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Dorastanie
z książką

Aleksandra
Dulas

Refleksje Pomela zawierają się w krótkich, zaskakujących stwierdzeniach: „Pomelo śni sny niemożliwe” albo
„Pomelo śni sny, w których
pod jest nad”. Gdy zawładnęło
nim wielkie uczucie, dowiadujemy się, że Pomelo zakochał się w siódmej rzodkiewce w 12 rzędzie.
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Eksmisja bez
„plazmy”
W mojej pracy to nie wygląda
tak, że otwiera się lokal eksmisyjny, widzi się piękne meble, nowe telewizory i można
powiedzieć: „O! Złośliwa, pracowała na czarno i nie płaciła czynszu, żeby oszukać Miasto”.

Rewitalizacja –
będzie lepiej

strony 6–7

Kobiety
i stołówki

Fot. Zbigniew Polędwica

Nie mamy cudownego rozwiązania, ale cały czas intensywnie pracujemy, żeby poprawić komunikację. Spotykamy się, rozmawiamy z różnymi grupami mieszkańców. Każdy ma bowiem
w głowie swój pomysł na to, jak powinna wyglądać Łódź, a my musimy te sprzeczne często wizje
pogodzić. Na szczęście już za chwilę będziemy mogli przejść do sedna i rozmawiać o bardzo konkretnych rozwiązaniach. Wtedy, mam nadzieję – będzie łatwiej.
Z prezydentem Wojciechem Rosickim i dyrektorem Marcinem
Obijalskim o rewitalizacji rozmawia Aleksandra Dulas.
Aleksandra Dulas: Prowadzę
warsztaty z edukacji obywatelskiej i dziennikarskiej dla młodych ludzi z terenów, które będą
podlegały rewitalizacji. Oni nie
czują, że wprowadzane zmiany
są dla nich. Raczej mówią: Będziemy stąd wyprowadzeni, tutaj będą
mieszkać lepsi ludzie, bogatsi. Jak
Panowie sądzą, skąd ten pomysł?
Skąd ta wiedza, że oni są tu niepotrzebni?
Wojciech Rosicki: Tego nie wiem.
Na pewno nie dostali takiego komunikatu z Miasta. Wręcz przeciwnie, cały czas podkreślamy, że
zmiany rewitalizacyjne są dla lu-

dzi mieszkających w tych miejscach. Oczywiście ten proces wymaga od nich szeregu wyrzeczeń.
Niektórzy będą musieli na jakiś
czas przeprowadzić się. Podkreślam, każdy kto będzie chciał, będzie mógł wrócić – nam na tym
zależy. Wiem jednak, że będą tacy,
którzy podejmą decyzję o pozostaniu na nowym miejscu.
Marcin Obijalski: Ja jestem zaskoczony tym komunikatem.
Mimo że przez blisko półtora
roku realizowaliśmy projekt pilotażowy, którego najważniejszym zadaniem było wytłumaczenie mieszkańcom, czym jest
rewitalizacja, ludzie stale się jej
obawiają. Przeprowadzono wiele działań, spotkań, happeningów.
Wszystkie miały na celu wyjaśnienie mieszkańcom, na czym ten

proces polega. Wchodziliśmy do
bram, rozmawialiśmy z mieszkańcami o ich potrzebach, przychodzili dorośli, dzieci i młodzież.
Wyławialiśmy lokalnych liderów.
Prowadzony był program edukacyjny dla nauczycieli i młodzieży.
Jeśli mimo intensywnych działań
informacyjnych nadal funkcjonuje taka opinia, to zastanawiam się,
skąd ona się wzięła?
Może komunikacja była niewłaściwa?
WR: Trzeba sobie zdawać sprawę, że jednym z najtrudniejszych
elementów procesu rewitalizacji
jest komunikacja z mieszkańcami. Nie wszyscy mają możliwość
skorzystania z kanałów informacyjnych, którymi Urząd posługuje
się najczęściej, to jest prasa, radio,

Internet, telewizja. Organizujemy też spotkania, ale przecież
nie wszyscy na nie przychodzą.
Komunikacja to jest wyzwanie.
Próbujemy różnych metod. W ramach programu pilotażowego
przygotowaliśmy gazetę o rewitalizacji w nakładzie 200 tysięcy
egzemplarzy, a mimo to nie wszyscy ją widzieli i czytali.
Chciałabym jeszcze wrócić do
pilotażowego projektu związanego z edukacją. Miałam przyjemność pracować przy jego
realizacji. Ten program miał
znakomite założenia, przekazywał nauczycielom i uczniom
wiedzę na temat procesu rewitalizacji i jednocześnie pobudzał tożsamość lokalną. I kiedy
dokończenie na stronach 3–4

Stołówki uwalniały aktywne
zawodowo kobiety od przymusu gotowania obiadów, od
stania w kolejkach, a później
od czasochłonnej walki o mięso na kartki.

strona 8

Niezły odlot
Grupy szybowników przywożą paliwo do wspólnie zakupionej wyciągarki i po wylądowaniu, podobnie jak inni
lotnicy, prowadzą długie rozmowy przy grillu. Zaręczam,
że lotnicze gawędy nie ustępują morskim opowieściom.
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Telefon z Urzędu
O

d blisko 3 lat wydajemy Łódzką
Gazetę Społeczną – Miasto Ł. Czytelnicy się przyzwyczaili, więc czytają,
niektórzy nawet pytają, kiedy kolejny numer. Są tacy, którzy wsparli nas
groszem, za co dziękujemy. Piszemy
o sprawach ważnych, społecznych, stajemy murem za słabszymi. Odkrywamy nieznaną historię Łodzi, promujemy ciekawe inicjatywy obywatelskie,
staramy się być jak najbliżej wszystkich ważnych tematów. Przez ten czas
nikt, dosłownie nikt z władz miasta
czy pracowników Urzędu nie skontaktował się z nami jako naturalnym
partnerem wspólnych działań. Nikt
nie chciał analizować żadnego z poruszanych przez nas tematów, żaden
artykuł nikogo szczególnie nie zainteresował. Nikt nie skomentował postu na Facebooku, nie udostępnił artykułu. Bo staraliśmy się zawsze być
wyrozumiali i delikatni. Aż tu nagle,
w zeszłym miesiącu zamieściliśmy
wywiad z Jarosławem Ogrodowskim,
który krytycznie i z dużą obawą wypowiadał się o procesie rewitalizacji.
I stał się cud. Telefon zadzwonił i okazało się, że ktoś w Urzędzie naszą ga-

Rys. bruno, lat 11

zetę czyta. Nie podoba się co prawda
to, co jest napisane, ale to inna sprawa. Każdy ma prawo do swoich opinii.
Jednak kamień spadł mi z serca. Naprawdę. Mam bowiem nadzieję, że nie
tylko przypadkiem ten jeden numer
trafił w ręce urzędników. Opisywaliśmy wiele cennych inicjatyw i pomysłów na Łódź lepszą, przyjaźniejszą,
ładniejszą. Zamieściliśmy wiele wywiadów z ludźmi, którzy już wiedzą,
jak rozwiązywać problemy społeczne, bo widzieli, spróbowali, wdrożyli.
Zatem strony naszej gazety mogą być
skarbnicą wiedzy dla przedstawicieli
władz miasta. Jako gazeta bezpłatna
jesteśmy też świetnym medium do informowania mieszkańców. Wierzę, że
gdy minie oburzenie wywołane wspomnianym tekstem, skorzystacie Państwo z tego, że jako jedno z nielicznych
miast w Polsce macie gazetę tworzoną przez ludzi, którym naprawdę zależy na tym mieście, bo całe życie pracują na jego rzecz. Może nie jesteśmy
rasowymi dziennikarzami, ale piszemy równie sprawnie i dobrze znamy
się na poruszanych tematach. Jesteśmy blisko łodzian i łodzianek, bo na

Aleksandra
Dulas
co dzień pracujemy z nimi na wielu
różnych płaszczyznach. Korzystajcie z tego, Drodzy Państwo. Do usług.
Mam nadzieję, że przed nami dobra
współpraca.

Z ostatniej chwili
I jeszcze jedna dobra informacja,
Drodzy Czytelnicy. Redakcja Miasta Ł została wyróżniona w szczególnym plebiscycie – „Punkt dla
Łodzi”. Jest to nagroda przyznawana przez społeczników i miłośników Łodzi za działania w sferze estetycznej, społecznej i kulturalnej.
Znaleźliśmy się w gronie fantastycznych, twórczych ludzi, którzy
działają na rzecz naszego miasta.
Dziękujemy Kapitule! To wyróżnienie dało nam duży zastrzyk
nowej energii do pracy. A z mojej
strony wielkie ukłony dla wszystkich, którzy od pierwszego numeru wspierają gazetę, piszą, robią
spotkania z czytelnikami, szukają
tematów, rysują, promują, a także dla społeczników i dziennikarzy, którzy zechcieli swoją wiedzą
i doświadczeniem wesprzeć nasze
działania. Ta nagroda jest dla Was
wszystkich. Dziękuję.
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Wesprzyj nas. Piszemy o Łodzi!
Miasto Ł jest gazetą społeczną wydawaną dzięki dotacjom, darowiznom i pracy wolontariuszy.
Nasi dziennikarze są łódzkimi działaczami społecznymi, zaangażowanymi w pracę na rzecz
naszego miasta. Jesteśmy gazetą niezależną, nie popierającą żadnych ugrupowań politycznych.
Aby Miasto Ł mogło być nadal wydawane, potrzebujemy pieniędzy.
Każda złotówka to większa szansa na kolejny numer. Przekaż darowiznę.
Nr konta 70 1160 2202 0000 0002 4715 9618, Bank Millenium
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już byliśmy na takim etapie, że
wszyscy jego uczestnicy zaczęli
się z nim identyfikować, chętnie
brali udział w poszczególnych
aktywnościach, sami byli twórcami i pomysłodawcami – został
przerwany. Co się stało?
MO: Program nie został przerwany. Założyliśmy, że będzie kontynuowany w normalnym cyklu
edukacyjnym, w roku szkolnym,
w oparciu o pomoce dydaktyczne,
specjalnie na jego potrzeby przygotowane. W tej chwili tworzone
są właśnie te pomoce. Będą przekazane do wszystkich szkół biorących udział w projekcie. To jest
około 100 placówek.

sta. Jesteśmy pierwszym miastem
w Polsce, które będzie realizowało
tak duży program tożsamościowy,
przyklejony niejako do podstawy programowej. Stworzyliśmy
go na potrzeby Łodzi, bo deficyt
więzi z miastem zdiagnozowaliśmy jako poważny problem.
Czyli Pan Dyrektor obiecuje naszym czytelnikom zadbać o to,
żeby szkoły realizowały tożsamościowy program edukacyjny?
MO: Organem prowadzącym dla
szkół jest Miasto. Wydział Edukacji bezpośrednio nadzoruje te
placówki i ma prawo wydawania

Jak będziemy wymagać od nauczycieli, żeby korzystali z tych
pomocy i prowadzili przewidziane w programie zajęcia?
MO: Nikogo do niczego nie zmuszamy. Na początku poszczególne szkoły dobrowolnie zadeklarowały przystąpienie do
projektu. Pani prezydent zaprosiła dyrektorów i ponad 100 szkół
odpowiedziało na to wyzwanie.
Teraz zakładamy, że dostarczenie
pomocy będzie ostatnim ogniwem, które pozwoli na realizację programu w szkołach.
Bardzo optymistycznie.
MO: Ci nauczyciele nie mając
jeszcze pomocy dydaktycznych,
nie mają narzędzi pracy.
Większość z tych scenariuszy
(znam je, bo jestem jedną z autorek) nie wymaga żadnych pomocy. One są tylko ułatwieniem,
urozmaiceniem.
MO: Jak nie ma pomocy, to mamy
jakby pół programu. Ale one już
lada chwila będą i wtedy od września zaczniemy wdrażać w łódzkich szkołach edukacyjny program tożsamościowy.
Jak?
MO: Będziemy wykorzystywać godziny, którymi dysponują wychowawcy. Zajęcia poprowadzą przeszkoleni już przez nas nauczyciele.
Urząd jako jednostka zarządzająca poinformuje, że chcemy, aby
dyrektorzy realizowali to działanie w swoich szkołach. Będziemy
też poprzez KDO [Komisja Dialogu Obywatelskiego – przyp. red.]
rozmawiać z organizacjami, żeby
opracować najlepszy model realizacji programu. On jest bardzo
ciekawy, zawiera wiele elementów, które mają przybliżyć młodym ludziom Łódź. Mówi o historii miasta, dostarcza wiedzy
o współczesnej Łodzi. Młodzi ludzie w jego ramach odwiedzają
muzea, parki, spotykają się z ludźmi pracującymi dla naszego mia-

rozwiązania, ale cały czas intensywnie pracujemy, żeby poprawić komunikację. Spotykamy się,
rozmawiamy z różnymi grupami mieszkańców. Każdy ma bowiem w głowie swój pomysł na
to, jak powinna wyglądać Łódź,
a my musimy te sprzeczne często
wizje pogodzić. Na szczęście już
za chwilę będziemy mogli przejść
do sedna i rozmawiać o bardzo
konkretnych rozwiązaniach.
Wtedy, mam nadzieję – będzie
łatwiej. My będziemy precyzyjnie komunikować, a mieszkańcy
będą mogli wyrażać swoją opinię.
Planujemy spotkania w każdej
kamienicy, żeby informować mieszkańców, w jaki
sposób dotknie ich rewitalizacja. Nie chcemy organizować dużych spotkań,
tylko rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach
dla konkretnych mieszkańców. Oni nie powinni
już słyszeć: Będziemy Was
wyprowadzać, ale nie wiemy gdzie, nie wiemy kogo.

sku, zapewnić mu pomoc, jeśli jest
potrzebna. Niezbędny jest kontakt między pedagogami z obydwu szkół, żeby ucznia wspierać
jak najlepiej. Jesteśmy na etapie
tworzenia tej procedury. Ona jest
wymagana przez ustawę i realnie
potrzebna, żeby nie tracić z oczu
mieszkańców i móc w porę zareagować, gdy będą mieli kłopoty
w nowym miejscu zamieszkania.
Czy są jakieś prognozy, ile osób
po zakończeniu remontu ich kamienicy wróci na stare miejsce
zamieszkania?
WR: To w dużej mierze zależy od
nich, od indywidualnych decyzji. Według mojej oceny, trochę
przesadzamy z tym problemem.
Tych przeprowadzanych mieszkańców w skali miasta wcale nie
jest tak dużo. Z naszej strony zrobimy wszystko, żeby mogli wrócić.
Tworzony jest właśnie Gminny
Program Rewitalizacji. Co zmieni ten dokument, kiedy już zostanie uchwalony?

Prosimy o cierpliwość i zrozumienie. Działamy
w naprawdę skomplikowanej sytuacji, pod
presją czasu. Musimy bowiem zdążyć sięgnąć
po środki Unijne. Im więcej osób patrzy
pozytywnie, tym nam się lepiej pracuje i tym
ten proces będzie lepiej zorganizowany.
Fot. Zbigniew Polędwica

rekomendacji czy zaleceń. Udało
nam się włączyć szkoły do działań poprzez dialog i współpracę.
Mamy nadzieję, że nadal tak będzie. Trzeba pamiętać, że program
edukacyjny związany z rewitalizacją jest jednym z ważniejszych,
bo ma zapewnić zrozumienie
tego procesu. Poprzez ten projekt chcemy powiedzieć wszystkim dzieciom i młodzieży w naszym mieście, dlaczego Łódź jest
fantastyczna, dlaczego ważne jest
centrum, dlaczego trzeba o nie
dbać i jakie korzyści dla wszystkich może przynieść to, co teraz
w Łodzi robimy. Chcemy, żeby
włączyli się do rozmów o mieście.
Jakie metody i techniki działań
oprócz konsultacji społecznych
można stosować, żeby włączać
obywateli w proces podejmowania decyzji?
WR: Na pewno konieczna jest
partnerska współpraca z organizacjami pozarządowymi. Mamy
również cały sztab urzędników.
Szczególnie ważna jest rola tych,
którzy na co dzień kontaktują
się z mieszkańcami. Wszystkie
te osoby należy wykorzystać do
pozyskiwania i dostarczania informacji. Nie mamy cudownego

Trzeba porozmawiać o dzieciach:
czy będą miały miejsca w przedszkolach, czy szkoła będzie przygotowana na przyjęcie nowych
uczniów. Musimy stworzyć całą
procedurę wspierania osób przenoszonych i pilnowania, żeby odnaleźli się w nowym miejscu.
Czy to znaczy, że będzie system
wsparcia dla ludzi, rodzin przenoszonych do innych rejonów
miasta w ramach rewitalizacji?
WR: Właśnie dzisiaj o tym rozmawialiśmy. To wsparcie powinno się
odbywać w trzech obszarach. Po
pierwsze, proces lokalowy, który
jest najprostszy. Jest to informacja,
że ma być zamienione mieszkanie z lokalizacji X na lokalizację Y.
Ale za tym idzie opieka MOPS-u,
czyli Ośrodka Pomocy Społecznej.
Tu ważna jest współpraca między
opiekunami z jednego i drugiego
terenu. Bo zmieniamy dzielnice
i pojawia się nowa osoba. Potrzebujemy zatem procedury zapewniającej ciągłość relacji, żeby człowiek, rodzina nie zniknęli nam
z oczu. Kolejnym ważnym elementem jest szkoła i wymiana
informacji między placówkami.
Trzeba monitorować, jak dziecko radzi sobie w nowym środowi-

MO: Gminny Program to będzie
pierwszy dokument, który zepnie wszystko, co się dzieje w ramach rewitalizacji. Zatem to, co
się odbyło do tej pory, to był pilotaż, badanie, można to nazwać
poligonem, dzięki któremu wszyscy zdobywaliśmy doświadczenia,
jak ten proces prowadzić. Teraz
wszystko będzie ustrukturalizowane i zamknięte w jednym dokumencie. To taka konstytucja
rewitalizacji.
Powróćmy zatem do polityki lokalowej, bo ona budzi największe emocje. Podobno powstaną
mieszkania tymczasowe w budynkach po szkołach i w innych dużych obiektach, w których będą czasowo przebywać
ludzie z największymi problemami społecznymi. Czy to jest
prawda?
WR: Nie. To pomysł dla długotrwałych dłużników, żeby ich
zmobilizować do płacenia czynszu. Dostaną mieszkanie tymczasowe i wsparcie. Będą mogli tam
przebywać do 12 miesięcy. W takim budynku będą również obecne jednostki MOPS-u.
A co później?

WR: Potem, jeżeli ich będzie stać,
znajdą mieszkanie na wolnym
rynku. Ale trzeba podkreślić, że
to nie dotyczy rewitalizacji. To jest
problem całego miasta.
MO: Jeśli natomiast chodzi o rewitalizację, to przygotowujemy
Ośrodek Reintegracji Społecznej
przy ulicy Pogonowskiego z bardzo szerokim zakresem wsparcia.
Tam będzie prowadzona terapia
i pomoc w wychodzeniu z nałogów, będą szkolenia zawodowe,
warsztaty umiejętności społecznych. Będziemy starali się działać
na wielu płaszczyznach, aby ludzie mogli wrócić do normalnego
życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Będziemy również włączać w te działania przedsiębiorców i bezpośrednio szukać miejsc
pracy. Ostatnim krokiem powinien być lokal socjalny lub mieszkanie chronione. To jest wsparcie
stricte adresowane do osób z terenów rewitalizowanych.
Mamy problem z dłużnikami
w mieście. Wiele osób z różnych
powodów nie płaci czynszu. Co
z tymi ludźmi?
WR: Chcemy bardzo rygorystycznie podchodzić do ludzi, którzy
nie płacą, mimo że ich na to stać.
Po czym poznamy tych ludzi?
WR: Nie jest to łatwe, ale będziemy diagnozować. Bo to jednak widać. Kiedy ktoś ma komórkę, samochód, to dlaczego nie stać go
na czynsz?
Bo może tym samochodem jako
kierowca, dostawca, zarabia na
czarno 800 zł na najpilniejsze
wydatki?
WR: Może być i tak, ale można zrobić wywiad środowiskowy, sprawdzić ten standard życia.
To trudne. Osoby pracujące z najbiedniejszymi uczulają na te eksmisje. Boją się bowiem, że mogą
spowodować przyrost osób bezdomnych.
WR: A nie boicie się tego, że mamy
teraz 170 milionów zadłużenia?
I są ludzie, których stać na to, żeby
odprowadzić te pieniądze? I że
moglibyśmy za tę kwotę poprawić standard lokali socjalnych,
remontować, polepszyć jakość życia? Mamy to odpuścić?
Ludzie, którzy są blisko tych eksmisji – komornicy, Akcja Lokatorska, Porozumienie na rzecz
Osób Bezdomnych i Wykluczonych Społecznie – wszyscy mówią jednym głosem: eksmisje odbywają się w sytuacjach skrajnej
biedy.
WR: Być może teraz tak jest. Dlatego chcemy naprawdę bardzo
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skrupulatnie przyjrzeć się tym ludziom i uruchomić programy, które np. pozwolą odpracować dług,
umożliwiając jednocześnie utrzymanie dodatku mieszkaniowego. Szukamy nowych rozwiązań,
które ułatwią ludziom powrót do
normalności, pomogą wyjść z zadłużenia i pozwolą normalnie żyć.
Ale proszę pamiętać, że są ludzie,
którzy wykorzystują tę sytuację
i od nich musimy ściągnąć zadłużenie. Może kiedy patrzymy na te
kwestie z punktu widzenia NGO –
su, to widzimy tylko tych poszkodowanych, bo to są beneficjenci
organizacji pozarządowych. Ci,
którzy mają i nie płacą, nie przyjdą po pomoc, więc ich prawdopodobnie NGO-sy nie widzą.
To jaka będzie procedura weryfikacji? Co zrobić, żeby nie było
więcej bezdomnych? Bo bezdomni z punktu widzenia ekonomii
też się miastu nie opłacają. Dużo
taniej, kiedy mamy obywatela,
chociażby w mieszkaniu wspieranym.
MO: To prawda. Dlatego potrzebujemy mieszkań socjalnych. Chciałbym je oddemonizować. To nie
jest nic złego, to może ratować
ludziom życie. Czynsz w takim
lokalu jest dużo niższy i kiedy
przydziela się go dłużnikowi, to
pozwala mu stanąć na nogi. To
stereotyp, że w lokalach socjalnych mieszkają ludzie z problemami typu alkohol. Bardzo często są to osoby starsze, samotne,
mniej zamożne, dla których taki
lokal jest wyjściem z trudnej sytuacji. Wreszcie stać ich na czynsz,
częściowo mogą dług odpracować
i wyjść na prostą.
A mamy lokale socjalne?
WR: Brakuje nam lokali, ale do tej
pory nie popełniliśmy takiego błędu, jak w wielu innych miastach –
nie tworzymy gett. I nie będziemy
tego robić. Przydzielamy rocznie
kilkaset mieszkań, ale są one rozproszone w mieście. I co ważne,
mają one coraz wyższy standard.
Przy realizacji programu Miasto
Kamienic przeprowadziliśmy ok.
600 rodzin. Niektórzy byli mieszkańcami lokali socjalnych i większości z nich po przeprowadzce
standard się poprawił. Zatem szukanie i tworzenie lokali socjalnych, to będzie ważny element
polityki lokalowej.
Czy jest pomysł na monitorowanie ludzi mieszkających
w lokalach miejskich, żeby nie
zadłużali mieszkań? Żeby np.
pracownik socjalny pojawiał
się w domu i sprawdzał, dlaczego ktoś przestał płacić czynsz?
Co złego tam się dzieje?

WR: Jest. Myślimy, jak to zrobić.
Nie jest to proces łatwy, ale dziś
już o tym rozmawialiśmy na „komitecie sterującym”, żeby wypracować procedury, które nie
dopuszczą do takiego nawarstwienia problemu, że ludzie
tracą nadzieję, przestają wierzyć, że kiedykolwiek spłacą
swoje długi. Tutaj potrzebna
jest współpraca administratorów i MOPS-u. Taki alert ma się
pojawiać po dwóch niezapłaconych czynszach. Chcemy to testować na obszarze rewitalizacji,
a później wdrażać we wszystkich lokalach miejskich.
Na koniec proszę powiedzieć,
o czym mieszkańcy powinni
wiedzieć w kontekście rewitalizacji na najbliższy miesiąc? Czego mają się spodziewać?
WR: Powinni dać nam jeszcze
chwilę. Przed wakacjami będziemy gotowi pokazać konkretne
rozwiązania. Mieszkańcy odczują, mam nadzieję, że naprawdę
o nich myślimy. Kiedy miasto
zacznie lepiej wyglądać, to ludziom będzie się lepiej żyć. Już
za chwilę będziemy o tym rozmawiać z łodzianami i łodziankami, ale nie chcemy popełnić
błędów komunikacyjnych, opowiadać o czymś, co się jeszcze
będzie zmieniać. Nie chcemy
wprowadzać zamieszania. Potrzebujemy miesiąca. Prosimy
o cierpliwość i zrozumienie.
Działamy w naprawdę skomplikowanej sytuacji, pod presją czasu. Musimy bowiem zdążyć sięgnąć po środki unijne. Im
więcej osób patrzy pozytywnie,
tym nam się lepiej pracuje i tym
ten proces będzie lepiej zorganizowany. Jest wiele działań do
skoordynowania, ale mają one
przynieść jeden efekt: dobrze
przeprowadzoną zmianę z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. Trzeba jednak pamiętać, że proces rewitalizacji nie
dotknie wszystkich obszarów,
które tego potrzebują, bo nie ma
na to środków. Cały czas myślimy, co zrobić, żeby skorzystała
jak największa część miasta, jak
choćby Stare Polesie, ale budżet
jest bardzo ograniczony. Liczymy trochę na efekt kuli śniegowej. Jeżeli rozpocznie się zmiana,
ludzie zobaczą, że jest ona możliwa. Łatwiej będzie zachęcić do
działania również prywatnych
inwestorów. Miasto samo tego
nie udźwignie.
Aleksandra Dulas – socjolożka,
członkini Łódzkiej Rady
Działalności Pożytku
Publicznego. Redaktorka
naczelna gazety.

Dorastanie
z książką
Czerwiec kojarzy nam się przede wszystkim z Dniem Dziecka. Z tej okazji polecamy wszystkim rodzicom wywiad z Beatą Cyperling o mądrych
książkach, które rozwijają wyobraźnię, zmysł estetyczny i uczą, jak być dobrym człowiekiem. Ostatecznie, Dzień Dziecka powinien być codziennie.
Anna Jurek: Od kilku lat prowa- ny chłopiec w wieku przedszkol- tata powiedział mi, że po przeczydzisz księgarnię i kawiarnię „Li- nym, który na co dzień mierzy się taniu Nusi ich córka z radością
tera”. Przychodzą do Ciebie ro- z problemami typowymi dla swo- wkładała swoją głowę psom do
dzice, żeby wybrać książkę dla jego wieku: wstyd, robienie bała- pysków, co oznacza, że…
dziecka, które ma określoną ganu, problemy z zasypianiem.
wrażliwość, zainteresowania, Dzieci czytające te historyjki wi- Trzeba ją czytać z komentarzem
a czasem bardzo już sprecyzo- dzą, że podobnie jak Albert, także rodzicielskim.
wane upodobania czytelnicze. one doświadczają wielu trudnych BC: Właśnie tak (śmiech). Dzieci
Jakie pozycje polecasz?
emocji: smutku, złości, strachu. bardzo lubią Nusię, bo ona pokaBeata Cyperling (Księgarnia Lite- Ale też dowiadują się, że te uczu- zuje im, że można się bawić sara): Zawsze zwracam uwagę na to, cia są ważne, mówią wiele o nas memu, że dobrze jest umieć orgaczego klient potrzebuje. Jeśli ktoś i naszych relacjach z innymi. A co nizować sobie czas we własnym
chce kupić książkę Brzechwy, to szczególnie ważne, poznają spo- zakresie.
nie będę przekonywać do Tuwi- soby na ich oswojenie.
ma. Jeśli szuka wierszy, szukam
Z dużą przyjemnością wracam Przejdźmy do czytelników i czypozycji odpowiedniej dla wieku także do historii o Pomelo, różo- telniczek trochę starszych w wiedziecka i sposobu myślenia ro- wym słoniu wymyślonym przez ku od 5–7 lat. Jakie masz dla nich
dzica. Bardzo staram się dopil- Ramona Bădescu i Benjamina propozycje?
nować, żeby książka była atrak- Chauda. To jest zupełnie wyjątko- BC: Na przykład świetnie zrocyjnie wydana, miała ciekawe wa pozycja. W serii pojawiało się biony reprint książek Marii Terilustracje, żeby treść była właści- kilka tytułów, w tym: „Pomelo śni”, likowskiej: „Przygody kropli
wa dla dziecka i rozwijała języko- „Pomelo i przeciwieństwa”, „Pome- wody” i „Chodzi mucha po glowo. Lubię klasyków, ale polecam lo jest zakochany” czy „Pomelo ma busie”. Obie napisane językiem
też nowe tytuły. Najbardziej cenię się dobrze pod swoim dmuchaw- lekko rymującym się, więc barksiążki, które są interesujące za- cem”. Kontakt z niezwykłym kli- dzo atrakcyjnym dla tych, którówno dla 2-latków jak i 10-latków, matem opowiadań pozwala dziec- rzy zaczynają czytać. Te teksty
oraz – co bardzo ważne – polu- ku wyciszyć się i skoncentrować. właściwie się śpiewa. Z pierwbią je rodzice. Także im czytanie Pobudza wyobraźnię, wzbogaca szej książki dowiadujemy się, co
powinno sprawiać przyjemność. słownik dziecka, uczy zauważać dzieje się z kroplą wody wychlai nazywać piękno w małych rze- paną z wiaderka, która w różnych
Rola książki w życiu dziecka czach. Refleksje Pomela zawiera- formach: pary wodnej, chmury
może być ogromna – od pobudza- ją się w krótkich, zaskakujących itd. podróżuje po świecie. W drunia wyobraźni, przez rozwijanie stwierdzeniach: „Pomelo śni sny giej, podróżujemy z muchą po glowrażliwości emocjonalnej i este- niemożliwe” albo „Pomelo śni sny, busie i uczestniczymy w bardzo
tycznej, do kształtowania myśle- w których pod jest nad”. Gdy za- zabawnej lekcji geografii. Obie
nia o sobie, relacji z innymi i ze władnęło nim wielkie uczucie, książki ilustrował Bohdan Butenświatem. Zapytam Cię o pozy- dowiadujemy się, że Pomelo za- ko, co oznacza, że ilustracje są na
cje, które poleciłabyś rodzicom kochał się w siódmej rzodkiewce najwyższym poziomie.
dzieci w trzech grupach wieko- w 12 rzędzie. Każda z książeczek
Ciekawą pozycją są także
wych. Zacznijmy od tych w wie- zaskakuje i dzieci i dorosłych swo- „Mapy. Obrazkowa podróż po ląku 2–4 lata.
im specyficznie abstrakcyjnym dach, morzach i kulturach świaBC: Znakomita jest seria „Panama” poczuciem humoru.
ta” Aleksandry i Daniela MizieJanoscha. Są to historie z życia
Polecam też serię przygód lińskich. Dzięki tej książce dzieci
Misia i Tygryska, które opowia- o Nusi napisanych przez Piję uczą się czytania map i zdobywadają o relacjach między zwierzę- Lindenbaum, np. „Nusia i wilki”, ją wiedzę na temat innych kultur.
tami. Książki są bardzo ładnie zi- „Nusia i baranie łby”. Wyobraź- Uważam ją za szczególnie ważną,
lustrowane, napisane prostym, my sobie, że jesteśmy z rodzica- ponieważ w związku z rozwojem
nieinfantylnym językiem i bar- mi na plaży, nudzimy się i musi- technologii zatracamy umiejętdzo dobrze przyjmowane przez my się zorganizować. Jak się tego ność korzystania z map. Podążadzieci.
nauczyć? Nusia to potrafi. Ma też jąc za GPS-em, widzimy tylko fragLubię także cykl książek o Al- wspaniałą umiejętność organi- ment drogi wyrwany z szerszego
bercie, np. „Nieźle to sobie wy- zowania zwierząt i siebie wśród kontekstu. Tracimy obraz całości.
myśliłeś, Albercie” albo „Pospiesz nich. Przykład? Stojąc na skraju Z twórczości Mizielińskich polesię, Albercie” autorstwa Gunilli lasu Nusia ustawia wilki w szere- cam też „Miasteczko Mamoko” –
Bergström. Głównym bohate- gu i organizuje im zabawę. Bar- graficzną opowieść o jednym dniu
rem opowiadań jest trochę dziw- dzo twórczą, zaznaczmy. Jeden w miasteczku, w którym dzieje się
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Anna Jurek

równolegle wiele historii. Oglądając piękne plastycznie i bogate w szczegóły ilustracje, możemy
sami układać opowieści o życiu
mieszkańców Mamoko, wzmacniając naszą spostrzegawczość
i wzbogacając wyobraźnię.
Chętnie polecam także klasyka
literatury polskiej dla dzieci, Dorotę Gellner, która pisze krótkie,

warstwowe opowiastki, które są
ciekawe dla osób w różnym wieku, od dzieci po dorosłych. Jedna
z historii opowiada o mrówce, która pisze list do wiewiórki – prosi, żeby przyszła, bo ma jej coś
ważnego do powiedzenia. Kiedy
wiewiórka przychodzi, mrówka
mówi: „Jednak nie mogę Ci tego
powiedzieć, mogę to tylko napisać”. Wiewiórka wraca więc
do domu, a mrówka, pisząc list,
uświadamia sobie, że nie może
tej ważnej rzeczy także napisać.
Wszyscy tego czasem doświadczamy: trudności z wyartykułowaniem emocji czy myśli ważnych, ale trudnych. Jednocześnie
Tellegen pisze bardzo zabawnie
i zaskakująco nawet dla dorosłego czytelnika.

rię”, trafia do krainy fantazji pożeranej przez Nicość. Aby ją uratować, musi stać się bohaterem
opowieści. Książka jest bardzo
baśniowa, rozwija wyobraźnię,
pobudza do filozoficznego myślenia. Druga opowiada o małej
dziewczynce Momo, która jako
jedyna może uratować ludzi
przed złodziejami czasu. Pomimo tego że została opublikowana na początku lat 70. XX wieku,
nadal pozostaje bardzo aktualna.
Współcześnie jesteśmy okradani
z czasu, przede wszystkim przez
nowe technologie. Widzę to po sobie, jak często zaglądam do komórki, sprawdzam, czy nie dostałam jakiejś wiadomości, czy
ktoś nie dzwonił. Dlatego polecając książki dla dzieci, unikam

się cieszyć z tego, co ma, zamiast
martwić się tym, czego nie ma.
Zresztą, właśnie dzięki temu nawiązuje wartościowe relacje. Ta
historia uczy widzieć szklankę do
połowy pełną – wykorzystywać
to, co się potrafi i cieszyć się tym.
Ale też, bardzo kreatywnie radzić
sobie z wykluczeniem.
Mówisz, że ta książka jest dla
dziewczynek. Czy polecając lekturę, pytasz o płeć odbiorcy?
BC: Najczęściej kupujący sami mówią o tym, dla kogo ma być książka. Jeśli szukamy czegoś dla dzieci w wieku 1–3, to w zasadzie nie
pytam. Na tym poziomie to nie
ma znaczenia, szczególnie jeśli
bohaterami są zwierzęta. Potem
dzieci siłą rzeczy utożsamiają się
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inteligencją, sprytem, odwagą.
Przy czym ta relacja jest bardzo
przyjacielska i – wbrew naszym
przyzwyczajeniom kształtowanym przez popularną kulturę – to
nie jest relacja miłosna. Po prostu
partnerska. Dzieci śledzą uważnie pojawienie się kolejnych tomów tej serii, bo bardzo ją lubią.
I jeśli ktoś kupuje tę książkę np.
dla swojego dziecka i dziecka znajomych, to zachęcam do kupienia
dwóch różnych części, bo dzieci
wymieniają się nimi.
Polecisz jeszcze jakąś polską pozycję?
BC: Bardzo spodobała mi się „Pestka, drops, cukierek. Liczby kultury” Grzegorza Kasdepke, która wyjaśnia podstawowe pojęcia
ekonomiczne i zależności między nimi. Czym jest bon, weksel,
konto, bank? Dlaczego ktoś ma
nadwyżkę lub deficyt? Dlaczego jedni są biedni, a inni bogaci?
O tym wszystkim można się dowiedzieć, poznając historię Julki,
Łezki i Uśmieszka.
Czy są lektury, przed którymi
przestrzegasz?
BC: Właściwie uważam, że każdy
kontakt z książką jest wartościowy. Dobrze, jeśli dziecko wie, że
książka ma okładkę, kartki, tytuł, ilustracje, opowiada historię,
ma bohatera. Nie lubię zdrobnień,
infantylizmów i narracji, w której małego czytelnika traktuje się
z góry. Z dystansem podchodzę
do typowych disnejowskich obrazków i brokatu na okładce, ale
rozumiem, że są takie fazy rozwojowe dziecka, kiedy będzie to
wymarzona lektura. Ważne, że
czyta.
W czasie naszego kolejnego spotkania chciałabym porozmawiać
o książkach, które dotyczą trudnych tematów, takich jak: niepełnosprawność, choroba, śmierć,
które potrafią je oswajać w mądry sposób. Co o tym sądzisz?
BC: W porządku, zmierzmy się
z tym.

Beata Cyperling w swojej księgarni na ul. Nawrot 7. Fot. Zbigniew Polędwica

celnie spuentowane, lekko rymowane historie. Zanim zdążą się
znudzić, już się kończą (śmiech),
ale otwierają furtkę dla dopowiedzenia dalszego ciągu, z czego
dzieci chętnie korzystają. Nie zawiodą się też, czytając np. „Czekoladki dla sąsiadki”, „Wścibskich”
czy „Zaklętą uliczkę”.
Jestem fanką książek Toon’a Tellegen’a, a przede wszystkim tych dwóch: „Nie każdy umiał
się przewrócić” i „Urodziny prawie wszystkich”. Są to krótkie,
lekko filozofujące opowiadania.
Co ważne, Tellegen uczy abstrakcyjnego myślenia, tworząc wielo-

Trzecią grupą wiekową są młode tych, w których oswaja się nowe
osoby w wieku 7–12 lat. Bardziej technologie, takie jak komputer
świadome swoich upodobań czy- czy tablet. Pozwólmy dzieciom,
telniczych, często samodzielnie przynajmniej do 7 roku życia, odwybierający lektury, ale też kie- płynąć w czas bez technologii: terujący się modą, czyli tym, co lefonów, ipodów, gadżetów. Poczytają ich rówieśnicy i rówie- każmy im, że da się bez tego żyć.
śniczki. Na jakie tytuły zwróciDziewczynki zachęcam do przełabyś ich uwagę?
czytania „Malutkiej czarownicy”
BC: Wszystkie dzieci powinny Otfried’a Preussler’a. Jest to jedna
przeczytać „Niekończącą się hi- z moich ulubionych książek. Opostorię” i „Momo” Michaela Ende. wiada o małej czarownicy, której
Bez względu na to, czy są dziew- nie udają się złe czary, co jest poczynkami, czy chłopcami. Pierw- wodem wykluczenia jej z grona
sza opowiada o chłopcu z nasze- „prawdziwych”, dorosłych czarowgo świata, który czytając książkę, nic. Próbując odnaleźć się w tej sywłaśnie „Niekończącą się histo- tuacji, malutka czarownica uczy

z postacią. Chłopcom łatwiej się
utożsamić z chłopcem – bohaterem, dziewczynkom z bohaterką.
Choć, jak pokazuje doświadczenie,
rodzice częściej kupią dziewczynce książkę, w której główną postacią jest chłopiec, niż na odwrót.
Czy znasz książkę, którą równie chętnie czytają dziewczynki
i chłopcy?
BC: Tak, to „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” autorstwa Karl
Martin Widmark i Helena Willis.
Chłopiec i dziewczynka przeżywają przygody detektywistyczne. Oboje muszą wykazać się

Rozmowy o książkach dla dzieci
będą pojawiać się regularnie
w ramach cyklu „Dorastanie
z książką”.

Anna Jurek – absolwentka filozofii
Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka
programów edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży. Z-ca redaktorki
naczelnej.
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Eksmisje bez „plazmy”
Brałem udział już w wielu eksmisjach, „plazmy” nie widziałem nigdy. „Silni, zdrowi mężczyźni,
którzy mogą pracować, a nie chcą” to jest bajka, którą się w Polsce cały czas sprzedaje – „praca jest,
tylko ludzie nie chcą pracować”. Osoby, z którymi ja miałem kontakt, najczęściej były po 40-tym
lub 50-tym roku życia. Im nie tak łatwo znaleźć pracę w call center czy w McDonaldzie.
Marta Madejska: Jesteś aseso- w odstawkę idzie w pierwszej korem, pracujesz dla kancelarii ko- lejności właśnie czynsz, dlatego że
morniczej. Docierasz do dłużni- jego niezapłacenie na krótką metę
ków w terenie. Dlaczego w ogóle nie rodzi szybkich skutków. Zachcesz mi o tym opowiedzieć?
wsze jest nadzieja, że będzie lepiej,
BJ: Bo mnie o to pytasz. Generalnie że znajdzie się jakąś robotę, że się
nikt się tym nie interesuje.
„odkują”. Jeżeli problemy okazują
się przejściowe i np. udaje się znaWiesz, że będę pytać przede leźć lepszą pracę, to rozkłada się
wszystkim o eksmisje. Ostat- te zaległości w administracji na
nio przybywa ich w Łodzi.
raty i nie ma sprawy. Kiedy kryBJ: Samo gęste.
zys przeciąga się, trwa rok, dwa,
trzy, dług narasta i rosną od niego
Jak to wygląda z twojej perspek- odsetki, wreszcie trafia do egzekutywy? Skąd się biorą ludzkie cji. Pojawiają się sytuacje, że kodługi?
mornik zajmuje jakąś resztkę doBJ: Praca w kancelarii komorni- chodu, więc ludziom brakuje na
czej to studium anatomii upad- podstawowe potrzeby. Biorą wteku, a każda sprawa to inna histo- dy chwilówki, żeby mieć chociażria. Nie zawsze wszystko wynika by na jedzenie albo na zapłacenie
z dokumentów, najczęściej histo- zaległości w elektrowni. Długów
rię w tle poznajemy, kiedy już spo- robi się coraz więcej, aż urastają
tkamy się z dłużnikiem. Niektó- do takich rozmiarów, że zaczynarzy opowiadają o sobie specjalnie, ją psychicznie przygniatać.
żeby zmiękczyć serce komornika,
Obserwując takie sprawy, mam
choć nie ma to żadnego wpływu wrażenie, że ogromna większość
na egzekucję, inni się usprawie- ludzi walczy, dopóki ma poczucie,
dliwiają, bronią się lub wykrzy- że może wyjść z długów. Próbukują swoje żale. To zależy od czło- ją się pozbierać za wszelką cenę,
wieka. Można wtedy poznać tak dopóki mają nadzieję. Ale jeżeli
zwaną biedę strukturalną – taką dług wynosi 30 tys., a ich dochopokoleniową, regionalną, gdzie dy tysiąc zł miesięcznie, to nigdy
chodzi się w te same miejsca, do go nie spłacą. Często nie dogonią
tych samych ludzi, w kółko przez nawet odsetek. Wtedy się łamią,
lata, ale też historie nagłych upad- rezygnują, przyjmują taką obronków – nieudanej działalności go- ną postawę: „Mam wyjebane na
spodarczej, dziedziczenia długu, wszystko”, „Mam gdzieś, co się
nieostrożności.
ze mną stanie”. To jest bezsilność,
Myślę, że każdy komornik która na zewnątrz często jest odmógłby opowiedzieć w tym miej- bierana tak: „No proszę, ten człoscu co innego. To zależy od pro- wiek ma wszystko gdzieś, on i tak
filu kancelarii, od tego, kim jest tego nie zapłaci, on w ogóle nie
wierzyciel, jakie sprawy do nas chce rozmawiać”.
trafiają. Jeżeli zajmuję się spraWydaje mi się – wszystko, co
wami czynszowymi albo spra- mówię jest oczywiście subiekwami podstawowych mediów, to tywne – że to nie wynika z jakiejś
w tle najczęściej jest bieda, pro- wrodzonej postawy, z którą ktoś
blemy z pracą, z niskimi zarob- przyszedł na świat. Człowiek przykami. A eksmisje to jest kwestia gnieciony długiem odpowiada
czynszowa.
wreszcie z rezygnacją: „Nie mam,
Kiedy zaczyna brakować pie- nie wiem, nie umiem”. Przestaniędzy, większość ludzi działa je rozmawiać w ogóle, bo ta rozracjonalnie i ogranicza wydatki mowa do niczego nie prowadzi.
na te podstawowe potrzeby, z których może zrezygnować. Oszczę- Ostatnio ukazał się wywiad z Todzają na wszystkim, również na maszem Piotrowskim z kancejedzeniu, ale tego wydatku nie larii prezydent Zdanowskiej,
można w ogóle zlikwidować, bo w którym mówi on: „Tylko twarjest niezbędny do biologicznego da polityka wobec bardzo uciążliprzeżycia. Płacą też za media, żeby wych dłużników może przynieść
im ich nie odcięto. Bardzo często rezultaty. (…) Jasne, że niektórzy

nie płacą z powodów losowych.
Ale jest też grupa ludzi, którzy
mogliby płacić, ale zwyczajnie
nie chcą. Przez całe lata wykorzystywali sytuację, zwyczajnie
oszukiwali Miasto i innych lokatorów, tych, którzy ciężko pracują, żeby za mieszkanie płacić. (…)
Nie pomagały prośby. (…) Dlatego
ci oporni przestali już być lokatorami. Na początek wytypowaliśmy grupę 50 osób, które tracą
mieszkania. Nie wykluczamy, że
tych osób będzie dużo więcej. (…)
W tej grupie nie ma samotnych
matek, osób starszych czy chorych. To głównie mężczyźni, silni, sprawni, tacy, którzy mogliby
pracować. Ale nie chcą.”
Czy to jest zgodne z tym, co obserwujesz w pracy?
BJ: Nie. Jeżeli już dochodzi do
eksmisji, to najczęściej z lokali,
w których zapach problemów
i biedy wydostaje się niemalże
spod drzwi, pod którymi się stoi.
To znaczy?
BJ: Na przykład zapach taniego jedzenia. Bardzo często woń placków ziemniaczanych, smażonych
na takiej wytartej jak lustro żeliwnej patelni z czarnymi brzegami. I najtańszy pasztet z plastiku,
czarna herbata, jakaś kasza. Kiedy czuję zapach smażonych placków ziemniaczanych, to wiem, że
tam wielkich egzekucji nie będzie,
bo nie ma z czego.
Pamiętam lokal tak zniszczony
w środku, że nie było już tynku,
tylko goła czerwona cegła. Tam
mieszkał starszy facet, który miał
okropnie schorowane nogi. Ledwie się poruszał. Był też lokal,
który składał się z samych posłań
do spania. Nie było ani kawałka
mebla, ubrania leżały na kupie
w kącie. To było niedaleko centrum miasta. Wcale nie trzeba
wyjeżdżać do egzotycznych krajów, żeby zobaczyć skrajną biedę,
wystarczy zapukać do odpowiednich drzwi. Brak mediów też nie
jest niczym szczególnym, a kiedy
ludzi nie stać na ogrzewanie, to
grzeją się wszyscy w jednym pokoju, mimo że są trzy. Przez to tak
naprawdę niszczeją też kamienice, pękają rury na klatkach schodowych itd.

Czytałem ten wywiad oczywiście, tam jest jeszcze jeden ciekawy fragment o tym, że ktoś
woli kupić telewizor niż zapłacić czynsz. Ja nie pamiętam takiej eksmisji, żeby po wejściu do
lokalu okazałoby się, że jest tam
jakikolwiek majątek do sprzedania, który pokryłby chociażby jej koszty. Ten koszt to jest ponad tysiąc złotych na jedną izbę.
Naprawdę nie ma w tych mieszkaniach majątku, tam meble rozpadają się ze starości.
Co z tymi, którzy rzeczywiście
ukrywają nielegalne dochody?
BJ: W miejscach, w których pracuję, bardzo często zdarza się, że
dłużnik ma tylko drobne prace dorywcze – pomaganie przy rynku,
noszenie skrzynek, rozstawianie
straganów itd. Ich dochody „na
czarno” to maksymalnie 500, 600
zł miesięcznie, więcej nie zarobią.
Takie osoby mieszkają często samotnie, więc tym bardziej obciąża
je codzienne utrzymanie, wyżywienie. Bardzo rzadko eksmitowane są osoby młode, to najczęściej ludzie po czterdziestce, więc
często dochodzą koszty jakichś
leków. Kobiety też, tutaj panuje
absolutny parytet.
W mojej pracy to nie wygląda
tak, że otwiera się lokal eksmisyjny, widzi się piękne meble, nowe
telewizory i można powiedzieć:
„O! Złośliwa, pracowała na czarno
i nie płaciła czynszu, żeby oszukać Miasto”. Nie, to jest przeważnie lokal w niskim standardzie,
nie odnawiany od dziesięcioleci,
zniszczony. Okna są drewniane,
z których wieje, bo oczywiście,
kiedy ktoś wpada w długi, to administracja nie remontuje takiego mieszkania. Nawet wtedy, gdy
cała kamienica jest remontowana. Bardzo często całe budynki są
w fatalnym stanie, podparte jakimiś balami, z drewnianymi schodami, po których strach chodzić.
Pewnie zdarzają się takie osoby,
które naprawdę mają pieniądze,
a nie płacą, ale większość ludzi,
którzy pracują na czarno, mają
dochód znacznie niższy niż minimalna krajowa. Praca raz jest, raz
jej nie ma, czasem łapią prace sezonowe. Niektórzy w okresie let-

Marta
Madejska

nim zostawiają mieszkanie i wyjeżdżają na wieś, żeby pracować
przy zbiorach za jedzenie i nocleg, bez wynagrodzenia, więc nie
mają za co płacić czynszu w tym
czasie. Tak, są trwałymi dłużnikami, ale to nie oznacza, że mają
pieniądze i wydają na co innego.
Wielu z nich jest zarejestrowanych w Urzędzie Pracy albo
jest pod opieką MOPS-u. Pytanie
brzmi: Jak jest skonstruowana nasza pomoc społeczna, jeżeli nie
jest w stanie wyłapać tych problemów? Wydaje się, że pracownicy
MOPS-u albo w ogóle nie mają pojęcia, co się dzieje, albo wiedzą doskonale, tylko po prostu nie mają
żadnych narzędzi, żeby coś z tym
zrobić. Nic nie da rozłożenie długu nawet na najniższe raty, jeśli
ktoś nie ma pieniędzy na podstawowe potrzeby.
Czyli to nie jest tak, jak nam się
wmawia, że z miejskich kamienic eksmitowani są wyłącznie
cwaniacy, którzy mają telewizor
plazmowy na ścianie i nie płacą,
bo nie chcą?
BJ: Brałem udział już w wielu eksmisjach, „plazmy” nie widziałem
nigdy. „Silni, zdrowi mężczyźni,
którzy mogą pracować, a nie chcą”
to jest bajka, którą się w Polsce
cały czas sprzedaje – „praca jest,
tylko ludzie nie chcą pracować”.
Osoby, z którymi ja miałem kontakt, najczęściej były po 40-tym
lub 50-tym roku życia. Im nie tak
łatwo znaleźć pracę w call center
czy w McDonaldzie.
Udaje się czasem w agencjach
pracy tymczasowej, które oferują nieraz dramatyczne warunki
zatrudnienia. To wygląda tak, że
człowiek siedzi w domu i czeka na
telefon. Czy jutro pójdzie do pracy, czy nie? Czasem zarobią ponad
1500 zł na rękę, a czasami przez
dwa tygodnie telefon milczy. A on
codziennie czeka i nie wie, czy
dzisiaj zarobi, czy nie. I rzeczywiście nie jest w stanie zadeklarować, ile może płacić miesięcznie
komornikowi za jakąś zaległość.
Nie wie, czy przedłużą mu umowę, czy pójdzie do pracy, ile zarobi – żadnej pewności. Trudno
też znaleźć w tym samym czasie
inną pracę. Nie wyobrażam sobie,
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jak można w takich warunkach
życiowych sensownie pomyśleć
o spłacie zadłużenia czynszowego.
Dokąd trafiają ludzie z eksmisji?
BJ: Eksmisję można przeprowadzić do lokalu socjalnego, jeżeli
taki został stwierdzony w wyroku.
Wtedy komornik ma obowiązek
daną osobę wyprowadzić do lokalu zapewnionego przez gminę.
Urząd oferuje umowę do podpisania. Dziś takie sytuacje są częstsze,
ale wciąż dotyczą najwyżej połowy potrzebujących, bo Miasto po
prostu nie ma lokali. Wystarczy
spytać urzędników, ile jest wyroków eksmisyjnych i ile przygotowanych lokali socjalnych dla osób,
którym one się ustawowo należą –
te liczby się nie zrównają. Lokali
zwyczajnie nie ma.
Jeżeli się je stworzy w budynkach po szkołach i fabrykach,
to będą.
BJ: No będą, ale czy to jest dobry
pomysł, żeby ludzi z problemami
społecznymi, które doprowadziły do eksmisji, zebrać w jednym
miejscu i zostawić bez żadnego
wsparcia? Czy to ma być pomysł
na poprawę sytuacji? Na rozwój
miasta?
Osoby, które nie mają lokalu
socjalnego zapewnionego wyrokiem sądu, są eksmitowane do
noclegowni. To jest takie sprytne
zakamuflowanie eksmisji na bruk.
Otwiera się lokal, z dłużnikiem
spisuje się protokół stwierdzający,
co zrobić z mieniem, które zostaje
w lokalu. Po zabraniu podstawowych rzeczy reszta zwykle i tak
nadaje się na śmietnik. Komornik
sporządza protokół o tym, że został wydany lokal, administracja
wymienia drzwi i na tym nasza
praca się kończy. Trudno mi powiedzieć, co się dzieje z ludźmi.
Noclegownia, jak sama nazwa
wskazuje, nie jest miejscem do
pobytu dziennego. Co oni będą robić w ciągu dnia, gdzie przebywać,
co jeść – to nikogo nie interesuje.
Czyli jeżeli nie mają u kogo zostać, to jest prosta droga do bezdomności?
BJ: Tak, dokładnie.
W jakich przypadkach nie zostaje zasądzony lokal socjalny?
BJ: W ustawie o ochronie praw
lokatorów jest zawarty cały katalog osób, którym przysługuje
lokal socjalny: samotne matki,
osoby bezrobotne, chore, niepełnosprawne, w podeszłym wieku
itd. itd. I to jest 90% osób, które się
eksmituje. Najczęściej brak orzeczenia o lokalu socjalnym wynika z przyczyny, o której mówiłem
wcześniej. Te osoby przyjmują po-

stawę obronną, nie odbierają korespondencji, boją się iść do sądu,
bo nie mają bladego pojęcia, co
tam powiedzieć. Nie stawiają się
w sądzie, bo generalnie wśród ludzi, którzy nie mają zbyt często
do czynienia z wymiarem sprawiedliwości, jawi się on jako miejsce straszne i opresyjne. Jeśli nie
chodzą na sprawy, wyroki zapadają zaocznie. Sąd nie wie, jaki
jest powód długu, opiera się wyłącznie na tym, co w pozwie wpisuje administracja. Administracja
wpisuje: jest dłużnik, powinien
płacić, nie płaci, robimy eksmisję.
Sąd sprawdza i rzeczywiście: ma
płacić, nie płaci – eksmisja. Bardzo dużo wyroków zasądza się
bez prawa do lokalu socjalnego,
mimo że gdyby te osoby stawiły
się w sądzie, pewnie by go dostały. Ale z drugiej strony – tych lokali socjalnych brakuje i nie ma
na nie dobrego pomysłu.
Czy to prawda, że kiedy zdarza
się eksmisja rodziny do noclegowni, to się ją rozbija. Mężczyźni idą do męskiej, kobiety
do żeńskiej…
BJ: Jest jeszcze bardziej przerażająco. Jeśli są dzieci, informuje się
sąd rodzinny, że będzie eksmitowana osoba niepełnoletnia. Nie
mam pojęcia, jakie decyzje podejmuje dalej sąd. Podejrzewam, że
te dzieci się odbiera lub te osoby
wyprowadzają się same i gnieżdżą gdzieś u rodziny.
To jest bardzo stresująca sytuacja, kiedy do mieszkania przychodzi dwóch pracowników kancelarii, administrator, wszyscy
robią zdjęcia, ekipa sprzątająca
wynosi meble. Wyobrażam sobie,
jak bardzo obciążające psychicznie jest takie wydarzenie dla kogoś, kto tam mieszkał i traktował
to jak dom. Dlatego wiele osób,
żeby uniknąć opisanej sytuacji,
wyprowadza się wcześniej.
Co sądzisz o sprawach systemowych, na przykład o polityce
mieszkaniowej Łodzi?
BJ: Nie trzeba chyba być filozofem,
by wiedzieć, że polityka mieszkaniowa Miasta jest fatalna, w dodatku jest jedną z przyczyn eksmisji. Zdarzały się przypadki, że
eksmitowaliśmy ludzi z dosyć sporych mieszkań, bo na przykład
kiedyś mieszkała tam rodzina,
dzieci wyjechały za granicę, rodzice w podeszłym wieku stracili
pracę i nikt ich nie chciał zatrudnić. Zanim przyszło świadczenie
emerytalne, dług narósł, później
jeden z małżonków zmarł i została jedna osoba w 80-metrowym
mieszkaniu komunalnym. Z długami, z czynszem, na który jej absolutnie nie stać. Wydaje się, że

kiedy zaczynają się takie problemy, powinno reagować Miasto
przy pomocy odpowiednich narzędzi. Ktoś powinien zdiagnozować, że czynsz nie jest płacony, bo
lokal jest za duży, zaproponować
mniejsze mieszkanie, a do tamtego przenieść np. sześć osób gnieżdżących się na 20 metrach. Dwie
rodziny w jednym pomieszczeniu z toaletą na piętrze. Z drugiej
strony mamy tę starszą osobę, jej
słabą emeryturę i czynsz, który
ją przygniata. Jeżeli zestawi się te
dwie rzeczy, to widać, że ta polityka nie działa.

czegoś w swoim życiu. Coraz bardziej zakuwają się w ochronną
zbroję obojętności wobec świata, rządu, rachunków, wszystkich
nachodzących ich komorników.
A ja przychodzę do nich w mojej
zbroi urzędnika, który wykonuje swoją pracę, ma swoje kompetencje, obowiązki. Na początku
w tych zbrojach ścieramy się ze
sobą. Czasami pozostają na tym
etapie zimnej relacji, a czasami da
się z nimi porozmawiać, sami się
otwierają i opowiadają. To oczywiście nie ma wielkiego wpływu
na egzekucję wyroku, ale historie

Ludzie nie zdają sobie
sprawy i nie chcą o tym
myśleć, jak niewiele
ich w gruncie rzeczy
dzieli od eksmisji,
od utraty dochodów,
od popadnięcia
w biedę. Nie trzeba być
oszustem, cwaniakiem,
nieudacznikiem.
Wystarczy ciężka
choroba, która na rok
wpycha cię do szpitala.

Fot. Flickr – pokpok, CC BY-SA 2.0

Bezdomność zawsze zaczyna
się w domu, to są długotrwałe procesy społeczne. Przeszłość tych ludzi to często normalnie funkcjonująca rodzina, praca itd. Gdzieś
kiedyś pojawiły się zewnętrzne
lub wewnętrzne problemy. Gdyby w czasie, gdy się pojawiły, ktoś
wyciągnął pomocną dłoń, dużo
łatwiej byłoby taką osobę czy rodzinę uchronić przed tym, co zdarzyło się potem.
Im później, tym trudniej zaradzić problemom.
BJ: Później to są osoby zniszczone fizycznie, zaniedbane, które od
długotrwałych problemów osobistych, życiowych i ekonomicznych obojętnieją i często wchodzą w tryb swoistej wegetacji,
zmniejsza się chęć naprawienia

gdzieś w człowieku zostają. Kiedy
jest ich coraz więcej, coraz więcej
się widzi, można sobie uświadomić, że to nie są pojedyncze, nieoczekiwane przypadki – to jest
powtarzający się schemat: utrata
pracy, choroba osoby najbliższej,
śmierć osoby najbliższej.
Czy to nie jest często po prostu
depresja?
BJ: Tak, wydaje mi się, że bardzo
wiele z tych osób ma depresję, ale
w Polsce wciąż mamy problem
z jej rozpoznaniem. Apatia – to
też jest dobre słowo. Kiedy ludzie
przestają kontrolować swoje życie i zaczyna do nich docierać, że
będzie im bardzo trudno wyjść na
prostą i znowu normalnie funkcjonować w społeczeństwie, oni
się po prostu z tego społeczeń-
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stwa wyłączają. Wiele osób nie
wytrzymuje psychicznie. Zostają
w domu, nie otwierają drzwi. Czasem pójdą do MOPS-u, pozbierają puszki, złapią jakąś robotę, ale
zatracają zupełnie marzenie, że
można z tego stanu wyjść. Byle
przeżyć, przetrwać. Bardzo wtedy skraca się perspektywa – do
następnego tygodnia, dnia wręcz.
To, co mówisz, zgadza się w wielu
punktach z socjologicznymi badaniami ubóstwa prowadzonymi na naszym Uniwersytecie. Co
byś przekazał osobom, które uważają, że to wszystko bzdury i każdy jest kowalem własnego losu?
BJ: Może przestrogę. W długi można wpaść na różnych etapach życia, będąc z różnych warstw społecznych – podejmując ryzyko
działalności gospodarczej, popadając w chorobę. Zdarzają się
wręcz przypadki sprzedawania
całego majątku, żeby ratować życie chorego męża czy chorej żony.
Później ktoś umiera i okazuje się,
że zostają tylko długi i jakiś żal
po stracie. Czasem przychodzi
nam zamykać rodzinne interesy,
które wykwitły pięknie po transformacji ustrojowej, ale teraz nie
wytrzymują konkurencji korporacyjnych marketów.
Ludzie nie zdają sobie sprawy i nie chcą o tym myśleć, jak
niewiele ich w gruncie rzeczy
dzieli od eksmisji, od utraty dochodów, od popadnięcia w biedę.
Nie trzeba być oszustem, cwaniakiem, nieudacznikiem. Wystarczy ciężka choroba, która na rok
wpycha cię do szpitala. Młodzi
ludzie kończą z długami prawie
na resztę życia. Załamują się, bo
każdy nowy biznes czy podwyżka
nie mają sensu, bo wszystko zajmuje im komornik, czasem uciekają za granicę, żeby tam ogłosić
upadłość i znaleźć pracę.
Przerażające jest to, jak niepewnie stąpamy po tym statusie
społecznym, który osiągnęliśmy.
Zyskałem tego ogromną świadomość i zawsze czuję duży lęk biorąc kredyt, przyjmując kolejne zobowiązanie, mimo tego że moje
dochody pozwalają na wiele. Zawsze mam przy podpisywaniu to
drżenie ręki i myśl, że tak jest teraz. Bardzo szybko można stracić pracę, stracić dobre dochody
i spaść z bardzo wysokiego na bardzo, bardzo niski poziom.
Inicjały rozmówcy zostały
zmienione na potrzeby publikacji.

Marta Madejska – łodzianka
z wyboru, związana m.in.
ze Stowarzyszeniem Topografie
i Fundacją Miejski Kolektyw. Pisze
książkę o łódzkich włókniarkach.
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Kobiety i stołówki
Stołówka zakładowa miała służyć nie tylko nakarmieniu załogi. W okresie powojennym miały
odciążyć kobiety od domowych obowiązków, by mogły zasilić rynek pracy i wspomóc plan pięcioletni. Żeby zaniosły obiad do domu, a same – nie tracąc czasu na kupowanie, obieranie, gotowanie i zmywanie – włączyły się w rynek pracy.
W mojej piwnicy znajdziecie różne starocie odziedziczone po poprzedniej użytkowniczce. Wśród
nich komplet menażek, ustawionych jedna na drugiej, połączonych uchwytem, który pozwalał
przenosić je wygodnie, mimo że
wypełnione były skomplikowaną
zawartością: surówką, drugim daniem oraz najtrudniejszą w transporcie – zupą.
Taki komplet menażek służył
do zapakowania jedzenia w stołówce, przyniesienia do domu, odgrzania i rozłożenia na talerze, by
rodzina mogła zjeść obiad. Tak
organizowała rodzinny obiad bohaterka filmu „Irena do domu”
z 1955 roku – gospodyni domowa, której zamarzyła się własna
kariera zawodowa. Irena robi
prawo jazdy, by zostać kierowcą
taksówki. Jej mąż nie jest entuzjastą tego emancypacyjnego planu, więc Irena ukrywa przed nim
kurs prawa jazdy, obiad przynosi ze stołówki, odgrzewa, podaje.
Obiekt w mojej piwnicznej komórce dowodzi, że tak było nie

tylko w filmie. Sama pamiętam
kobiety, które przemierzały miasto z takimi menażkami. I mam
nie najlepsze wspomnienia ze
stołówek.
Stołówka zakładowa miała służyć nie tylko nakarmieniu załogi.
W okresie powojennym miały odciążyć kobiety od domowych obowiązków, by mogły zasilić rynek
pracy i wspomóc plan pięcioletni. Żeby zaniosły obiad do domu,
a same – nie tracąc czasu na kupowanie, obieranie, gotowanie
i zmywanie – włączyły się w rynek pracy. Powojenne hasło emancypacji kobiet przez pracę wkrótce zastąpiło zawołanie „Irena do
domu!”, a stołówki zakładowe stawały się powoli zakładami zbiorowego żywienia, w których jedli
tylko ci, co musieli, bo nie mieli
innego wyjścia.
Ówczesna Polska to nie tylko
wezwanie kobiet na budowy socjalizmu, to także emancypacja
przez edukację i niewyobrażalny skok ilościowy i jakościowy:
kobiety podbijają wreszcie wyż-

Rys. MPJ

sze uczelnie, nie tylko jako studentki, ale i naukowczynie. Początkowo kariery naukowe robią
wbrew rodzinom lub bez rodzin –
pionierki rezygnują z małżeństwa
lub, wychodząc za mąż, decydują się nie mieć dzieci. Obowiązki
rodzinne nie sprzyjały wówczas
karierom naukowym. Maria Skłodowska-Curie, żona i matka, była
raczej wyjątkiem. W powojennej
Łodzi, w nowo powołanym Uniwersytecie Łódzkim kierunek socjologia współtworzyły między
innymi singielka Antonina Kłoskowska i bezdzietna z wyboru
Maria Ossowska, żona Stanisława. Jednak ich uczennice nie zamierzały wybierać „dziecko czy
kariera”, one mogły wreszcie wybrać obie opcje. Między innymi
dzięki stołówkom, które nie tylko pozwalały rodzinie się najeść.
Stołówki uwalniały aktywne zawodowo kobiety od przymusu
gotowania obiadów, od stania
w kolejkach, a później od czasochłonnej walki o mięso na kartki.
Na mojej akademickiej drodze
spotkałam emerytowaną profesorkę, która, choć od skończenia
szkoły pracowała i wychowywała

samodzielnie dziecko, nie nauczyła się gotować, bo zawsze miała
do dyspozycji niedrogą stołówkę:
szkolną, zakładową, pracowniczą,
uniwersytecką. A na moim macierzystym Wydziale EkonomicznoSocjologicznym UŁ uczestniczę
w obserwacji stołówki już od bez
mała dwudziestu lat. Nasza stołówka to instytucja, duża część
pracowników traktuje regularne tam wizyty jako część rytuału. Tylko zupę na wynos dają
już w plastikowym kubeczku,
a drugie danie – w styropianowym opakowaniu.
W latach osiemdziesiątych
śmierdziało mi tam ścierką.
Poza tym byłam niebogatą studentką, żywiącą się kawałkiem
bułki z serkiem topionym. Dziecko jednak musiało jeść. W stołówce przeżywało autentyczną konsumpcyjną orgię, na którą jakoś
wystarczało. Dwadzieścia lat później zaczęłam do niej zabierać
zagranicznych gości przybyłych
służbowo, często głodnych i zmęczonych. I to studentka z Francji czy doktorantka z Kanady kazały mi przewartościować moje
opinie o tym miejscu. Obiady do-

Iza
Desperak

mowe nie są oferowane w kantynach czy bufetach na ich uczelniach. Tam dominują już mocno
przetworzone szybkie dania. Studentka z Francji trafiła akurat na
naleśniki z jabłkami i wykonała zupełnie nie francuskie „łał”.
Doktorantka z Kanady załapała
się na ryż z makaronem i cynamonem – padła z kulinarnej rozkoszy, rozbrojona daniem, które
wszyscy pamiętamy z przedszkola lub obiadu u babci.
Odór starej ścierki się ulotnił. Oprócz zestawu obiadowego (w cenie 11.50) możemy kupić
kawę z automatu, napoje, ciasto
i owoce. Dania obiadowe można
dowolnie zestawiać, nikt się nie
obrazi, gdy weźmiemy tylko zupę.
Z reguły jeden zestaw jest bezmięsny, ale można też zamawiać osobne dania wegetariańskie. Są też
kanapki i dania śniadaniowe. Od
zeszłego roku karta dań jest też
po angielsku, bo mamy coraz więcej zagranicznych studentów. Nie
wiem, czy to Hiszpanie, czy Chińczycy wpłynęli na umiędzynarodowienie menu, ale czasem trafia
się jakaś prawdziwie śródziemnomorska sałatka obok klasycznej surówki, a tradycyjne dania
domowe konkurują z czymś tam
po syczuańsku.
Dziś stołówka nie jest już narzędziem emancypacji kobiet. Wybierając niegotowanie, mamy
do wyboru wiele opcji. Jedzenie
na mieście powoli przestaje być
luksusem, jednak tu trzydaniowy
obiad można zjeść za 11.50. Tanio
dla tych, dla których ceny jedzenia na mieście są barierą. I wygodny dla tych, co wciąż nie gotują.
Rozglądam się po sali. Obok studentów przy stołach siedzą starsze panie, które nawet do jedzenia
nie zdejmują kunsztownie dopasowanych do fryzury nakryć głowy. Przy sąsiednim stoliku siedzą
mężczyźni w roboczych strojach.
Nieco dalej pan profesor pałaszuje sałatkę z rukoli. Przed nim stoi
plastikowe opakowanie z zupą
i styropianowy pojemnik z drugim daniem…

Iza Desperak – socjolożka z Bałut.
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Łódź kontra
czarna sotnia

Artykuł ukazał się w trzecim
numerze bezpłatnej gazety
historycznej „Łodzianka”.
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Michał
Gauza

Ponad podziałami walczyli wspólnie robotnicy różnych wyznań i narodowości: Niemcy, Polacy
i Żydzi. W zrywie lat 1905–1907 wzięło udział trzech późniejszych prezydentów międzywojennej
Łodzi: Aleksy Rżewski, Bronisław Ziemięcki i Jan Kwapiński. Bywały chwile, gdy w mieście panował
strajk powszechny – wszystkie fabryki stanęły, sklepy zamknięto, a ulicami szedł stutysięczny tłum.
W 2016 roku mija 111. rocznica
wybuchu Rewolucji 1905 roku –
jednego z ważniejszych wydarzeń w historii Łodzi. Był to masowy zryw społeczny i narodowy,
w którym wzięło udział dziesiątki
tysięcy mieszkańców i mieszkanek. Walczono nie tylko o zmiany polityczne, takie jak ustanowienie republiki demokratycznej,
wolność słowa i wyznania czy zaprzestanie rusyfikacji. Demonstrowano i strajkowano domagając się godnych warunków pracy
i życia. Żądania ekonomiczne zakładały m.in. skrócenie dnia pracy do 8 godzin, ubezpieczenie pracowników na wypadek starości
(emerytura), nieszczęśliwych wypadków czy śmierci. Domagano
się ustanowienia pomocy lekarskiej dla pracowniczek i pracowników oraz ich rodzin, a w końcu – możliwości zrzeszania się
w związkach zawodowych, prawa do dwutygodniowego urlopu
czy założenia bezpłatnych szkół
początkowych dla dzieci.
Ponad podziałami walczyli
wspólnie robotnicy różnych wyznań i narodowości: Niemcy, Polacy i Żydzi. W zrywie lat 1905–1907
wzięło udział trzech późniejszych
prezydentów międzywojennej Łodzi: Aleksy Rżewski, Bronisław
Ziemięcki i Jan Kwapiński. Bywały chwile, gdy w mieście panował
strajk powszechny – wszystkie fabryki stanęły, sklepy zamknięto,
a ulicami szedł stutysięczny tłum.
Rewolucja 1905 roku była zjawiskiem złożonym. Objęła swym
zasięgiem wiele grup etniczno
-wyznaniowych, przedstawicieli
i przedstawicielki różnych klas
społecznych. Miała też swoje czarne karty – walki bratobójcze, pogromy ludności żydowskiej i ormiańskiej. Sprawcami pogromów
byli najczęściej nacjonaliści rosyjscy i fanatycy religijni, tzw. czarna sotnia. Był to ruch polityczny
skrajnie prawicowych grup, strojących się w szaty patriotów, który
sprzeciwiał się zmianom ustrojowym i chwalił autorytarne rzą-

dy Mikołaja II. Bandy czarnej
sotni, inspirowane przez policję
i agentów ochrany, stały się doskonałą bronią władz do rozbijania ruchu rewolucyjnego i dławienia niepokojów społecznych
o podłożu socjalnym. Wzbudzając wśród obywateli wrogość na
tle wyznaniowo-etnicznym, przeciwstawiając sobie robotników,
którzy do niedawna występowali
solidarnie – odwracano ich uwagę od niesprawiedliwości systemu polityczno-ekonomicznego.
Wsparciem ideowym dla grup
czarnosecinnych był sfabrykowany dokument „Protokoły mędrców Syjonu”, kolportowany od
początku XX wieku na terenie Imperium Rosyjskiego. Sugerowano
w nim, że za przewrotami społecznymi stoją Żydzi, którzy dążą do
władzy nad światem. „Protokoły”
nieprzypadkowo wydano w formie książki w 1905 roku.
Hasło „Bij Żyda!” chwyciło.
W latach 1905–1906 w Rosji doszło do ok. 650 pogromów, w tym
do pogromu białostockiego. Ceniony rosyjski pisarz Izaak Babel
tak opisał w opowiadaniu Pierwsza miłość zajścia antyżydowskie
w ukraińskim Mikołajowie:
„Dwa tygodnie nie podchodziłem do okna i unikałem Haliny,
póki przypadek nie zbliżył mnie do
niej. Przypadkiem tym był pogrom
żydowski, który w dziewięćset piątym roku wybuchł w Mikołajewie
i w innych miastach żydowskiej
strefy osiedlenia. Gromada najemnych zbirów ograbiła sklepik ojca
i zamordowała dziadka mojego
Szoela. Wszystko to zdarzyło się
pod moją nieobecność, kupowałem tego ranka gołębie u myśliwego Iwana Nikodimycza (…). U Rubcowów na furtce był narysowany
kredą krzyż, nikt ich nie ruszał;
schowali u siebie moich rodziców”.
W 1906 roku miała miejsca
krwawa pacyfikacja Żydów w Siedlcach, jedyna w Królestwie Polskim, zorganizowana przez żołnierzy rosyjskich w odwecie
za działania zbrojne Organiza-

cji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej. Także w Łodzi władze próbowały doprowadzić do
zajść antysemickich: „[W grudniu 1905 – przyp. M.G.] odnajdowano w mieście dziwne w treści
proklamacje wzywające do pogromu Żydów w imię obrony honoru »wielkiej Rosji«, cara i prawosławia, nocą jakieś nieznane
ręce wymalowały specjalne znaki
w kształcie kwadratu z jedynką
w środku, którymi znaczono
domy żydowskie”. Do awantury jednak nie doszło dzięki bojo-

Ilustracja ze zbiorów The University
of Wisconsin Collection

wej postawie robotników i robotnic. Mówią o tym wspomnienia
uczestników Rewolucji 1905 roku.

Władysław Kossek
„Rozeszła się wieść, że władze carskie przysłały do Łodzi tzw. czarną sotnię, która nocami morduje
robotników. Jedni mówili, że na
Chojnach czarna sotnia zamordowała dwie rodziny, inni, że na
Kozinach ofiarą padły trzy rodziny. Całymi dniami mówiono
w fabryce tylko o czarnej sotni.

Szły słuchy, że w dzień czarnosecińcy chodzą i naznaczają domy,
w których będą w nocy mordować. W wielu domach zamieszkałych przez robotników tworzyły
się drużyny, czuwające na zmianę
przez całą noc. Członkowie tych
drużyn byli uzbrojeni w siekiery,
tasaki i łomy żelazne”.

Józef Madejczyk
„Niepokoiło nas to, że do Łodzi
sprowadzono osławioną czarną
sotnię. Równocześnie uaktywniły się wszelkie szumowiny i męty
społeczne. Prawdopodobnie powypuszczano z więzień wielu kryminalistów. Któregoś dnia niewątpliwie cała ta hołota zwali się na
sklepy żydowskie w dzielnicy Starego Miasta. Za żadną cenę nie
można do tego dopuścić. O rozpętanie pogromu władze carskie
obwiniłyby nas, klasę robotniczą. Byłoby to pretekstem do zastosowania wzmożonych represji. Po drugie, nie omieszkano by
nas oczernić w całej prasie światowej. Toteż partia rzuciła hasło
powszechnej samoobrony. W fabryce Wulfsona (…) dniem i nocą
dyżurowała drużyna złożona z 50
bojowców, gotowa w każdej chwili
do interwencji na wypadek pogromu. A poza tym, na hasło partii
większość robotników uzbroiła
się w łomy i drągi żelazne. Chodzili
z tymi narzędziami do fabryk,
podczas pracy trzymali je w sąsiedztwie warsztatów i wracali
z nimi do domów, demonstrując
przed obliczem władzy bojowość
i nieustępliwość. Równocześnie
w domach robotniczych powstały komitety samoobrony”.
Zachowane relacje mówią, że
czarna sotnia miała rozpocząć pogrom 13 grudnia 1905 roku. Łódzkie gazety pisały o sprawnej reakcji samoobrony robotniczej.

Goniec Łódzki, 14 XII 1905
„O godzinie 3 [13 grudnia – przyp.
M.G.] zbrodnicze bandy rozpo-

częły robić awantury w okolicach ulic Zarzewskiej, Głównej
i innych. Na wieść o tym zaalarmowano samoobronę i robotnicy we wszystkich fabrykach
w całym mieście przerwali pracę, z bronią biegnąc w stronę Widzewa. Członkowie czarnej seciny
pierzchli (…). Działać więc trzeba
ręka w rękę, wtedy zwalczy się na
pewno i krwawe zamiary naszych
wrogów, i w ogóle wszystkie występne względem nas zamysły”.
W Łodzi udało się zapobiec
pogromom. W latach 1905–1907
było to miasto buntu wielu kultur, w którym przedstawiciele
różnych narodowości nie tylko
żyli obok siebie, ale też potrafili
ze sobą współpracować ponad podziałami. Działała tu przecież liczna żydowska partia socjalistyczna
Bund. Komórki żydowskie istniały także w obrębie Polskiej Partii
Socjalistycznej oraz Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy.
W szczytowym okresie działalności do SDKPiL należało ponad
7 tys. Niemców, a do łódzkiej Polskiej Partii Socjalistycznej – ponad 1150.

Źródła:

I. Babel, Utwory zebrane, Warszawa 2013, s. 402–403.
Wspomnienia weteranów rewolucji 1905 i 1917 roku, Łódź 1967,
s. 36, 60–61.
W. L. Karwacki, Łódź w latach rewolucji 1905–1907, Łódź 1975, s. 152.
J. D. Klier, Sh. Lambroza, Pogroms:
Anti-Jewish Violence in Modern
Russian History, Cambridge
2004, s. 230.

Michał Gauza – programista,
magister Informatyki na
Uniwersytecie Łódzkim; ukończył
Wyższe Studium Scenariuszowe
w Państwowej Wyższej Szkole
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej
w Łodzi. Prowadzi stronę
internetową o Rewolucji 1905 roku
(http://rewolucja1905.pl).
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Niezły odlot

Radosław
Wilczek

Niedawno do Arłamowa wielu piłkarzy przyleciało śmigłowcami. Okazało się, że można i że w Polsce ludzie latają. Dziwne? Nie. Zawsze lataliśmy i byliśmy, ba – jesteśmy najlepszymi pilotami świata. W naszym,
łódzkim Aeroklubie aż roi się od mistrzów Polski, Europy, świata.
Nasi przodkowie, oczywiście ci
mądrzejsi, często całe życie czekali na pojawienie się jakiegoś odkrycia lub wynalazku. Dziś mamy
tak wielki rozwój nauki i techniki,
że codziennie dostajemy informacje o rewolucyjnych dokonaniach ludzkości. Dość powiedzieć, że co roku patentowanych
jest ponad 365 nowych rodzajów
tworzyw sztucznych. Innymi słowy, nawet profesorowie chemii
nie mają szansy wiedzieć, co się
dzieje w ich dziedzinie nauki, bo
codziennie powstaje coś nowego.
W innych obszarach nauki jest
tak samo. Przykład? Zacznijmy
od naszego podwórka. Właśnie
Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku pod Warszawą

ogłosiło, że planuje zbudowanie
małego reaktora jądrowego, który może zasilać ważne instalacje,
na przykład rafinerie lub zakłady chemiczne w razie całkowitego odłączenia zasilania z zewnątrz. Co prawda, taki reaktor
będzie miał moc porównywalną
z mocą silnika lokomotywy spalinowej, ale da dużo więcej ciepła niezbędnego do niezaburzonego funkcjonowania zakładu.
Może to być niezłe zabezpieczenie na wypadek jakiegoś kataklizmu, na przykład ataku terrorystycznego. Drugi news mówi, że
krakowscy programiści i inżynierowie wymyślili system, dzięki
któremu można znacznie obniżyć zużycie energii w przemyśle

ciężkim. Na razie pomysłem zainteresowali się Amerykanie, więc
dzięki polskiemu patentowi spalą mniej ropy, gazu i węgla. Nas
nie stać na kupowanie takich patentów, a zresztą, to mogłoby uderzyć w nasz przemysł wydobywczy. Pewnie będzie po staremu.
Żeby na początku wakacji nie
denerwować się i nie rozmyślać
o takich sprawach, zamiast o nauce porozmawiamy dziś o przyjemności. Ogromnej! Zapraszam
na lotnisko. Niedawno do Arłamowa wielu piłkarzy przyleciało śmigłowcami. Okazało się, że
można i że w Polsce ludzie latają. Dziwne? Nie. Zawsze lataliśmy
i byliśmy, ba – jesteśmy najlepszymi pilotami świata. W naszym,

łódzkim Aeroklubie aż roi się od
mistrzów Polski, Europy, świata.
Lotnisko komunikacyjne trochę
zakłóca cykl szkolenia, ale dookoła Łodzi jest kilkanaście prywatnych lądowisk, gdzie w każde
bezwietrzne popołudnie można
spotkać uśmiechniętych, miłych
ludzi. Piloci ultralekkich samolotów witają z radością motolotniarzy, paralotniarzy czy spadochroniarzy. Grupy szybowników
przywożą paliwo do wspólnie zakupionej wyciągarki i po wylądowaniu, podobnie jak inni lotnicy,
prowadzą długie rozmowy przy
grillu. Zaręczam, że lotnicze gawędy nie ustępują morskim opowieściom. Jeżeli ktoś z czytelników ma ochotę zobaczyć naszą
łódzką ziemię z góry, wystarczy
się tam wybrać i poprosić o wspólny lot. Nie ważne, czy będzie to
Szadek, Rosanów, czy Bychlew.
Wiem, nasza psychika się buntuje. Po pierwsze boimy się, że
nie mamy zdrowia kosmonauty,
więc jesteśmy bez szans. Ten mit
wywodzi się z czasów PRL, gdy
do sekcji szybowcowej albo spadochronowej przyjmowano jedynie takich młodzieńców, którzy w przyszłości mieli zasiąść za
sterami odrzutowca. Teraz dla rekreacyjnego latania wystarczy
zdrowie kierowcy. Druga legenda
dotyczy bezpieczeństwa. Tu muszę trochę zbesztać moich kolegów po fachu, czyli dziennikarzy.

Wszyscy jesteśmy robotnikami

W ciągu majowego weekendu na
polskich drogach zginęło 40 osób.
Prawie pół Tupolewa. I co? No powiedzieli, że to niezbyt bezpieczny weekend. Gdyby w tym czasie ktoś źle wylądował i złamał
skrzydło i dwa koła, ale wyszedł
z opresji bez żadnych obrażeń, na
miejscu zdarzenia pojawiłyby się
ekipy wszystkich stacji telewizyjnych, radiowych i większości gazet. Nie mam pojęcia, dlaczego.
W najgorszym dla lotnictwa roku
1985 w wypadkach lotniczych zginęło półtora tysiąca osób. Od wiosny do wiosny tylko na drogach
naszego kraju ginie przynajmniej
pięć tysięcy osób. Chyba nie muszę nikomu mówić, że codziennie
na naszej planecie znacznie więcej osób odrywa się od ziemi niż
w kraju nad Wisłą wsiada do samochodu. A zatem, żeby przeżyć
przygodę życia albo zarazić się
nieuleczalną pasją, wybierzmy
się na pole wzlotów. Jeżeli nie po
to, by samemu wznieść się w powietrze, to dla atmosfery, miłej
rozmowy albo posłuchania śpiewu skowronków. Wbrew pozorom, takie spokojne popołudnie
wśród lotniczej braci, to nawet
bez awiacji „niezły odlot”.
Radosław Wilczek – zajmuje się
motoryzacją, techniką i nauką.
W Radiu Łódź prowadzi magazyny
naukowe i techniczne: „Szkiełko
i Oko” oraz „Historię Wynalazku”.

Agata Połeć
Olga Hucko

Inside Out Project / Łódź Design Festival 2016
Podczas tegorocznego Łódź Design Festival chcemy wykorzystać
obywatelski projekt artystyczny,
który odkrywa i rozpowszechnia
nieopowiedziane historie ludzi
z całego świata, aby odzyskać
część naszej lokalnej historii.
Łódź nie posiada romantycznej
historii średniowiecznego miasta, nie ma tutaj rzeki, nad którą mieszkańcy mogą przesiadywać, nie ma starówki, po której
mogą spacerować, nie krążą legendy o smokach i koziołkach.
Znajdziemy za to w mieście wielkie gmachy o żeliwnych konstrukcjach i ceglanych murach.
Nietypowe pomniki. Fabryki.
Niektóre z nich powoli się odradzają, zyskują nowe funkcje.
Choć w ich wnętrzach nie znajdziemy już potężnych maszyn, to
wciąż możemy tu poczuć atmosferę życia w mieście przemysłowym. To duch kobiet i mężczyzn,
których losy splecione są w historii tych miejsc.

Fabryki z miasta Łodzi – to
w nich dzień w dzień pracowali
Łodzianie i Łodzianki zabiegając o lepsze jutro. Przestrzeń ich
pracy nie była jedynie miejscem
wypełniania obowiązków zawodowych, stanowiła również
przestrzeń towarzyską – nawiązywano tu więzi przyjacielskie.
To miejsce rozmów, współprzeżywania, współdzielenia radości i smutków. Długie lata. Pracowity czas.
Po 1989 roku nastał koniec intensywnej pracy łódzkiego przemysłu. Zakłady kolejno ogłaszały upadłość. Upadłość produkcji,
upadłość czasu, rozpad więzi.
Mury nie wytrzymały, ludzie się
rozeszli. Nastały lata milczenia
i zapomnienia.
Nadeszła chwila, kiedy dostrzegliśmy – my, współcześni mieszkańcy, przedsiębiorcy i urzędnicy – że mury wciąż tu stoją i wciąż
mają potencjał. Nie są jeszcze tak
stare. Mają się dobrze, czekają na

lepsze jutro. Czas przyjrzeć się ich
tajemnicom i niezwykłym historiom ludzi, którzy w nich się spotkali i przepracowali niekiedy całe
życie, którzy wciąż spacerują po
łódzkich ulicach i w ceglanych
pozostałościach dostrzegają okruchy swojego losu. Ci zwykli-niezwykli robotnicy i robotnice to
bohaterowie opowieści o Łodzi.
O zakurzonym, zadymionym, powoli budzącym się mieście, w którym dziś zadajemy sobie pytania:
kim jesteśmy, skąd przyszliśmy.
To nasze babcie i nasi dziadkowie swoją pracą stworzyli podwaliny współczesnej Łodzi. Pamiętajmy o nich. Spójrzmy na
nich. Podziękujmy. Z pewnością
nie raz byli w trudnej sytuacji,
poddawani próbom i wysiłkowi
ponad możliwości. Wciąż mamy
okazję, by zastanowić się: gdzie
bylibyśmy dzisiaj, gdyby nie ich
praca i cierpliwość; jak wyglądałaby Łódź nieprzemysłowa. Jeszcze mamy czas, by dowiedzieć się,

co przeżywali nasi bliscy, krewni, sąsiedzi, którzy nagle wyszli
z fabryki i nie mieli dokąd wracać. Co czują dzisiaj, patrząc na
pofabryczne gmachy czekające
na nowe życie?
Inside Out Project Łódź to
akcja skierowana do byłych

Bartek Bojarczuk, pantuniestal.com

pracowników i pracowniczek
nieistniejących już zakładów
przemysłowych. Poszukujemy
wszystkich tych, którzy swoją
pracą przyczynili się do budowania historii Łodzi.
Robotnice, pracownicy pokażcie się, chcemy Wam podziękować. Pamiętamy o Waszym trudzie, pragniemy poznać Waszą
historię, by lepiej poznać nas samych – młodych mieszkańców Łodzi. To kwestia tożsamości, wspólnej historii, która dalej się toczy.
Ważne jest dla nas i naszej akcji zaangażowanie potomków byłych pracowników zlikwidowanych zakładów przemysłowych.
Wnuku, wnuczko, synu, córko,
czy znasz historię swojej babci,
matki, swojego ojca albo dziadka? Czy wiesz, że ona też wpłynęła na współczesne życie miasta?
Twoja mama/babcia/sąsiadka
pracowała w jednym z łódzkich
zakładów przemysłowych? Zabierz ją do nas, spróbuj przeko-
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Łódzkie „mistery”,

czyli nowoczesne plomby w Śródmieściu
Kilkuosobowa komisja odwiedzała poszczególne obiekty, zaglądała do mieszkań, przyglądała się
detalom, a do redakcji Dziennika spływały dziesiątki listów od lokatorów. Niekiedy chwalili jasne, nasłonecznione pokoje i wygodne klatki schodowe. Częściej jednak narzekali.
Coroczne wybory najlepszych
realizacji architektonicznych
powstających w największych
polskich miastach były dość powszechną praktyką w czasie
PRL-u. Lokalna prasa odpowiednio wcześnie prezentowała nowe,
efektowne realizacje, następnie
wybrana w tym celu komisja wyłaniała tę, która ich zdaniem wyróżniała się szczególnie piękną
formą, funkcjonalnym rozplanowaniem i wysoką jakością
wykonania. Wrocław i Warszawa wybierały co roku „Misterów
architektury”. Łódź miała „Złote
Kielnie”.
Już wiosną 1965 roku Dziennik
Łódzki zaprezentował sześć wybranych budynków mieszkalnych,
które ledwie kilka miesięcy wcześniej oddano do użytku. – Patrzcie! Tego jeszcze przed rokiem nie
było! – podkreślano z dumą. Rozstrzygnięcie konkursu miało na-

nać, żeby opowiedziała swoją
historię. Twój dziadek lub tata
pracował w jednej z byłych łódzkich fabryk? Zachęć go do wzięcia udziału w akcji.
Jaką historię chcemy opowiedzieć?
Tę, która ma swój dalszy ciąg.
O wyjściu z fabryki i rozejściu
się w różne strony, o ludziach,
którzy swoją pracą budowali nasze miasto. Do dziś wspomina
się wielkie fabrykanckie rody –
dobrze, ale to za mało. Ci, którzy
z uporem dla nich pracowali –
również tworzyli historię. O tym
właśnie pragniemy opowiedzieć,
bo większości mieszkańców
współczesnej Łodzi częściej
dana jest rola robotnicy i pracownika, aniżeli fabrykanta. Ci
bohaterowie życia codziennego
są nam bliżsi niż wielcy magnaci i biznesmeni.
Pokażcie się! Wasza historia
jest też naszą historią. Wszyscy
jesteśmy robotnikami!
Koordynacja projektu:
Agata Połeć, tel. 724 122 181;
Olga Hucko, tel. 693 065 728
Konsultacje: Marta Madejska
Mail: robotnicylodz@gmail.com

stąpić 22 lipca. Kilkuosobowa komisja odwiedzała poszczególne
obiekty, zaglądała do mieszkań,
przyglądała się detalom, a do redakcji Dziennika spływały dziesiątki listów od lokatorów. Niekiedy chwalili jasne, nasłonecznione
pokoje i wygodne klatki schodowe. Częściej jednak narzekali.
W jednym z bloków źle zamontowano obróbki blacharskie i już
po kilku miesiącach cała elewacja była pokryta brzydkimi zaciekami. Gdzie indziej przedmiotem skarg były nierówne podłogi
w mieszkaniach czy zbyt ciasne
korytarze. Komisja konkursowa
uwzględniała opinie użytkowników – najlepszy budynek Łodzi
nie mógł mieć żadnych usterek!
Ostatecznie pierwsze miejsce
przypadło budynkowi plombowemu przy ulicy Narutowicza 8/10
zaprojektowanemu przez Stefana
Łobacza. W uzasadnieniu werdyk-

tu podkreślano „walory architektoniczne, użytkowe, ekonomiczne
oraz jakość wykonania”. Istotnie,
nowy obiekt prezentował się bardzo efektownie. Wysoka, 10-kondygnacyjna bryła przełamywała
pierzeję wielkomiejskich kamienic przy ul. Narutowicza. Łobacz,
odsuwając budynek w głąb kwartału, stworzył niewielkie przedpole korzystnie wpływające na
jej odbiór w przestrzeni miasta.
Ponad horyzontalnym, piętrowym pawilonem o przeszklonych
ścianach, w którym znalazły się
powierzchnie usługowe, unosił
się 8-kondygnacyjny wieżowiec
mieszkalny. Otwierająca się na
ulicę południowa elewacja została
podzielona równomiernym rytmem dużych balkonów. Ostatnie
piętro wycofano i osłonięto prostym zadaszeniem.
Drugą nagrodą wyróżniono budynek plombowy przy ul.

MIASTOGRAF.PL
Cyfrowe Archiwum
Łodzian

Al. Kościuszki
i A. Struga,
lata ’70
Fot. Krzytsztof Sieroń

Piotrkowskiej 141 zaprojektowany przez Szymona Waltera. Jury
doceniło efektownie zakomponowaną bryłę, z przeszklonym
przyziemiem i kondygnacjami
mieszkalnymi o interesującym
rytmie okien i portfenetrów. Szanse na laur pierwszeństwa przepadły jednak przez… jakość wykonawstwa.
Nieprzypadkowo dwa czołowe
miejsca w konkursie zajęły śródmiejskie plomby, wyprzedzając
wolnostojącą zabudowę osiedlową. W połowie lat 60. łódzcy architekci wielokrotnie wypowiadali
się o wprowadzeniu nowoczesnych budynków do Śródmieścia. – W innych miastach nowa
architektura weszła do centrum –
mówił Walter. – W Łodzi jej nie
widać. Występujące gdzieniegdzie
plomby toną w morzu brzydkich
czynszówek – wtórował mu Bolesław Tatarkiewicz. Byli zgodni, że

Błażej
Ciarkowski

obok dziewiętnastowiecznej, zaniedbanej (niestety!) zabudowy
powinny powstawać modernistyczne bloki – świadectwo swoich czasów.
***
Inicjatywa przyznawania „Złotych Kielni” została zarzucona po
kilku latach, podobnie jak podjęta
niedługo później idea wręczania
łódzkich „Misterów Architektury”. Być może warto spróbować
jeszcze raz i reaktywować zwyczaj
corocznego nagradzania najlepszych łódzkich budynków?

Błażej Ciarkowski – architekt
i historyk, adiunkt w Katedrze
Historii Sztuki UŁ. Doktor nauk
technicznych w specjalności
architektura i urbanistyka.

Masz ciekawe rodzinne zdjęcia
albo stare pocztówki?
Podziel się nimi na portalu Miastograf.
Stowarzyszenie Topografie bezpłatnie
zeskanuje Twoje zbiory:
kontakt@miastograf.pl
tel. 791 578 585
Michał Gruda
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Guzik, widelec, kucyk Pony
i duch miasta
O chodniku opowiadającym historie mieszkańców Łodzi, ważnych przedmiotach zatopionych
w żywicy i działaniach artystycznych prowadzonych wspólnie z lokalnymi społecznościami,
opowiada duet robosexi, czyli Roksana Kularska-Król i Sebastian Kularski.

Anna Jurek

Anna Jurek: Jesteście laureatami
konkursu „Genius Loci” ogłoszonego przez Teatr Pinokio w ramach projektu Koalicja Miast
Wrocław 2016. Zadaniem jury
było wyłonienie i wsparcie projektów artystycznych pokazujących ducha miasta, oddających
jego specyfikę. Jaki jest „genius
loci” Łodzi?
Roksana Kularska-Król: Dla nas
duch miasta jest zaklęty w ludziach żyjących tu i teraz, w ich
emocjach i historiach. Chcemy go
uchwycić przez związane z nimi
przedmioty.

mi ludźmi, którzy wiele pamiętają
i mogą nakreślić tło historyczne
miasta. Ale zapraszamy wszystkich do dzielenia się opowieściami związanymi z Łodzią.
Dla mnie najważniejsza jest
chwila, kiedy decydujemy, czy angażować się w działanie, czy nie –
moment, w którym robi się krok
w stronę aktu twórczego i myśli
się: „wchodzę w to, nie boję się”
i nie masz już zwątpień, tylko pozwalasz prowadzić się ciekawości,
płynąć. Liczymy na to, że ludziom
spodoba się ten projekt i zdecydują się współtworzyć go z nami.

Będziecie tworzyć Kapsułę Czasu – chodnik zdobiony opowieściami. Od zeszłego roku na Starym Rynku można znaleźć płyty
chodnikowe zrobione z żywicy,
w które zatopiliście przyniesione przez ludzi: płyty CD, szpulki
po niciach, słuchawki, misie, klucze, monety.
Sebastian Kularski: W ten sposób powstał Pomnik Bałut. Jego
współtwórcami byli mieszkańcy tej dzielnicy, którzy przynosili ważne dla nich przedmioty.
Teraz instalację zrobimy w Browarze Mieszczańskim we Wrocławiu. Nasza praca będzie częścią Kucyki: Fot. Roxi; płytka: fot. M.Gilewska
prezentacji Łodzi w Europejskiej „wyrosła”. Już ich nie chciała, ale był zakłopotany zachowaniem
Stolicy Kultury 2016
pragnęła czasem do nich wracać. córki. Zaczęliśmy rozmawiać.
Dzięki temu, że znalazły miejsce Zapytałem ją, dlaczego tak jest.
Z tamtej akcji pamiętam kucyki w przestrzeni Rynku, może od- Powiedziała, że bardzo mało
Pony. Jaka historia była z nimi być podróż sentymentalną, jeśli czasu spędza z rodzicami. Przez
związana?
za nimi zatęskni.
znaczną część dnia była w szkoRK-K: Ludzie najczęściej chętnie SK: Przy tej okazji poznaliśmy ją le, a potem zostawała w świetlimówią o tym, dlaczego przynieśli lepiej. Odniosłem wrażenie, że ta cy, w której było dość głośno, a to
jakiś przedmiot, dlaczego on jest sympatyczna dziewczynka mia- bardzo ją męczyło. Późno wracadla nich ważny. Kucyki przynio- ła jakiś kłopot w relacjach z ro- ła do domu. Być może wtedy tata
sła dziewczynka, która z nich dzicami. Wydawało się, że ojciec uświadomił sobie, że brakuje jej
rodziców. A może wiedział o tym
wcześniej? Powstała bardzo czuKoalicja Miast 2016, to pierwszy projekt współpracy
ła, intymna sytuacja. Ona rozukulturalnej miast, które ubiegały się o tytuł Europejmiała, że rodzice muszą pracować.
skiej Stolicy Kultury. Współpraca ma na celu prezenOjciec rozumiał, że ona za nimi
tacje kulturowe Gdańska, Katowic, Lublina, Łodzi oraz
tęskni. Ja też się trochę wzruszyPoznania i Szczecina skupione na najbardziej charakłem, bo mam córkę i wiem, jak
terystycznych dla nich narracjach kulturowych oraz
ciężko dzielić czas między prana tym, co stanowi o ich genius loci.
cę i dom. Pomyślałem wtedy: Oto
Wrocław, jako Europejska Stolica Kultury 2016, staobraz współczesnej Łodzi, współnie się sceną, na której spotkają się pomysły i prakczesnego człowieka zagubionego
tyki każdego z miast koalicji. Inicjatywa ta stwarza
w pogoni za pracą i pieniędzmi.
nowe możliwości wymiany kulturalnej pomiędzy
RK-K: Łukasz z Bałut przyniósł
miastami, promowania lokalnych artystów, tworzenia
taki oznacznik wskazujący, któwspólnych projektów artystycznych i kulturalnych.
re drzwi otwiera klucz. Ten przedmiot ma dla Łukasza dużą war-

Wyobraźcie sobie efekt końcowy.
Płyty są wmontowane w chodnik czy bruk ulicy. Oglądają go
wrocławianie i wrocławianki, turyści. Przychodzą, patrzą, czytają, dowiadują się, czego dotyczy instalacja. I wtedy pomyślą
o Łodzi… Co pomyślą? Czego oczekujecie?
SK: „Jacy fajni, kolorowi ludzie. To
musi być ciekawe miasto”.
RK-K: Albo: „Wow, dlaczego ktoś
dał coś takiego? Jaka historia jest
związana z tym przedmiotem?”
SK: W Łodzi chcieliśmy uzyskać
element zaskoczenia. W tym przypadku jest podobnie. Ktoś idzie
ulicą ze spuszczoną głową i nagle trafia na przedmioty wtopione w chodnik. Nawet jeśli nie wie,
czego dotyczył projekt, to i tak będzie to niespodzianka, coś zaskakującego, intrygującego, co wyrywa z codziennego marszu po
ulicy. Ale też humorystycznego,
jak puszczenie oka. Tak jakby
inny człowiek uśmiechał się do
nas przez przedmiot, który nam
podarował.

tość emocjonalną – klucz był od
mieszkania babci, która zmarła
w tym samym roku. Znajduje się
teraz na środku jednej z płyt.
SK: Pamiętam też innego mieszkańca Bałut. Mocno wytatuowany, w towarzystwie groźnie wyglądającego psa przyniósł swoje
medale zdobyte w sportowych zawodach rowerowych.
Jakie przedmioty i historie Was
interesują? Co można do Was
przynieść?
RK-K: Nie mamy żadnych konkretnych oczekiwań. Dajemy wolną
rękę. Nie chcemy ograniczać niczyjej pomysłowości. To mogą być
filiżanki, widelce, piłki, maskotki,
guziki… Ograniczeniem jest rozmiar. Rzecz nie powinna być większa od dłoni, bo płyty chodnikowe-kapsuły będą wielkości ok. 25
cm x 25 cm.
SK: Jeśli chodzi o historie, to jesteśmy umówieni na rozmowy z łodzianami z krwi i kości – starszy-

Osoby zainteresowane wzięciem
udziału w projekcie, zapraszamy
do pisania na adres:
studio@robosexi.pl.
Czas zgłoszeń: 30.06.2016 r.
Roksana i Sebastian chętnie
przyjadą do Państwa odebrać
rzeczy i/lub nagrać Państwa
opowieść.

Anna Jurek – absolwentka filozofii
Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka
programów edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży. Z-ca redaktorki
naczelnej.
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Niebezpieczne
zabawy

Tamara
Rymska

Ostatnio jeden z kolegów mojego dziecka poszedł z kilkoma chłopakami ze
szkoły grać w piłkę przed lekcjami. Wydawałoby się – cudownie, młodzież
aktywna fizycznie, spędza czas na boisku szkolnym, biega za piłką, a nie
ogląda pornografię czy gra w „strzelanki”. Postawa, o której tylko marzyć!
Kiedy miałam kilka czy kilkanaście lat, całe dnie spędzałam
na boisku szkolnym. Tam spotykałam się z przyjaciółkami, żeby
ponarzekać na rodziców i szkołę, tam spisywałam prace domowe przed matematyką, tam biegałam, skakałam, spacerowałam,
przechodziłam przez siatkę, siadywałam na drzewie. Całe życie
towarzyskie przed, w czasie i po
lekcjach odbywało się na boisku
szkolnym. Zimą robiliśmy na nim
lodowisko, latem jeździliśmy na
wrotkach, rowerach, graliśmy
w piłkę i gumę. Mieliśmy tam
też grządki, na których uprawialiśmy kwiatki i marchewkę. Boisko
było otwarte całą dobę, korzystali
zatem z niego również panowie
chcący wychylić piwko. Nikt nikomu nie wadził. Latem w ciągu dnia
odbywały się na nim lekcje WF,
po południu spotkania towarzyskie i sportowe, a wieczorem spacery z psami i konsumpcja. Było
to, i jest nadal, wyjątkowe miejsce,
gdzie spotykają się ludzie z całego osiedla. Dziś obok boiska funkcjonuje utworzony przez szkołę
plac zabaw. Zaprojektowany na
potrzeby 6-latków, ale dostępny
dla wszystkich dzieci mieszkających na osiedlu. Wspominam
to wszystko z rozrzewnieniem,
bo zupełnie inaczej wygląda boisko obok szkoły mojego dziecka. Jest ogrodzone i zamknięte.
Dzieci korzystają z niego tylko
na WF-ie, nigdy nie spędzają na
nim przerw, nie wchodzą na nie
po lekcjach, chyba że pod opieką nauczyciela. I tylko dzieci będące na świetlicy. Ostatnio jeden
z kolegów mojego dziecka poszedł
z kilkoma chłopakami ze szkoły
grać w piłkę przed lekcjami. Wydawałoby się – cudownie, młodzież aktywna fizycznie, spędza
czas na boisku szkolnym, biega
za piłką, a nie ogląda pornografię
czy gra w „strzelanki”. Postawa,
o której tylko marzyć! Traf chciał,
że silne chłopaki wykopali piłkę
za ogrodzenie do ogródka sąsiadującego ze szkołą. Piłka została
przejęta przez właścicielkę z informacją, że odda, jeśli ogrodzenie zostanie zabezpieczone przed
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Pomóż zmienić
Schronisko dla
zwierząt w Łodzi
W schronisku dla zwierząt przy
ul. Marmurowej 4 mieszka dużo psów i kotów.
Historia każdego z nich jest inna. Miasto Ł
na swoich łamach przedstawia opis jednego
ze zwierzaków, dając szansę na adopcję – a co
za tym idzie – na dobre towarzystwo. Bo jak
śpiewał Andrzej Waligórski w piosence
„Miejski Poranek”: Po miejskich drogach, na
sześciu nogach… najlepiej iść.

Rys. MPJ

takimi sytuacjami. Piłka ważna
rzecz, dzieciaki w płacz i biegiem
do pani dyrektor. Opowiedzieli
całą historię i proszą o wsparcie.
Dyrektorka poszła z odsieczą i piłkę odzyskała. Wróciła z poważną
miną, spojrzała karcąco na chłopców. – Żeby mi to było ostatni raz!
Nie wolno korzystać z boiska bez
opieki nauczyciela!

Usłyszałam tę historię i pomyślałam: Dorośli, co z Wami? Zabieracie dzieciom piłkę? Zakazujecie
zabawy na boisku?
Tamara Rymska – propagatorka
dobrych zmian w szkole.
Ukończyła filozofię i etykę.
Feministka, wegetarianka,
cyklistka.

Grześ

Grześ to pies, który chętnie spędzi z Tobą
wakacje. Najbliższe i wszystkie kolejne.
Lato to dobry czas żeby adoptować psa.
Ale uwaga! Grześ to notoryczny uciekinier
i powsinoga, zatem wędrówki tylko na
smyczy. Nie może również trafić do domu
z ogrodem, bo opuści teren. Jest niesamowicie sprytny. Poza tym to psi ideał. Zawsze uśmiechnięty, kochający ludzi i inne
zwierzaki. Weźcie Grzesia na wakacje!
I na życie!

Więcej informacji można uzyskać
pod numerem telefonu

42 656 78 42

www.schronisko-lodz.pl
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Fot. Zbigniew Polędwica

lewa strona talerza

„Smaki PRL-u”,
czyli schabowy a la dyrektor
Dzisiaj zabiorę Was na schabowego sprzed lat – pysznego, jedzonego „od święta”
i wystanego w kolejkach. Schabowego z czasów, gdy Edward Gierek wołał: Pomożecie…?!,
a ulice pustoszały w czwartkowe wieczory, ponieważ w telewizji „leciała Kobra”.
PRL, czyli Polska Rzeczpospolita
Ludowa. Skrót ten rozwinąłem
głównie ze względu na młodszych
czytelników naszej gazety, którzy nie mogą pamiętać czasów
epoki „słusznie minionej”. Komuna upadła w Polsce 27 lat temu,
czyli wtedy, gdy nie było ich jeszcze na świecie.
Socjalizm skończył się na dobre, ale charakterystyczne dla tej
epoki potrawy są lubiane do dziś.
Słynny schabowy z kapustą, zimne nóżki czy pomidorowa z ryżem, to dania, którymi żywili się
nasi rodzice w przyfabrycznych
stołówkach i uczelnianych kantynach.
To w takich miejscach „wykuwał” się kulinarny gust mas pracujących miast i wsi. Jabłko pada
niedaleko od jabłoni, więc tak- Fot. Michał Kwiatkowski
że dziś „młodzi gniewni”, mimo
ogromnego wyboru pizz, keba- składu z tzw. „towarami łokciowy- projektowała osoba, która PRL
bów i dań orientalnych, często mi”, by po kilku latach urosnąć zna tylko z fotografii wyszukana obiad wybierają „tradycyjne- do ogromnego zakładu z kilkoma nych przez Google. Na dodatek
go” schabowego z ziemniakami. tysiącami wrzecion. Co ciekawe, efekt psują stylowe gięte wieszaki
To najpopularniejsze w Pol- mniej więcej w tym miejscu, gdzie na odzież i dziwnie wyglądające
sce danie (głównie ze względu dziś mieszczą się „Smaki”, w 1904 szafki na wina. Szkoda, że właścina swoją prostotę) dziś jest do- roku Poznański wybudował dla ciele nie przerobili tego miejsca na
stępne w menu większości ma- swoich pracowników pierwszą tradycyjną zakładową stołówkę
łych barów z tzw. obiadami domo- stołówkę.
czy lokal w stylu baru mlecznego
wymi. Schabowy to „rozbity”
trzeciej kategorii. Zaskoczekawałek mięsa, posypany lekniem jest także obsługa, któCo ciekawe, mniej więcej w tym
ko solą i pieprzem, następnie
ra grzecznie wita gości i ze
miejscu, gdzie dziś mieszczą się
panierowany w jajku i tartej
słowami „proszę – dziękuję”
„Smaki”,
w
1904
roku
Poznański
bułce. Kotlet smażymy na papodaje menu… W „Smakach
wybudował dla swoich pracowtelni z dużą ilością tłuszczu
PRL-u” bardziej pasowałaby
ników pierwszą stołówkę.
(najlepiej smalcu). Mimo że
groźna bufetowa wyposażopotrawę łatwo przyrządzić, są
na w brudną (lub stylizowaw Polsce „specjaliści”, którzy poLokal jest przestronny i ja- ną na brudną) ścierkę. Menu retrafią zepsuć także to danie.
sny. Kiedyś mieściła się tu inna stauracji jest całkiem zabawne.
Dzisiaj zabiorę Was na scha- restauracja i mam wrażenie, że Widać inspiracje filmami Barei
bowego sprzed lat – pysznego, je- część mebli została wykorzystana i kronikami sprzed lat. Znajdziedzonego „od święta” i wystanego do nowego socjalistycznego wy- my coś dla „zawodowych dyrekw kolejkach. Schabowego z cza- stroju. Moim zdaniem ten zabieg torów” czy „towarzyszy z politsów, gdy Edward Gierek wołał: się nie udał i psuje ogólny efekt. biura”. Są również dania główne
Pomożecie…?!, a ulice pustoszały Zwracają uwagę stylowe meble ROBOTNICZE. O ile to, że dyrekw czwartkowe wieczory, ponie- rodem z PRL i oryginalna zasta- torskie potrawy są drogie, nie dziważ w telewizji „leciała Kobra”. wa: karafki, syfony czy ocet na wi, to robotnicze pierogi z mięsem
„Smaki PRL-u” to duża restau- półkach. Na ścianach wiszą pla- i okrasą za 20 zł trochę odstraracja na terenie Manufaktury, katy, gazety i zdjęcia z epoki. Nie- szają. Niestety ceny w „Smakach
czyli dawnego bawełnianego stety, po pierwszym zauroczeniu PRL-u” to nie socjalizm, a prawimperium Izraela Poznańskie- zauważyłem wiele niedociągnięć dziwy kapitalizm i wolny rynek.
go. Wielka fortuna łódzkiego fa- i brak konsekwencji. Odniosłem A szkoda. Przydałaby się w Mabrykanta zaczęła się od małego wrażenie, że wystrój restauracji nufakturze niedroga restauracja.

Michał Kwiatkowski

ten przysmak (28 zł) to stanowczo za dużo. Dobrego schabowego
z solidną ilością dodatków można w Łodzi zjeść, nie wydając więcej niż 15 zł. Żeby mieć jasność,
zamówiłem jeszcze specjalność
szefa kuchni – „Zepeliny” z mięsem i okrasą. Pyszne! Ale z portfela ubyło kolejne 18 zł. Do tego
wypiłem szklankę niezbyt dobrego kompotu.
Nie sądzę, żebym wrócił tam
jeszcze raz. Restauracji z dobrym
schabowym jest w Łodzi pod dostatkiem. Podczas obiadu, moją
uwagę zwróciła grupka cudzoziemców siedzących przy stoliku obok. Zaciekawieni rozglądali
się po lokalu i zajadali kopytka
z okrasą. Dla nich około 25 zł za
porcję to niewielki wydatek, niestety w pamięci pozostanie im
„PRL-owski Disneyland”, a nie
A co ze schabowym, po które- obrazek, jaki wielu z nas pamięta.
go pofatygowałem się aż do epoki
PRL? Był naprawdę wyśmienicie przyrządzony. Ogromny kawał soczystego schabu ze słuszną ilością panierki przypominał
Michał Kwiatkowski – łódzki
mi tego sprzed dziesięcioleci, a mi- dziennikarz, DJ i freelancer,
zeria była taka, jaką przyrządzała w gazecie odpowiada za Kamerę
moja śp. Babcia. Jednak cena za Miasta Ł.

Miasto Ł w eterze
Na antenie Studenckiego Radia Żak
Politechniki Łódzkiej rozmawiamy o wszystkim,
co łódzkie, zachęcamy do działań na rzecz miasta,
promujemy ciekawe rozwiązania,
rozmawiamy z łodzianami i łodziankami
realizującymi inspirujące projekty,
monitorujemy władzę.
To, o czym czytają Państwo w gazecie Miasto Ł,
w naszej audycji będzie rozwijane i dyskutowane.
Zapraszamy do słuchania
w każdą środę w godz. 18.00 – 19.00
na 88,8 MHz!
www.zak.lodz.pl

Miasto Ł

Poleca
Anna Jurek
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Kalendarz imprez
czerwiec 2016

poniedziałek

wtorek

środa

1

czwartek

2

17:00 musicaLOVE
LOVE, mała scena
Teatru PINOKIO

18:00 Finał
plebiscytu Punkt
dla Łodzi

Teatr Pinokio
ul. Kopernika 16

Muzeum Książki Artystycznej
ul. Tymienieckiego 24

piątek

22:00 Koncert
ADA LOUDER |
MATTERPIECE

3

(oraz Młody, Daniel Rychter,
Tajm Tajmovsky, Hubert
Sobiecki)

sobota

4

21:00–5:00 IMPREZA
TANECZNA Kixnare
przejmuje schedę
Niebostan
ul. Piotrkowska 17

niedziela

5

Dzień Cyrku bez
Zwierząt

Tubajka – rodzinna kawiarnia
Plac Zwycięstwa 3

Krańcoofka
ul. Piotrkowska 29

6

20:00 SPEKTAKL
PLENEROWY
„Zostań, zostań”
(spektakl dla widza 14 +)
plac naprzeciwko Teatru
Pinokio
ul. Kopernika 16

13

18:00 Z cyklu
CZYTAM, WIĘC
JESTEM spotkanie
z Wacławem
Radziwinowiczem
i rozmowa o książce „Crème
de la KREML”

Poleski Ośrodek Sztuki
ul. Krzemieniecka 2a

20

19:00–21:00
Monodram:
Wyznania
Komiwojażera
(na podstawie „Trocin”
Krzysztofa Vargi)

Dom Literatury w Łodzi
ul. Roosevelta 17

27

17:00 Spotkanie
Dyskusyjnego
Klubu Książki –
„Okularnik”
Katarzyna Bonda
Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Polesie Filia nr 9
ul. Zielona 77

7

13:00 Spotkania
Dyskusyjnego
Klubu Książki dla
Młodszych,

głośne czytanie książki
Grzegorza Kasdepke
„Z piaskownicy w świat”

Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Polesie Filia nr 10
ul. Więckowskiego 32

14

19:00–21:00
Spotkanie
podróżnicze
„Przez środek
Islandii rowerem.
Wiatr, deszcz
i przygoda życia!”

8

17:00 SPOTKANIE „Co
naprawdę wiemy
o chrzcie Polski?”,
prowadzenie: dr hab. Anna
Kowalska-Pietrzak

Oddział Kultur i Tradycji
Wyznaniowych Muzeum
Miasta Łodzi
pl. Wolności 2

15

18:00 Ulica Wie
Swoje | wernisaż
w OiW,

wernisaż i spotkanie z Igorem
Kociełkiewiczem
OWOCE I WARZYWA
ul. Traugutta 9

20:30 KONCERT
PANIE + Shoot
That Monkey

9

Klub Żarty Żartami
ul. Wólczańska 40/42a

16

11:00 Warsztaty
blogerskie w ramach realizacji
projektu Międzypokoleniowa
podróż literacka
Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Polesie Filia nr 5
ul. Wileńska 59/63

28

18:00 RUNNing
TEAM z Piotrem
Kędzią
Vera Sport
ul. Siewna 15

22

17:00 Spotkanie
Grupy Literackiej
CENTAURO
„Majówka z poezją”
Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Śródmieście Filia Nr 6
ul. Narutowicza 91a

29

13:00–15:00 Warsztaty plastyczne dla
dzieci w wieku
6–12 lat
Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Bałuty
ul. Rojna 39

22:00 KONCERT
Bandaż
Elastyczny
w NEW YORK
NEW YORK KLUB
MUZYCZNY
ul. Piotrkowska 62

17

14:30–19:00
Warsztaty
Metodą
Biograficzną

Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Polesie Filia nr 15
ul. Garnizonowa 38

Wydział EkonomicznoSocjologiczny UŁ
ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej 3/5

23

20:00 Koncert
Nie Strzelać Do
Pianisty
NEW YORK KLUB
MUZYCZNY
ul. Piotrkowska 62

11

12:00–18:00
Czerwcówka
Staropoleska 2016

ul. Pogonowskiego na odcinku
ulic Zielona–Więckowskiego

12

11:00 Spotkanie
„O muzyce, knajpach i nocnym
życiu w Łodzi
w czasach PRL-u”
Oddział Kultur i Tradycji
Wyznaniowych Muzeum
Miasta Łodzi
pl. Wolności 2

18:00 Katamaran
Literacki
z Krystyną
Konecką

KEJA PUB
ul. Kopernika 46

21

10

24

18

19:05 Obchody
111. rocznicy
Powstania
Łódzkiego –
Rewolucji 1905
roku

19

12:00 Bieg
charytatywny
„Daj piątaka na
dzieciaka”
ul. Żabia 10/12

róg ul. Rewolucji 1905 r.
i ul. Wschodniej

25

26

20:00 Koncert
SNOWID + TBA

11:00 Wakacyjny
Turniej Szachowy

17:00–22:00 Filmowy
Helenów

Żarty Żartami
ul. Wólczańska 40/42a

Dom Kultury „Ariadna”
ul. Niciarniana 1/3

Park Helenów

30

10:00 WARSZTATY
MEDIALNE DLA
MŁODZIEŻY
„Podoba mi się…”

w ramach projektu KULTURA
NIE NUDA
Centrum Kultury Młodych
ul. Lokatorska 13

wspierają nas

Anna Jurek – absolwentka filozofii Uniwersytetu
Łódzkiego. Autorka programów edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży. Z-ca redaktorki naczelnej
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kaprawym okiem zgreda

Do biegu, gotowi? Start!
W ubiegłym wieku byłem jeszcze całkiem ry skręca w prawo zatrzymuje się i patrzy
młodym Zgredem, ale już mnie męczyło: na mnie jak na matoła, bo na logikę powiCzemu to działa? Jak działa? A tamto, dla- nienem mieć zielone. Teraz! Zielone! Odczego nie działa? Kosztowna przypadłość. palam trampki i cwałuję na drugą stronę.
Jak łatwo się domyślić, wkrótce większość W tym momencie z dwóch kierunków rusprzętów w moim otoczeniu przestała dzia- szają samochody. Na mnie! Przeczytałem
łać na wieki. Dziś jestem Zgredem właści- gdzieś, że ta nad wyraz inteligentna sywym i wcale mi nie przeszło. Tylko wyzwa- gnalizacja umożliwia opuszczenie skrzynia poważniejsze.
żowania maruderom. Na moje oko ona
Wreszcie mamy w Łodzi rower miejski. jedynie umożliwia bezpieczne przejechaDuma i radość. Zainteresowanie
ogromne. Puste stacje, wszystkie pojazKiedyś sygnalizacja była prosta
dy w trasie – to działa. Czasem jednak
jak schemat cepa – tu zielone,
nie działa. Oszczędnej budowy dziewtam
czerwone i zmiana. Dzisiaj
czyna szarpie się z bicyklem. Zapłaciła, chciałaby jechać, a mechanizm nie
jest inteligentna. IQ wyższe
puszcza. Przechodzący bywalec siłowod mojego. Dlatego chyba nie
ni rusza na pomoc. Dobrze jest, myślę… rozumiem, czemu niezbyt rączy
Najwyżej pojedzie ze słupkiem. Przy
przechodzień nie jest w stanie
innej stacji gość chce maszynę zwrópokonać niewielkiego skrzyżowania
cić. Tym razem ustrojstwo nie chce się
w ciągu jednej zmiany świateł.
zablokować. Silny chłop. Macha rowerem jak bagietką. Gdy po paru minutach wsiadałem do tramwaju, odwró- nie na czerwonym świetle, z czego wielu
ciłem się. Jeszcze walczył. Minęło trochę kierowców skwapliwie korzysta. Policji to
czasu i teraz pewnie system się dotarł. A ja się chyba podoba. Za każdym razem, gdy
wciąż nie rozumiem i się miotam. Przecież czekam przy skrzyżowaniu, ktoś śmiga
to nie jest prototyp maszyny do podróżo- na czerwonym. Nigdy nie widziałem, żeby
wania w czasie. To już gdzieś działa, zosta- dostał mandat.
ło sprawdzone. Nie może tu robić tego saZdumiewających i inteligentnych wymego? Działać od razu dobrze?
nalazków jest w Łodzi więcej – ot choćby
Chadzam pieszo. Najczęściej. Mniej wię- żółte przyciski przy przejściach dla piecej połowę czasu zajmuje mi kwitnienie na szych. Patent stary i bardzo pożyteczny.
skrzyżowaniach w oczekiwaniu na zielo- Chcesz przejść, naciskasz guzik, zielone
ne. Żeby się nie nudzić, gapię się i dumam. światło, bardzo proszę. Ale u nas wystęKiedyś sygnalizacja była prosta jak schemat puje w trzech wersjach: nie działa nigdy,
cepa – tu zielone, tam czerwone i zmiana. działa w określonych godzinach, działa
Dzisiaj jest inteligentna. IQ wyższe od mo- zawsze. Który jest który – sprawdzisz jejego. Dlatego chyba nie rozumiem, czemu dynie metodą prób i błędów. Jeśli od piętniezbyt rączy przechodzień nie jest w sta- nastu minut nie możesz przejść – naciśnij.
nie pokonać niewielkiego skrzyżowania Ten akurat działa.
w ciągu jednej zmiany świateł. Oczywiście
Zaobserwowałem, z nudów oczywiście,
pokona, tylko że na czerwonym. I nic go że sporo przystanków tramwajowych i aunie powstrzyma, bo jedzie tramwaj. Na- tobusowych pomieści więcej niż jeden postępny za 20 min. To stwarza nieco zamie- jazd jednocześnie. To świetna informacja.
szania, ale tylko na chwilę. Bo teraz nastą- Może uda się tam przesiąść. Nie uda się.
pi bezruch. Wszyscy mają czerwone. Nic Przystanek pomieści więcej niż jeden, ale
nie jedzie. Nikt nie idzie. Korek rośnie. Na mniej niż dwa pojazdy. Czyli jakieś 1,5. Miejpasach pusto, mógłbym przejść bezpiecz- sce na to brakujące pół najczęściej jest. Czenie, ale przecież czerwone. Kierowca, któ- go nie ma?

Na ulicy Narutowicza przy Kilińskiego
natomiast mogą stanąć już dwa tramwaje. Całe. No to tam się można przesiąść?
Jeśli jedziesz w kierunku Piotrkowskiej, to
nie. Pierwszy odjeżdża zanim drugi otworzy drzwi, żeby pięćdziesiąt metrów dalej
odstać pełną zmianę świateł. Musi w tym
być jakaś logika, ale ja wymiękam.
Tuż obok, na rogu powstał całkiem przystojny skwerek. Coś tam próbuje rosnąć,

może jakieś drzewka. Na razie jednak patelnia. Na skwerku ławki – ładne, nowe,
pomalowane ciemno szarą farbą, takie jakich wiele już stoi w centrum. Żeliwne. Niebawem zapewne pojawią się upały… Proszę siadać.
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