To potwierdza wzrost 
znaczenia ówczesnego miasta jako osady 
tkackiej, której dużą część stanowiła prze-
cież napływowa ludność wyznania ewange-
lickiego, zarówno polska, jak i niemiecka. 
Potrzebny był cmentarz, którego pierwot-
ne wejście znajdowało się od strony dzisiej-
szej ulicy Dubois. Następnie nekropolię sys-
tematycznie powiększano, by zbudować 
nowe wejście, od ulicy Spacerowej – do dziś 
tu obecne. A nową bramę, o czym świad-
czy napis, postawiono piętnaście lat później, 
w 1885 r 

Nekropolia dwieście lat służy tutejszej 
społeczności ewangelickiej, choć od lat 
70. ubiegłego wieku są tam chowani rów-
nież katolicy. Niestety, część zabytkowych 
nagrobków uległa dewastacji po II woj-
nie światowej, bo duża grupa zgierskich 
ewangelików w 1945 r. wyjechała z miasta 
z obawy przed sowieckimi represjami. Zo-
stawili po sobie groby swoich przodków. 
Łatwo je odnaleźć, bo są okazałe i mieszczą 
się w pierwszych rzędach, przy głównych 

alejach. Odczytując inskryp-
cje sprzed dwustu lat, widzimy 
znane rody sukienników zgier-
skich: Borstów, Berneckerów, 
Krusche, Hoffmanów, Kunze, 
Moessów, Bredschneiderów 
czy Meissnerów (ci zostawili 
po sobie dwa potężne, żeliw-
ne sarkofagi z lat 40. XIX stu-
lecia). Od wschodniej strony 
nekropolii zlokalizowany jest 
niewielki cmentarzyk bapty-
stów, powstały tam w ostatnich 
latach XIX wieku. To pamiąt-
ka po nieistniejącej już parafii 
baptystycznej, której ostatni ży-
jący członkowie zintegrowali się 
z ewangelikami i życie religijne 
mogą prowadzić wśród nich. l

Na czasie
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Jubileusz

120 lat zgierskiego Sokoła
Narodzili się w czasach, gdy Polski nie było na mapach Europy. Stąd nacisk na propagowanie wartości patriotycznych 
i dbałość o tężyznę fizyczną młodego pokolenia. W międzywojniu Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” było jedną 
z najprężniej działających polskich organizacji, także w Zgierzu. Gniazda odrodziły się po zmianie ustrojowej 1989 r.

JAKUB NIEDZIELA

Historia nie jest nienaru-
szalną skamieliną, wciąż 
odkrywać można w niej 
nowe elementy. Przez lata 
za datę powstania zgier-
skiego gniazda Towarzy-
stwa Gimnastycznego „So-
kół” uznawano rok 1907. 

Nie dziwmy się, jeśli trafimy na tę datę wy-
grawerowaną na okolicznościowych tabli-
cach. 20 marca 1907 r. oficjalnie zatwier-
dzono statut zgierskiego gniazda. Dlaczego 
więc teraz świętowano w naszym mieście 
120-lecie sokolej organizacji? Miłośnicy lo-
kalnej historii dotarli w ostatnim czasie do 
informacji, że już w 1902 r. naczelnik Gene-
ralnej Guberni wyraził zgodę na działalność 
towarzystwa w Zgierzu. Świadczyć o tym 
mają dokumenty sporządzone w języku ro-
syjskim. Potwierdzałoby to znane wcześniej 
opowieści przedwojennych działaczy o ak-
tywności gniazda przed 1907 r.

W zdrowym ciele...
Niezmienny pozostaje kontekst powstania 
organizacji – Polacy czuli, że walka o własne 
państwo wciąż jest możliwa. Wzorując się 
na czeskich patriotach (a pośrednio na serb-
skich), stworzyli towarzystwo wspierające roz-
wój duchowy i fizyczny mieszkańców ziem 
polskich. Należało przygotować społeczeń-
stwo do odbudowy kraju. Tu hasło „Bóg, ho-
nor, ojczyzna” harmonijnie współgrało ze sta-
rożytną sentencją „W zdrowym ciele zdrowy 
duch”. Z jednej strony w zgierskim Sokole 
działały sekcje: gimnastyczna, piłki nożnej, za-
pasów, lekkoatletyczna, szermierki, boksu, te-
nisa stołowego czy przysposobienia wojskowe-
go (uczestniczyło w różnego rodzaju zajęciach 
sportowych ponad 200 osób). Równocześnie 
organizacja ściśle współpracowała z kościo-
łem, organizowała uroczystości patriotyczne, 
starała się propagować w młodym pokoleniu 
szacunek dla tradycji. Już po odzyskaniu nie-
podległości wielu zgierskich działaczy wzięło 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

Ślady istnienia przedwojennego „Sokoła” 
wciąż widoczne są w Zgierzu. Na budynku Po-
wiatowego Urzędu Pracy umieszczona została 
tablica informująca, że w tym miejscu istniało 
przed 1939 r. boisko towarzystwa. Wprawne 
oko dostrzeże również, że szyld z nazwą uli-
cy Piaskowej, sąsiadującej z PUP, opatrzony 
jest dopiskiem „dawniej ul. Sokoła”. Częścią 
zbiorów Muzeum Miasta Zgierza pozosta-
je sztandar „Sokoła” poświęcony w 1937 r. 
(używany wcześniej nie przetrwał do naszych 

czasów, zachowały się jedynie jego zdjęcia). 
Mało brakowało, a i ten uległby zniszczeniu 
w okresie II wojny światowej. – Uratował go 
jeden z członków towarzystwa. Wyniósł w ta-
jemnicy przed okupantem sztandary „Sokoła” 
i „Lutni”, umieścił w szklanym balonie i zako-
pał w ziemi na terenie Piaskowic – opowiada 
Kazimierz Głowacki, kierujący zgierskim 
„Sokołem” w latach 2001-09, obecnie hono-
rowy prezes towarzystwa. – Szczęśliwie zako-
pał dosyć głęboko, tak że nie trafili na sztandary 
Niemcy użytkujący gospodarstwo.

Sokół odrodzony
Pan Kazimierz w strukturach Towarzystwa 
Gimnastycznego działa już ponad trzydzieści 
lat. Uśmiecha się, że „Sokół” był mu chyba 
od zawsze pisany. Na początku lat 50. grywał 
w ping-ponga w budynku przy ul. Narutowi-
cza 12 – okazało się, że była to przedwojen-
na siedziba towarzystwa. Sportowcy, których 
jako młodzieniec podziwiał, występowali 
przed wojną w sokolich drużynach, a ulubio-
ny nauczyciel wf był naczelnikiem łódzkiego 
związku. W okresie PRL zakazano działalno-
ści towarzystwa, jednak przemiany ustrojowe 
umożliwiły reaktywację patriotyczno-sporto-
wej organizacji. W Zgierzu na początku lat 
90. „Sokoła” odbudowywali zarówno działa-
cze przedwojenni (m.in. Józef Rajski – pierw-
szy prezes odrodzonego gniazda, Józef Ma-
miński, Wiktor Bryszewski czy Zygmunt 
Cyrek), jak i osoby z młodszego pokolenia. 
Dobrym pomysłem było rozpoczęcie współ-
pracy ze szkołami. W popularnej „Budow-
lance” (gdzie nauczycielem wf był Kazimierz 
Głowacki) „Sokół” prowadził sekcję gimna-

styczną, koszykarską i piłkarską. Z biegiem 
czasu w „Ekonomiku” pod sokolim szyldem 
rozpoczęli treningi siatkarze, a w SP3 tenisi-
ści stołowi. W istniejącej ówcześnie SP7 (dziś 
to „duża” SP8) postawiono na wiele dyscy-
plin, wyróżniały się sekcja tenisa stołowe-
go oraz ziemnego. Do dziś przy ul. Leśmia-
na funkcjonuje kort oddany w użytkowanie 
towarzystwu. Na łamach lokalnych mediów 
wielokrotnie opisywano sportowe sukcesy 
sokolich sekcji, m.in. dobre występy młodych 
tenisistek czy osiągnięcia pingpongistów w li-
gach regionalnych. W Zgierzu czterokrotnie 
zorganizowano Międzynarodowe Mistrzo-
stwa Związku Towarzystw Gimnastycznych 
„Sokół” w Tenisie Stołowym (w tym premie-
rowy turniej w 2001 roku!). Lokalni zawodni-
cy zdobyli podczas wszystkich imprez blisko 
50 indywidualnych tytułów, drużynowo zgier-
ski „Sokół” wygrał aż osiem razy.

Tu i teraz
„Sokół” wciąż jest nieodłącznym elementem 
miejskiego krajobrazu. Delegacje w charak-
terystycznych mundurach i czapkach uczest-
niczą w patriotycznych uroczystościach, dla 
sympatyków organizowane są wigilie, wy-
cieczki i rajdy. Cyklicznie odbywają zajęcia 
dla dzieci: lekcje tenisa stołowego (SP3 i hale 
MOSiR) oraz tenisa ziemnego (kort przy 
ul. Leśmiana). W roku jubileuszu 120-lecia 
nowym prezesem zgierskiego TG został Mar-
cin Szymke, zastąpił na tym stanowisku Eu-
geniusza Szpakowskiego. Nowe władze za-
powiadają, że wkrótce przeniesiona zostanie 
siedziba gniazda, adres plac Jana Pawła II za-
mieniony ma zostać na ulicę Łąkową. l
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Rok 2010, budynek PUP. 
Działacze „Sokoła” przy tablicy 
poświęconej towarzystwu
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Jak rodziła się 
niepodległość w Zgierzu
Przez ponad 120 lat Polacy czekali na niepodległe państwo rządzone przez nich samych. Wyczekiwali go również 
mieszkańcy naszego miasta – Zgierza, który najpierw dostał się w ręce Prusaków, a potem pod zabór rosyjski. 
Przypomnijmy, jak wyglądały pierwsze chwile tej niepodległości w Zgierzu.

MACIEJ RUBACHA

Przez lata walki o wpływy 
w Europie i koloniach na-
rastało napięcie na arenie 
międzynarodowej. Dopro-
wadziło to do ogólnoświato-
wego kryzysu. Punktem za-
palnym okazały się Bałkany. 
„Wielka wojna”, jak ją wte-

dy nazywano, trwała od 28 lipca 1914 r. do 11 
listopada 1918 r. Wzięły w niej udział z jed-
nej strony kraje Ententy, tj. Wielka Bryta-
nia, Francja, Rosja, Serbia, Japonia, Włochy 
(od 1915) i Stany Zjednoczone (od 1917), a 
z drugiej Państwa Centralne, tj. Austro-Węgry 
i Niemcy wspierani przez Imperium Osmań-
skie oraz Bułgarię. Wielka wojna była totalna 
i powszechna. Pierwszy raz w historii ludzko-
ści naprzeciw siebie stanęły wielomilionowe 
armie wyposażone w nowoczesne rodzaje 
broni. Przyjmuje się, że po stronie Państw 
Centralnych zmobilizowano łącznie około 65 
mln żołnierzy, a po stronie Ententy przeszło 
42 mln. Można wręcz pokusić się o stwierdze-
nie, że była to wojna sprzymierzonych naro-
dów przeciwko innym. W wyniku trwających 
blisko cztery i pół roku zmagań poległo łącz-
nie około 8,5 mln żołnierzy, ponad 21 mln od-
niosło rany fizyczne, natomiast blisko 8 mln 
uznano za zaginionych. Była też jedną z głów-
nych przyczyn rewolucji lutowej i rewolucji 
październikowej w Rosji. W jej wyniku w Eu-
ropie środkowej i południowej powstały licz-
ne państwa narodowe. Wydarzenia wojenne 
miały także decydujący wpływ dla „Sprawy 
polskiej” – kraju, który po 123 latach znowu 
stanął na forum międzynarodowym.

Ta tragedia stała się jednak szansą na 
wolność dla Polaków. Tym razem głos zabra-
li zwycięscy alianci zachodni, w tym nowe 
światowe mocarstwo Stany Zjednoczone, 
którzy zdecydowanie wypowiedzieli się za 
koniecznością odrodzenia naszego kraju 
pomiędzy Rosją a Niemcami. W ten sposób 
Polska odzyskała niepodległość.

W naszym mieście tak samo jak i w ca-
łym kraju rozpoczęło się przejmowanie 
władzy i rozbrajanie wojsk okupacyjnych. 
W przededniu 11 listopada 1918 r. w Zgie-
rzu działała rada miasta wybrana pod 
niemiecką okupacją. Miała ona szerokie 
poparcie wśród przedstawicieli różnych 
stronnictw politycznych i organizacji spo-

łecznych. W tym czasie na terenie Zgierza 
działały liczne organizacje i instytucje, które 
walczyły w różny sposób o polskość, takie 
jak: Polska Organizacja Wojskowa, Towa-
rzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Zgierskie 
Harcerstwo, Koło Patriotów, Liga Kobiet 
oraz wiele innych o charakterze charytatyw-
nym i kulturalnym.

Już 12 listopada 1918 r. polskie władze 
wojskowe na czele z Józefem Piłsudskim mia-
nowały na komendanta Zgierza podkapitana 
Heidricha, natomiast władzę cywilną sprawo-
wała faktycznie rada miasta. W Magistracie 
odbyto się posiedzenie poświęcone zorgani-
zowaniu porządku w mieście, wydano także 
odezwę z apelem do mieszkańców wzywającą 
do zachowania spokoju i posłuszeństwa wo-
bec działań nowych władz. Było ważne z uwa-
gi na fakt, że duża część ludności Zgierza mia-
ła niemieckie korzenie i różne usposobienie 
do zmian. Obyło się jednak bez znaczących 
negatywnych wystąpień, ponieważ związki 
z miastem okazały się silniejsze niż te, które 
łączyły obcokrajowców z ojczyzną przodków.

Rozbrajanie niemieckiej załogi, którą 
stanowiły dwie kompanie piechoty i policja, 
również odbyło się bez rozlewu krwi. Na czele 
tej akcji stanęli członkowie zgierskiego POW 

oraz harcerze. Organizacje te prowadziły 
m.in. szkolenia wojskowe, a ich członkowie 
mieli bardzo wysokie morale. Ze strony spo-
łeczeństwa i władz miasta w pertraktacjach 
z niemieckim dowództwem brali udział: 
Oskar Gerlicz – ówczesny burmistrz Zgierza 
oraz Stefan Pogorzelski, dyrektor Państwo-
wego Gimnazjum im. Stanisława Staszica. Po 
przedstawieniu trudnej i skomplikowanej sy-
tuacji, w jakiej znalazł się niemiecki garnizon, 
zaproponowano, aby żołnierze przekazali 
broń i amunicję stronie polskiej w zamian 
za co będą mieli zagwarantowaną możliwość 
bezpiecznego wyjazdu do Niemiec. Równo-
legle pertraktacje z „Radą Żołnierską” (byli 
to zbuntowani żołnierze niemieccy, którzy 
nie uznawali swego dowództwa) prowadził 
także komendant POW Piotr Arndt. Per-
traktacje zakończyły się powodzeniem, woj-
sko niemieckie przekazało broń i opuściło 
Zgierz, co wywołało radość społeczeństwa. 
Zgierscy „peowiacy” i harcerze sprawnie za-
jęli posterunki w najważniejszych miejscach 
Zgierza, strzegąc porządku i bezpieczeństwa 
w mieście. Na szczęście udało się uniknąć 
rozlewu krwi. Był to początek bardzo trudnej 
niepodległości, którą zakończył feralny wrze-
sień 1939 r. l

Działo się w Zgierzu
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Zgierscy harcerze – to oni byli częścią 
oddziałów rozbrajających niemiecki 
garnizon w listopadzie 1918 r.

Członkowie zgierskiego podziemia 
niepodległościowego POW podczas szkolenia

Patrol niemiecki na ulicy 
Długiej w Zgierzu w okresie 
I wojny światowej

Unikatowe zdjęcie ze zbiorów rodziny 
Świerczów z przystrojonym z okazji 11 listopada 
budynkiem zgierskiego ratusza (lata 30 XX w.)
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DR KAZIMIERZ KUBIAK

Zacznijmy od 
samego słowa 
fabryka. Wy-
wodzi się z ła-
ciny, a tłu-
maczone jest 
i rozumiane 
jako „warsztat 

rzemieślniczy” lub miejsce bu-
dowy wraz z pracownikami oraz 
zgromadzonymi niezbędnymi 
materiałami, i surowcami. Kon-
sekwentnie budowniczy nazywa-
ni byli fabrykantami czy wytwór-
cami towarów. Podobnie zresztą 
nazywani byli rzemieślnicy czy 
kowale. Samo pojęcie fabryki 
ma wiele definicji sugerowanych 
przez historyków ekonomii, so-
cjologii i specjalistów od zarzą-
dzania przemysłem. Historyk 
ekonomii Paul Montous twier-
dzi, że „fabryka jest konsekwen-
cją faktu stworzenia maszyn. 
Zbudowanie narzędzi składają-
cych się z części i połączenie ich 
z centralną siłą mechaniczną wy-
maga lokalu, w którym możliwe 
jest ich funkcjonowanie pod nad-
zorem przeszkolonego persone-
lu. Ten lokal jest właśnie fabryką 
i nie istnieje żadna inna defini-
cja”. W propozycjach wyjaśnie-
nia, czym jest fabryka, ich auto-
rzy często wskazują, że jednym 
z ważnych elementów (choć nie 
jedynym) jest lokal fabryczny. 
Co ważne, wśród cech wyróżnia-
jących fabrykę wymienia się sto-
sowanie maszyn oraz urządzeń, 
bez których produkcja nie mo-
głaby istnieć. Inną cechą fabryki 
są również robotnicy zatrudnie-
ni do obsługi maszyn, zatrudnie-
ni na względnie stałych stanowi-
skach pracy według ustalonych 
zasad organizacji pracy. Warto 
zauważyć, że podział pracy, nie-
zbędne maszyny i siły mechanicz-
ne pojawiły się w fabrykach do-
piero w XVIII w., podczas gdy 
pierwsze proste maszyny, ta-
kie jak koła garncarskie, tokar-
ki, krosna były znane od wieków.

Max Weber, wybitny socjolog 
i historyk ekonomii, nie wiąże 
pojęcia fabryki z wykorzysta-
niem maszyn oraz siły mecha-
nicznej. Drugorzędne znacze-
nie przypisywał także zasadzie 
podziału pracy, gdyż ta zasada 
była znana i stosowana w sta-
rożytnym Egipcie i Grecji. Wy-
sunął śmiałą tezę, że fabryka to 
twór, który powstawał i rozwijał 
się równolegle obok istnieją-
cego rzemiosła i nakładczego 
systemu produkcji. Fabryka to 
– zdaniem Maxa Webera – „ka-
pitalistyczna organizacja proce-
su produkcji z wyspecjalizowaną 
i złożoną pracą ludzi wewnątrz 
warsztatów pracy przy wyko-
rzystaniu trwałego kapitału”. 
Gdy współcześnie rozmawiamy 
o fabrykach, mamy na myśli, że 
stanowią one przedsiębiorstwo 
lub zakład produkcyjny, w któ-
rym prowadzona jest masowa 
produkcja oparta na pracy ludzi 
przy użyciu niezbędnych maszyn 
i urządzeń.

Może powstać pytanie, dla-
czego w ogóle powstawały fa-
bryki? Jeżeli przyjrzymy się 
Anglii uważanej za kolebkę 
włókiennictwa, to zauważymy, 
że jedną z głównych przyczyn 
była demografia. Wraz z rosną-
cą liczbą mieszkańców rosło 
też zapotrzebowanie na wyroby 
włókiennicze. Drobni produ-
cenci nie byli w stanie zaspoko-
ić potrzeb rynkowych. Względy 
ekonomiczne sugerowały po-
trzebę połączenia różnych eta-
pów produkcji pod jednym da-
chem, co z kolei prowadziło do 
powstawania fabryk. Szukano 
także rozwiązań technicznych 
umożliwiających wzrost pro-
dukcji. Dla przykładu, James 
Hargreaves w 1764 r. stworzył 
„przędzącą Joasię” (spinning 
Jenny), a John Kay w 1773 r. 
zmodernizował warsztat tkac-
ki, wprowadzając „latające 
czółenko mechaniczne” (flying 
shuttle), które doprowadziło do 
rewolucji w tkactwie. Wprowa-

dzenie do fabryk maszyny paro-
wej jako siły napędowej maszyn 
otworzyło kolejne możliwości 
rozwoju przemysłu.

Wróćmy jednak do pytania 
zawartego w tytule. Czy moż-
liwe jest ustalenie, kiedy po-
wstała pierwsza organizacja, 
posiadająca cechy współczesnej 
fabryki? Większość historyków 
badających etapy rozwoju prze-
mysłu przyjmuje, że największy 
udział w pojawieniu się nowej 
organizacji produkcji, którą była 
fabryka, miało włókiennictwo. 
Jako przykład wskazywana jest 
wyspecjalizowana skręcalnia 
jedwabiu w Anglii. Otóż w hrab-

stwie Derby nad rzeką Derwent 
dwaj bracia: John i Thomas 
Lombe w 1772 r. zbudowali 
wielką, pięciopiętrową przę-
dzalnię, w której zatrudniono 
trzysta kobiet i dzieci. Koszty in-
westycje były na owe czasu nie-
zwykle wysokie i wyniosły pond 
trzydzieści tysięcy funtów, nie 
licząc kosztów magazynowania 
cennego surowca – surowego 
jedwabiu. Całkowite wydatki 
pokryte kapitałem kupieckim 
dały podstawę do uznania tego 
przedsięwzięcia za pierwsze 
przedsiębiorstwo kapitalistycz-
ne – fabrykę w dzisiejszym zna-
czeniu tego słowa. l

Przedsiębiorczość

Kiedy postała 
pierwsza fabryka?
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R E K L A M A

Festiwal poezji

Przed nami 
30. Stachuriada
P otrzebującym chwili wytchnienia od 

codziennej bieganiny być może przyda 
się weekend przepełniony poezją. Na 

takie zapotrzebowanie odpowiedź ma Stary 
Młyn, który w dniach 19-20 listopada orga-
nizuje kolejną edycję festiwalu „Stachura 
pozostałym”, zwanego Stachuriadą. Trady-
cyjnie w jego ramach odbędą się konkursy: 
dla piszących wiersze oraz dla śpiewających 
piosenki poetyckie, ale nie zabraknie rów-

nież kilku wydarzeń towarzyszących. W tym 
roku będą to koncerty lokalnych artystów 
(m.in. Anny Paszkowskiej, Jakuba Śmieta-
ny czy rapera Luzaka Tasaka) oraz zespołu 
Hernest. Dodatkowo odbędzie się pokaz fil-
mu „Edward Stachura z tego świata” połą-
czony ze spotkaniem z autorką dokumentu 
Teresą Kudybą. Szczegółowy program wyda-
rzenia znajduje się na stronach organizato-
ra. Wstęp bezpłatny. (mz)
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Ostrzeżenie!
W czwartek 8 grudnia do Zgierza przyjedzie 
Maria Peszek. Piosenkarka, aktorka, współ-
autorka wydanej w październiku książki 
„Naku*wiam zen”. Spotkanie z cyklu „Co za 
gość”. Filia biblioteki przy ul. Długiej 29a. 
Start o godzinie 18.00.
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W krainie słowa.  
Wizyta Filipa Łobodzińskiego
S woją aktywnością spokojnie mógłby 

wypełnić kilka życiorysów. Aktor dzie-
cięcy, dziennikarz, tłumacz, muzyk 

oraz popularyzator czytelnictwa. A także 
– o czym jako jedni z pierwszych dowiedzieli 
się zgierzanie – autor książki autobiogra-
ficznej oczekującej na publikację. Gościem 
Dyskusyjnego Klubu Książki naszej miej-
sko-powiatowej biblioteki był Filip Łobo-
dziński.

Do sali fili MPBP im. Prusa przyszło tego 
dnia tylu mieszkańców, że konieczne było 
dostawianie krzesełek. Dla części zgierzan 
pan Filip wciąż pozostaje małym Dudu-
siem z “Podróży za jeden uśmiech” czy Jul-
kiem ze “Stawiam na Tolka Banana”. Gość 
z sentymentem wspomina czas spędzony na 
planie filmowym, jednak nigdy nie myślał 
o kontynuowaniu kariery aktorskiej. – Nie 
zapałałem do tego miłością. Było to ciekawe, 
a nawet zaszczytne, bo prawdziwi artyści ekra-
nu, tacy jak Jacek Fedorowicz czy Alina Ja-
nowska, traktowali nas poważnie, a nie jako 
dziecięcy dodatek – mówi w rozmowie z mie-
sięcznikiem Filip Łobodziński. – Jednak nie 
porwało mnie to. Od początku pociągał mnie 
język, wybrałem studia filologiczne.

Związki pana Filipa z literaturą rozpisać 
można na wiele wątków. Od lat tłumaczy, 
m.in. powieści Arturo Pereza-Reverte'a, 

Mario Vargasa Llosy czy piosenki Boba Dy-
lana. Jest jednym z głównych popularyza-
torów twórczości Amerykanina (uhonoro-
wanego kilka lat temu literackim Noblem) 
także jako członek zespołu muzycznego 
dylan.pl. – Piosenka z ważnym tekstem, to 
właśnie Dylan wprowadził ją w obieg kultu-
ry popularnej – opowiada gość spotkania. 

– Udowodnił branży, że można dzielić się wła-
snymi refleksjami nad światem. Dał przykład 
innym m.in. Lou Reedowi, Nickowi Cave'owi, 
a w naszym pejzażu Muńkowi Staszczykowi. 
Chętnie tłumaczę piosenki stawiające cieka-
we pytania będące czymś więcej niż rytmiczną 
podpórką pod melodię. Nie wierzę, by mądre 
teksty potrafiły zmieniać świat, wiem jednak, 
że potrafią zmieniać poszczególnych ludzi.

Wiele osób pamięta telewizyjny program 
„Xięgarnia”, w którym Filip Łobodziński 
przedstawiał najciekawsze premiery książ-
kowe. Przy okazji omawiania tego wątku 
padło kilka gorzkich słów o współczesnych 
mediach, które nie znajdują czasu (a raczej 
ochoty) na promowanie kultury. W natłoku 
wydarzeń umykają na przykład premiery ta-
kich książek jak “Historia Opal. Pamiętnik 
rozumiejącego serca” Opal Whiteley – au-
tentycznej historii spisanej przez dziewczyn-
kę dorastającą na amerykańskiej prowincji. 
Filip Łobodziński fascynująco opowiadał 
o okolicznościach powstania i publikacji 
powieści, jest nie tylko tłumaczem “Histo-
rii Opal”, ale również pomysłodawcą jej 
polskiego wydania. Przy okazji zgierska 
publiczność dowiedziała się, że tłumacz 
przygotował autorską pozycję – zbiór histo-
rii z własnego życia i refleksji nad światem. 
Czekamy na premierę... (jn)

Dyskusyjny Klub Książki

Dla ucha i ducha

Laura Milczarek wystąpiła dla zgierzan
N a ten koncert czekali wszyscy miłośni-

cy talentu 10-letniej uczestniczki 5. 
edycji programu The Voice Kids Lau-

ry Milczarek. Dziewczynka wraz ze wspiera-
jącymi ją rodzicami i trenerką wokalną Julią 
Szwajcer zaskoczyła słuchaczy bogatym pro-
gramem eksponującym jej zdolności wokal-
ne, taneczne i muzyczne.

12 października salę widowiskową Starego 
Młyna szczelnie wypełnili fani programu te-
lewizyjnego, znajomi ze Szkoły Podstawowej 
nr 12, do której na co dzień uczęszcza Laura, 
a także rodzina i przyjaciele młodej wokalist-
ki. W programie występu znalazło się kilka-
naście utworów, które doskonale pokazywały 
możliwości sceniczne Laury i umiejętność 
odnalezienia się w każdym repertuarze: od 
piosenek współczesnych i popularnych, po-
przez aktorskie (dowodem był udany duet 
z 13-letnim łodzianinem Aleksandrem Malą-
giem), aż po klasyczne utwory Violetty Villas 
czy Czesława Niemena („Dziwny ten świat” 
Laura wykonała z inną uczestniczką The Vo-
ice Kids – Alicją Górzyńską). Na scenie po-

jawił się również gość specjalny, znamienity 
akordeonista Marcin Wyrostek, który dał po-
pis swojej wirtuozerskiej gry, a także wielo-
krotnie towarzyszył Laurze podczas występu. 
Listę gości scenicznych uzupełniły tancerki: 
Oliwia Szydłowska i Zuzanna Kapuściak 
i chórki: Antonina Witkosz i Zuzanna Ję-
drzejczak, a w finałowym występie, w piosen-
ce „Ramię w ramię” obok Laury pojawiła się 
jej trenerka wokalna Julia Szwajcer. Warto 
również napisać o konferansjerze Jakubie 
Michalskim, który w charakterystyczny dla 
siebie sposób poprowadził widowisko, za-
bawiając publiczność lekkimi i dowcipnymi 
tekstami, podtrzymując tym samym radosną 
atmosferę wydarzenia.

Na uwagę zasługują jeszcze kreacje Laury, 
które kilkukrotnie zmieniały się podczas wy-
stępu – jak na prawdziwą gwiazdę przystało. 
Już w programie telewizyjnym zdradziła, iż 
uczestniczy w procesie projektowania stro-
jów scenicznych, a tę inwencję można było 
zauważyć również podczas zgierskiego kon-
certu. Część dochodu z wydarzenia Laura 

postanowiła przekazać na rzecz zgierskiego 
schroniska dla zwierząt. Faktem tym dziew-
czynka wzbudziła jeszcze większą sympatię 
zgromadzonej publiczności, która z niecier-
pliwością będzie czekała na kolejne występy 
zdolnej zgierzanki. (mz)

Podczas finałowego występu obok Laury pojawili 
się Julia Szwajcer i Marcin Wyrostek, którzy 
wspólnie zaprezentowali niezapomniane show
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Filip Łobodziński w zgierskiej bibliotece przy 
ul. Długiej 29a
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Co za gość

Podczas majowej debaty w Starym Młynie 
mogliśmy usłyszeć, że Zgierz nie jest dla 
pani anonimowym miastem.
Mieszkałam długo w Łodzi, więc do Zgie-
rza się przyjeżdżało – na lody, na randki, 
podczas ucieczek ze szkoły. Później, gdy 
już studiowałam w Filmówce, chętnie foto-
grafowaliśmy Zgierz. Miasto miało charak-
ter przemysłowy i klimatem pasowało do 
naszych zainteresowań, wtedy modne było 
tworzenie etiud o tkaczkach, tkaczach, fa-
brykach. Nawet teraz, gdy zobaczyłam te 
kocie łby, te uliczki i domy wyglądające jak 
skansen, pomyślałam, że to piękne miejsce.

Słynny reżyser Stanisław Bareja w  swojej 
karierze nakręcił jeden film telewizyjny 
„Niespotykanie spokojny człowiek”. Aku-
rat w zgierskich plenerach i z Małgorzatą 
Potocką w jednej z głównych ról...
Pamiętam! Przyjeżdżaliśmy tu takim wiel-
kim samochodem, roburem, siedziało się 
w nim niewygodnie, jak na jakimś koźle. 
Choć auto było na tyle pojemne, że wiozło 
jednocześnie ekipę i sprzęt. Świetne były te 
zgierskie lokacje, a jednocześnie wszystko 
było blisko wytwórni filmowej.

Gdy przygotowywaliśmy opis zgierskie-
go spotkania, trudno było przypisać Pani 
jedno określenie. Małgorzata Potocka to 
jednocześnie aktorka, reżyserka, produ-
centka, dyrektorka teatru, fotografka... 
Skąd pani czerpie energię, aby zajmować 
się tym wszystkim?
Jedno jest baterią drugiego, jedno ładuje 
drugie. Jestem osobą pochodzącą z rodziny 
filmowców, a w kinie potrzebne są różne spe-
cjalności. Trzeba fotografować, pisać, grać, 
reżyserować – to wszystko było moim marze-
niem. Dlatego po skończeniu wydziału aktor-
skiego natychmiast przeniosłam się na reży-
serię filmową, a teraz dodatkowo zrobiłam 
doktorat na wydziale operatorskim. Zresztą 
to było moje pierwsze marzenie, zostać ope-
ratorem. Jednak mój tato skutecznie wybił mi 
je z głowy, w tamtym czasie to była zbyt trud-
na fizyczna praca, noszenie ciężkich kamer, 
ciężkich kabli itp. Teraz świat się zmienił, 
operator wykonuje raczej pracę koncepcyjną 
niż fizyczną. Oczywiście były okresy w moim 
życiu, gdy nie pracowałam tak intensywnie, 
choćby wtedy, gdy miałam depresję. Jednak 
gdy już zaczynam jedną aktywność, już rodzi 
się pomysł na drugą, a druga wyzwala kolej-
ną. Lawiruję między tymi światami i wtedy 
mam największą energię. Moje córki mówią: 
„Gdy ma jedną rzecz do zrobienia, na pewno 
ją zawali, gdy ma dziesięć, wszystkie wykona 
precyzyjnie”. I coś w tym jest...

Przyjazd do naszego miasta szczęśliwie 
zbiegł się z  premierą serialu platformy 
Netflix „Gang Zielonej Rękawiczki”. Ko-
media kryminalna o  trzech szlachetnych 
włamywaczkach zbiera dobre recenzje, 
ma też świetną oglądalność. Jak zostaje 
się gwiazdą Netflixa?
Casting do tej produkcji trwał naprawdę bar-
dzo długo. Wciąż powtarzam, że gdyby orga-

nizowała go jedna z naszych telewizji, nigdy 
by nas nie wybrano. Powiem delikatnie, tam 
sympatyzują w „innych” aktorkach, nie przy-
szłoby im do głowy, że przyszedł nasz czas. Ale 
to robili Amerykanie wraz z reżyserem Tade-
uszem Śliwą i nie interesowało ich, kto kogo 
zna, kto kogo popiera. Ważne było, jak wy-
padłyśmy na ekranie. Najpierw próbowałam 
do roli Alicji – hipiski, która się zajmuje ma-
gią i intuicją (postać odtwarzana przez Annę 
Romantowską - przyp.red). Ostatecznie za-
grałam Kingę – kobietę, która szaleje, tańczy, 
pali, pije, podrywa chłopaków. I bardzo mi się 
ta rola podobała! My się też świetnie dobra-
łyśmy życiowo, bardzo lubimy się prywatnie. 
Rzadko zdarza się, aby kobiety trzymały ze 
sobą taką sztamę, bo często rywalizują mię-
dzy sobą. A my stworzyłyśmy popisowy gang – 
w życiu i na ekranie. Zresztą z Anną grałam 
już w „Matkach, żonach i kochankach”, a te-
raz poznałyśmy Magdalenę Kutę.

Jedną z cech pani postaci, oprócz przebo-
jowości i seksapilu, jest niezwykła spraw-
ność fizyczna. To chyba łączy panią z  bo-
haterką?
Szpagat oczywiście bez dublerki wykona-
łam. To zresztą popisowy numer, mój wnu-
czek chwali się przed kolegami, że babcia 
potrafi go zrobić. Choć jestem po lekar-
skich zabiegach, to jednocześnie dużo ćwi-
czę, joga trzyma mnie w formie. Mam do-
brą kondycję, bo dbam o to, co jem oraz by 
wciąż być aktywną.

Nie ukrywa pani, że zdarzały się też w pani 
życiu momenty trudniejsze, związane 
z  rozpadami związków, depresją, choro-
bą. Podejrzewam, że wiele osób zwraca 
się z pytaniem, co zrobić, aby wszystko to 
przetrwać.
Wiele osób pyta mnie o radę. Ale zacznę od 
innego wątku – czytałam ostatnio, jakie za-
wody będą najpopularniejsze za trzydzie-
ści, za pięćdziesiąt lat. Wcale nie lekarze czy 
prawnicy, ale doświadczeni żywi ludzie, któ-
rzy będą w stanie opowiedzieć, jak przetrwać. 
Nie komputery wyznaczające biogramy, 
a żywi ludzie, którzy powiedzą, jak wykorzy-
stywać swoją wrażliwość, swój talent, co jest 
w naszym charakterze przeszkodą, a co zale-
tą. Choć nie skończyłam psychologii, zajmu-
ję się takimi działaniami naturalnie. Teraz 
centrum onkologiczne w Radomiu zaprosiło 
mnie, już po raz drugi, na swój kongres. Będę 
tam opowiadać o zdrowym trybie życia. Mia-
łam depresję, wiem, że ona się zdarza, ale 
panuję nad nią i dzielę się tą wiedzą. Jeżdżę 
z tzw. „pogadankami” dla kobiet w moim wie-
ku o tym, jak można się z tego wyrwać. Jak 
brać życie w swoje ręce, nie załamywać się, 
wierzyć, że jest w nas siła itd. Lubię to robić, 
mam wrażenie, że wielu ludziom zmieniłam 
życie, to mój mały, cichy sukces. To nie jest 
celebryctwo, sława, filmy i materiał na pierw-
szą stronę gazet. To mój mały świat, moja mi-
sja. I przysięgam, uwielbiam to robić. l

Rozmawiał Jakub Niedziela

Wielu ludziom 
zmieniłam życie
Bohaterką październikowej odsłony cyklu „Co za gość” była Małgorzata Potocka. 
Aktorka, reżyserka, fotografka, kobieta wprost przepełniona energią. Wizyta 
w naszym mieście zbiegła się z premierą serialu „Gang Zielonej Rękawiczki”. 
Pytaliśmy o hit Netflixa i… dzielenie się życiowym doświadczeniem.
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Małgorzata Potocka 
i wypełniona sala 
biblioteki



17

Lubię śpiewać 
o spełnianiu marzeń
Ola Cyrulińska ma dopiero 13 lat, ale już widać, że ma zadatki na gwiazdę. Podczas ostatniego Zakończenia Lata 
wygrała ogólnopolski konkurs wokalny Zgjeżogranie, dzięki czemu mogliśmy ją zobaczyć i posłuchać, jak śpiewa 
na scenie z Dawidem Kwiatkowskim. Nastolatka prócz talentu (pięciooktawowy głos) ma jeszcze dwie cechy, które 
mogą doprowadzić ją do sukcesu: ambicję i pracowitość. A to już nie tak częste zestawienie.

RENATA KAROLEWSKA

Ola nie tylko świetnie śpie-
wa, ale też bardzo dobrze 
się uczy. Będąc uczennicą 
ósmej klasy w SP nr 10 ma 
jedną z najwyższych śred-
nich – sporo powyżej piąt-
ki. I chociaż ma dużo nauki, 
to znajduje czas na naukę 

śpiewu u innej znanej zgierzanki Julii Szwaj-
cer, na zajęcia taneczne w Akademii Formy 
i Tańca Odoriko i na dodatkowe lekcje ulu-
bionego języka angielskiego. Po paru mi-
nutach rozmowy słychać, że mimo swojego 
bardzo młodego wieku, jest bardzo dojrza-
łą i świadomą dziewczyną. Ma swo-
ich idoli, wśród których chy-
ba najbardziej ceni Arianę 
Grande. Docenia też twór-
czość Eda Sheerana, Abby, 
Dawida Kwiatkowskiego i Sa-
nah. Tę ostatnią szanuje szcze-
gólnie za to, że nie poddawała 
się przeciwnościom. – Sanah 
nie dostała się do żadnego pro-
gramu talent show, ale się nie 
poddała, dalej tworzyła swo-
ją muzykę, a dzisiaj jest wielką 
gwiazdą, więc cenię jej determi-
nację. Moją idolką jest Ariana 
Grande. Ma świetny głos, wiele w życiu przeszła. 
Jej kariera bardzo mnie motywuje – mówi Ola.

Motywację znajduje zgierzanka również 
w swoim rodzinnym domu – w tym co robi, 
wspiera ją cała rodzina: rodzice, dziadkowie 
i dwa lata młodsza siostra Magda. Może też 
liczyć na swoje przyjaciółki i szkolnych ko-
legów oraz na nauczycieli. To jest dla niej 
bardzo ważne. – Przyjaciółki chodzą na moje 
koncerty i występy, lajkują moje posty, udostęp-
niają je. Po konkursie w parku miejskim do-
stałam mnóstwo wiadomości od znajomych, 
rodziny. Czułam się z tym super – opowiada.

Ola zapytana, od kiedy śpiewa, odpowia-
da, że od przedszkola, mimo że nikt w rodzi-
nie nie śpiewał z wyjątkiem prababci. Dziś 
nastolatka nie tylko interpretuje utwory 
innych, ale aranżuje gotowe podkłady, do 
których pisze własne teksty. Najbardziej 
lubi śpiewać o marzeniach i o ich spełnia-
niu. Pisze teksty, kiedy jest smutna i wesoła, 
zawsze, kiedy – jak mówi – ma natchnienie. 

Jej ulubionym 
gatunkiem jest 
pop, choć od 
pewnego cza-
su słucha też 
trochę rapu. 

Sama widzi, że się rozwija. Kiedyś 
słuchała prostych piosenek, ale z roku na 
rok sięga po coraz trudniejsze muzycznie 
i bardziej wyszukane utwory. W studiu Julii 
Szwajcer uczy się od 6 lat, gdzie między in-
nymi ćwiczy technikę śpiewu. Jednocześnie 
dwa-trzy razy w tygodniu trenuje taniec, 
z którym też jej nieźle idzie. W tym roku za-
tańczyła główną rolę na deskach Teatru Mu-
zycznego w Łodzi w spektaklu na motywach 
„Alicji w Krainie Czarów”, który wystawiło 
Odoriko. Nie dość, że zatańczyła Alicję, to 
jeszcze zaśpiewała swoją piosenkę. Jej po-
wieściową bliźniaczkę zatańczyła równie 
utalentowana siostra Magda. – To było bar-
dzo fajne doświadczenie, przeżycie, bo nigdy 
wcześniej nie miałam okazji śpiewać w praw-
dziwym teatrze swojej piosenki – mówi Ola.

W czasie, gdy powstawał miesięcznik, 
8 listopada 2022 r. dziewczynki wystąpiły po-
nownie w Łodzi. – Obie córki są bardzo zajęte 
– wchodzi w słowo towarzysząca rozmowie 
mama Beata. – Od zawsze, odkąd pamiętam 

staraliśmy się z mężem, żeby nasze córki od 
najmłodszych lat miały okazję spróbować róż-
nych aktywności. Były więc zajęcia wokalne, 
był taniec, narty (dziewczyny świetnie jeźdżą na 
nartach), dodatkowa nauka języków. Świetnie 
się to sprawdziło i dziewczyny rozwijają swoje 
talenty w tych kierunkach. Próbowaliśmy tak-
że gry w tenisa, jednak Ola sama przyznała, 
że to nie jest dla niej. Wspieraliśmy obie córki 
w ich wyborach i tak jest do dziś – mówi Beata 
Cyrulińska. – Madzia ma nieco inne zaintere-
sowania. Również sama zdecydowała, że chce 
tańczyć i rozwijać się plastycznie i artystycznie.

Jak rozwinie się kariera Oli – to za wcze-
śnie prognozować. Sama dziewczynka jest 
ostrożna w mówieniu o tym, co chciałaby 
robić w przyszłości i czy chce ją wiązać ze 
sceną. Na razie jest szczęśliwa, że może śpie-
wać, pisać piosenki i występować przed pu-
blicznością. Z drugiej strony jest niezwykle 
jak na swój wiek świadoma swoich niedostat-
ków. – W początkowym etapie mojego rozwoju 
miałam problem z rejestrem głowowym, jed-
nak dość szybko sobie z nim poradziłam przy 
wsparciu mojej trenerki Julii Szwajcer. Lubię 
tworzyć teksty swoich piosenek, zarówno w ję-
zyku polskim, jak i angielskim. Sprawia mi to 
ogromną frajdę i radość z tworzenia – mówi 
pięknym, radosnym głosem dziewczynka. l
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Poznajmy się

Ola Cyrulińska na 
scenie z Dawidem 
Kwiatkowskim po wygranej 
w ogólnopolskim konkursie 
wokalnym Zgjeżogranie

Ola z równie 
utalentowaną 
siostrą Magdą
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Wdzięczność – klucz do 
życiowej satysfakcji
Kto z nas zastanawiał się kiedykolwiek, z jaką myślą się budzi co rano? Czy jest to rodzaj narzekania: znowu 
muszę wstać do pracy, o rany, jak późno! Czy może w głowie wyświetla się lista spraw do załatwienia? A gdyby 
tak pierwszą rzeczą, której poświęcimy dosłownie minutę przed wstaniem z łóżka była wdzięczność za oddech, 
za życie, za ciepłą kołdrę, za wodę w kranie, za proste rzeczy, które stały się na tyle powszechne, że już ich nie 
dostrzegamy i nie doceniamy?

JOANNA DELBAR

Wyrażanie wdzięczno-
ści powszechnie kojarzone 
jest z dziękowaniem innym 
albo, co gorsza, z koniecz-
nością odwdzięczenia się 
za jakąś przysługę. Tymcza-
sem wdzięczność jako ele-
ment budowania silnej psy-

chiki to zauważanie wokół siebie małych 
rzeczy i tego, że nie wszystkim są one dane. 
Żyjąc w Europie, w naszej kulturze, przy-
zwyczailiśmy się do pełnych sklepów, wody 
w kranie, ciepłych mieszkań oraz tego, że 
mamy łatwy dostęp do komunikacji, Inter-
netu, rozrywek. Traktujemy te rzeczy jako 
coś normalnego, zapominając, że ciągle na 
świecie są ludzie, którzy muszą iść po wodę 
kilka kilometrów, żyją za równowartość na-

szych 200 zł przez cały miesiąc, a o Interne-
cie tylko słyszeli. Każdego dnia mamy wiele 
powodów do tego, aby odczuwać wdzięcz-
ność za setki małych codzienności. Tymcza-
sem ciągle narzekamy, a cieszą nas, i to tyl-
ko chwilowo, tylko wielkie, spektakularne 
sukcesy.

Specjalistą od wdzięczności nazwano Ro-
berta A. Emmonsa z Uniwersytetu Kalifor-
nijskiego, który przeprowadził setki badań, 
udowadniając, że wdzięczność jest podstawą 
poczucia szczęścia. Jego badania wykazały, 
że ludzie, którzy codziennie wieczorem za-
pisywali, za co danego dnia są wdzięczni, 
byli zdrowsi, bardziej odporni na choroby, 
lepiej sypiali, poprawie uległy też ich rela-
cje z najbliższymi, bo zaczęli ich zwyczajnie 
doceniać. Zatem ci z nas, którzy potrafią co-
dziennie zauważać powody do wdzięczności, 
są dużo bardziej zadowoleni ze swojego ży-

cia. Potrafią docenić to, co mają, dzięki cze-
mu są radośni, optymistycznie nastawieni 
i elastyczniej podchodzą do nagłych zmian, 
na zasadzie: nie mam czegoś albo coś mi nie 
wyszło, to nie szkodzi, mam za to inne rze-
czy.

Ktoś mądry kiedyś powiedział, że szczę-
ście jest czymś, co tworzymy, a nie czymś, 
co przychodzi samo. Budujmy zatem swoje 
dobre samopoczucie poprzez codzienne wy-
rażanie wdzięczności. Tak po prostu. Nikt 
nie musi być jej konkretnym adresatem. 
Poprzez takie ćwiczenie budujemy zadowo-
lenie z życia i stan dobrostanu, bo tak na-
prawdę potrzebujemy naprawdę niewiele do 
tego, by przywołać uśmiech na twarzy. l

Autorka artykułu jest wieloletnim szkoleniowcem, 
blogerką w zakresie zarządzania stresem, 

autorką strony http://zarzadzaniestresem.pl

Stawiam na jakość życia

A to ciekawe

Świat bez mięsa.  
Za 30 lat ludziom wystarczą glony
N iezwykle interesująca publikacja uka-

zała się w ostatnich tygodniach w jed-
nym z międzynarodowych czasopism 

naukowych. Według badań prof. Charlesa 
Greene’a z Cornell University w Nowym 
Jorku ludzkość już za niespełna 30 lat mo-
głaby pośrednio rozwiązać problem głodu, 
produkując w dużych ilościach zamien-
nik mięsa w postaci glonów. Jest to – jego 
zdaniem – wykonalne i możliwe, zwłaszcza 
że aż 40% masy tych organizmów stanowi 
białko. A poza tym zawierają one wszystkie 
niezbędne dla człowieka minerały, witami-
ny, aminokwasy i inne potrzebne składniki 
odżywcze. Temat podjął dziennik „Rzeczpo-
spolita”, w którym czytamy, że prof. Greene 
„wraz z zespołem naukowców przekonuje, 
że regiony przybrzeżne globalnego połu-
dnia mogą stać się spichlerzem świata przez 
kultywowanie glonów morskich. Glony 
miałyby wypełnić „lukę białkową” w diecie, 

a jednocześnie zmniejszyć negatywny wpływ 
produkcji żywności na środowisko. Badacze 
przekonują, że do 2050 r. glony zaspokoiły-

by „ponad 100 proc. globalnego zapotrzebo-
wania na białko”.

Temat żywności i żywienia jest od wielu lat 
bardzo ważny w pracach naukowych (rów-
nież w Polsce), a to chociażby dlatego, że we-
dług różnych szacunków na świecie głoduje 
od 800 do prawie 900 mln ludzi i wciąż sys-
tematycznie ich przybywa. Jest w tej sytuacji 
istotny paradoks – światowe zasoby żywienio-
we przekraczają o 100% potrzeby planety, 
a połowa światowej produkcji trafia na śmiet-
niki – podaje portal hungergeneration.com.

Jakie są szanse, że ludzkość faktycznie 
pójdzie w stronę ograniczenia produkcji 
mięsa, szczególnie wołowiny, w tak krótkim 
czasie – to trudno wyrokować. Niewątpliwie 
sytuacja wodna, jakość gleb i powietrza staje 
się z roku na rok coraz trudniejsza i rośnie 
liczba organizacji alarmujących o reformę 
przyzwyczajeń żywieniowych, szczególnie 
w bogatych krajach Europy i USA. (rk)

Glony mogą stać się rozwiązaniem dla głodu 
i niedożywienia na świecie
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Święta dziwne i dziwniejsze

Opowiedzą w telewizji 
jak zrobić kotlet z tramwajarza
Listopadowe święta? Kojarzą się ze zniczami, flagami i przemówieniami – jednym słowem ze sprawami dosyć 
poważnymi. A przecież, jak w każdym omawianym już miesiącu, można świętować w listopadzie również na 
wesoło, z nutką absurdu. Zresztą sprawdźmy sami...

Dzień kotleta schabowego 
(7 listopada)
Swoje święta mają: pizza, sushi, hambur-
ger, więc i tradycyjny schabowy nie może 
być gorszy. Szczególnie że z godnością oparł 
się "najazdowi" modnych potraw i wciąż po-
zostaje jednym z najpopularniejszych dań 
obiadowych. W pierwszym półroczu 2022 r. 
przez portal pyszne.pl zamawiano go ponad 
350 tysięcy razy! Do tego dochodzą kotle-
ty schabowe przygotowywane w domowym 
zaciszu przez żony, mamy i babcie. Wiele 
mówi się o kaloryczności tradycyjnego scha-
ba. Pamiętajmy, że samo mięso wieprzo-
we to wartościowe źródło składników od-
żywczych: białka czy witamin z grupy B. Nie 
przesadzajmy natomiast z grubością panier-
ki (z bułki tartej lub mąki), która lubi nasią-
kać podczas smażenia tłuszczem.

Dzień jeża (10 listopada)
Każdy zgierzanin powinien pamiętać o tym 
święcie! W końcu kolczaste zwierzę od lat 
jest symbolem promocyjnym naszego mia-
sta. Konkursy plastyczne, występy w przed-
szkolach i zabawne fotki z jeżowymi plusza-
kami to jedno. Pamiętajmy, że każdy może 
pomóc jeżom żyjącym w środowisku na-
turalnym – choćby poprzez pozostawienie 
kupki liści jako naturalnego schronienia. 
Dokarmiając kolczaste ssaki, wiedzmy, że 
zdrowa jest dla nich karma dla kotów. Ale 
nie krowie mleko!

Międzynarodowy dzień łamańców 
językowych (13 listopada)
W czasach zanikającej finezji językowej 
zastępowanej przez równoważniki zdań, 
memy i emotikony dobrze pamiętać, jak cie-
kawa jest to forma komunikacji. Do najpo-
pularniejszych łamańców językowych nale-
żą zdania: "stół z powyłamywanymi nogami" 
i "król Karol kupił królowej Karolinie korale 
koloru koralowego". Śmieszą, ale posiadają 
również walor edukacyjny, ucząc poprawnej 
wymowy i dykcji. Może pokusimy się o stwo-
rzenie lokalnego łamańca językowego? "W 
Zgierzu leży Jerzy, ku jeżowi nie bieży" :)

Światowy dzień telewizji 
(21 listopada)
Często wpatrywanie się w ekran uznawa-
ne jest za ogłupiające. Tymczasem Świa-
towy dzień telewizji ustanowiła Organiza-
cja Narodów Zjednoczonych, doceniając 

rolę, jaką pełni medium w propagowaniu 
ważnych kwestii gospodarczych, społecz-
nych i kulturalnych. Równo siedemdziesiąt 
lat temu uruchomiono pierwszy polski pro-
gram telewizyjny. Czasy się zmieniły, rozwój 
cywilizacyjny przyspieszył, jednak dla wielu 
gospodarstw domowych odbiornik tv pozo-
staje jedynym "oknem na świat". Patrz zda-
nie pierwsze...

Dzień tramwajarza (25 listopada)
Większość osób skojarzy Barbórkę z górni-
kami, ale kto słyszał, że Katarzynka dedyko-
wana jest tramwajarzom? Święta Katarzy-
na Aleksandryjska (tak, patronka naszego 
zgierskiego kościoła farnego) w szczególny 
sposób opiekuje się prowadzącymi te szyno-
we pojazdy. W 2021 r. przywrócono połącze-
nie tramwajowe Zgierz-Łódź, uśmiechnijmy 
się więc 25 listopada do motorniczego, wsia-

dając w "6" na placu Kilińskiego. Tym bar-
dziej że jest to zawód "odjechany", ale rów-
nież stresujący.

Dzień bez zakupów (26 listopada)
Nieprzypadkowo ustanowiony w okre-
sie przedświątecznej gorączki zakupowej 
i "czarnopiątkowych" obniżek cen. Kon-
sumpcjonizm to jedna z plag naszych cza-
sów. Kupujemy więcej, niż potrzebujemy, 
często popadając przy okazji w długi. Pomy-
słodawcy Dnia bez zakupów proponują, aby 
zaoszczędzony w ten sposób czas poświęcić 
na coś rozwijającego i odstresowującego, np. 
lekturę, uczestnictwo w wydarzeniu kultural-
nym, spotkanie z przyjaciółmi lub spacer. l

opracował: Jakub Niedziela

inspiracja: strona kalbi.pl

Uroczyste przywrócenie 
linii tramwajowej Zgierz-
Łódź. Grudzień 2021 roku
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REMIGIUSZ MIELCZAREK

Sroki to typowe ptaki śród-
miejskich parków. Cze-
mu tak bezpiecznie czują 
się w miastach? Otóż mają 
tutaj najmniej wrogów. 
W lasach, gdzie i większe 
drapieżniki występują czę-
ściej, sroczych gniazd jest 

niewiele. Tymczasem w samej Warszawie 
naliczono ostatnio aż 3500 par lęgowych – 
oczywiście w zgierskich parkach jest ich 
znacznie mniej, ale liczba daje wyobrażenie 
o skali zjawiska. A ponieważ sroka nigdzie 
nie wybiera się na zimę, koncentrując się na 
przetrwaniu trudnej pory roku w swoim ob-
szarze lęgowym, stąd powszechny jest widok 
srok przylatujących na śmietniska w poszu-
kiwaniu jedzenia.

Nie od zawsze w mieście
Zasiedlanie miast przez sroki to proces, któ-
ry trwa od mniej więcej pięćdziesięciu lat. 
Ptaki te nie boją się ludzi, bardzo szybko 
więc odkryły, że drzewostany miejskie są dla 
nich idealnym miejscem wyprowadzania lę-
gów. Równolegle z przenoszeniem się srok 
do miast obserwuje się znaczne zmniejsze-
nie ich populacji na wsiach i obszarach rol-
nych: ma tu zapewne znaczenie łatwość zdo-
bycia pożywienia w miastach. Inwazja jest 
do tego stopnia odczuwalna, że w niektó-
rych miastach prowadzi się zabiegi ograni-
czające zbyt duży rozród srok, ponieważ 
kradną one lęgi innych, mniejszych ptaków.

Sprytny drapieżnik
Sroki nie kapryszą przy jedzeniu. Są wszyst-
kożerne, choć w ich menu przeważa po-
karm mięsny. Chętnie łowią owady (zwłasz-
cza chrząszcze), ale także płazy i gryzonie, 
oraz ptasie jaja czy pisklęta. To ich prawdzi-
wy przysmak, sroki wręcz wyczekują wiosną 
na lęgi innych ptaków po to, by je wykradać. 
Lubią też rozmaite zboża i owoce. Żerują 
na ziemi, co tłumaczy ich zainteresowanie 
łatwym do zdobycia pokarmem, jaki stano-
wią odpadki. Nie pogardzi również padliną, 
przez co dla ludzi jest pożytecznym ptakiem.

Złodziejka błyskotek
A jak to jest z podkradaniem świecidełek? 
To zagadkowa sprawa, bo przecież wielo-
krotnie natykamy się na relacje, w których 
mowa o odkrywaniu w sroczych gniazdach 
wręcz skarbca, złożonego z kradzionej lu-
dziom biżuterii. Najnowsze badania wyka-
zują, że sroki wcale nie wykazują zaintereso-
wania przedmiotami błyszczącymi, a wręcz 
ich unikają! Być może mit o złodziejskich 
obyczajach srok wiąże się z inteligencją tych 
ptaków: sroki są bardzo ciekawskie, intere-
sują się wszystkim, co wyróżnia się w ich oto-
czeniu, nie tylko przez połysk czy kolor. Po-
trafią zbierać z ziemi różne przedmioty, być 
może w oczekiwaniu, że ich ciekawy wygląd 
to gwarancja nowego pożywienia. Ale po-
noć nie jest prawdziwa opinia o magazyno-

waniu w gniazdach przez sroki “kolekcjono-
wanych” błyskotek.

Opinia a status ochrony
Mimo niezbyt pochlebnych opinii, jakie są 
obecne wśród ludzi, ptaki te uznawane są 
za gatunek ważny dla zachowania równowa-
gi w środowisku naturalnym. Sroka została 

objęta częściową ochroną gatunkową. I cho-
ciaż trend liczebności jej populacji jest sta-
bilny, trzeba pamiętać, by samemu nie sta-
rać się go ograniczać. Nawet jeśli wydaje 
się nam, że w pobliżu (z powodu nadmier-
nej obecności srok) zniknęły nagle mniej-
sze ptaki, bez obaw: już niebawem przyroda 
sama wróci do równowagi. l

Bogactwo lokalnej przyrody

Sroka – spryciarz 
z opinią złodziejaszka
Biało-czarne pióra, długi ogon, głośny skrzek, maniery wszędobylskiego 
spryciarza. Sroka to ptak coraz bardziej powszechny w naszych parkach. Ma 
niezwykłą inteligencję, bo to przedstawiciel krukowatych. Ale ciągnie się za 
nią również mało nobilitująca opinia złodzieja świecidełek.

Sroki wcale nie wykazują 
zainteresowania przedmiotami 
błyszczącymi, a wręcz ich unikają

Ptaki te uznawane są za gatunek 
ważny dla zachowania równowagi 
w środowisku naturalnym
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REMIGIUSZ MIELCZAREK

Jeż ze Zgierza, tutejszy 
lokalny bohater, był już 
na naszych łamach z sym-
patią opisywany (Z-MP, 
lipiec 2021). Sęk w tym, 
że zgierski jeż czasem 
w oczy kole, może nie 
wszystkich, ale kolegów 

z miasta pod Zgierzem jak najbardziej. Pro-
fil tamtejszy na wiadomym kanale aż z gorą-
ca podskoczył, gdy mem się pojawił – a pod 
nim dyskusja. Łodzianie, portret jeża wy-
ciągnąwszy, jako żywo łodzianizacji Zgierza 
zażądali, jakoby w myśl idei repolonizacji 
postępując. Czemu łodzianie akurat Zgierz 
wciągać w swoje granice próbowali? Może 
i moglibyśmy się zastanawiać, gdyby nie fakt 
niezbity i dla wszystkich zgierzan oczywisty: 
kto swojego “local hero” nie ma, innym go 
zazdrości i – psim prawem większego – chce 
sobie przywłaszczyć.

Zgierzanie dziwić się nie powinni: kto 
na połowie jednorożca jeździ, wolałby się 
przesiąść na coś wygodniejszego. Nawet 
na kolczastym grzbiecie podróżować lepiej 
niźli na takim czymś, co to rozpędzić się nie 
zdąży, a już mu – pardon – zadka brakuje. 
A jak już ktoś poważnie rozmyśla o rozwo-
ju miasta, to wiadomo bez wątpienia, że na 
koniu o dwóch nogach daleko ujechać się 
nie da. Lepiej już, par excellence, na jeżu 
do przodu mknąć, niż wywalić się z jed-
norogiej bestii jeszcze przed pierwszym 
zakrętem. Jednorożec na bohatera Łodzi 
nie awansował i raczej nie awansuje. Nie 
ta liga, choć akurat łódzcy piłkarze (póki 
co) od zgierskich grają wyżej.

Łódź chcieć wciągać w siebie Zgierza nie 
powinna, choć zgierzanie dobrze pojmują 
jej zazdrość o lokalną maskotkę. Nie ta tra-
dycja! Zgierz był najpierw, w wieku XIII, 
a Łódź dopiero potem. Gdyby nie fart – i re-
fleks – kilku cwanych bogaczy, co się w porę 
z produkcji sukna na bawełnę przerzucili, 
wcale nie wiadomo, co z tą Łodzią by było. 
Najpewniej to samo, co ze Zgierzem: po 
cłach na sukno, wprowadzonych w Rosji 
przez cara wkurzonego na nas za powstania, 
Łódź by się zwinęła. W kłębek, jeszcze moc-
niej niż zgierski jeż. Ci, co w Łodzi maszyny 
do produkcji bawełny wstawiali w miejsce 
sukiennych, problemy z ruskim cłem chytrze 
przeskoczyli. Eksportowali tkaniny gdzie 
indziej. Takich cwaniaków w Zgierzu zabra-
kło – i tylko temu splotowi okoliczności Łódź 
zawdzięcza fakt, że się gigantycznie rozrosła. 
Nie tylko Zgierza kosztem, ale też i innych 
ówczesnych ośrodków sukienniczych, co się 
przestawić nie zdołały.

Także, za pozwoleniem, niech się Łódź 
od Zgierza odłodzianizuje – i za własnym, 

dobrze pomyślanym, bohaterem lokalnym 
się rozejrzy. Był już Ślepy Maks próbowa-
ny, kochankowie z ulicy Kamiennej, ten 
jednorożec nieszczęsny. Nawet cała ple-
jada wyszlifowanych pocieraniem w nosy 
gwiazd z pomników na Piotrkowskiej. Ja-
koś nie idzie. A jeż w Zgierzu ma się do-
brze, troskliwą opieką otoczony. I tak już 
zostanie. l

Remigiusz Mielczarek – dziennikarz, PR-owiec, 
rzecznik prasowy, muzyk, bloger…  

Urodził się i mieszka w Łodzi, ale od niedawna 
pracuje w Zgierzu. To mu pozwala inaczej 

spojrzeć na tutejszą grawitację.

O jeżu, lokalnym bohaterze, 
w krzywym zwierciadle wyświetlonym

Z Łodzi pod Zgierzem

REPERTUAR KINA
lliissttooppaadd  22002222

3 listopada - czwartek

4 listopada - piątek

6 listopada - niedziela

10 listopada - czwartek

13 listopada - niedziela

18 listopada - piątek

20 listopada - niedziela

11 listopada - piątek

17 listopada - czwartek

facebook.com/kinowstarymmlynie
Miejski Ośrodek Kultury 
Stary Młyn w Zgierzu
ul. Długa 41A

17:00      Ania (Język PL, biograficzny) 
19:00     Listy do M. 5 (PL, komedia)  

     Bohater (Napisy PL, dramat)17:00
19:30     Chrzciny (PL, komedia) 

10:00    Nel i tajemnica kurokota (Animacja)

12:00     Bella i Sebastian: Nowe pokolenie 

24 listopada - czwartek

15:00    Dziwny świat (Dubbing, animacja)

17:00    Dziwny świat (Dubbing, animacja)

19:30    Chrzciny (PL, komedia) 

bilety.starymlynzgierz.pl

17:00      Ania (Język PL, biograficzny) 
      (PL, komedia) 19:00 Listy do M. 5 

10:00 Nel i tajemnica kurokota (Animacja)      
12:00 Orlęta. Grodno ’39 (PL, wojenny)        

      14:00 Johnny (PL, komedia)

      (PL, biograficzny)  17:00 Ania 
      (PL, komedia)  19:00 Listy do M. 5 

17:00      Listy do M. 5 (PL, komedia)

19:00      Ania (Język PL, biograficzny) 

17:00      Ania (Język PL, biograficzny) 

19:00      Listy do M. 5 (PL, komedia) 

10:00     Orlęta. Grodno ’39 (PL, wojenny) 
12:00      Nel i tajemnica kurokota (Animacja) 

14:00      Johnny (PL, komedia)

17:00      Listy do M. 5 (PL, komedia)  
19:00      Ania (PL, biograficzny) 

     Bohater (Napisy PL, dramat)17:00
19:30     Chrzciny (PL, komedia) 

19 listopada - sobota

      12:00 Bella i Sebastian: Nowe pokolenie

25 listopada - piątek

15:00  Dziwny świat (Dubbing, animacja)

17:00  Dziwny świat (Dubbing, animacja)

19:30  Chrzciny (PL, komedia) 

26 listopada - sobota

27 listopada - niedziela

12 listopada - sobota

14:00      Listy do M. 5 (PL, komedia) 

Cennik biletów:
 Bilet normalny - 20 zł 
Bilet studencki - 18 zł
Bilet ulgowy - 16 zł
Ulgowe czwartki - 16 zł
  

20 listopada - niedziela

21 listopada - poniedziałek

     C’mon C’mon (lektor PL, dramat) 12:00

Internetowy mem, 
którego autor 
żąda łodzianizacji 
Zgierza 😊
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Sport

Siatkarze wracają na boiska
N a sobotę 12 listopada zaplanowano 

start rozgrywek ligi siatkarskiej Vol-
ley Zgierz. O mistrzostwo w nowym 

sezonie rywalizować będzie siedem drużyn: 
Terwo, Sparta Leśmierz, Grzmoty Harnol-
da, Wodzowie, Rąbień Style, Vabank oraz 
AKS Volley Łódź. Ekip jest mniej niż w po-
przednich, premierowych rozgrywkach. Jak 
tłumaczą organizatorzy ze Stowarzyszenia 
EZG - to następstwo koniecznego podnie-
sienia kwoty wpisowego (co wynika m.in. ze 
wzrastających cen wynajmu hali) oraz zmian 
zasad ligi.

W drużynach mogą występować zawodni-
cy, którzy ukończyli 15 lat. Gracz przypisany 
będzie do jednej ekipy, a transfery między 
zespołami możliwe będą jedynie w okienku 
trwającym od 1 do 14 stycznia 2023 roku. Po 
konsultacjach z siatkarzami organizatorzy 
wprowadzili natomiast częstszą możliwość 
„dopisania” nowych zawodników przed kolej-
kami. Podobnie jak w pierwszym sezonie na 
boiskach zobaczymy drużyny spoza naszego 
miasta. To znak, że siatkarska liga amatorów 
utrzymuje swój szerszy, regionalny charakter.

Przypomnijmy - w czerwcu 2022 roku, 
w finale premierowych rozgrywek, Sparta 

Leśmierz pokonała Terwo 3:1. Pojawi się 
więc w nowym sezonie okazja do rewanżu. 
W pojedynku o brąz ekipa Proteo zwycięży-
ła wtedy FC Osas 3:1. Ścisły finał ligi siatkar-
skiej włączono wówczas w obchody Święta 
Miasta Zgierza. - Drugi rok z rzędu podję-
liśmy się organizacji Amatorskiej Ligi Siat-
kówki w Zgierzu. To dla nas bardzo ważna 
inicjatywa, ponieważ po dwóch latach pande-
mii, siedzenia w domach i oglądania sportu 
wyłącznie w telewizji, postanowiliśmy zaprosić 
zgierzan i nie tylko do aktywności sportowej - 
mówi Jakub Kwiatkowski, koordynator ligi 
i członek Stowarzyszenia EZG - Siatkówkę 
w naszym kraju kocha niemal każdy i każdy 
może w nią grać. To dla nas wielka przyjem-
ność, że ludzie zbierają się w amatorskich ze-
społach, razem wypacają się na halach i czer-
pią radość z aktywnego wypoczynku.

Zmagania siatkarzy można śledzić w ko-
lejne weekendy: 12 i 26 listopada, a następ-
nie 3 i 10 grudnia. Wszystkie pojedynki ro-
zegrane zostaną na obiektach MOSiR przy 
ul. Wschodniej. Zwycięzcę sezonu 2022/23 
poznamy prawdopodobnie na przełomie lu-
tego i marca. Zapraszamy do kibicowania, 
wstęp na mecze jest wolny. (jn)Finałowe pojedynki pierwszego sezonu
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Na murawie i na hali
G dy w połowie października sportowe 

media podały informację, że trener 
IV-ligowego Boruty Piotr Szarpak bę-

dzie wspierany przez asystenta Marcina Wę-
glewskiego (pracującego przy ul. Wschod-
niej z rocznikiem 2012), od razu pojawiły 

się komentarze, że posada pierwszego z wy-
mienionych jest zagrożona. Mijający miesiąc 
rzeczywiście należał do wyjątkowo nieuda-
nych dla seniorskiej drużyny Boruty. W pię-
ciu kolejnych pojedynkach ligowych piłkarze 
wygrali tylko raz – 2:0 z Ceramiką Opoczno. 

W pozostałych meczach lepsi od zgierzan 
okazywali się gracze Orkana Buczek (1:3), 
AKS SMS Łódź (0:1), RKS Radomsko (0:2) 
i Sokoła Aleksandrów (0:2). W derbach po-
wiatu rozgrywanych w Aleksandrowie gole 
dla gospodarzy zdobywali Karol Pawlikow-
ski i Krystian Ślęzak – jeszcze w zeszłym se-
zonie piłkarze Boruty. Rewolucja kadrowa, 
która przed startem sezonu dotknęła klub 
przy ul. Wschodniej, od początku niepoko-
iła kibiców. Drużyna po 16 kolejkach plasuje 
się na 16. miejscu w IV lidze grupy łódzkiej 
(na 20 ekip). Przerwa po rundzie jesiennej 
będzie czasem poważnych dyskusji...

Na razie bezpieczne miejsce w tabeli ligi 
okręgowej zajmuje Włókniarz Zgierz. Gra-
cze z ul. Musierowicza w październiku wy-
grali z Iskrą Dobroń (4:1), Orłem Parzęczew 
(3:1) i Nowosolną Łódź (3:2). Punkty stracili 
zgierzanie w starciach z ŁKS III Łódź (1:6) 
oraz GKS Ksawerów (0:3). To akurat dwie 
najmocniejsze drużyny klasy okręgowej bie-
żącego sezonu. Podopieczni Marcina No-
wackiego przed końcem rundy jesiennej za-
grają na własnym boisku z Victorią Rąbień 
(weekend 12-13 listopada)

W październiku rozpoczęły się rozgryw-
ki II ligi futsalu, w grupie pierwszej o po-
wrót do wyższej klasy walczą gracze FC 10 
Zgierz. Rozpoczęli z impetem, gromiąc na 
hali MOSiR AZS AWF Warszawa 10:1. 
W kolejnym pojedynku zremisowali z ekipą 
Nowe Technologie Różyca 5:5. Zgierzanie 
rywalizują w grupie m.in. z Gattą Active 
Zduńska Wola, AZS SGGW Warszawa 
i Wenecją Pułtusk. (jn)

Futsaliści FC 10 (na pierwszym 
planie Arkadiusz Błaszczyk) chcą 
jak najszybciej wrócić do I ligi 
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MAGDALENA WOŹNIAK

Według badań przeprowa-
dzonych w Wielkiej Bryta-
nii, Stanach Zjednoczonych 
i Australii muzyka potra-
fi znacznie wpłynąć na po-
prawę naszego zdrowia psy-
chicznego.

Są badania, które do-
wodzą, że śpiewanie, granie lub słuchanie 
muzyki może poprawić samopoczucie i ja-
kość życia. Muzyka ma bardzo dobry wpływ 
na samopoczucie organizmów żywych (nie 
tylko ludzi). Zapobiega atakom paniki, sto-
sowana jest nawet w leczeniu nerwic i za-
burzeń psychosomatycznych. Jej unikalną 
cechą jest to, że mogą jej „używać” ludzie 
w każdym wieku. Sprawdźmy, dlaczego tak 
się dzieje.

Terapia muzyką
Muzykoterapia jest jedną z metod zarów-
no medytacyjnych, jak i terapeutycznych. Jej 
celem jest wprowadzenie człowieka w stan 
wyciszenia i odprężenia. Muzyka i słowa 
piosenek pozwalają na ukojenie myśli, prze-
kierowanie uwagi, rozluźnienie ciała. Muzy-
ka rozwija twórczo, jest dobrą towarzyszką 
podróży, malowania, ekspresji ciała, impro-
wizacji, ale nie każda ma takie właściwości. 
W muzykoterapii ważny jest dobór repertu-
aru. W przypadku terapii dzieci ważna jest 
na przykład prosta forma utworu, wyraźna 
linia melodyczna, prosta rytmika, nastrój 
utworu, zaskakująca barwa, intensywność 
i różnorodność brzmienia. W przypad-
ku starszych osób preferuje się określone 
utwory, które niwelują zmęczenie, skłania-
ją do refleksji i dodają energii. Korzystanie 
z tego typu terapii pozwala na lepsze radze-
nie sobie z atakami paniki, nerwicą, depre-
sją, lękiem. Podczas zajęć pacjent odbiera 
różnego rodzaju bodźce dźwiękowe, które 
powodują wywołanie różnych emocji, wra-
żeń, ekspresji ciała. Uczy się, jak rozluź-
niać poszczególne partie i jak koncentrować 
uwagę.

Trzeba choćby zauważyć, że w latach 50. 
XX w. zaczęły się badania nad wpływem 
muzyki Mozarta na człowieka. Okazało się, 
że ma ona tak dobroczynny wpływ, że ukuty 
został nawet termin „efekt Mozarta”.

Dźwięki na dobry sen
Każdy z nas miał z pewnością noce, kiedy 
zmagał się z uporczywą bezsennością. War-
to wiedzieć, że faza beta (duża aktywność 
w naszym mózgu) sprawia, że nie może-
my zasnąć. Dopiero w fazie theta „wpada-
my w objęcia Morfeusza”. Spaniu nie słu-
żą zatem gonitwy myśli – przygotowywanie 
w głowie listy zadań na następny dzień, ana-
lizowanie sytuacji, w których mogliśmy po-
stąpić inaczej, impreza u sąsiada, codzien-
ne zmartwienia, stres przed egzaminem czy 
zbytnia euforia. Otóż okazuje się, że mu-
zyka może być naturalnym i skutecznym 
sposobem leczenia bezsenności. Tego typu 
relaksacja ma za zadanie oddziaływać na 

nasz mózg tak, by ograniczyć jego aktyw-
ność. Dźwięki lasu, odgłosy wody, dzwon-
ki, dźwięk niektórych instrumentów uspo-
kajają organizm, niwelując stres i napięcie. 
Co więcej, zwiększają poziom endorfin, 
czyli hormonów szczęścia. Te zaś pomagają 
w dotlenieniu ciała, powodując szybsze za-
padnięcie w sen.

Co na to mózg?
Właściwości muzyczne, takie jak melodia, 
dynamika, tempo czy rytm są odbierane 
i rozpoznawane w prawej półkuli naszego 
mózgu. To tu komórki wrażliwe na częstotli-
wości pozwalają nam je odczuwać.

Dla odmiany lewa półkula koduje i za-
razem odpowiada za proces tworzenia, gdy 
gramy na instrumencie. Jest jeszcze jeden 
istotny element mózgu – ciało migdałowate, 
które odpowiada za przypisywanie emocjo-
nalnego wydźwięku i łączy muzykę z naszy-
mi doświadczeniami.

Dodatkowo muzyka oddziałuje na ośro-
dek w mózgu, dzięki któremu możliwe jest 
odczuwanie przyjemności i satysfakcji.

W zdrowym ciele zdrowy duch
Muzyka – co trzeba podkreślić – jest rów-
nież nieodłączną partnerką wszelkich ak-
tywności fizycznych.

W tańcu jest podstawą odczuwania i two-
rzenia choreografii. Motywuje podczas 
biegania czy jazdy na rowerze. Rytmiczna 
i żywiołowa, sprawia, że jesteśmy w stanie 
utrzymać stałe tempo ćwiczeń. Przy tym za-
głusza wiele czynników zewnętrznych, któ-
re mogą nas dekoncentrować i rozpraszać 
myśli. Dla wielu ludzi jest też przyjaciółką, 
dobrym lub smutnym wspomnieniem, kom-
panką w podróży, formą wyrażenia siebie, 
odreagowaniem; jest tym, co po prostu nas 
otacza. l

Psychologia

Doktor Dźwięk
Potrafi bardzo szybko wywołać u nas emocje. Porusza, rozwesela, daje 
nadzieję i… leczy?

Logopedia i dźwięk
Praca z  dźwiękami wykorzystywana jest 
również w  logopedii. Słowa i  muzyka po-
zwalają na bardziej efektywną pracę z wa-
dami wymowy czy kłopotami z czytaniem 
i pisaniem
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Nieoczywiste skarby

Niedoceniana sztuka 
z naszych domów
„Design PRL-u. Niedoceniana sztuka w naszych domach” to wystawa niecodzienna, bo współtworzona przez Muzeum 
Miasta Zgierza wraz z mieszkańcami Zgierza i okolic. Przy okazji zbierania eksponatów wyszło na jaw, że wśród nas jest 
bardzo wielu zarówno świadomych, jak i nieświadomych kolekcjonerów powojennego rzemiosła artystycznego.

MACIEJ RUBACHA

Prywatne osoby przez kil-
ka tygodni przyjeżdżały ze 
swoimi pamiątkami do Mu-
zeum. Zdarzało się, gdy ko-
lekcja była zbyt pokaźna, 
że zapraszali muzealników 
do swoich domów. Łącz-
nie wykorzystano zbiory po-

chodzące od 38 osób. Przekazali oni niezli-
czoną wręcz liczbę eksponatów. Wernisaż 
wystawy okazał się wielkim sukcesem, przy-
ciągając licznych pasjonatów sztuki użytkowej 
i ogólnie pojętego piękna. – Otwartość i życzli-
wość zgierzan bardzo pozytywnie nas zaskoczy-
ła – mówi Justyna Chmielecka, historyk sztu-

ki i kuratorka wystawy. – Właściciele takich 
przedmiotów nie zawsze są świadomi ich warto-
ści historycznej i rynkowej. Niekiedy wyrzucają 
je na śmietnik. Dlatego zadaniem wystawy jest 
pokazanie, że rzeczy, które zostawili nam po so-
bie nasi rodzice i dziadkowie to nie tylko zwykłe 
pamiątki, a drogocenne dzieła sztuki. Niektóre 
przedmioty, które można zobaczyć w muzeal-
nych salach, trafiły tam z całkiem nieoczywi-
stych miejsc. – Kilka rzeczy zostało znalezio-
nych na śmietnikach. Są to m.in. drewniana 
toaletka z kryształowym lustrem czy patera na 
tort z kolekcji szkła „Asteroid” projektu Jana 
Sylwestra Drosta – dodaje Magdalena Grabia-
-Krawczyk, etnograf i druga z kuratorek.

Oprócz porcelany, fajansu, porcelitu 
i szkła na wystawie można podziwiać także 

tkaniny, ubiór oraz meble. Są to projekty 
takich znanych polskich artystów jak: Jan 
Sylwester Drost, Eryka Trzewik-Drost, Zbi-
gniew Horbowy, Lucyna Pijaczewska, Józef 
Chierowski, Rajmund Hałas.

Najcenniejszym zabytkiem ekspozycji 
jest ręcznie malowana figurka porcelanowa 
„Pingwin” projektu Mieczysława Narusze-
wicza z 1957 r., wyprodukowana w Zakła-
dach Porcelany Wałbrzych. Figurka ta jest 
jednym ze sztandarowych reprezentantów 
stylu zwanego „New Look”. Wspomniane 
powyżej zabytki to przysłowiowa kropla 
w morzu designerskich perełek. Wszystkie 
można oglądać w godzinach pracy Mu-
zeum Miasta Zgierza do końca bieżącego 
roku. l

Zgierzanie są 
dumni ze swoich 
cennych zbiorów

Design PRL-u to nie tylko porcelana 
i szkło, ale również meble 
i fantazyjne kolorowe tkaniny

Design PRL-u to nie tylko porcelana 
i szkło, ale również meble 
i fantazyjne kolorowe tkaniny

Zwiedzający są 
oczarowani projektami 
z okresu PRL-uTwórcy wystawy postarali się 

o niepowtarzalną atmosferę 
w salach wystawienniczych
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Brzeziny - miasto krawców 
i największej kolekcji żelazek
Brzeziny to miejsce urodzenia aktora Zbigniewa Zamachowskiego, autorki książek dla dzieci Marii Buyno-Arctowej 
oraz pisarki Ewy Mai Maćkowiak. Miejsce, które nazywali swoim domem dziś pełni funkcję Muzeum Regionalnego 
w Brzezinach. 

EMILIA ANTOSZ

Muzeum Regionalne 
w Brzezinach powstało 
w 1972 r. z inicjatywy To-
warzystwa Przyjaciół Ziemi 
Brzezińskiej. Członkowie 
Towarzystwa gromadzi-
li eksponaty i dokumenty 
historyczne będące zaląż-

kiem muzealnych zbiorów, które następnie 
prezentowane były w pomieszczeniach po 
byłym przedszkolu. Niemal dziesięć lat póź-
niej muzeum przeniosło się do zaadaptowa-
nych pomieszczeń neogotyckiego pałacyku 
myśliwskiego z początku XX w.

Zachwycający pałacyk
Siedziba muzeum uważana jest za 
najciekawszy budynek niesa-
kralny w Brzezinach. Pała-
cyk postawiono w miejscu 
starego drewnianego dwo-
ru, który należał do sław-
nej rodziny Buynów i był 
miejscem urodzenia pisar-
ki Marii Buyno-Arctowej 
oraz jej brata Adama, współ-
towarzysza Józefa Piłsudskie-
go we władzach naczelnych PPS. 
Buynowie w 1899 r. sprzedali dwo-
rek architektowi Karolowi Kleiberowi, któ-
ry w 1903 r. całkowicie przebudował go na 
pałacyk myśliwski. W okresie międzywojen-
nym, po sprzedaniu przez Kleibera posiadło-
ści, w budynku mieściła się Brzezińska Kasa 
Chorych, a podczas okupacji miała tu siedzi-
bę organizacja Hitlerjungend. Po wyzwole-
niu przez krótki czas funkcjonował w pała-
cyku Hufiec ZHP, następnie, do połowy lat 
siedemdziesiątych, budynek przeznaczono 
na mieszkania lokatorskie, w których miesz-
kali m.in. pisarka Ewa Maja Maćkowiak 
i aktor Zbigniew Zamachowski. W latach 
70. XX w. władze miasta wykupiły obiekt od 
ostatniej właścicielki i przeprowadziły grun-
towny remont. Pałacyk został uchroniony 
przed całkowitym zniszczeniem, ale jedno-
cześnie pozbawiono go wielu cennych deta-
li architektonicznych. Niepowtarzalny urok 
budowli z czerwonej cegły nadają pieczoło-
wicie opracowane i szczęśliwie zachowane 
detale architektoniczne: ozdobione blanka-
mi wieżyczki stanowiące zwieńczenie pię-
trowych ryzalitów i wieży, przypominają-

ce gotyckie 
przypory pila-
stry rozdziela-
jące zwieńczo-

ne łukami okna, 
arkadkowy fryz 

oraz okulusy na wie-
ży. W ostatnich dziesięciu 

latach obiekt przeszedł kapitalny remont 
wnętrz, odrestaurowano elewację i zago-
spodarowano muzealny ogród.

Miasto krawców
Pod koniec XIX w. Brzeziny słynęły z pro-
dukcji konfekcji męskiej. Ubrania dla pa-
nów trafiały na rynki carskiej Rosji oraz do 
francuskich i angielskich kolonii. W okresie 
po II wojnie światowej produkcję zdomino-
wało szycie konfekcji damskiej. Nic zatem 
dziwnego, że szczególne miejsce w kolekcji 
muzealnej zajmują zabytki związane z tra-
dycyjnym rzemiosłem, jakim w Brzezinach 
było krawiectwo. Prezentowane są liczne 
egzemplarze maszyn do szycia z XIX i po-
czątków XX w. oraz dawne żelazka krawiec-
kie: blokowe, węglowe z kominem i bez, na 
duszę, mosiężne i żeliwne, gazowe, na pa-
liwo płynne, elektrycznych z użyciem miki 
i spirali. To największa w Polsce kolekcja 
żelazek. Obok nich zobaczymy także noży-
ce krawieckie i prasulce – małe poduszecz-
ki służące do prasowania zakrzywionych 

lub trudniej dostępnych szwów. Wystawa 
opowiada legendy o dawnych Brzezinach – 
„Małym Krakowie” i daje odpowiedź na py-
tanie, dlaczego brzezińskie probostwo było 
godną posadą dla najwybitniejszego pisarza 
polskiego renesansu: Andrzeja Frycza Mod-
rzewskiego. Odwiedzający muzeum zobaczą 
również przykład saloniku mieszczańskie-
go z przełomu XIX i XX w. z pięknymi me-
blami: empirowym biurkiem, kanapą w stylu 
chippendale i biedermeierowskim fotelem. 
Częścią wystawy stałej jest przestrzeń po-
święcona lokalnym tradycjom ludowym. 
Zwiedzający mogą oglądać elementy stro-
ju ludowego (m.in. koszule, czepce, gorse-
ty, buty, chusty, biżuterię) i proste narzędzia 
rolnicze.

Oprócz wystaw stałych i czasowych 
w muzeum organizowane są warsztaty ar-
tystyczne i imprezy okolicznościowe. A po-
nadto w muzeum odbywają się koncerty 
plenerowe, jarmarki, pikniki i seanse kina 
letniego. l

Po sąsiedzku
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Po przeprowadzonym 
w ostatnich latach remoncie 
powstała kawiarenka „U 
Zbyszka”, w której specjałem 
jest kawa i guzik z pętelką
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Dieta aktywująca 
mechanizm samoleczenia
Nasz organizm jest wyposażony w zapas środków przeciwbólowych, antybiotyki, opatrunki i zespół 
„mikrochirurgów transplantologów” zdolnych zastąpić uszkodzone komórki nowymi.

KATARZYNA LEWKOWICZ-SIEJKA

Ale ten mechanizm auto-
naprawy potrzebuje pali-
wa najlepszej jakości, by 
mógł działać. Tym paliwem 
jest żywa żywność – prze-
konuje George Malkmus, 
założyciel Stowarzyszenia 
Hallelujah Acres, propa-

gator Diety Alleluja. Jak twierdzi, ponad 
dwa miliony ludzi, którzy zastosowali tę die-
tę, pokonało raka, cukrzycę, osteoporozę, 
choroby układu krążenia i inne poważne do-
legliwości.

Pokarmy zabójcy
Gdy zatniemy się w palec, argumentuje 
Malkmus, krew niebawem przestanie się 
lać i pojawi się strupek, który odpadnie, gdy 
skóra się zabliźni. Co jednak się stanie, gdy 
będziemy ten strupek ciągle zrywać? Rana 
nie będzie się goić, mimo że ciało jest wy-
posażone w mechanizm gojenia. Dlatego 
pierwsza z dwóch najważniejszych rzeczy, 
jakie należy uczynić, aby uzdrowić organizm 
z jego fizycznych dolegliwości, to przestać 
robić to, co wywołało problem – czyli zrezy-
gnować z pokarmów, które czynią nam naj-
więcej szkody.

Na pierwszy ogień idzie martwa żywność 
zwierzęca – „potrawy z czegoś, co kiedyś 
miało oczy”, jak mówi Malkmus. Nowocze-
sna dietetyka już dawno obaliła mit, jako-
by mięso było najlepszym źródłem białka, 
a mleko – wapnia. Warto też sobie uświado-
mić, że do organizmu przeciętnego konsu-
menta mięsa trafia rocznie 50 kilogramów 
tłuszczu. Nie mówiąc o zakwaszeniu organi-
zmu i bioakumulacji toksycznych substancji.

Druga grupa zakazanych produktów to 
pozazwierzęce pokarmy martwe: cukier, sól 
i biała mąka. Cukier unieruchamia nasz sys-
tem obronny. Wyliczono, że każdego dnia 
spożywamy go aż 50 łyżeczek. Wystarczą 
trzy puszki napoju gazowanego (33 łyżeczki 
cukru), by ogłuszyć na cały dzień żywiące się 
bakteriami białe krwinki. Sól jest niezbędna 
do życia, ale nawet z naturalnym pożywie-
niem dostarczamy jej więcej, niż wynosi na-
sze zapotrzebowanie. Jeśli dodać przetwo-
rzone produkty obficie konserwowane solą, 
jej dawka staje się toksyczna dla organizmu. 
Mąką rafinowaną rozsadzamy nasze wnętrz-
ności. Oczyszczone z otrębów i kiełków 
ziarno pszenicy (tzw. bielmo) jest mielone, 

a proszek, by był jeszcze jaśniejszy, dodat-
kowo odbarwiany czymś w rodzaju Cloroxu 
– ostrzega Malkmus.

Ostatnim pokarmem zabójcą jest kofe-
ina.

Odżywianie wewnątrzkomórkowe
Na Dietę Alleluja składają się w około 80% 
surowe pokarmy roślinne, a jej sercem są 
świeże warzywne soki. W surowej, a więc ży-
wej postaci warzywa są najbogatszym źró-
dłem minerałów i drugim w kolejności źró-
dłem witamin. Świeże owoce są z kolei 
największym źródłem witamin i drugim po 
warzywach źródłem minerałów – o ile są zry-
wane z drzew i krzewów zupełnie dojrzałe.

Kolejnym ważnym elementem diety jest 
zdrowy tłuszcz, który można znaleźć w orze-
chach, nasionach, oliwkach, awokado. 
Orzechy i nasiona nie powinny być prażone 
i należy je spożywać w umiarkowanych ilo-
ściach.

W skład posiłków w mniejszej ilości mogą 
wchodzić pokarmy pełnoziarniste: chleb, 
makaron, ryż, roślinne odpowiedniki pro-
duktów mlecznych (np. tofu).

Dlaczego soki?
Uprawiane dziś nawet w najlepszych eko-
logicznych warunkach rośliny nie są tak od-
żywcze jak te uprawiane w dziewiczej glebie 
przed wiekami – przypomina Malkmus. Niż-
sza wartość odżywcza pożywienia dostępne-
go w naszym nowoczesnym świecie oznacza, 
że musimy jeść więcej, by uzyskać wystar-
czającą ilość składników odżywczych. Ale 
nawet najzdrowszy układ trawienny nie po-
dołałby przetworzeniu takiej ilości surowych 
warzyw i owoców, by przywrócić zdrowie i je 
utrzymać, więc rozwiązaniem jest mecha-
niczne wykonanie początkowej fazy trawie-
nia jeszcze przed spożyciem pokarmu. Moż-
na to uczynić, wyciskając sok ze świeżych 
produktów (ale jedynie w wyciskarce do wa-
rzyw, jedno- lub dwuślimakowej, nie w so-
kowirówce).

Sok najlepiej jest wypić zaraz po wyci-
śnięciu, im dłużej jest wystawiony na dzia-
łanie powietrza, tym mniej zachowuje war-
tości odżywczych. Minimalna ilość to dwie 
szklanki soku dziennie, ale jeśli ktoś zmaga 
się z poważną chorobą, powinien wypić ich 
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osiem. Należy unikać wypijania większych 
ilości soku naraz.

Zdarza się, że proces oczyszczania prze-
biega bardzo nieprzyjemnie – mamy wtedy 
do czynienia z tzw. kryzysami ozdrowieńczy-
mi – to oznaka, że ciało zaczyna usuwać zło-
gi. Można wtedy zmniejszyć dzienną dawkę 
soku, a zwiększyć udział pokarmów boga-
tych w skrobię (gotowane ziemniaki i warzy-
wa strączkowe).

Surowe górą
Koncepcję Malkmusa wspierają również 
lekarze, w tym uznany autorytet dr Colin 
Campbell, który z ramienia Uniwersyte-
tu Cornella kierował zespołem naukowców 
w ramach najobszerniejszej chyba w dzie-
jach medycyny pracy badawczej The Chi-
na Project. Badania, które w latach 80. XX 
w. objęły 80 milionów mieszkańców Chin, 
dowiodły silnej zależności wielu chorób od 
sposobu odżywiania się i stylu życia, w tym 
związku nowotworów z dietą. Wskazały, 
że przedwczesnym zgonom można zapo-
biec przez odpowiednią zmianę odżywiania. 
„Zgadzam się – oświadczył Cambell – że die-
ta akcentująca trend do podążania w stro-
nę pokarmów surowych jest właściwym kie-
runkiem. Nauka zgromadziła przekonujące 
dane, pokazujące, że podgrzewanie żywno-
ści może być źródłem problemów”. l

Dla oka i ducha

I nagroda na Międzynarodowym Biennale 
Fotografii Górskiej dla zgierzanina

M ichał Woźniakowski w życiu ma 
dwie wielkie pasje: fotografię i góry. 
Towarzyszą mu one od najmłod-

szych lat. Z każdej swojej górskiej podróży 
przywozi wiele wyjątkowych kadrów. Oka-
zało się, że udział w konkursie fotograficz-
nym organizowanym w ramach XXII Bien-
nale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze 
był doskonałym pomysłem. Autor nie tylko 
pokazał szerszej publiczności zdjęcia z cyklu 

„Gładzone liptowskim wiatrem, ale również 
zyskał uznanie jury, które przyznało zgier-
skiemu fotografowi I nagrodę w konkursie.

– Czy robiąc zdjęcia, myślę o przyszłym 
konkursie? – pyta twórca. – Nie, myślę raczej 
o stworzeniu jakiegoś cyklu…, ale nigdy nie 
wiem, czy się uda. Ciężko coś zbudować kom-
pletnie bez planu, jakiejś myśli czy zamiaru, ale 
z drugiej strony rola przypadku też jest duża… 
Światło potrafi zmienić się w ciągu sekund…

mgła przypłynąć i odpłynąć. Nie jestem w sta-
nie przewidzieć, jak skomponują się zdjęcia ro-
bione w jakiejś serii pomiędzy sobą. To proces.

To nie pierwsza nagroda pana Michała. 
Dwa lata wcześniej na biennale otrzymał 
wyróżnienie za zdjęcia zatytułowane „Powi-
doki”, a w 2021 r. dwa wyróżnienia w kon-
kursie MonoVisions Photography Awards.

Gratulujemy sukcesów i życzmy kolej-
nych tak wspaniałych osiągnięć. (ea)

Ujęcia gór w oku zgierskiego fotografa możemy zobaczyć na stronie https://wydrukujfotografie.pl/Michal.Wozniakowski
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BEATA I DARIUSZ CŁAPOWIE

Miasto Szeki ma bardzo dużo do zaoferowa-
nia nawet najwybredniejszemu podróżniko-
wi. Poza pięknie zachowaną starówką moż-
na zobaczyć najwspanialszy chyba karawan 
seraj (w przeszłości miejsce odpoczynku dla 
karawan – przyp. red.), który obecnie peł-
ni rolę hotelu i ogromny kompleks pałaco-
wy z budynkiem zajmowanym dawniej przez 
tamtejszych władców, czyli chanów. Co cie-
kawe, pałac pozbawiony jest mebli, ale ma 
za to ściany przepięknie zdobione zachwyca-
jącymi kwiatowymi malowidłami i mozaika-
mi. Okna pokryte są kolorowymi witrażami.

Brama w polu prowadzi do perły 
dawnej cywilizacji 
Stamtąd udajemy się do miejscowości Kisz 
i wąskimi uliczkami docieramy do starego 
kościółka sprzed 2000 lat. W samym obiek-
cie i w jego otoczeniu wykonano wiele prac 
archeologicznych. Odkryto stare przedmio-
ty, które dziś możemy obejrzeć na wysta-
wie oraz dawne groby obecnie obudowane 
szybą, do których możemy zajrzeć. Ponoć 
dobrym duchem tego przedsięwzięcia był 
niejaki Thor Heyerdahl, którego skrom-
ny pomnik zbudowano opodal. To miej-

sce idealnie wprowadza nas w świat Alba-
nii Kaukaskiej, państwa leżącego na terenie 
obecnego Azerbejdżanu i południowego 
Dagestanu. Jego historia zaczyna się kilka 
wieków przed naszą erą i jest bardzo burzli-
wa. W czasach swojej świetności państwo to 
potrafiło się nawet przeciwstawić Imperium 
Rzymskiemu. Zaciekawieni, ruszamy na po-
szukiwanie śladów tej dawnej, dumnej cywi-
lizacji. Przydrożny znak „medieval church” 
każe nam skręcić w prawo, w bardzo złą, 
nieutwardzoną drogę. Staramy się jedno-
cześnie znaleźć inne znaki, które nakiero-
wałyby nas na cel, pytamy miejscowych, ale 
wszystko na marne. Wreszcie jakiś starszy 
człowiek decyduje się wsiąść z nami i poka-
zać drogę. Zaskoczeni, dojeżdżamy do pola 
zamkniętego bramą, którą niespodziewanie 
nasz przewodnik otwiera i… wjeżdżamy. Po-

lną drogą docieramy do stad kóz i krów, któ-
rych strzeże pasterz na koniu. W tym miej-
scu zostawiamy samochód i z pewną obawą 
ruszamy dalej pieszo pod górę. Po kilku mi-
nutach, w gęstych zaroślach ukazują nam się 
ruiny albańskiego kościoła. To oznacza jed-
no – mamy to!

Piękno historii 
w nieprawdopodobnej ciszy
W Qax odwiedzamy dwie stare wieże – 
w jednej z nich powstało muzeum regional-
ne, i dawny kamienny most, który dzisiaj 
prowadzi donikąd. Jednakże większą uwa-
gę poświęcamy staremu, liczącemu kilkaset 
lat meczetowi, wokół którego widzimy frag-
menty pochówków. Miejsce modlitwy jest 
co prawda zamknięte, ale można do środ-
ka zajrzeć, wchodząc na pewną wysokość po 
drabinie.

Kolejny na liście gruziński kościół św. 
Jerzego to zdecydowanie bliższa nam cywili-
zacja. Po chwili zadumy wychodzimy z zaku-
pionym obrazem patrona świątyni. Opodal 
nabywamy jeszcze chaczapuri – gruzińskie 
pieczywo z przepysznym nadzieniem, wyra-
biane na miejscu.

Pozostałości świątyni w Qum to ponow-
nie świat Albanii Kaukaskiej, której najcie-
kawiej doświadczymy w pobliskim Lekit. 
Tłukąc się wąskimi i wyboistymi uliczkami 
wioski, trafiamy na Lakitczyka, starszego 
pana (jak się później okaże, jest mniej wię-
cej w naszym wieku), który chętnie pokazuje 
nam miejscowe atrakcje. Najpierw udajemy 
się do pobliskiego wodospadu, dokonując 
po drodze zakupów miejscowych ziół i wody 
różanej (wyciągu z płatków róży dodawane-

Inspiracje
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Być jak 
Indiana 
Jones
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Każdy, komu zdarzyło się odwiedzić ślady dawnych cywilizacji – miejsca 
takie jak forum Romanum w Rzymie lub ateński Akropol, a może 
nawet egipskie lub meksykańskie piramidy, wie, że spotkanie z odległą 
cywilizacją to zawsze wspaniała przygoda. Jest ona zwykle jeszcze 
bardziej fascynująca, gdy te niezwykłe miejsca eksplorujemy sami albo 
prawie sami, tak jak słynny archeolog Indiana Jones, którego nowe 
przygody wchodzą na ekrany kin. Tak wspaniałych przeżyć możemy 
doświadczyć też na południowych krańcach gór Kaukazu i małego 
Kaukazu, w Azerbejdżanie – kraju do niedawna odizolowanym od świata.
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Refleksja o książce

go do wody i potraw). Potem długa droga do 
„siedmiu świątyń”. To miejsce jest ogrom-
nym terenem archeologicznym, dawnym 
monastyrem, może nawet miasteczkiem, do 
którego prowadzi kamienna brama.

Nasz przewodnik przedstawia się jako lu-
dowy poeta Gadzijew Rufat Abidulagimo-
wicz, obiecuje pokazać jeszcze jedno miej-
sce. Jedziemy. Po drodze opowiada dużo 
o sobie i swojej rodzinie. Jest Dagestań-
czykiem, chociaż urodził się tutaj, na połu-
dnie od Dagestanu. Jako pracownik jeździł 
w wiele miejsc na świecie. W końcu zosta-
wiamy samochód i ruszamy pieszo. Najpierw 
wiejskimi uliczkami pomiędzy samotnie wę-
drującymi krowami lub osłami, potem przez 
płoty, sady, strumienie, po kładkach lub bez. 
Spod nóg umykają nam węże. Niegroźne – 
zapewnia nasz przewodnik. Wreszcie docie-
ramy na miejsce. Ogromna okrągła budowla 
robi niezwykłe wrażenie. I ta pustka! Jeste-
śmy zupełnie sami!

Żegnamy się, zostawiając nasz wyraz 
wdzięczności. Wymieniamy też kontakty, 
może się przydadzą.

Przed nami dalsze „odkrycia” i spotkania 
niezwykłych ludzi. Świat przecież to niekoń-
cząca się księga. l
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DR HAB. GRZEGORZ IGNATOWSKI

Zadzwoniłem do przyja-
ciela, aby porozmawiać 
o minionych wakacjach. 
Ku mojemu zaskoczeniu 
zapytał, a właściwie, to 
po co dzwonię? Odpo-
wiedziałem, że bez waż-
nego powodu. Pozosta-
wił mnie pytaniem, czy 

dzwonimy do ludzi tylko wtedy, gdy mamy 
poważny problem lub potrzebujemy ich 
pomocy? Na te i na inne pytania natury 
etycznej stara się odpowiedzieć Michael 
Schur w książce „Jak być lepszym człowie-
kiem”. Warto zajrzeć do pokaźnego dzieł-
ka, chociażby z tego powodu, że autor 
swoje intrygujące wywody czyni w kon-
tekście aktualnych 
systemów etycznych. 
Gwarantuję, że nie 
są one przedstawio-
ne nudnie. Znajdzie-
my bowiem w książ-
ce odpowiedzi na 
moralne dylematy 
napisane prostym, a 
zatem w pełni zro-
zumiałym językiem. 
Rzecz dotyczy nawet 
takich kwestii, jak 
wypowiadanie drob-
nych kłamstw, nazy-
wanych niekiedy pe-
dagogicznymi. Idzie 
o brak szczerości, 
gdy chcemy popra-
wić bliskiej osobie 
podły nastrój. Autor 
przekonuje nas, że 
powinniśmy odsta-
wić na swoje miej-
sce wózek, kiedy za-
parkowaliśmy samochód przed pokaźnym 
supermarketem. Jak dodaje, do ustroj-
stwa na wózki jest tak daleko. Oczywiście 
pyta, czy w swoich działaniach jesteśmy 
egoistami? Czy spektakularne działania 
podejmowane przez celebrytów nie kry-
ją w sobie jakiegoś drugiego, nieszczere-
go dna? Bez dwóch zdań, w naszej pamię-
ci zapadają relacje o aktorach, którzy bez 
mrugnięcia oka publicznie opowiadają, 
ile zebrali pieniędzy podczas takiej lub in-
nej aukcji charytatywnej. Ba, decydują się 
nawet wziąć udział w kolejnych edycjach. 
Ogłaszają wszem i wobec, że czynią to, 
dlatego, aby ich rywal, równie znany ak-
tor, nie uciułał więcej pieniędzy. Jestem 
przekonany, że znajdzie się tłum ludzi, 
którzy skwitują, że jest to słuszne działa-
nie. Zebrać więcej, a intencje są zupełnie 
nieważne. Kogo obchodzi – jak pisze au-
tor książki – jakie stały za takim działa-

niem motywy? Tymczasem wytrawnemu 
etykowi, a nie tylko kiepskiemu moraliza-
torowi, powinno towarzyszyć pytanie, ja-
kimi intencjami kierują się drobni i hojni 
darczyńcy? Bez wątpienia, ma znaczenie, 
czy ofiarowane pieniądze nie pochodzą z 
przemytu lub handlu ludźmi. Czy hojnie 
rozrzucane pieniądze nie wynikają z fak-
tu, że ich dawca chce poprawić swoje sa-
mopoczucie. Schur wyjaśnia, że sceptycz-
ny wobec takich działań byłby antyczny 
Arystoteles, nie mówiąc już o stanowczym 
Immanuelu Kancie. Uznanie zyskałby zaś 
u angielskich myślicieli, zwolenników uty-
litaryzmu i pragmatyzmu, którzy bezkry-
tycznie przekonują, że najważniejszy jest 
wzrost szczęśliwych ludzi. Nie chcąc zra-
zić czytelnika i nie być posądzonym o ta-
nie moralizowanie, autor od czasu do 

czasu podrzuca od-
biorcy anegdotę. Je-
śli chodzi o pruskie-
go filozofa Kanta, 
to Schur przypomi-
na, że był on bar-
dzo przewidywal-
ny. Do tego stopnia, 
że lokalni sklepika-
rze ustawiali swoje 
zegarki według go-
dziny, o której prze-
chodził obok ich 
sklepów. Czy musi-
my dopowiadać, że w 
książce nie brakuje 
argumentów za ano-
nimowymi darczyń-
cami? Wspominane 
są poglądy mnichów 
buddyjskich i żydow-
skich teologów, ta-
kich jak Majmoni-
des. Ten żydowski 
średniowieczny filo-

zof i lekarz zaprezentował osiem pozio-
mów dobroczynności.  Na czele znaleźli 
się ci, którzy podarowują anonimowo pie-
niądze osobom, których nie znają.

Powiedźmy na koniec dwie rzeczy. 
Po pierwsze, sprawa powinna dotyczyć 
nas samych. Czy dając na przykład głupi 
napiwek jesteśmy w swoich działaniach 
bezinteresowni? Po drugie, czemu nie pa-
miętamy o zakotwiczonych w naszej kul-
turze bohaterach? Chociażby o świętym 
Mikołaju, który słynął z tego, że zawsze 
wspomagał ubogich ludzi anonimowo. l

Prof. SAN dr hab. Grzegorz Ignatowski, 
filozof, etyk, autor publikacji naukowych 

oraz artykułów prasowych. Obecnie zajmuje 
się etyką w biznesie, źródłami rasizmu, 

międzynarodowymi stosunkami kulturalnymi 
i politycznymi na Bliskim Wschodzie oraz 

edukacją ekologiczną.

Kogo to jeszcze obchodzi?
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Sztuka kochania – rzecz o wychowaniu

DARIUSZ SPANIALSKI

Każdy przyzna, że okre-
ślenie: „człowiek hono-
rowy” brzmi dumnie. 
Jednakże honor jest poję-
ciem moralnym, którego 
wartość – jeśli tak można 
powiedzieć – nieco wyszła 

z mody. 
Wciąż bywa tak, że w jakiejś grupie czy 

społeczności za najwyższe dobro uważa 
się rozwijanie postawy pielęgnującej war-
tości, takich jak: uczciwość wobec innych 
czy troskę o dobre wypełnianie obowiąz-
ków. Bywa również tak, że za najwyższy 
cel życiowy uważa się zdobywanie i po-
siadanie dóbr. Wówczas pojęcia honoru 
czy szlachetności podlegają zwykle niemal 
automatycznie wyraźnej dewaluacji, bo 
przecież za punkt tzw. “honoru” uważa 
się dążenie do posiadania wszelkich dóbr, 

często bez względu na okoliczności, w ja-
kich dochodzi do ich zdobycia. 

Obecnie raczej nie każdy potrafi zdefi-
niować pojęcie honoru, ale niemal wszyscy 
potrafimy ocenić, co jest honorowe, a co 
nie. Niestety bywa i tak, że pojęcie honoru 
rozumiemy po prostu źle. Szczególnie gdy 
idzie o rację. Źle pojęty honor nie pozwala 
nam przyznać racji innym. Co więcej, brak 
uznania z drugiej strony traktuje się jako 
dyshonor. No bo przecież sami określamy 
sobie kodeks honorowy! Dodajmy do tego 
jeszcze źle pojętą “godność osobistą” i… 
sami wiemy, jakie mogą być skutki. Warto 
zatrzymać się na chwilkę na tym drugim 
pojęciu, którego wartość również istotnie 
się zmieniła w rozumieniu współczesnych. 
Wielu uważa bowiem, że ich własna posta-
wa jest jedyną właściwą i musi być akcep-
towana przez innych. No cóż... godność 
osobista to pojęcie dosyć trudne do zde-
finiowania. Jeszcze w starożytnej Grecji 

godnymi określano tych, którzy byli ary-
stokratami i wojownikami – inni dla od-
miany określani byli mianem podłych. 

A i w naszych czasach można dostrzec 
relikty tamtych podziałów, choć zmieni-
ły się kryteria oceny. Obecnie godność 
człowieka wyznacza często to, w czym 
żyjemy: luksusowym dom, samochód. No 
cóż, łatwo jest stracić tak pojętą godność 
osobistą. Na szczęście zawsze może po-
zostać honor. Co więcej, może być nawet 
wzmocniony, szczególnie gdy bronimy czy-
jejś autentycznej godności. Honor bowiem 
to właśnie zasady, którymi kierujemy się 
w relacjach z innymi; zasady, które nie go-
dzą w interes innych ludzi, które wolne są 
od doraźnych korzyści. l

Dariusz Spanialski, dziennikarz,  
autor książki „Sztuka Kochania.  

Felietony o wychowaniu dzieci”,  
były sądowy kurator zawodowy

Dobrze, gdy honor  
z godnością kroczy
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Kalendarium wydarzeń
 ▲ Sport i rekreacja
 ■ Koncerty i wydarzenia kulturalne
 ● Dzieci i młodzież
 ◆ Inne

10 LISTOPADA (CZWARTEK)
 ● godz. 9.00 „Mały Polak”  – zajęcia pa-

triotyczne dla dzieci
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, Filia 
Nr 2, ul. Długa 29a
(organizator: MPBP)

 ▲ godz. 9.00 Sport szkolny
Igrzyska Dzieci  – tenis stołowy, półfinał woje-
wódzki
Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji w  Zgierzu, 
ul. Wschodnia 2
(organizator: MOSiR)

 ◆ godz. 9.00 Staszicowski Festiwal Pieśni 
Patriotycznej

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica, 
ul. 3-maja 41
(organizator: ZSO im. S. Staszica)

 ◆ godz. 10.00 Żywa Flaga (tworzona 
przez uczniów zgierskich szkół)

Plac Jana Pawła II
(organizator: SP Nr 8)

 ● godz. 10.00 „Jesienne bajki” – zajęcia li-
teracko-plastyczne dla dzieci

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, Filia 
Nr 3, ul. Dubois 23a
(organizator: MPBP)

 ◆ godz. 11.00 Stań w  szranki o  niepod-
ległość

Gra miejska dla młodzieży szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych
Park Miejski im. T. Kościuszki
(organizator: Stowarzyszenie EZG)

 ◆ godz. 17.00 Kawiarenka „Senioratka” – 
spotkania seniorów

Wstęp wolny
Spółdzielczy Dom Kultury „SEM”, ul.  Parzęczew-
ska 21
(organizator: SDK „SEM”)

11 LISTOPADA (PIĄTEK)
OBCHODY 104. ROCZNICY 
DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

 ▲ godz. 15:15 Powitanie Sztafety Rowe-
rowej „Ogień Niepodległości”

pl. J. Kilińskiego
 ◆ godz. 15:45 Parada Niepodległości z to-

warzyszeniem Orkiestry Dętej z Góry 
św. Małgorzaty

Trasa: pl. J.  Kilińskiego –> Przystanek Wolność 
i Niepodległość, Pomnik Wolności i Niepodległo-
ści –> pl. Jana Pawła II

 ◆ godz. 16:15 Zgierz Dla Niepodległej - 
uroczystość przy tablicach umieszczo-
nych na budynku Urzędu Miasta Zgie-
rza w oprawie muzycznej Orkiestry Dę-
tej z Góry św. Małgorzaty

pl. Jana Pawła II 16
 ◆ godz. 16.00  – 18.00 II piknik rodzinny 

„Służymy Niepodległej”
pl. Jana Pawła II
–  prezentacja działań harcerzy Hufca ZHP w Zgie-

rzu
–  stoisko Muzeum Miasta Zgierza - wystawa bro-

ni, animacje, kuchnia polowa
–  stoisko Stowarzyszenia EZG - animacje
–  stoisko Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Zgierzu
–  stoisko Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu
–  stoisko Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi
–  wręczenie nagród w  konkursie Kolorowa Nie-

podległa – Kibicuj Sztafecie Rowerowej „Ogień 
Niepodległości”
 ◆ godz. 17.00 Msza św. w  intencji Ojczy-

zny i Mieszkańców Zgierza
Kościół Farny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

 ◆ godz. 18.00 Złożenie Ognia Niepodle-
głości oraz kwiatów z  Harcerzami na 
Płycie Kostiuchnowskiej

Stary Cmentarz, ul. ks. P. Skargi 28
(organizatorzy: WP UMZ, MMZ, DJ MN, Tarcza 
Events, ZHP Hufiec Zgierz, KPP Zgierz, PSP Zgierz, 
WKU Łódź, MOK, SP nr 8, Stowarzyszenie EZG,)

12 LISTOPADA (SOBOTA)
 ▲ godz. 15.00 Mecz piłki nożnej MKP Bo-

ruta Zgierz – RKS Radomsko
Stadion MOSIR, ul. Wschodnia 2
(organizator: MKP Boruta Zgierz, MOSIR)

 ■ godz. 18.00 Chopinowski recital forte-
pianowy – Tomasz Marut

Bilety w cenie 50 zł
Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Starym Mły-
nie, ul. Długa 41a
(organizator: MOK)

 ▲ Amatorska Liga Siatkówki
Hala im. Zgierskich Olimpijczyków, ul. Wschodnia 2
(organizator: Stowarzyszenie EZG, MOSIR)

13 LISTOPADA (NIEDZIELA)
 ● godz. 11.00-12:15 Multisensoryczny 

plac zabaw Hulaj Dusza
Dla dzieci od 6 miesiąca życia do 6 lat
Koszt: 50 zł/spotkanie, zapisy pod numerem te-
lefonu 660 275 402
Centrum Kultury Dziecka, ul. Rembowskiego 17
(organizator: CKD)

14 LISTOPADA (PONIEDZIAŁEK)
 ● godz. 9.00 „Mali  – Wielcy  – dziecięce 

biografie ludzi, którzy zmienili świat”
Zajęcia edukacyjno-literackie dla dzieci
Biblioteka Główna, ul. Łódzka 5
(organizator: MPBP)

 ▲ godz. 9.00 Sport szkolny
Igrzyska Dzieci  – Mistrzostwa Miasta Zgierza 
w piłce ręcznej
Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji w  Zgierzu, 
ul. Wschodnia 2
(organizator: MOSiR)

15 LISTOPADA (WTOREK)
 ▲ godz. 9.00 Sport szkolny

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Mistrzostwa Mia-
sta Zgierza w piłce ręcznej
Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji w  Zgierzu, 
ul. Wschodnia 2
(organizator: MOSiR)

16 LISTOPADA (ŚRODA)
 ● godz. 9.00 „Proszę, dziękuję, przepra-

szam  – trzy najważniejsze słowa w  ży-
ciu każdego człowieka”  – Zajęcia edu-
kacyjno-literackie dla dzieci

Biblioteka Główna, ul. Łódzka 5
(organizator: MPBP)

 ▲ godz. 9.00 Sport szkolny
Igrzyska Młodzieży Szkolnej  – Mistrzostwa Po-
wiatu Dziewcząt w piłce ręcznej
Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji w  Zgierzu, 
ul. Wschodnia 2
(organizator: MOSiR)

 ● godz. 10.00 „Różni, a  jednak tacy 
sami – tolerancja, co to takiego?”

Zajęcia edukacyjne dla dzieci
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, Filia 
Nr 2, ul. Długa 29a
(organizator: MPBP)

17 LISTOPADA (CZWARTEK)
 ▲ godz. 9.00 Sport szkolny

Igrzyska Młodzieży Szkolnej  – Mistrzostwa Po-
wiatu Chłopców w piłce ręcznej
Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji w  Zgierzu, 
ul. Wschodnia 2
(organizator: MOSiR)

 ● godz. 10.00 „Dzień Pluszowego Misia”
Spotkanie literacko-plastyczne z najmłodszymi
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, Filia 
Nr 3, ul. Dubois 23a
(organizator: MPBP)

18 LISTOPADA (PIĄTEK)
 ▲ godz. 9.00 Sport szkolny

Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiada – półfi-
nał wojewódzki w piłce ręcznej
Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji w  Zgierzu, 
ul. Wschodnia 2
(organizator: MOSiR)

 ● godz. 16.30-18.30 Kulinarna Wyprawa 
Dookoła Świata Warsztaty kulinarne 
dla dzieci 7 +

Przepisy z wyobraźni Astrid Lindgren
Koszy: 50 zł/dziecko, zapisy elektroniczne na stro-
nie ckdzgierz.pl
Centrum Kultury Dziecka, ul. Rembowskiego 17
(organizator: CKD)

 ■ godz. 18.00 Wernisaż grafiki i  malar-
stwa Agnieszki Pawiak-Kaczmarek.

Zgierska Galeria Sztuki, wystawa czynna do 
09.12.22 r.
(dni powszednie 9.00 - 20.00)

Wstęp wolny
Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Starym Mły-
nie, ul. Długa 41a
(organizator: MOK)

19 LISTOPADA (SOBOTA)
 ◆ Szermierka historyczna

Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji w  Zgierzu, 
ul. Wschodnia 2
(organizator: Klub Mordschlag, MOSiR)

 ■ Festiwal poetycko-muzyczny „Stachura 
pozostałym 2022 r.”

godz. 15.00 Projekcja filmu pt. „Edward Stachu-
ra z tego świata”.

 ■ godz. 16.00 Spotkanie autorskie z reży-
serką filmu Teresą Kudybą,

prowadzenie Jakub Niedziela.
 ■ godz. 17.00 - Konkurs Jednego Wiersza 

o nagrodę im. E. Stachury
 ■ godz. 18.00 - Koncert zgierskich arty-

stów pt. „Jesienne granie”
Wstęp wolny
Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Starym Mły-
nie, ul. Długa 41a
(organizator: MOK)

 ▲ godz. 17.00 Mecz koszykówki MKK Ku-
chinox Interon Siejko Boruta Zgierz  – 
AZS Toruń

Hala im. Zgierskich Olimpijczyków, ul.  Wschod-
nia 2
(organizator: MKK Kuchinox Interon Siejko Boru-
ta Zgierz, MOSIR)

20 LISTOPADA (NIEDZIELA)
 ◆ Szermierka historyczna

Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji w  Zgierzu, 
ul. Wschodnia 2
(organizator: Klub Mordschlag, MOSiR)

 ■ Festiwal poetycko-muzyczny „Stachura 
pozostałym 2022 r.”

godz. 16.00 Konkurs Piosenki Poetyckiej pn. 
„Jeszcze zdążymy
w dżungli kosmosu siebie odnaleźć” o  nagrodę 
im. E. Stachury

 ■ godz. 18.00 Koncert zespołu H’ ERNEST
Wstęp wolny
Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Starym Mły-
nie, ul. Długa 41a
(organizator: MOK)

 ▲ godz. 8.00 Łódzkie Finały Pucharu Pol-
ski w futsalu kobiet

Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji w  Zgierzu, 
ul. Wschodnia 2
(organizator: ŁZPN, MOSiR)

21 LISTOPADA (PONIEDZIAŁEK)
 ◆ godz. 9.00 „W poszukiwaniu Przyjaciół”

Zajęcia edukacyjne z  elementami języka migo-
wego
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, Filia 
Nr 2, ul. Długa 29a
(organizator: MPBP)

 ▲ godz. 9.00 Sport szkolny
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Mistrzostwa Mia-
sta Zgierza w unihokeju
Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji w  Zgierzu, 
ul. Wschodnia 2
(organizator: MOSiR)

 ■ godz. 12.00 Kino konesera
Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Stary Młyn, 
ul. Długa 41a
(organizator: UMZ, MOK)

 ■ godz. 16.30 Mała Galeria SDK „SEM”
Wernisaż wystawy fotografii Angeliki Sobczyk pt. 
„Portrety i uczucia”
Spółdzielczy Dom Kultury „SEM”, ul.  Parzęczew-
ska 21
(organizator: SDK „SEM”)

22 LISTOPADA (WTOREK)
 ▲ godz. 9.00 Sport szkolny

Igrzyska Młodzieży Szkolnej  – Mistrzostwa Po-
wiatu w unihokeju
Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji w  Zgierzu, 
ul. Wschodnia 2
(organizator: MOSiR)

 ■ godz. 17.00 „Światłem rysowane”  – 
wernisaż prac Anny Mięsok

Biblioteka Główna, ul. Łódzka 5
(organizator: MPBP)

23 LISTOPADA (ŚRODA)
 ▲ godz. 9.00 Sport szkolny

Igrzyska Dzieci – Mistrzostwa Powiatu Dziewcząt 
w piłce ręcznej
Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji w  Zgierzu, 
ul. Wschodnia 2
(organizator: MOSiR)

24 LISTOPADA (CZWARTEK)
 ▲ godz. 9.00 Sport szkolny

Igrzyska Dzieci – Mistrzostwa Powiatu Chłopców 
w piłce ręcznej
Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji w  Zgierzu, 
ul. Wschodnia 2
(organizator: MOSiR)

 ● godz. 10.00 „Żywa biblioteka, czyli… 
Eugeniusz Dolata i  jego twórczość dla 
dzieci”

Warsztaty literackie dla najmłodszych
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, Filia 
Nr 1, ul. Lechonia 2
(organizator: MPBP)

 ■ godz. 10.00 „Sliveface” – finał konkursu 
fotograficznego

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, Filia 
Nr 2, ul. Długa 29a
(organizator: MPBP)

 ◆ godz. 17.00 Kawiarenka „Senioratka” – 
spotkania seniorów

Wstęp wolny
Spółdzielczy Dom Kultury „SEM”, ul.  Parzęczew-
ska 21
(organizator: SDK „SEM”)

 ■ godz. 18.30 Czwartek z Lutnią
Koncert w sali kominkowej
Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”, ul. Łęczycka 2
(organizator: Chór Mieszany Towarzystwa Śpie-
waczego „Lutnia”)

25 LISTOPADA (PIĄTEK)
 ● godz. 10.00 „Mój przyjaciel Miś”

Zajęcia dla dzieci z okazji Dnia Pluszowego Misia
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, Filia 
Nr 2, ul. Długa 29a
(organizator: MPBP)

 ● godz. 10.00 „Każdy jest inny!”
Zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, Filia 
Nr 4, ul. Fijałkowskiego 2
(organizator: MPBP)

 ● godz.13.00 „Misie, miśki, misiaczki…”
Zajęcia literacko-plastyczne dla najmłodszych 
z okazji Dnia Pluszowego Misia
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, Filia 
Nr 6, ul. Staffa 26
(organizator: MPBP)

26 LISTOPADA (SOBOTA)
 ▲ godz. 8.00 Łódzkie Finały Pucharu Pol-

ski w futsalu mężczyzn
Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji w  Zgierzu, 
ul. Wschodnia 2
(organizator: ŁZPN, MOSiR)

27 LISTOPADA (NIEDZIELA)
 ● godz. 16.00 Bajkobranie

Spektakl „Sokrates w piaskownicy” Teatr Małe Mi
Koszt: 15 zł/osoba, zapisy elektroniczne od 24.11 
na stronie ckdzgierz.pl
Centrum Kultury Dziecka, ul. Rembowskiego 17
(organizator: CKD)

28 LISTOPADA (PONIEDZIAŁEK)
 ● godz. 10.30 „Andrzejkowe czary-mary”

Zajęcia okolicznościowe dla dzieci
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, Filia 
Nr 2, ul. Długa 29a
(organizator: MPBP)

29 LISTOPADA (WTOREK)
 ■ godz. 9.00 Konkurs recytatorski „Co 

nam powie Pani Jesień”
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Boya-Żeleńskiego 4
(organizator: SP nr 8)

 ● godz. 10.00 „Andrzejkowe czary-mary”
Zajęcia edukacyjno-literackie dla dzieci
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, Filia 
Nr 1, ul. Lechonia 2
(organizator: MPBP)

30 LISTOPADA (ŚRODA)
 ● godz. 10.00 „Świat magii i wróżb” – za-

jęcia okolicznościowe dla dzieci
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, Filia 
Nr 2, ul. Długa 29a
(organizator: MPBP)

 ● godz. 10.00 Poznajemy zwyczaje an-
drzejkowe

Zajęcia edukacyjno-literackie dla dzieci
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, Filia 
Nr 4, ul. Fijałkowskiego 2
(organizator: MPBP)

1-2 GRUDNIA (CZWARTEK-PIĄTEK)
 ■ II Etudiowy Zawrót Głowy dla szkół mu-

zycznych I i II stopnia regionu łódzkiego
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Zgierzu, 
ul. Sokołowska 4
(organizator: PSM I st. w Zgierzu)

2 GRUDNIA (PIĄTEK)
 ● godz. 16.30-18.30 Kulinarna Wyprawa 

Dookoła Świata
Warsztaty kulinarne dla dzieci 7 +
Mikołajkowa niespodzianka
Koszy: 50 zł/dziecko, zapisy elektroniczne od 
21.11 na stronie ckdzgierz.pl
Centrum Kultury Dziecka, ul. Rembowskiego 17
(organizator: CKD)

3 GRUDNIA (SOBOTA)
 ◆ godz. 10.00-13.00 Kreatywna Kuźnia 

Familijna: mikołajkowe warsztaty ku-
linarne

koszt: 40 zł/osoba, zapisy elektroniczne od 21.11 
na stronie ckdzgierz.pl
Centrum Kultury Dziecka, ul. Rembowskiego 17
(organizator: CKD)

4 GRUDNIA (NIEDZIELA)
 ● godz. 11.00-12.15 Multisensoryczny 

plac zabaw Hulaj Dusza dla dzieci od 6 
miesiąca życia do 6 lat

koszt: 50 zł/spotkanie, zapisy pod numerem tele-
fonu 660 275 402
Centrum Kultury Dziecka, ul. Rembowskiego 17
(organizator: CKD)

6 GRUDNIA (WTOREK)
 ▲ I Mistrzostwa Zgierza w  wyciskaniu 

sztangi leżąc o Puchar Prezydenta Mia-
sta Zgierza dla dzieci i młodzieży

MOSiR Zgierz, ul. Wschodnia 2
(organizator: Przemysław Ciechanowski)

 ● godz. 9.00 „Czy Mikołaj pamięta 
o wszystkich?”

Zajęcia okolicznościowe dla dzieci
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Filia 
Nr 2, ul. Długa 29a
(organizator: MBPB)

8 GRUDNIA (CZWARTEK)
 ● godz. 9.00 „Siła dziecięcej wyobraźni – 

iluzje optyczne”
Zajęcia edukacyjne dla najmłodszych
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Filia 
Nr 2, ul. Długa 29a
(organizator: MBPB)

 ◆ godz. 18.00 Spotkanie z  cyklu „Co za 
gość…”

Bohaterem spotkania będzie aktorka, piosenkar-
ka Maria Peszek
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, Filia 
Nr 2, ul. Długa 29a
(organizator: WP UMZ)

9 GRUDNIA (PIĄTEK)
 ◆ godz. 17.00 „Rodzinne kolędowanie”  – 

mikołajkowe spotkanie literacko-mu-
zyczne

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, Filia 
Nr 1, ul. Lechonia 2
(organizator: MBPB)

11 GRUDNIA (NIEDZIELA)
 ▲ godz. 11.00 Otwarte Mistrzostwa Woje-

wództwa Łódzkiego dzieci i młodzików 
w zapasach w stylu wolnym – XXIII Mię-
dzynarodowy Memoriał Marcina Kur-
pińskiego

Hala im. Zgierskich Olimpijczyków, MOSiR 
ul. Wschodnia 2
(organizator: ZTA Zgierz, MOSiR)

UWAGA! Kalendarium ma 
charakter poglądowy, daty 
i miejsca wydarzeń mogą 

ulec zmianie.
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