
Na tropie jednej z ważniejszych rzek Łodzi… 

…czyli Jasień w pełnej odsłonie 
(2.03.2014 r.) 







Największe zniszczenia w rzece uczynił jednak Karol Wilhelm 
Scheibler, który w 1853 roku otrzymał południowo-zachodnią 
część Parku Źródliska na cele fabryczne.  
 
W ciągu niewielu lat słynny Księży Młyn – stał się  miejscem 
największych zakładów włókienniczych w cesarstwie rosyjskim. 



Jasień, do niedawna ceniony 
przez wszystkich, którzy mogli 
podziwiać jego pierwotny stan – 
teraz stał się przede wszystkim 
odbiornikiem ścieków… 



Czy udało nam się to zaobserwować…? 

…choć przez wzrastającą świadomość ekologiczną stan 
Jasienia ulega pewnej poprawie. 



PRZEKONAJCIE SIĘ !  
;) 



Daleko  
jeszcze ?! 

Przestań… 
Dopiero  
ruszyliśmy 
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Spójrzcie. 
Taką rzeką nawet  
Warszawa nie może  
się poszczycić… 

Rzeczywiście, tak  
zanieczyszczonej chyba  
nikt nie ma… 
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To my jednak mamy  
jakąś rzekę… 

Niesamowite jak  
    pięknie płynie,  
           Aż trudno wzrok oderwać… 
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…idziemy dalej 



Ta rzeka na  
każdym  
odcinku  
wygląda  
inaczej… 



…a mama mi dziś mówiła : 
„weź rękawiczki i czapkę” 



Spokojnie… 
To nie jest najtrudniejszy  
odcinek tej rzeki ;) 



No i nie kłamał,  
że będzie trudniej… 

Anita, musisz  
pewniej stawiać nogi. 
Zobacz jak ja to robię. 
I raz i dwa i raz i dwa… 

…gdybyś miała nowe  
buty inaczej byś mówiła 
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Patrz jaka  
zielona ta woda… 

Faktycznie… 
Prawie tak samo jak  

Ty na egzaminie  
z hydrologii… 
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To już staw czy jeszcze błoto…? 



Molo w sercu miasta… 

…a w oddali łódzkie LOFTY 



W tle rezydencja Grohmana, którą po drodze mijaliśmy… 



Tak tak… zawsze w stronę rzeki ;) 



Woda to nasz nowy żywioł  !  
                                                                               A jaki będzie kolejny…? ;) 



WSPINACZKA !!!! 

Teraz niech  

Pan mocno  

tą linę trzyma !! 

Wchodzę! 



…czemu ta  
lina się już  

kończy ? 

…bo dalsze wejście  
jest bez  

asekuracji ;D 
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Swojego ostatniego  
raczkowania już nie  
pamiętam… 
Ale spokojnie, jeszcze  
tylko parę metrów… 

Ej… mocna ta lina  
bo nie wiem czy  

wchodzić…? 

Wchodź dziewczyno  
bo mi się woda w  

buty nabiera! 
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A potem znów w górę….  



I znów w dół….  



Patrz jak się wleką…  
Ja bym już trzy razy  
  tą drogę przeszła… 

  Cóż… brak  
formy. 

Jeszcze 934756 
takich wyjść i się 

wyrobią 
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Nie jest źle…  

              …nadal idziemy ;) 



Zaraz zaraz… 
Czy wszyscy już  

poszli…??? 



Ta rzeka ciągle płynie…  
A ja nie mogę zrobić  
    zdjęcia… 



A TU NASZA GRUPA 

(prawie) NIEZNISZCZALNI… ;) 

…CZEKAMY NA KOLEJNĄ WYPRAWĘ !!! 



NA SAM KONIEC  

JESZCZE KILKA WYBRANYCH ZDJĘĆ 
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fot. A. Podstawczyńska 



fot. A. Podstawczyńska 
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fot. W. Pawlak 



fot. W. Pawlak 



fot. W. Pawlak 



fot  M. Strzelak 



fot  M. Strzelak 



fot  M. Strzelak 
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