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Karmniki
dla ludzi
Trzy ostatnie złotówki w kieszeni, które mi zostały do
końca życia, mogłem przeznaczyć na dwa bochenki
chleba bez omasty. To oznaczało, że po dwóch dniach,
czyli akurat w długi weekend, zostanę bez jedzenia.
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KAROLINA WILCZYŃSKA, TWORZYŁA Z GRUPĄ PRZYJACIÓŁ SZLACHETNĄ PACZKĘ DLA PANI BASI. FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA

Muzykochanie

POMAGANIE
UZALEŻNIA
Jeśli już decydujemy się na gest, zastanówmy się, a nawet zapytajmy, co sprawi
radość drugiej osobie, co jest jej naprawdę potrzebne, o czym marzy. Wtedy poczucie,
że jesteśmy dobrym, wartościowym człowiekiem, będzie jeszcze większe.
W grudniu zazwyczaj stajemy się
lepszymi ludźmi. Na chwilę, żeby
łatwiej nam było w tej świątecznej, błogiej atmosferze spojrzeć
w lustro. Żeby nie być jak bohater „Opowieści Wigilijnej” – bezlitosnym i nieczułym na niedolę

bliźnich. Wtedy nawet najwięksi
liberałowie deklarują solidarność
społeczną. Bardziej nam się chce
kogoś wesprzeć, sprawić, żeby
i jego Święta były radosne. Organizacje społeczne, działające w obszarze pomocy społecznej, tylko

czekają na ten moment, żeby namówić nas na pomaganie. I warto z tego skorzystać, bo zazwyczaj jest to pomoc mądra, dobrze
adresowana. To, co istotne w pomaganiu, to nasza intencja. Stanowczo trzeba pamiętać, że jeśli

chcemy wesprzeć kogoś tylko dlatego, żeby lepiej o sobie pomyśleć,
to nie warto tego robić. Jeśli już
decydujemy się na gest, zastanówmy się, a nawet zapytajmy,
co sprawi radość drugiej osobie,
dokończenie na stronie 3

W ciągu dwóch miesięcy,
w wolnym czasie umawiałem się na spotkania z łódzkimi seniorkami i seniorami,
by posłuchać ich własnych
interpretacji piosenek.
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Pierwsze
wyjście
z Beit(a)
Beit to jest na pewno wielka… jak to powiedzieć… mega
przygoda, w ogóle się człowiek nie spodziewa, co go
czeka. Z jednej strony jest
ciekawy, ale też uczący i pokazuje nam świat jakby od
drugiej strony.
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Pikieta
przeciwko
podsycaniu
lęków
i ksenofobii
Można się bać wojny i terroryzmu, ale nie można się bać
koloru skóry i religii. Jeżeli
poddamy się temu strachowi,
to znaczy, że pozwalamy na
to, żeby palono kukłę Żyda
we Wrocławiu, pozwalamy,
by bito Palestyńczyków, Syryjczyków i Hindusów, którzy mieszkają w Polsce.
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wstępniak

Spokoju
i porządku
K

oniec roku. Ta zmiana, to wydłużenie dnia – zawsze napawały
mnie optymizmem i radosnym oczekiwaniem. Tym razem jest inaczej.
Wszystkie moje marzenia świąteczne
takie jakieś prozaiczne, pokurczone.
Gdybym miała list do Świętego od
prezentów napisać, to chciałabym
spokoju i porządku. Żeby tramwaje jeździły, żeby szkoły były takie, że
dzieci lubią do nich chodzić, żeby ludzie byli dla siebie życzliwsi, nikt nie
palił kukły Żyda na ulicy, politycy
nie wtrącali się do kultury, a kultura owszem wtrącała się do polityki.
Chciałabym też, żeby Ziemia była dla
Ziemian, a w razie przybycia Kosmitów, żebyśmy spróbowali się porozumieć, zanim stwierdzimy, że to
inwazja. I bardzo bym chciała, żeby
prozaiczne marzenia innych ludzi
też się spełniły. Te wszystkie myśli

ALEKSANDRA
DULAS

o ciepłych kocach, dobrych książkach, pysznych, gorących kawach,
żeby one stały się rzeczywistością.
Żeby spełniały się drobiazgi. A skoro
już mamy taki magiczno-świąteczny
czas, to spróbujmy też rozejrzeć się,
czy jakiegoś małego marzenia nie
możemy dla kogoś spełnić. Może nasz
sąsiad nie ma ciepłej czapki, a może
nie ma siły samemu zrobić świątecznych zakupów, a może jakieś dziecko
marzy o książce lub kredkach albo
pies o pełnej misce? Wojciech Jaros,
szef Banku Żywności w Łodzi, opowiedział mi taką historię: W pewnej
małej wsi mieszkał starszy mężczyzna,
który codziennie rano chodził do sklepu. Kiedy szedł drogą, mijał dom swojej także już niemłodej sąsiadki. I za
każdym razem, gdy przechodził koło
jej gospodarstwa, ona podchodziła do
okna, żeby dać znać, że u niej wszystko

w porządku. I takich właśnie drobiazgów, małych gestów, wzajemnego
zainteresowania sobą Państwu życzę. Niech ta zima nie da nam się za
bardzo we znaki. Ale nie zapomnijcie w ferworze pomagania i spełniania marzeń zadbać też o siebie. Nie
można dawać, jak się samemu nie
ma – zatem i sobie zróbcie herbaty,
i zadbajcie o dobrą lekturę, i bądźcie
dla siebie dobrzy i łaskawi. Takie są,
może trochę nieudolne, moje życzenia dla Was, Drodzy Czytelnicy. No
i oczywiście życzę dobrej lektury!
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NINJA-MIKOŁAJ NA TRUDNE CZASY
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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.
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co jest jej naprawdę potrzebne,
o czym marzy. Wtedy poczucie,
że jesteśmy dobrym, wartościowym człowiekiem, będzie jeszcze większe, a satysfakcja z takiej
pomocy prawdopodobnie zachęci nas do podejmowania podobnych działań w przyszłości. Jak
stwierdził Wojciech Jaros, prezes
Baku Żywności: Ratowanie słoni
i nosorożców czy budowanie studni w Sudanie to ważne sprawy, ale
nie zapominajmy rozejrzeć się, czy
nasz sąsiad nie potrzebuje pomocy.
Poniżej podpowiemy Wam, Drodzy Czytelnicy, jak można mądrze
pomagać, może zainspiruje was
to do podejmowania własnych
działań.
Stowarzyszenie Tkalnia od kilku lat współpracuje ze Świetlicą
Środowiskową Przystań. W zeszłym roku dzieciaki miały zorganizowane spotkanie świąteczne.
Na wszystko właściwie opiekunowie i opiekunki świetlicy zdobyli
pieniądze. Kłopot był z prezentami dla dzieci. Przedstawiciele
Stowarzyszenia Tkalnia zaproponowali, żeby dzieci zrobiły listę
swoich marzeń, a oni wspólnie
ze swoimi przyjaciółmi kupią
prezenty. – Zależało nam na tym,
żeby te podarunki były spersonalizowane, żeby każda osoba dostała to,
o czym marzy. Żeby to było trochę
jak w domu, gdzie rodzice starają
się spełnić życzenia swojego dziecka. Kupić prezenty, o jakich ono marzy. – mówi Ilona Majewska, jedna z organizatorek akcji. I udało
się. Rozesłano wśród znajomych
listę i każdy mógł wybrać, co i dla
kogo chce kupić. Wszyscy bardzo
się postarali. Oprócz pięknie zapakowanych podarunków, dzieci dostały życzenia na kartkach.

Zarówno kupującym, jak i obdarowanym cała akcja przyniosła
dużo radości. W tym roku ta sama
grupa deklaruje wsparcie świetlicy. Lista marzeń już się tworzy.
Lubimy pomagać dzieciom
i takich inicjatyw, dzięki którym możemy to robić, jest wiele. Wystarczy się nieco rozejrzeć.
Warto jednak pamiętać, że najczęściej to nie ubrania, z których
wyrosły nasze dzieci, nie lalka czy

czystości, pieluch, środków opatrunkowych, a w tego rodzaju
placówce, to jest najważniejsze.
Dlatego dobrym pomysłem wychowawców jest stworzenie listy
potrzebnych rzeczy. Najlepiej zatem kontaktować się z Fundacją
i pytać. Dom w Łodzi jest w trakcie remontu, zatem potrzeba pieniędzy i materiałów. Lepiej więc
kupić świeczkę-cegiełkę, niż kolejnego pluszaka dla podopiecz-

ny cel. Taka pomoc ma najwięk- i realizowane inne potrzeby podszą wartość. Świetnie sprawdzają opiecznych.
się też bony podarunkowe. DzieŚwietną inicjatywą jest akcja
ci przebywające w domu dziec- „Szlachetna Paczka”, która wydaka rzadko mają możliwość, żeby je się spełniać wszystkie kryteria
wyjść do sklepu i samodzielnie so- dobrego pomagania. Wybiera się
bie coś wybrać. A to może być taka osoby najbardziej potrzebujące,
okazja. Ważne jest tylko, żeby ku- robi z nimi listę marzeń, a następpować bony z długim terminem nie szuka ludzi, którzy podejmą
ważności. Zazwyczaj w okresie się ich realizacji. Swoją przygodę
świątecznym dzieciaki dostają ze „Szlachetną Paczką” wspomina
bardzo dużo prezentów, jednak Karolina Wilczyńska: Mam super
przyjaciół. Rzuciłam propozycję, żebyśmy przyłączyli się do akcji. Wybraliśmy rodzinę, której chcieliśmy
pomóc. Były różne kategorie. Najbardziej nas ujęło hasło „starość i samotność”. I tym sposobem trafiliśmy
na Panią Basię, która ma 79 lat. Syn,
który się nią opiekował, zmarł dwa
lata temu. To było dla niej bardzo
trudne. Nie ma najbliższej rodziny,
choruje, jest po udarze. Jej emerytura
nie przekracza 900 zł. Dodatkowo
urzekło nas to, że kiedyś pomagała innym, udzielała się społecznie.
Jej największą potrzebą był węgiel
na zimę. Był też problem z odzieżą,
obuwiem i środkami czystości. Marzyła o odkurzaczu i ciepłych kapciach. Dostaliśmy gotową listę. No
i udało się. Kupiliśmy tonę węgla,
odzież, odkurzacz, koce, kołdry, pościel, ręczniki, firanki, zasłonki. Wolontariuszka Szlachetnej Paczki barJEDNA Z KARTEK PRZYGOTOWANA PRZEZ DZIECI Z POLESKIEGO OŚRODKA SZTUKI DLA FUNDACJI DOM W ŁODZI
dzo nam pomagała, sprawdzała, co
miś są tym, co sprawi radość i rze- nych. Cenne są też akcje na rzecz później, kiedy mają urodziny czy pasuje do mieszkania pani Barbary,
czywiście wesprze potrzebujące dzieciaków, które dają im moż- imieniny, pojawia się kłopot – jak w jakim kolorze jest jej do twarzy.
dzieciaki. Fundacja Dom w Łodzi, liwość zabawy. W zeszłym roku sprawić im frajdę.
Do współpracy zaangażowaliśmy
która prowadzi Dom Dziecka dla przyjechali do Fundacji Mikołaje
Znakomitym pomysłem jest 20 osób. Każdy dołożył, co mógł. KoDzieci Chorych, zapewniająca wy- na motorach. Dla dzieci to wiel- angażowanie jednych dzieci leżanka, która ma sklep z odzieżą,
chowanie dzieciom cierpiącym ka atrakcja i wspaniała przygoda. do pomocy innym. Wiele szkół dała ciepłe swetry. Wszystko zajęło
na przewlekłe schorzenia, pod- Wychowawcy podkreślają także i ośrodków kultury tworzy kartki nam około półtora tygodnia i dało
kreśla, że zazwyczaj najbardziej wartość wolontariatu pracowni- świąteczne, które są potem sprze- wiele radości i satysfakcji. Zachępotrzebne są prozaiczne rzeczy. czego, gdzie firma, kontaktując się dawane przez fundacje i stowa- cam do takich działań.
Dzieciaki mają zabawki i ubra- z Fundacją, załatwia jakąś sprawę rzyszenia. Za te pieniądze kuWiele jest jeszcze sposobów,
nia. Brakuje natomiast środków czy zbiera pieniądze na konkret- powane są prezenty świąteczne żeby nieść dobrą i mądrą pomoc.
Od najprostszych, jak wrzucenie
artykułów spożywczych do koszyka wystawianego przez Bank
Żywności, po te, które wymagają od nas wielu dni przygotowań
i pracy. Każdy może sam wybrać,
jak bardzo chce się angażować.
Większość ludzi, którzy choć raz
wzięli udział w takiej akcji, chce
pomagać dalej. Bo to przynosi radość obu stronom. Pamiętajmy
Masz ciekawe rodzinne
jednak, że najważniejsza jest wola
zdjęcia albo stare
spełnienia czyjegoś, a nie swojego marzenia. Osoba obdarowana
pocztówki?
ma się z naszą pomocą czuć doPodziel się nimi na portalu
brze. Zawsze miejmy na uwadze
Miastograf. Stowarzyszenie
jej godność. Róbmy to z radością,
Topografie bezpłatnie
nie z poczuciem wyższości.
zeskanuje Twoje zbiory:

MIASTOGRAF.PL

CYFROWE
ARCHIWUM
ŁODZIAN

kontakt@miastograf.pl
tel. 791 578 585
Michał Gruda

Al. Kościuszki 98 do ul. Żwirki, 1964 r.

Przydatne adresy:
bankzywnoscilodz.pl
www.tkalnia.org
www.domwlodzi.org
www.szlachetnapaczka.pl
Alekandra Dulas
Anna Jurek
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Karmniki dla ludzi
W dzisiejszych czasach wystarczy śmignąć plastikiem po terminalu w jakimkolwiek sklepie czy
stacji benzynowej, a jedzenie jest na wyciągnięcie ręki. Ile dusza zapragnie. Okazało się jednak,
że to może być złudzenie.
nie dla wszystkich i nie w każdej
sytuacji.
Trzy ostatnie złotówki w kieszeni, które mi zostały do końca życia, mogłem przeznaczyć na dwa
bochenki chleba bez omasty. To
oznaczało, że po dwóch dniach,
czyli akurat w długi weekend,
zostanę bez jedzenia. Bałem się
głodu. Wstydziłem się głodu potwornie. Nikomu nie umiałem się
z tego zwierzyć. Dlatego anonimowo zadzwoniłem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi. Dowiedziałem się, że nie
spełniam kryteriów udzielenia
żywnościowej pomocy, bo pracuję, bo mam za wysoki dochód, bo
jestem w pełni zdrowy i sprawny, nie mam nałogów i nie klęskła mnie żywiołowa klęska. Ale…
W Punkcie Pomocy Społecznej
uzyskałem, bardzo cenne zresztą, wsparcie informacyjne, oraz
zostałem skierowany (poza obowiązującą procedurą) do jadłodajni na Widzewie po paczkę suchego prowiantu.
Miejsce to czyste, ale obskurne. Jestem pewny, że nie dlatego,
iż zniszczyli je goście tego lokalu,
lecz zwyczajnie nadszarpnięte jest
zębem czasu i niedofinansowania. Było mi przykro, że najbiedniejsi obywatele naszego miasta
muszą spożywać gorący posiłek
w tak złych warunkach. Za to obsługa jadłodajni jest miła i życzliwa, a zupa ogórkowa była przepyszna.
Informacje uzyskane w Punkcie Pomocy Społecznej okazały
się przydatne w kolejnych dniach
walki o przetrwanie. Tym razem
musiałem zdobyć chleb. Jest takie miejsce w Łodzi, gdzie nikt
cię nie pyta o to, kim jesteś i dlaczego chcesz dostać pieczywo za
darmo. Po prostu idziesz na Wólczańską do Caritasu na godzinę
14.30, ustawiasz się w długiej kolejce, zawijającej się ze dwa razy
wokół podwórza, i czekasz, aż
otworzą okienko. Ludzie w ogonku są różni: biednie i niemodnie
ubrani, stoją z dużymi reklamówkami znanych sieciowych hipermarketów, inni (zaledwie kilka
osób) – swoim wyglądem zupełnie niepasujący do tych klimatów.
A jednak tu są. Przyszli z jakiś powodów. Ja jestem tu nowicjuszem,
nie znam nikogo, nie znam zwyczajów. Moim Przewodnikiem

całkiem spontanicznie staje się
życzliwy, starszy mężczyzna. Widząc moje zakłopotanie, objaśnia,
co będzie się działo chwila po
chwili. Czuję się zaopiekowany
i spokojniejszy. Niektórzy ludzie
w kolejce są dobrymi znajomymi,
rozmawiają na przykład o charytatywnych eventach (jak to dziwnie brzmi, nieprawdaż?), organizowanych przez księży w parafii.
Inni są „wczorajsi”, jeszcze inni
zmęczeni życiem. Jest też dużo

tak robią. Ja chcę jak najszybciej
do domu.
Na drugi dzień było już lepiej.
Zaopatrzony w foliową torbę ustawiłem się w kolejce, w której zobaczyłem znane, ale i nowe twarze.
Spotkałem też mojego Przewodnika. Tym razem do sprawy podszedłem na chłodno. A wracając
z dwoma bochenkami chleba, poszedłem na gruszki w samym centrum Łodzi. Dałem sobie prawo
zbierania spadów i jedzenia nie-
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W środku lata, tuż przed długim
weekendem, zostałem z trzema
złotymi w kieszeni i pustą lodówką. I z nikąd pomocy, bo wszyscy
na wakacyjnych wyjazdach. Widmo głodu, trwającego do następnej wypłaty, „sparaliżowało” mnie.
Gdy uświadomiłem sobie sytuację,
zamarłem w bezruchu. Chciałem
biec, uciekać od tych wszystkich
uczuć i myśli, ale one ciągle były
ze mną. Dziwny stan, gdy dynamiczny obraz całego życia pojawia się przed oczami. Podobno
dzieje się tak w chwili śmierci. Ale
ja przecież nie umierałem… przynajmniej nie w tym momencie.
Ten emocjonalny koktajl, choć
cierpki w „smaku”, szybko należało przełknąć, by zająć się wdrażaniem planu awaryjnego. No
właśnie, żeby przeżyć, będę potrzebował chleba – bochenka
dziennie i czegoś do smarowania.
Lodówka oczywiście pusta. Przecież, jako słomiany wdowiec, nie
dbałem o racjonalne gospodarowanie zasobami żywnościowymi.
Zresztą, w dzisiejszych czasach
wystarczy śmignąć plastikiem
po terminalu w jakimkolwiek
sklepie czy stacji benzynowej,
a jedzenie jest na wyciągnięcie
ręki. Ile dusza zapragnie. Okazało się jednak, że to może być
złudzenie.
Jako mężczyzna z doświadczeniem odwołałem się do moich wspomnień. Pamiętam, że
bardzo dawno temu (jeszcze za
nieboszczki komuny) wsparcia
w trudnej sytuacji można było
szukać u sąsiadów. Pożyczało
się szklankę cukru lub soli, albo
pół kostki masła. Nawet pół chleba można było pożyczyć, butelkę śmietany czy kilka jajek. Nie
z braku pieniędzy, lecz z utrudnionego dostępu do dóbr konsumpcyjnych (krótko otwarte sklepy
spożywcze, na półkach ocet i czasem coś jeszcze). Oczywiście, długi
oddawało się w naturze – stąd te
szklane miarki i połówki bochenków tego samego gatunku chleba.
Zresztą w całej Polsce był tylko ten
jeden rodzaj pieczywa – więc pomyłka nie mogła się zdarzyć. Ale
dzisiaj? Jak pożyczyć od sąsiadów
chleb, skoro na każdym rogu ulicy do późna w nocy otwarty jest
spożywczak, półki uginają się od
jedzenia, a dokonanie zakupów
łatwiejsze od snu. No, widać, że

bardzo młodych osób – to mnie mytych owoców. Od tego czasu
przeraża. W tej jednej chwili, na zasmakowałem także w reklamojednym dziedzińcu Łodzi zgroma- wanych przez posła Niesiołowdzili się ludzie, którym w świecie skiego mirabelkach. W Łodzi jest
ociekającym dobrobytem zabra- ich całkiem sporo.
kło chleba.
Wybrałem się również na darNagle przez kolejkę oczekują- mową zupę do jadłodajni Caritas
cych przelewa się fala porusze- na Gdańskiej. To też było ekstrenia. Właśnie otworzono okien- malne przeżycie. Na dziedzińcu
ko „wydawki” pieczywa. Bałem oddzielonym od ulicy Kopernisię, że ludzie rzucą się do przodu ka przezroczystym płotem – stai powstanie jeden wielki ścisk. Ale re, drewniane stoły, zadaszone,
nie. Tu panuje porządek. Wszy- podniszczone deszczem i mroscy znają swoje miejsce w kolej- zem, wysmagane wiatrem. Przy
ce. Z kieszeni i torebek wyciąga- nich drewniane, długie ławy. A co,
ją foliowe torby. Ja nie mam. Nie jeśli tramwajem lub samochodem
wiedziałem, że tak trzeba. Pod- będzie jechał ktoś znajomy? Znów
chodzę do okienka. Mężczyzna walka ze wstydem przesłaniała
w białym fartuchu wrzuca do mo- mi co chwilę potrzebę obserwojego otwartego plecaka goły bo- wania sytuacji.
chenek chleba. Nie spogląda na
Schodzą się ludzie – niektómnie – jestem mu za to wdzięcz- rych widziałem w kolejce po
ny, bo płonę ze wstydu. Ale czu- chleb. Siadają przy stołach, rozję się tym wrzutem upokorzony. mawiają. Punktualnie o trzeciej
Odchodzę szybko, by opanować wszyscy ustawiają się w kolejce
wzruszenie. Jestem zwycięzcą! do drzwi, za którymi znajduje się
Zdobyłem chleb, przestałem bać „wydawka” zupy. Generalnie, każsię głodu – cieszę się, ale jedno- da kolejka po coś ma to do siebie,
cześnie smucę. Zbyt intensywne że fizycznie zbliża ludzi i ułatwia
jest to życie „na głodzie”.
przepływ informacji. Teraz wyGdy wychodziłem z budynku, raźnie słyszę większość rozmów.
mężczyzna, który był moim Prze- Młody chłopak, mając dość obiewodnikiem, nagle wyrósł jak spod rania zgniłych warzyw na obiad
ziemi i zachęcał mnie, bym sta- w schronisku dla bezdomnych
nął na końcu kolejki po jeszcze mężczyzn, zrobił awanturę kapejeden bochenek chleba (jeśli do- lanowi, wygarnął wszystkie żale
wieźli więcej). Rzeczywiście, inni i wyprowadził się, by mieszkać na

WOJCIECH
NYKLEWICZ
ulicy. Starszy mężczyzna opowiadał o tym, jak okradli go śpiącego
na ulicy. Przepadł cały jego majątek. Zginęła mu torba z łachami
i zgniecione puszki po piwie, które zbierał ostatniej nocy na mieście. Nie ma przyzwoitości wśród
bezdomnych, no bo któż inny mógł
to zrobić, jak nie swój. – oburzenia
nie kryli pozostali kolejkowicze,
używając siarczystych wulgaryzmów, by dać wyraz wściekłości
i współczucia okradzionemu.
Nagle rozmowy milkną. Ludzie ustawiają się twarzami do
otwierających się właśnie drzwi
„wydawki”. Widzę, że z reklamówek wyciągają plastikowe pojemniki z rączkami. Ja znów jestem
nieprzygotowany. Przy stoliku
z kociołkiem staram się wytłumaczyć obsłudze jadłodajni, co
ja tu robię. Nikt jednak mnie nie
słucha, a pracownica, nie patrząc
na mnie, wręcza mi plastikową
miskę z zupą i bochenek chleba.
Teraz mogę udać się do stołu. Znajomi siedzą ze znajomymi, obcy
z obcymi. Ci pierwsi rozmawiają, reszta w milczeniu zajada się
zupą. Tym razem jest pyszny kapuśniak.
Czując się najedzony, wracam
do domu z trzema bochenkami
chleba. Będzie na zaś – dla mnie
to bardzo ważne, bo przynajmniej przez 3 dni nie będę musiał
zwalniać się z pracy, żeby zdobyć
pieczywo. Tak! Godziny otwarcia „wydawki” absolutnie nie są
dogodne dla osób pracujących
i będących w nagłej potrzebie.
A w charytatywnych punktach
pomocy pieczywo i zupa znikają
na pniu. Spóźnisz się – głodujesz.
Ale zawsze, o każdej porze dnia
i nocy można zbierać mirabelki
i szczaw Niesiołowskiego (Rumex
Niesiolovscensis). Trzeba tylko wiedzieć, gdzie rosną w publicznych
miejscach Łodzi. Ale tylko w sezonie letnio-jesiennym. Poseł bowiem nie wyjawił, co do jedzenia
można wydłubać spod śniegu.
Głód zmusił mnie do kreatywności. Pierwszy raz w życiu zacząłem pichcić. Z konieczności gotowałem potrawy z tego, co w domu
znalazłem. W ten sposób zużyłem całą paczkę mąki kukurydzianej. Robiłem z niej kisiel: raz z cukrem, raz z olejem, innym razem
z ziołami. Z „Dodatku do sernika na zimno” zrobiłem zupę wa-
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niliową, którą zjadłem z chlebem. A kromki chleba maczane
w oleju z ziołami smakują wybornie. Lecz gdy bez przerwy
jesz chleb, to i tak jesteś głodny,
choć jakoby najedzony. Wtedy
potwornie chce się jeść, ale na
początku nie wiadomo, na co
ma się ochotę. Dopiero później
te doznania zaczynają się klarować. A jeszcze później wystarczy kromka chleba, by
poczuć się prawie sytym. Odkryłem ogromną różnicę pomiędzy byciem najedzonym
a posilonym. To drugie jest dla
mnie teraz ważniejsze.
Bywałem też głodny, gdy nie
udało mi się zwolnić z pracy
lub spóźniłem się na „wydawkę”. A będąc na głodzie, częściej
dostrzegałem porozrzucane
w trawie kawałki pieczywa,
którymi ludzie karmili ptaki.
Gdyby nie wstyd, podniósłbym
je z ziemi – tak bardzo chciało mi się jeść. Wtedy też pomyślałem o tym, żeby pod osłoną nocy wychodzić do parku
nad staw po pieczywo, które
zostało z dokarmiania kaczek.
Marzyłem, żeby w nieogrodzonych i niezamykanych na noc
parkach w Łodzi, gdzieś pod
drzewami były wyznaczone
miejsca do składania pieczywa czy innej, niepsującej się
żywności dla ludzi takich jak ja
– głodnych-niebiednych, wstydzących się prosić o pomoc czy
zwyczajnie niemających czasu na wizytę w charytatywnej
jadłodajni. Zrozumiałem, jak
bardzo ważną funkcję kiedyś
pełniło przynoszenie żywności
na groby i pozostawianie jej dla
błąkających się dusz. Uświadomiłem sobie, jak wielu moich
bliskich i znajomych wyrzuca jedzenie do kosza na śmieci. Zamiast tego, mogliby niepotrzebną żywność zostawiać
w parku podczas spaceru.
Gdy po kilku miesiącach od
„chudych dni” ze spokojem wyjawiłem moją tajemnicę przyjaciółce, Mirosia stwierdziła:
Tak, podobnie jak dla ptaków, powinny być takie karmniki dla
ludzi. A ja oczami wyobraźni
zobaczyłem je w moim parku.
Nie wiem, czy to dobry pomysł
– taka akcja społeczna stawiania karmników dla ludzi – ale
wtedy, gdy byłem głodny, chętnie bym z nich skorzystał.
Wojciech Nyklewicz – absolwent Akademii Medycznej
w Lublinie i Collegium Psychotherapeuticum, nauczyciel,
animator współpracy polsko-czesko-słowackiej w ochronie
zdrowia i tłumacz. Sekretarz redakcji, korektor.
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Łódź to miasto twórczych, także śpiewających ludzi. Niezależnie od tego, w jakim są wieku.
Śpiewają więc chętnie również seniorzy i seniorki. Stąd też pomysł, aby ich właśnie głosy,
te najciekawsze, zarejestrować i przedstawić szerszej publiczności. Dlaczego? Ponieważ warto
pokazać, że łódzkie seniorki i seniorzy to silny i wartościowy głos.
Pamiętam, jak stałem przed
drzwiami kolejnego już domu
pobytu, w którym łódzkie seniorki i seniorzy spędzają swój
wolny czas. Wrzesień był bardzo ciepły, wchodząc po schodach starej kamienicy czułem
gorące powietrze przenikające
przez otwarte okna. Z każdym
kolejnym krokiem coraz głośniej
i wyraźniej słyszałem wspólny,
harmonijny śpiew przy akompaniamencie fortepianu. W środku czeka już na mnie ostatni wolny, wielki fotel, szklanka zimnej
wody oraz uśmiechnięci i nawet trochę podekscytowani seniorzy. To ci, którzy chcą wziąć
udział w castingu wokalnym
w ramach projektu społeczno-kulturalnego pt. „muzykochanie”. Chciałem, aby moje castingi
przyjęły formę niezobowiązującego i przyjemnego spotkania
ze starszym pokoleniem, a ich
głównym wątkiem było solowe
wykonanie utworu, ale także po
prostu radosne wspólne śpiewanie. To się niewątpliwie udało.
W ciągu dwóch miesięcy, w wolnym czasie umawiałem się na
spotkania z łódzkimi seniorkami i seniorami, by posłuchać ich
własnych interpretacji piosenek.
Zarówno dla mnie, jak i dla osób
wówczas śpiewających, było to
radosne, w pewien sposób relaksujące, a czasem także wzruszające doświadczenie.
Już na etapie przesłuchań do
muzycznego projektu „muzykochanie” pojawiła się między nami
intrygująca międzypokoleniowa współpraca. Dzieliliśmy się
na przykład opiniami o piosenkach wartych szczególnej uwagi.
Przesłuchania pozwoliły mi wybrać spośród kilkudziesięciu zgłoszeń osoby powyżej 60. roku życia,
które otrzymały niepowtarzalną
szansę zarejestrowania własnych
interpretacji ulubionych piosenek. Nagrania odbyły się w profesjonalnym studiu nagraniowym
See Sound Studio w Łodzi. Z perspektywy czasu mogę śmiało powiedzieć, że dzięki temu projektowi i ja wykorzystałem rzadką
szansę poznania naprawdę wspaniałych, polskich utworów, których nie słyszałem nigdy wcześniej. Takich tekstów piosenek już
się dziś nie pisze. Oczywiście na
castingach również dzieliłem się
wiedzą na temat najciekawszych,
moim zdaniem, utworów współczesnej muzyki rozrywkowej. Zachęciło to obie strony do odkry-

wania nieznanych, muzycznych trochę popracowałam w tym za- dę zaskoczony postawą śpiewająświatów.
wodzie. A w tej chwili już czuję się cych seniorów. Oni mają ogromną
Muszę przyznać, że liczba se- „na off-ie”.
ilość werwy w sobie. Często młodzi,
niorek i seniorów chętnych do
Celem, jaki przyświecał zarów- śpiewający ludzie są już trochę rozwzięcia udziału w castingu prze- no mnie, jak i innym osobom, któ- pieszczeni wszystkim tym, co jest doszła moje najśmielsze oczeki- re zaangażowały się w organiza- okoła. I nie ma takiej naturalności,
wania. Zaskoczyło mnie także cję przedsięwzięcia, było przede spontaniczności w tym, co wykoto, jak wielu jest naprawdę uta- wszystkim zwrócenie się do osób nują. Czasem wpadają w pułapkę
lentowanych ludzi. W zasadzie starszych, umożliwienie im do- komercji i przekalkulowania tego,
projekt ten (wraz z castingami) świadczenia czegoś nowego, spe- co tworzą. W przypadku projektu
uruchomił pewien mechanizm, cjalnego i niecodziennego. Chcie- „muzykochanie” mamy pełną natudzięki któremu do śpiewania liśmy w ten sposób znaleźć z nimi ralność. Jest to szczere, fajne i barprzekonały się nawet te osoby, wspólny język, płaszczyznę poro- dzo mi się podoba.

muzykochanie

SESJA NAGRANIOWA W RAMACH PROJEKTU. FOT. SEBASTIAN WIŚNIEWSKI

które nie śpiewały w ogóle bądź
robiły to wyłącznie w domowym zaciszu. Podczas przesłuchań poznałem wielu ciepłych,
serdecznych i często żartujących ludzi – także tych, którzy
swój śpiew wykorzystywali kiedyś w działalności zawodowej.
Jedną z nich jest Alicja Krawczykówna-Jóźwiak, uczestniczka jesiennej edycji projektu: – To nie
jest moje pierwsze spotkanie z muzyką. Ale w ogóle rzadko mam teraz okazję śpiewać dla szerszej publiczności. Bo w tej chwili to już
jestem od zawodu dosyć daleko.
Jak jeszcze miałam próby i pracowałam, to zupełnie inaczej się czułam. A teraz odsunęłam się, że tak
powiem. Byłam aktorką dramatu, pod koniec lat 60. ukończyłam
studia aktorskie w Łodzi i rozpoczęłam pracę w Teatrze Jaracza.
Grałam w filmach pełnometrażowych i telewizji. Zagrałam mnóstwo ról – wszystkie lubiłam, bo
ja lubiłam po prostu grać. Tak że

zumienia. To udało się nam bez
Radosław Wiaderek, instruktrudu. Ta międzypokoleniowa tor terapii zajęciowej DPS „Włókpraca nad konkretnym utworem niarz”, zwraca przy tym uwagę na
podczas sesji nagraniowej prze- to, że ludzie zazwyczaj nie mają
biegała bardzo energicznie i pro- możliwości śpiewać w prawdziwym,
fesjonalnie. Widać było, że śpiewa- profesjonalnym studio. Tutaj mogą
nie do mikrofonu daje niektórym poczuć się „jak gwiazdy”. Uważam,
mnóstwo radości. I to dostarczyło że to jest spełnienie jakichś ich manam najwięcej satysfakcji.
rzeń – mniejszych lub większych.
– Gdy zaproszono mnie do wzięFinalne wersje piosenek, nacia udziału w projekcie, bardzo się grane w ramach jesiennej edycji
ucieszyłam. Była to dla mnie szansa projektu, zostaną udostępnione
przypomnienia sobie pracy w studio w internetowym serwisie YouTunagraniowym. Myślę, że takie pro- be oraz na profilu „muzykochajekty są sympatyczne, bo seniorzy nie” w portalu społecznościowym
lubią tego typu utwory, tego typu Facebook. Polecam także zajrzeć
teksty. Ja to czułam także wtedy, gdy na przydatny portal dla łódzkich
byłam na scenie – czułam tę więź seniorek i seniorów: www.seniomiędzy widzami a mną. – dodaje rzy.uml.lodz.pl.
pani Alicja.
Mariusz Menes – realizator Sebastian R. Wiśniewski
muzyczny studia nagraniowego – menedżer muzyczny,
See Sound Studio, a jednocześnie wokalista, magister kierunku
wokalista zespołu Concrete Hil- Dziennikarstwo i komunikacja
społeczna na UŁ, student kierunku
ls – najbardziej zadziwiony był Organizacja produkcji filmowej,
energią starszych osób i ich pa- pomysłodawca i koordynator
sją do muzyki: – Jestem napraw- projektu „muzykochanie”.

6

grudzień 2015 • www.miastol.pl

MIASTO Ł

Pierwsze wyjście z Beit(a)*
Ruchoma szkoła przekracza granice
* Hebrajska litera  בodpowiada liczbie 2. Samo słowo „beit” oznacza dom
żydowskiej i islamskiej, uczniowie elitarnej szkoły dla dzieci zagranicznych dyplomatów z bogatej dzielnicy na południu miasta
oraz niezwykle zróżnicowana etnicznie grupa uczniów ze wschodniej, typowo imigranckiej dzielnicy. Przyznaję, nie wierzyłam, że

nych kontekstach kulturowych.
Dotychczas edycje The Beit Project odbyły się w Barcelonie, Rzymie, Brukseli, Berlinie, a w tym
roku również w Londynie i Łodzi. Jego twórca – David Stoleru
– jest nauczycielem i architektem.
Zależało mu przede wszystkich
na stworzeniu narzędzi do samo-

„Beit to jest na pewno
wielka… jak to powiedzieć… mega przygoda,
w ogóle się człowiek
nie spodziewa, co go
czeka. Z jednej strony
jest ciekawy, ale też
uczący i pokazuje nam
świat jakby od drugiej
strony. (…) Podczas projektu Beit dowiedziałam
się wielu ciekawych
rzeczy o gettach,
o miejscach, których zazwyczaj nie zauważamy,
a chyba powinniśmy.”
Julka z SP 101

pracy i spotkania dla uczniów,
pochodzących z różnych środowisk kulturowych i społecznych.
Miałam okazję obserwować projekt w Londynie, gdzie wspólnie
pracowali uczniowie ze szkoły

dwa dni mogą zintegrować tak
różne środowiska, które nawet
w najbardziej kosmopolitycznym
mieście w Europie żyją w zupełnie różnych światach. Jednak to,
co wydarzyło się między dziecia-

„Okazało się, że mieszkam w Łodzi, a bardzo
mało o niej wiem.
Spodziewałam się, że
będziemy tylko siedzieli
i że te lekcje będą mniej
interesujące. Bardzo mi
się podobało, że poznałam tylu ludzi i też
zauważyłam, że ludzie
dużo wiedzą, ale mało
chcą mówić.”
Julka z Gimnazjum
nr 33

kami, przerosło moje najśmielsze oczekiwania i dało do myślenia. Uczniowie łódzkich szkół nie
byli tak zróżnicowani jak londyńczycy. Okazało się jednak, że lęk
przed „Innym” pojawia się także wewnątrz tak jednolitego społeczeństwa jak nasze – uczestnicy przed projektem najbardziej
obawiali się tego, że będą musieli
pracować z kimś z innej szkoły,
z kimś, kogo nie znają. Łódź, jako
pierwsze miasto w Polsce, została wybrana do pilotażowej edycji
projektu dlatego, że – jak w palimpseście – nawarstwiają się tutaj ślady historii, nie przykryte
jeszcze świeżą farbą. Jednocześnie
w wielu miejscach pamięć nie zachowała się, nie została zapisana w przestrzeni, nie wyryto jej

w kamieniu. Kiedy po raz pierwszy oprowadzałam Davida po Bałutach tłumacząc, że przestrzeń
ta wygląda praktycznie tak samo
jak w czasie II wojny światowej, że
znajdowało się tam getto, usilnie
próbował odnaleźć jakiekolwiek
jego ślady. Ale jedyne, co rzucało
mu się w oczy jako „nawiązujące”
do żydowskiej historii, to gwiazdy
Dawida używane w formie obelg
przez kibiców dwóch rywalizujących łódzkich drużyn piłkarskich.
To jeden z wielu obecnych tu paradoksów.
Dwudniowe sesje Beit rozpoczynają się zawsze od zbudowania
tymczasowej szkoły w wybranej
przestrzeni miejskiej – w Łodzi był
to Rynek Starego Miasta. Podczas
warsztatów spotykają się dwie
grupy pochodzące z dwóch różnych szkół i często z różnych
środowisk. Proces budowania
i konstruowania swojego miejsca nauki jest pierwszą wspólnie podejmowaną aktywnością.

„Najfajniejsze było pytanie ludzi, bo mogliśmy
dowolnych ludzi sobie
zapytać, o co chcemy
i poznać ich poglądy na
dany temat.”
Piotrek z Gimnazjum
nr 33

FOT. ARCHIWUM THE BEIT PROJECT

dzielnej pracy dzieci i młodzieży,
i na zwróceniu uwagi, że można
nauczyć się „czytać” przestrzeń, że
można patrzeć w głąb i na wskroś,
że patrzenie to też umiejętność,
w której można się doskonalić.
Podstawową ideą projektu jest
stworzenie płaszczyzny współ-

FOT. ARCHIWUM THE BEIT PROJECT

The Beit Project zainaugurowany został w Paryżu w 2011 roku,
w przestrzeni związanej z dziedzictwem kultury żydowskiej. Od
tamtego momentu realizowany
był w kolejnych miejscach, zawsze sięgając do spraw związanych z pamięcią i historią w róż-
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„Beit Project – wszystko, co najważniejsze, radość odkrywania i radość zrozumienia. Trąci truizmem, ale wiem,
że ani dla mnie, ani dla uczniów, którzy wzięli udział
w projekcie, Łódź nie będzie już taka sama. Co więcej,
nauczyliśmy się patrzeć inaczej na przestrzeń, w której
jesteśmy, inaczej będziemy ją eksplorować, bo wiemy,
jak pytać, żeby znaleźć odpowiedzi. W trakcie naszych
poszukiwań dotknęliśmy kwestii niezwykle aktualnych
i bolesnych – nierówności, niesprawiedliwości, dyskryminacji, wojny. Wierzę w edukację i wiedzę, wierzę, że
dzięki takim doświadczeniom można inaczej spojrzeć na
świat, szeroko otwartymi oczami, bez uprzedzeń, bez
lęku i bez nienawiści.”
Magda Prasoł – animatorka w projekcie Beit

Odkrywanie przestrzeni rozpoczyna się od świadomego rozglądania się wokół – od orientacji
w jej układzie, kształcie, położeniu. Na podstawie starych map
i zdjęć satelitarnych przyglądamy
się z uczniami wybranemu miejscu. Następnie poszukujemy śladów, które otwierają tę przestrzeń,
zdradzają, że nie zawsze wyglądała w ten sam sposób, opowiadają nam jej historię. Szukamy
najdrobniejszych detali, które tak
jak złączenie w korpusie matrioszki, pozwolą nam zrozumieć, że
można ją „rozkręcić”, że schowane są w niej inne kształty, wyglądy,
historie. To jest bardzo ciekawy
moment. W trakcie warsztatów
nigdy nie wiemy, nad czym będziemy pracować tym razem, co
przyciągnie uwagę dzieciaków.
Zainicjowana współpraca kontynuowana jest poprzez zaangażowanie całej grupy do kręcenia
filmów dotyczących wybranych
„śladów”, a do wywiadów zapraszani są także przypadkowi przechodnie. Cały proces ma na celu
otwarcie dzieci i młodzieży na słuchanie siebie nawzajem. To podjęcie próby zrozumienia i uczenia się zasad kulturalnej debaty
i wymiany poglądów. Młode ekipy filmowe same wybierają miejsce oraz temat swoich wywiadów,
wymaganie jest jedno – mają się
one wiązać z historią „śladu”, który odnaleźli, zinterpretowali i powiązali z teraźniejszością. Dzieciaki obawiały się, że rozmówcy
nie będą chcieli odpowiadać na
ich niejednokrotnie bardzo trudne pytania: „Czym jest dyskryminacja?”; „Czy uważa Pani, że w Pol-

sce mamy do czynienia z pracą
niewolniczą?”; „Co Pan/Pani myśli
o łamaniu prawa w dobrej intencji?”; „Dlaczego uchodźcy uciekają
ze swoich krajów?”; „Czy osobiście
doświadczył Pan/Pani dyskryminacji, poniżenia?”, „Czy współcześnie wszyscy ludzie są równi wobec prawa?” itp. Tym większa była
satysfakcja i zaskoczenie, kiedy
wracali z sesji w terenie z dyktafonem i kamerą pełnymi materiałów. Następnie przez dwa tygodnie montowali wspólnie filmowe
reportaże dotyczące takich zagadnień jak rasizm, tolerancja, społeczna segregacja, ale również rozwój miasta, wpływ urbanizacji na
środowisko naturalne czy brak
szacunku dla historii.
Wszystkie filmy nakręcone
i zmontowane przez uczniów
z łódzkich szkół można zobaczyć
na międzynarodowej stronie projektu www.beitproject.org. Będą
one publikowane dodatkowo na
stronie Facebooka: „Beit Project
Łódź 2015”, gdzie znajdują się także wywiady z uczniami i uczennicami uczestniczącymi w projekcie. Mamy nadzieje, że tak jak
w innych miastach Europy, w Łodzi znajdą się fundusze na kontynuowanie projektu, bo takiego „wyjścia z ławki” – jak mówią
sami uczniowie – nam potrzeba.

Tamara Skalska – z wykształcenia
doktor nauk humanistycznych
i psycholog zajmująca się
relacją pamięci i mediów
oraz zagadnieniem amnezji
w popkulturze.

„Dla mnie największą zaletą jest nieprzewidywalność.
Nie można narzucić uczniom tego, co mają widzieć i tego,
jak mają interpretować znalezione ślady. Dzięki temu
wszyscy uczymy się od siebie nawzajem. Celem projektu
nie jest wpajanie faktów historycznych – to jest niejako
„skutek uboczny”. Uczestnicy przede wszystkich uczą się
na nowo widzieć i interpretować przestrzeń, która ich
otacza.”
Agata Adamowicz – wolontariusz, asystent
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Eugenia, Michalina i Fifi
Na murach zaniedbanych, opuszczonych kamienic pojawiały się kolejno. Najpierw Eugenia – jej ślub z kobietą upamiętniły białe kwiaty,
którymi został ozdobiony budynek przy Drukarskiej, a z jego okna
wyjrzała firanka przypominająca welon. Potem na Zachodniej pojawiła się „Michalina, zuch dziewczyna”, a na rogu Jaracza i Kilińskiego czerwona girlanda przypominająca o Fifi.
A wszystko to za sprawą Anki
Leśniak i jej projektu Invisible
inVisible, czyli Niewidzialne Widzialnego, w ramach którego artystka umieszcza w przestrzeni
publicznej swoje bohaterki. To
kobiety nieznane lub zapomniane, ich biografie są niejasne i zawierają jakieś rysy. Instalacje
pojawiają się nie w galeriach,
ale w środku miasta, na murach opuszczonych kamienic,
które – podobnie jak bohaterki
– stały się dla nas niewidzialne,
chociaż mówią coś współczesnym nie tylko o przeszłości.
UL. DRUKARSKA. FOT. Z ARCHIWUM CENTRUM DIALOGU
Eugenia Steinbart mieszkała
na Bałutach. Kiedy nie mogła rze troszczyła się o jakość ży- UŁ) wita symbolicznie Fifi jej
znaleźć pracy, znajoma dora- cia w mieście. Co naprawdę nazwiskiem, czerwoną girlandziła, by spróbowała jako męż- o niej wiemy? Na moim osie- dą przypominającą wykończeczyzna – być może Eugenia dlu opowiada się, że to za jej nie teatralnej kurtyny oraz hamiała do tego warunki. Może sprawą obok nowych bloków słem ACTA EST FABULA. Niżej
była wysoka, masywna, a może sadzono drzewa owocowe, nie- znajduje się niewyraźna postać,
szczupła i płaska jak chłopiec. którzy wspominają jak przeciw- umieszczona za czymś w rodzaW garniturze i z męską fryzu- stawiała się pomysłowi Gomułki ju płotu z siatki, i łaciński tekst
rą nie budziła podejrzeń do tego na budowę komunałek ze wspól- ACTA EST FABULA, PLAUDITE
stopnia, że zamieszkała z kobie- nymi kuchniami i łazienkami. CIVES wraz z tłumaczeniem:
tą, a potem już jako Eugeniusz Pamiętamy ją jako surową panią SZTUKA JEST SKOŃCZONA,
wzięła z nią ślub. Pojawiło się w średnim wieku, a tymczasem KLASZCZCIE OBYWATELE.
nawet dziecko. Żyłyby sobie na murze przy Zachodniej 27A,
Na tym kończy się łódzki promoże długo i szczęśliwie w ro- czyli na sztandarowym osiedlu jekt Invisible inVisible, który jest
dzinnej harmonii i dzięki za- łódzkiego budownictwa socre- tylko fragmentem działań Anki
robkom „Eugeniusza”; jednak alistycznego, pojawiła się „Mi- Leśniak, realizowanych w przeEugenia padła ofiarą oszustwa chalina zuch dziewczyna”. Napis strzeni publicznej, odnoszących
i szantażu, w wyniku czego to ją powtórzony jest wielokrotnie na się do zapomnianych historii
oskarżono i skazano. Głównym ścianie z zaślepionymi oknami. i zapomnianych kobiet. W 2007
zarzutem było sfałszowanie do- Wygląda jak nadruk na tkani- roku w Zielonej Górze artystka
kumentów i podawanie się za nie, bo i ażurowa tkanina poja- przypominała procesy czarowinną osobę. Aby ksiądz udzielił wia się w instalacji, przypomi- nic w miejscu, które okazało się
ślubu, Eugenia musiała przed- nając włókniarską przeszłość opuszczonym ogrodem tamtejstawić cudzą metrykę. W sądzie Michaliny i miasta.
szego kata. W Jeleniej Górze pra– za zamkniętymi drzwiami, by
Kolejna bohaterka pojawi- cowała nad pamięcią o postanie obrazić moralności publicz- ła się w listopadzie na Jaracza, ci Hanny Reitsch, niemieckiej
nej, a może też, żeby nie przy- u zbiegu z Kilińskiego. To Fifi pionierki lotnictwa, a w Gdańciągnąć spragnionej sensacji Zastrow (lub Friederike Falken- sku będzie pracować nad postagawiedzi – mowa była o niezwy- berg), aktorka, o której mało kto cią Stanisławy Przybyszewskiej.
kłym nagromadzeniu perwer- słyszał, a jej śladów próżno szuAnka Leśniak jest artystką
syjnych zboczeń, do których kać w zbiorowej łódzkiej pamię- – jak sama mówi o sobie – „inmiało dojść za sprawą Euge- ci. Przyjechała z Tallina, w cza- termedialną”, realizuje mięnii. Nie udało się powstrzymać sie wojny grała w niemieckim dzy innymi prace site-specific,
zainteresowania publiczności. teatrze propagandowym „The- w których wykorzystuje specyfiWkrótce pojawiła się ballada ater zu Litzmannstadt”. Cór- kę miejsc, jakimi są opuszczone
o Eugenii, której tekst odczy- ka Niemca i Polki lub Estonki, budynki. Realizuje video, perfortywała publiczność zebrana prawdopodobnie żydowskiego mance i instalacje także w „traw sierpniu br. na Drukarskiej pochodzenia. Sformułowania dycyjnych” galeriach.
podczas odsłonięcia pierwszej „prawdopodobnie” lub „nie wieinstalacji w cyklu.
my” pojawiają się wielokrotnie, Więcej o projekcie:
Michaliny Tatarkówny-Maj- gdy próbujemy zrekonstruować www.invisiblewomen.info
kowskiej nie trzeba przedsta- jej biografię, nad czym pracowiać. To znana postać z naszej wała Małgorzata Leyko. Naroż- Iza Desperak – socjolożka z Bałut,
historii, robotnica, która zosta- na kamienica przy ul. Jaracza reprezentująca Kolektyw Kobiet
ła sekretarzem partii i szcze- (kiedyś siedziba Wydawnictwa znad Łódki
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Pikieta przeciwko
podsycaniu lęków
i ksenofobii

grudzień 2015 • www.miastol.pl

W sobotę 22 listopada br. odbyła
się w Łodzi pikieta przeciwko
podsycaniu lęków i ksenofobii.
Około 60 osób demonstrowało,
aby wyrazić swoją dezaprobatę
dla mowy nienawiści wobec
uchodźców.
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Uchodźcy to nie to samo, co terroryści. Jestem
przekonany, że podsycanie strachu przed
nieznanym, wykrzykiwanie haseł o islamizacji Łodzi jest nieuczciwe. Chciałbym, żebyśmy pokazali, że są w naszym mieście ludzie
myślący inaczej. Chciałbym, żeby więcej osób
zrozumiało, że uchodźcy to ofiary terroryzmu, uciekające przed wojną, i jako takim
należy im się pomoc – mówi Piotr Kowalski,
organizator akcji.

– Pewien mężczyzna, który stracił w zamachu
w Paryżu żonę, nagrał film, podczas którego powiedział, że nie zaszczyci morderców
nienawiścią i strachem, bo to by oznaczało,
że wygrali. Od wielu tygodni obserwujemy
polskich polityków, nacjonalistów, a teraz
także partię rządzącą, które wzywają do nienawiści i podsycają strach. Myślę, że Państwo
Islamskie będzie im bardzo wdzięczne, bo
to jest dokładnie to, czego oczekuje. Można
się bać wojny i terroryzmu, ale nie można
się bać koloru skóry i religii. Jeżeli poddamy
się temu strachowi, to znaczy, że pozwalamy
na to, żeby palono kukłę Żyda we Wrocławiu,
pozwalamy, by bito Palestyńczyków, Syryjczyków i Hindusów, którzy mieszkają w Polsce. Ja nie dam się zastraszyć. Będę walczyć
o to, żeby Polska pomagała ludziom słabszym.
Uchodźcy, jesteście mile widziani. –
powiedziała Martyna Dominiak,
uczestniczka pikiety.

FOT. RAFAŁ JAŚKOWSKI
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Poeta, którego będzie brakować
24 października przegrał walkę z rakiem Zdzisław Jaskuła, poeta, tłumacz, reżyser i dyrektor Teatru Nowego
im. Kazimierza Dejmka. Pożegnaliśmy go 2 listopada na cmentarzu komunalnym Doły. Gdyby nie ten pogrzeb, pewnie nie
odważyłabym się napisać tekstu o nim, ale czasem nawet w smutnych okolicznościach zdarzają się rzeczy magiczne. I taki
właśnie był pogrzeb „poety z ulicy Wschodniej”.
Nie wiem, czy kiedykolwiek
mieszkał w Łodzi dyrektor teatru, który tak kochał swoje miasto i wyczuwał jego puls. A do tego
lubił łodzian. Na tyle lubił, że pewnie zaprosiłby Bogusława Lindę
na deski Teatru Nowego, żeby na
scenie porozmawiać z nim o „mieście meneli”, tak jak zapraszał gości na spotkania literackie czy do
bufetu filozoficznego. Szczerze
mówiąc, nie sądzę, by znalazł się
drugi taki dyrektor w historii Łodzi – i nie ma w tym stwierdzeniu ani odrobiny patosu.
Kiedy pierwszy raz przeczytałam zbiór esejów „Kochaj i rób”
Kingi Dunin, nie mogłam się powstrzymać od śmiechu przy jej
słowach: Teatry studenckie, (…)
wiły się po podłodze, wyły, zapalały świeczki, gasiły świeczki, nie
wiadomo w jakiej sprawie. Psychoterapia zaczynała być modna. Jedną z osób z łódzkiej opozycji, z którą
najbardziej się zaprzyjaźniłam, był
Zdzisiek Jaskuła. Poznałam go na
spotkaniu z niejaką Mahalakszmi,
która opowiadała o naukach jakiegoś…Mahawisznu (śmiech), nie, nie
wiem. W każdym razie snuła jakąś
ogólną ideologię New Age. To było
spotkanie w Pabianicach, spóźniliśmy się na ostatni tramwaj i wracaliśmy do Łodzi na piechotę, i w ten
sposób zaprzyjaźniliśmy się na całe
życie. Zdzisiek był ściśle związany
z łódzką opozycją, ale spotkałam go
na spotkaniu z Mahalakszmi czy
kimś takim.
Mniej więcej 30 lat później poznałam Zdzisława Jaskułę przy
okazji festiwalu literackiego „Literatura: miasto otwarte”, który
współorganizowałam. Wszedł do
pubu „Szafa”, gdzie trwały przygotowania do slamu poetyckiego [turnieju poetów w systemie
pucharowym] i powiedział po
prostu: Zdzisiek jestem, słyszałem,
że wieczorem poeci będą tu czytać
swoje wiersze. Nie wiem, czy zdążę,
ale postaram się wpaść. Po czym
wyszedł. Towarzystwo zdębiało.
Był już wtedy dyrektorem Teatru
Nowego. Dwa tygodnie później
przemierzaliśmy razem korytarze
teatru, żeby na „gwałtu rety” znaleźć salę dla panelu reportażystów,
których wraz z Krytyką Polityczną zaprosiliśmy do Łodzi. Myślę,
że takie drobiazgi pokazują, jakim

był człowiekiem. Oryginalnym
i szalonym, jeśli szaleństwo dotyczyło kultury, otwartym na innych i bardzo pomocnym. Wśród
znajomych utarło się sympatyczne powiedzenie: No, to zadzwońmy
do Zdziśka! Bo rzeczywiście, kiedy
przygotowując projekty literackie czy obchody Rewolucji 1905
roku potrzebowaliśmy tego, o co
w organizacji pozarządowej najtrudniej – zaplecza technicznego,
nagłośnienia, a czasem po prostu
miejsca na spotkanie – on nie tylko nie odmawiał, ale jeśli działanie go zainteresowało, z chęcią
włączał w nie swoje pomysły. To
jemu zawdzięczamy ostateczną
wersję hasła: Żyjesz w mieście rewolucji!, które towarzyszy od 2014
roku obchodom Rewolucji 1905
w Łodzi, i które dziś możemy oglądać na muralu przy ul. Rewolucji 58. Zresztą, zrobienie dużego,
plenerowego spektaklu, poświęconego zapomnianym losom naszych pradziadków z fabryk, którzy walczyli o trochę lepszy los
na łódzkich barykadach w 1905
roku, było jego marzeniem. Niestety, niespełnionym.

FOT. JANUSZ SZYMAŃSKI

Udała się jednak inna opowieść
z Łodzią w tle – spektakl „Hotel
Savoy” w reżyserii Michała Zadary, na podstawie powieści Józefa
Rotha z 1924 roku. Przedstawienie, w którym pełen gości hotel
przy Traugutta zagrał główną rolę:
od strychu po windę, od pokoju
hotelowego przez korytarze po
zewnętrzne podwórko. Z akustycznym podkładem piosenek
Rolling Stones i genialnym finałem na saksofonie. Premiera „Hotelu Savoy” miała w sobie magię,
której od tamtego czasu nie widziałam w żadnym łódzkim spek-

taklu (wybaczcie mi panowie reżyserzy i dyrektorzy, wszystko
jeszcze przed Wami!). W rok po
zamknięciu Dworca Fabrycznego, z drewnianego strychu hotelu Savoy patrzyło się przez okno
na opuszczone tory kolejowe, słu-

sam wyreżyserował. Przy kolejnych warto pamiętać o roli Jaskuły i chuchać na tę nagrodę jak na
szklane jajko! Nie wolno stłuc czyjegoś marzenia…
Skoro zresztą o chodzeniu była
mowa, Jaskuła nie pasował kom-

teksty, którymi żegnają go dziennikarze, nie chce mi się wierzyć,
że skończył 63 lata. Dla wszystkich, którzy go znali, był co najwyżej 30-latkiem z długimi włosami, w kolorowych spodniach,
z mnóstwem pomysłów. Gdyby

ZDZISŁAW JASKUŁA. FOT. JANUSZ SZYMAŃSKI

chając tekstu o oczekiwaniu na
przyjazd bogatego Amerykanina,
który wreszcie zmieni los mieszkańców całego miasta. Wydawało
się, że Roth napisał ten tekst właśnie dla tej chwili, dla tego tu i teraz, kiedy teatr zderza się z rzeczywistością…
Dyrektor też to chyba czuł. Tym
bardziej, że wiele jego projektów
rozbijało się o proste braki finansowe i batalie urzędowe. Pamiętam, z jakim uporem walczył o to,
aby miasto przegłosowało wreszcie i zabezpieczyło finansowo Nagrodę Literacką Miasta Łodzi im.
Juliana Tuwima. Kiedy w czasie
krótkiej pracy w Gazecie Wyborczej napisałam o tym tekst, natychmiast oddzwonił, żeby porozmawiać i nie była to wesoła
rozmowa. Po dziś dzień nagroda
im. Tuwima nie jest nagrodą przyznawaną oficjalnie przez miasto,
choć jej istnienie zawdzięczamy
właśnie temu, że „wychodził” ją
Zdzisław Jaskuła (z pomocą Andrzeja Strąka). Rozmawialiśmy
długo po pierwszej gali wręczenia nagrody, którą to uroczystość

pletnie do wizji nobliwego dyrektora z opozycyjną przeszłością.
Właściwie od zawsze chodził po
Łodzi pieszo. Mieszkał na Wschodniej i mówił, że zła renoma ulicy jest mocno przesadzona. Czasem spotykało się go przypadkiem
w pubie lub w ogródku kawiarni. Zapraszał, żeby się przysiąść.
Rozmowy z nim były cudowną
mieszanką humoru, surrealizmu,
planów na przyszłość i literatury
pod wieloma postaciami. Potrafił opowiedzieć dowcip, a chwilę
później zastanawiać się nad wiernością przekładu. Choć w ostatnich latach nie pisał już wierszy,
potrafił wytknąć poecie recytującemu swój tekst błędy w metrum.
Umiał być jadowity, ale był w tym
wdzięk i genialne poczucie humoru. Kiedy w konkursie na łódzki
reportaż o tematyce miejskiej jury
przegłosowało, że jego ulubiony
tekst „Emerytura w rytmie disco”
zdobędzie trzecie, a nie pierwsze
miejsce, przyznał mu nagrodę
specjalną. Bo sam chciałbym taką
emeryturę mieć i chodzić na potańcówki – motywował. Kiedy czytam

przeczytał swój biogram, wrzucony przez kogoś w dobrej wierze
do Wikipedii, pewnie uśmiechnąłby się pod nosem i powiedział: No,
nie róbmy ze mnie jednak powstańca i kombatanta. Zresztą, taką też
zasadę przyjmował za motto swojego życia – pracował z młodymi
i ściągał ich do teatru wierząc, że
mogą dać z siebie to, co najlepsze: chęci, pasję i bezkompromisowość. Gdyby nie on w Nowym,
nigdy nie pojawiłyby się na scenie teksty Doroty Masłowskiej
(którą usiłował ściągnąć do Łodzi), ani pomysły Michała Kmiecika. Nie byłoby tematów wciąż
jeszcze w Polsce kontrowersyjnych i rozumianych na opak, jak
projekt „Awangarda i socrealizm”,
który powstał dla przypomnienia początków Teatru Nowego
w 1949 roku. Nie śledzilibyśmy
kontekstualnego przetworzenia
nawiązań do socrealizmu („Brygada Szlifierza Karhana”, „Kobro”).
Nie byłoby też cyklu łódzkiego –
spektakli wprawdzie dość nierównych, ale mierzących się wreszcie
z tematyką lokalną – mitem Łodzi
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jako miasta złego („Kokolobolo”) czy miasta kreatywnego
(„Klajster”). Szkoda, że dyrektor nie zobaczy już z widowni
swojego teatru adaptacji wielkiej łódzkiej narracji, czyli „Ziemi obiecanej” w reżyserii Remigiusza Brzyka (premiera
4 grudnia).
Pogrzeb Zdzisława Jaskuły
na cmentarzu Doły zgromadził tłumy: od oficjeli po sąsiadów, od animatorów kultury
po muzyków i poetów. Większość z nas przyszła pożegnać
swojego Zdzisława – człowieka, z którym rozmawialiśmy,
pracowaliśmy, piliśmy przy kawiarnianym stoliku.
Dwa lata temu pojechałam
1 listopada do Wrocławia, na
grób Rafała Wojaczka. Ostatniego, a może jedynego polskiego poety wyklętego. Wciąż naprawdę wyklętego, skoro nadal
czytają go licealiści. Grób Wojaczka przypomina 1 listopada grób Jima Morrisona na
Pere-Lachaise – outsiderzy
i poeci przychodzą z nim załatwić swoje sprawy, stawiają
świeczki, grają na gitarze, deklamują, piją wódkę „stukając
się” z nagrobkiem, rozmawiają. Tłukłam się do Wrocławia
przeraźliwie pustym pociągiem
trochę z ciekawości, a trochę
dlatego, żeby mieć jakieś tło do
reportażu o młodym łódzkim
poecie. Reportaż nie powstał,
ale wieczór na cmentarzu św.
Wawrzyńca zostanie we mnie
na długo. Grób Rafała Wojaczka to ostatnie miejsce w Polsce,
gdzie obchodzi się dziady. Przyszedł na nie i katolicki ksiądz,
i wykładowcy akademiccy,
zbuntowane dzieciaki w wersji „no future” i świeżo upieczeni aktorzy od Bogusława Kierca.
Była wódka, wiersze i nocne Polaków rozmowy przy zniczach.
I było nam z tym dobrze.
Myślę, że Zdzisławowi Jaskule spodobałyby się takie odwiedziny. Pisał przecież: Ci którzy
nie pożegnali się ze mną niech
wpadną do mnie jutro kiedy już
trochę ochłonę
Nawiedzajcie mnie zresztą
przyjaciele i – jeśli to możliwe –
kupcie mi budzik aby o świcie nie
omijała mnie jasność.
Przychodźmy. I po prostu
róbmy dobrą kulturę, a zwłaszcza literaturę. W Łodzi.

Marta Zdanowska – animatorka
kultury, (a zwłaszcza literatury),
organizatorka cyklu „Literackie
Podwórko” czyli literatura
w przestrzeni miejskiej.
Redaktorka książek.
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Dwie spośród tysiąca –
szkoły Tadeusza Herburta
Wreszcie przed główne wejście zajechały czarne limuzyny. Wysiedli z nich partyjni oficjele
z Towarzyszem „Wiesławem” na czele. Gomułka, po wygłoszeniu kilku okolicznościowych
formułek, sięgnął po przyniesione przez jedną z uczennic nożyce i przeciął wstęgę.
Był mroźny poranek 19 stycznia
1960 roku, piąta rocznica wyzwolenia naszego miasta spod
niemieckiej okupacji. Dyrektor
szkoły podstawowej nr 65 w Łodzi nie myślał jednak o okolicznościowych uroczystościach. Jego
placówka, po kilkuletniej tułaczce, przenosiła się właśnie do nowoczesnego budynku przy ulicy
Pojezierskiej – pierwszej łódzkiej
Szkoły Tysiąclecia. Ten niemały
zaszczyt był jednocześnie powodem zdenerwowania dyrektora.
Nie często przecież w progach
szkoły mógł gościć najważniejsze osobistości w państwie, a właśnie uroczystego otwarcia miał
dokonać sam I Sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Władysław Gomułka! Wreszcie przed
główne wejście zajechały czarne
limuzyny. Wysiedli z nich partyjni oficjele z Towarzyszem „Wiesławem” na czele. Gomułka, po
wygłoszeniu kilku okolicznościowych formułek, sięgnął po przyniesione przez jedną z uczennic
nożyce i przeciął wstęgę. Pierwsza „Tysiąclatka” w mieście została oficjalnie otwarta.
Szkoła-pomnik przy Pojezierskiej została zbudowana w ramach programu oświatowego
mającego uczcić jubileusz Tysiąclecia Państwa Polskiego. Autorem
koncepcji architektonicznej był
Tadeusz Herburt. Od momentu
wmurowania kamienia węgielnego w listopadzie 1958 roku, lokalna prasa bacznie śledziła postępy prac. Redaktorzy nie kryli
entuzjazmu – oto nieopodal powstających właśnie osiedli rośnie
szkoła na miarę nowych, lepszych
czasów. Szkoła, która miała stać
się symbolem zerwania z przedwojenną przeszłością, kiedy to
12-krotnie mniejsze od Łodzi Kielce, posiadały więcej państwowych
liceów ogólnokształcących niż
Łódź.
Herburt zaprojektował budynek według najlepszych modernistycznych wzorców. Rozłożysta
bryła składa się z kilku połączonych pawilonów. Ich zróżnicowane formy odpowiadają funkcjom,
które pełnią. Odrębnymi bryła-

mi są sala gimnastyczna oraz pomieszczenia administracyjne i dydaktyczne, z którymi połączona
została niezwykle efektowna parterowa rotunda. Przeszklone ściany piętrowego skrzydła mieszczącego sale lekcyjne zapewniają
optymalne warunki oświetleniowe. Same pomieszczenia zaś, założone na planie kwadratu, mają

były podyktowane oczywiście innymi warunkami narzuconymi
przez lokalizację.
Elementami, które wzbogaciły
architekturę zaprojektowanych
przez Herburta szkół, są dekoracje plastyczne tworzone przez artystów w większości związanych
z łódzką PWSSP (obecnie ASP).
Przy Pojezierskiej nad wejściem

udolnymi remontami czy działalnością pseudo-grafficiarzy nadal
możemy podziwiać tam m.in. sylwety sportowców widniejące na
ścianie sali gimnastycznej. Zaprojektowane przez Herburta
szkoły są dziś nieco zapomnianymi dziełami wpisującymi się
w nurt powojennego modernizmu. Ich użytkownicy być może

SZKOŁA PRZY POJEZIERSKIEJ. ŹRÓDŁO: „ŁÓDŹ W LATACH 1945–1960”, RED. E. ROSSET, ŁÓDŹ 1962

zapewnić możliwie dużą swobodę znajdowało się ogromne sgraffito
użytkowania. „Stoliki można so- (technika plastyczna polegająca na
bie ustawić w koło, amfiteatralnie, nakładaniu kolejnych, kolorowych
jak lepiej” – pisał na łamach „Od- warstw tynku lub kolorowych glin
głosów” zachwycony publicysta. i na zeskrobywaniu fragmentów
Sam Herburt również podkreślał warstw wierzchnich w czasie, kiewyjątkowe znaczenie elastyczno- dy jeszcze one nie zaschły) z Białym
ści swojej koncepcji. „Tutaj każ- Orłem i napisem „Społeczeństwo
dy musi odnaleźć siebie” – mówił. Łodzi swoim dzieciom w TysiącWe wrześniu 1961 roku odda- lecie Państwa Polskiego”. Dziś pono do użytku drugą „Tysiąclatkę” krywa je warstwa szarego tynku
zaprojektowaną przez Herbur- – zapewne jakaś nadgorliwa osota. Obiekt zlokalizowany na Wi- ba dopatrzyła się w tym niewindzewie przy al. Armii Czerwonej nym napisie gloryfikacji komuni(obecnie Al. Marszałka J. Piłsud- zmu. Nieco łaskawiej los obszedł
skiego) jest bliźniaczo podobny się z dekoracjami na murach wido szkoły przy Pojezierskiej. Pro- dzewskiej Szkoły Tysiąclecia. Pojektant użył praktycznie tych sa- mimo zniszczeń spowodowanych
mych elementów, tworząc jednak upływem czasu, brakiem bieżąodmienną konfigurację. Zmiany cych prac konserwatorskich, nie-

nie są świadomi wyjątkowości
obiektów, z których korzystają,
i jakości dzieł, które przyszło im
codziennie mijać. Tymczasem
warto zwrócić uwagę, że w ramach ogólnopolskiej akcji budowy szkół w Łodzi powstały obiekty
prezentujące wysoki poziom architektoniczny i stanowiące interesujące połączenie lokalnej
myśli projektowej i artystycznej.

Błażej Ciarkowski – architekt
i historyk, adiunkt w Katedrze
Historii Sztuki UŁ. Doktor nauk
technicznych w specjalności
architektura i urbanistyka.
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Mądrzy Dorośli w świecie
Cyfrowych Tubylców
Internet to fantastyczny, ułatwiający życie wynalazek: kopalnia
wiedzy, świetna zabawa, okno na
świat. Możliwości ograniczone
tylko naszą wyobraźnią. Kiedy
korzysta się z niego umiejętnie,
może być narzędziem edukacji,
źródłem poznania, miejscem kontaktów społecznych. Jednak brak
świadomości tkwiących w nim zagrożeń może być przyczyną wielu kłopotów, a nawet nieszczęść.
Dlatego tak ważnym elementem
współczesnej edukacji jest umiejętność bezpiecznego korzystania z Internetu – zarówno przez
dorosłych (rodziców, opiekunów,
nauczycieli), jak dzieci i młodzież.
Szczególnie u młodych ludzi poziom wiedzy na ten temat jest
wciąż stanowczo za niski. Za-

grożenie dodatkowo potęguje
charakterystyczna u nich spontaniczność w podejmowaniu decyzji, brak rozwagi i niska świadomość możliwych konsekwencji.
Wszystko to powoduje, że młodzież bardzo często decyduje się
na ryzykowne zachowania w sieci. Przykładem niech będzie „challenge”. Ktoś rzuca wyzwanie na
Instagramie czy Facebooku – zachęca do zrobienia czegoś, nagrania i podzielenia się filmem. Kilka
miesięcy temu w szkockich szkołach dzieci zachęcały do wzięcia
nadmiernej liczby tabletek paracetamolu i nagrania swoich zachowań. Odnotowano wiele przypadków przedawkowania. Jedna
osoba zmarła. Innym ogromnym
problemem jest język nienawiści

We wrześniu tego roku wraz
z pierwszym dzwonkiem
Fundacja Edu Kabe rozpoczęła
w łódzkich gimnazjach realizację programu profilaktycznego
dla młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w sieci. W ramach
projektu, który nazwano „Edu
Net” do dzisiaj udało się przeprowadzić blisko 100 godzin
zajęć, w tym 28 warsztatów dla
młodzieży oraz 6 dla nauczycieli
i rodziców. Wzięło w nich udział
około 600 uczniów i uczennic
oraz blisko 100 dorosłych.

Badania przeprowadzone przez Fundację
Dzieci Niczyje na zlecenie Komisji Europejskiej
jednoznacznie wskazują: 90% 15-latków ma profil
na co najmniej jednym portalu społecznościowym
i spędza tam nie mniej niż 2 godziny dziennie.

wszechobecny w sieci. Hejt może powoduje, że chłopcy i dziewczydoprowadzić młodych ludzi do de- ny pozwalają sobie na bardzo
presji, a nawet samobójstw. Ufając, dużo. Od umieszczania złośliże w sieci są anonimowi, młodzi wych komentarzy, po zakładaludzie bywają okrutni dla swo- nie fikcyjnych kont m.in. na porich rówieśników. Wynika to naj- talach randkowych. Ujawniają
częściej z głupoty i braku reflek- tym samym dane osobowe kolegi
sji. Dlatego tak ważne jest ciągłe lub koleżanki, „tak po prostu, żeby
podnoszenie umiejętności bez- mu dogryźć”. Empatia jest cechą,
piecznego i świadomego korzy- której trzeba się nauczyć, dlatestania z zasobów sieci. Badania go tak ważna jest obecność mąprzeprowadzone przez Fundację drych i czujnych dorosłych w żyDzieci Niczyje na zlecenie Komisji ciu nastolatków. Nie takich, którzy
Europejskiej jednoznacznie wska- poinformują, jak założyć konto
zują: 90% 15-latków ma profil na na FB w wieku 9 lat lub jak ublico najmniej jednym portalu spo- żyć skutecznie koledze lub kolełecznościowym i spędza tam nie żance w komentarzach (o takich
mniej niż 2 godziny dziennie. To „dobrych radach”, uzyskanych od
tam najczęściej dochodzi do licz- dorosłych, np. rodziców, mówi
nych przejawów cyberprzemocy. młodzież). Mądrzy i czujni doZłudna anonimowość Internetu rośli to ci, którzy wskażą zagrożenia, uświadomią ich istnienie,
pokierują do miejsc, gdzie można uzyskać wsparcie i pomoc. To
jest również ogromne wyzwanie
dla współczesnej szkoły, to jest
wiedza, z którą dziecko powinno
wychodzić w świat już w szkole
podstawowej. Młodzi użytkownicy i użytkowniczki Internetu
potrzebują wsparcia w postaci
dobrych praktyk, umiejętnego
reagowania na zaczepki, hejty, poniżanie, próby odebrania prywatności. Wiele się mówi o tym, że
muszą o siebie dbać, lecz zwykle
nikt nie mówi, jak to zrobić. Do

tego potrzebni są im Mądrzy Dorośli, którzy wprowadzą nastolatków w cyfrowy świat, określą zasady oraz normy postępowania,
a także pokierują ich edukacją
medialną.
Projekt „Edu Net” otrzymał dofinansowanie na realizację działań profilaktyczno-edukacyjnych
wśród dzieci i młodzieży w zakresie zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu. Jest współfinansowany
z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będącego
w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Barbara Michalska,
Agata Kobylińska – realizatorki
projektu „Edu Net”, Fundacja
Kreatywnych Rozwiązań
Edu KABE.
Fundacja EduKabe organizuje
szkolenia dla Rad Pedagogicznych,
rodziców i młodzieży.
Więcej informacji na stronie
internetowej www.edukabe.pl

Program profilaktyczny dla młodzieży w wieku
gimnazjalnym z zakresu bezpieczeństwa w sieci "Edu Net"
jest współfinansowany ze środków
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Wszyscy ludzie będą siostrami
Nie lubię języka, którego używa
się do opisu sztuki współczesnej
i niejednokrotnie z samą sztuką
mam problem. Wychodzę jednak
z założenia, że ciekawość poznawcza powinna wygrywać z uprzedzeniami i jak dotąd nigdy nie
zawiodłam się na tej metodzie.
Sprawdziła się także w przypadku wystawy „Wszyscy ludzie będą
siostrami”, którą do 17 stycznia
można zobaczyć w drugim oddziale Muzeum Sztuki w Łodzi.
Nie warto zniechęcać się hermetycznym językiem opisu, który
można znaleźć na stronach
i ulotkach Muzeum.
„Ekonomiczna opresja, generowanie nierówności, utowarowienie wizerunku, globalny łańcuch
produkcji i dostaw” – raczej nie
mówimy tak i nie myślimy o swoim życiu pomiędzy oglądaniem reklam telewizyjnych, gotowaniem

obiadu, pracą zawodową a wyży- kiej” ówczesnej fabryki Poznańmaniem ścierki. Ale – nieco na skiego. Po wojnie były tam Zaopak – opis może stać się bar- kłady Przemysłu Bawełnianego
dziej zrozumiały podczas oglą- im. J. Marchlewskiego, później
dania wystawy i śledzenia umy- „Poltex”. W opisie dostępnym na
słów, ciał i losów kobiet: opowieści stronie Wirtualnej Fabryki mofilipińskich emigrantek pracują- żemy przeczytać: „Kiedyś było to
cych jako opiekunki w izraelskich tętniące życiem Imperium, miejsce,
domach spokojnej starości, estoń- w którym rytm życia był wyznasko-rosyjskich bezrobotnych po czany stukotem fabrycznych mapięćdziesiątce, londyńskich po- szyn. Obecnie – Manufaktura, cenkojówek i gospodyń domowych, trum kultury, rozrywki i handlu”.
robotnic dawnych fabryk w Ber- Jak w wielu przypadkach, w tej
linie, Mumbaju i Warszawie, czy znacząco skrótowej historii przegorzko-satyrycznych niby-reklam milczane zostały rzesze anonimozatrudniania nielegalnych pra- wych robotnic i robotników nacownic z Ukrainy.
pędzających fabrykę od początku
To właśnie robotnice, kobiety jej istnienia oraz przez cały okres
pracujące na całym świecie, są PRL. Na szczęście kuratorka wybohaterkami wystawy w tkal- stawy, Joanna Sokołowska, wyni-muzeum. Bo warto przypo- brała inną drogę niż wielu „ludzi
mnieć, że drugi oddział Muzeum kultury” przed nią i zamiast funkSztuki mieści się w zbudowanej cjonować w nieustannym odklew 1885 r. dawnej „tkalni wyso- jeniu od robotniczej przeszłości

miasta, wykonała spory wysiłek,
aby tę przeszłość zrozumieć. Gestem nadającym miejscu historyczną ciągłość, umieszczono na
wystawie filmy dokumentalne
Krystyny Gryczełowskiej i Ireny
Kamieńskiej, portretujące trudne warunki pracy i życia włókniarek; pomiędzy wytworami artystycznymi znalazły się zdjęcia
przodownic pracy z „Marchlewskiego” czy łódzkich „marszów
głodowych” z 1981 roku. Emerytowane pracownice fabryki
zostały również zaproszone do
współtworzenia pracy Aleksandry Polisiewicz – tkanego kilimu
pt. „Krajobraz przedrewolucyjny”,
przedstawiającego główną bramę
fabryki Poznańskiego/Marchlewskiego/Poltexu. Bramę, która jest
obecnie wejściem do „centrum
kultury, rozrywki i handlu” i którą każdego dnia wciąż przekracza-

ją dziesiątki pracowników i pracownic.
Na koniec proponuję pytanie
pomocnicze, które można zadać
sobie podczas zwiedzania wystawy: „Co dla mnie oznacza idea siostrzeństwa w pracy”?
Wystawa czynna do
17 stycznia 2016 r.
Muzeum Sztuki w Łodzi, ms2,
ul. Ogrodowa 19
poniedz.: nieczynne
wtorek: 10.00–18.00
środa–niedz.: 11.00–19.00
W czwartki wstęp bezpłatny.

Marta Madejska – łodzianka
z wyboru, archiwistka z przypadku.
Doktorantka Instytutu Kultury
Współczesnej UŁ, związana ze
Stowarzyszeniem Topografie,
Fundacją Miejski Kolektyw.
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Lokal dla III sektora
Łódzka Federacja Organizacji
Pozarządowych przeprowadziła badanie dotyczące sytuacji lokalowej łódzkich organizacji pozarządowych realizowane w ramach
projektu: „4 kąty dla 3 sektora”.
Było to badanie sprawdzające, ile
organizacji i na jakich zasadach korzysta z wynajmu lokali od Urzędu
Miasta Łodzi i jak oceniają tę współ-

pracę. Raport można zobaczyć na ◊◊ fatalny stan techniczny proponostronie internetowej www.lfop.pl
wanych przez Miasto lokali;
Ponieważ lokal dla III sektora to ◊◊ nie wystarczająco przejrzysty probardzo ważne i trudno dostępne doces przyznawania lokali;
bro, warto zastanowić się, w jaki ◊◊ czas trwania procedury.
sposób Miasto mogłoby wesprzeć
w tym zakresie organizacje pozaRaport z badania jest wstępem do
rządowe działające na rzecz miesz- długoterminowej współpracy orgakańców Łodzi.
nizacji pozarządowych z Urzędem
Główne uwagi do Władz Miasta Miasta w celu usprawnienia poliwynikające z raportu to:
tyki lokalowej.

Zapraszamy łódzkie organizacje pozarządowe
do współtworzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego
ds. Polityki Lokalowej
Jeśli chcesz dostępu do informacji o lokalach?
Jeśli chcesz, żeby procedury wynajmu lokalu od
miasta były jasne i przejrzyste?
Jeśli chcesz wpływać na politykę lokalową Łodzi?
Dołącz do nas.
Szybko zmieniający się obraz miasta, remonty,
planowana rewitalizacja, a także badania prowadzone w ramach projektu 4 kąty dla 3 sektora – polityka lokalowa dla organizacji pozarządowych w Ło-
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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.

dzi pokazują, że nadszedł czas, aby organizacje
pozarządowe miały wpływ na politykę lokalową
miasta, a zwłaszcza na działania podejmowane
przez Wydział Budynków i Lokali.
Łódzka Federacja Organizacji Pozarządowych
Kontakt i więcej informacji: fis.lfop@gmail.com;
tel. 42 632 79 77

MUNDEK

SWOIM GŁOSEM

O łódzkich muralach
Rozpoczęliśmy spotkania z uczniami i uczennicami ze Szkoły Podstawowej nr 26 w Łodzi tworzącymi gazetkę „Koniczynka”. Prowadzimy warsztaty dziennikarskie, wspieramy w tworzeniu materiałów oraz zachęcamy
do aktywności społecznej. Poniżej przedstawiamy jeden z tekstów młodych
dziennikarzy.
W ramach OFF Galerii powstały
trzy murale na ścianach kamienic
na Starym Polesiu. Jeden z nich został namalowany na ścianie kamienicy przy ul. Pogonowskiego 35, tuż
obok boiska naszej szkoły. Malunek
przedstawia autorską interpretację
obrazu Jerzego Krawczyka „Myśli
o działaniu, myśli o myśleniu” ze
zbiorów Muzeum Miasta Łodzi.
W lewym dolnym rogu widzimy
otwartą książkę, która leży na innej,
zatytułowanej „Traktat o dobrej robocie”. Na jednej ze stron umieszczony został tytuł „Wybór pism, Tom 1.
Myśli o działaniu”, na drugiej stronie zaś namalowany jest portret autora książek – Tadeusza Kotarbińskiego. W górnej części muralu
dostrzegamy fragment tekstu zatytułowany „Dyskusja o muralach”.
Obraz wykonali dwaj łódzcy graficiarze: Ntk Ovca i Meisal.
Jerzy Krawczyk, jeden z najlepszych łódzkich malarzy, zajmował
się przede wszystkim malarstwem
sztalugowym, a okazjonalnie tylko
rysunkiem i grafiką, pracował też

jako rysownik w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej w Łodzi. Zmarł w 1969 r.
Tadeusz Marian Kotarbiński to
jeden z najwybitniejszych filozofów polskich, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas wojny
wykładał na tajnych kompletach.
Współorganizował Uniwersytet
Łódzki i był jego rektorem. Opublikował kilkaset prac. Odznaczony
został najwyższymi odznaczeniami państwowymi. Zmarł w 1981 r.
Mural, który mnie zaciekawił, przedstawia wazon ze zwiędniętymi kwiatami. Znajduje się on na al. Politechniki 16. Autorem tego murala jest
Aryz. Ten obraz jest ciekawy, a zarazem smutny, mało kolorowy i poważny. Są na nim dwie peonie i gałązka
bzu – przypomina mi wiosnę.
WIKTORIA MARKOWSKA

w wodzie. Ma na nogach kolorowe
pończochy. Obraz jest bardzo ciekawy.
Wybrałam ten mural, bo jest bardzo
pogodny i kolorowy, i wprawia w pogodny nastrój.
JUSTYNA PRZYBYŁOWICZ
Kiedy jadę do mojej Babci, widuję pewien mural. Autor tego dzieła to Etam
Crew. Obraz inspirowany jest wierszem Juliana Tuwima „W aeroplanie”.
Na ścianie kamienicy jest przedstawiona starsza pani, która ma na głowie ludową chustę, a w rękach trzyma kurę. Mural znajduje się on na al.
Politechniki 16.
Lubię murale, często robię im zdjęcia.
Niektóre są śmieszne, a inne dziwne,
zmuszają do zastanowienia. Lubię
myśleć nad ich treścią.
KLAUDIA SZNAJDER

Mikołaj Sztuka – uczeń Szkoły
Podstawowej nr 26 w Łodzi,
Jeden z murali Aryza z Hiszpanii znajczłonek redakcji gazetki szkolnej
duje się przy ul. Pomorskiej 67. Przed- „Koniczynka”.

stawia kobietę trzymającą kartkę z namalowanym sercem. Kobieta siedzi

Pracę z grupą koordynuje Anna Jurek

Mundek – zwyczajny, czarny kundelek. Nikt na niego nie zwraca
uwagi. Bo zwyczajny. Może jednak
ktoś zrobi mu nadzwyczajny prezent i da dom. To łagodny, ufny,
sympatyczny psiak. Ma około 8 lat.
Chodzenie na smyczy ma opanowane do perfekcji, zatem może
zapewnić towarzystwo na świątecznych, zimowych spacerach.
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

Guty Food, czyli
sajgonki w… galerii
handlowej

MICHAŁ KWIATKOWSKI

Na początek zamówiłem zupę PHO. To jedna z najbardziej znanych i tradycyjnych potraw wietnamskich.
Jedzona niezależnie od pory dnia (nawet na śniadanie) jest bardzo pożywna i rozgrzewająca.
Zawsze będę z rozrzewnieniem
wspominał Chinatown, które mieściło się przy Piotrkowskiej niedaleko ul. Roosvelta. Nazwa tego
miejsca (wymyślona zresztą przez
łodzian) oczywiście ma się nijak
do serwowanej tam kuchni, ponieważ w czerwonych plastikowych
budkach gotowali Wietnamczycy. Wprawdzie Wietnam graniczy
z Chinami, ale to tak, jakby powiedzieć, że kuchnia czeska jest
tożsama z polską. Ale to właśnie
tam po raz pierwszy łodzianie
mogli popróbować prawdziwej
kuchni orientalnej. Co ciekawe,
do worka z orientem wrzucone są
u nas smaki z Chin, Tajlandii, ale
także z odległych od tych regionów Indii. Owszem była w Łodzi
Złota Kaczka z całkiem poprawną kuchnią chińską, ale dopiero
Wietnamczycy na początku lat 90
rozsmakowali nas w sajgonkach,
kurczaku w pięciu smakach czy
wołowinie po Kantońsku.
Jakiś czas temu otwarto w Łodzi
nowe centrum handlowo-rozrywkowe. Wielu pytało wtedy, czy kolejne tego typu miejsce jest nam
w mieście niezbędne. Widać jednak, że kapitalizm i wolny rynek rządzą się swoimi prawami
i (mimo wątpliwości) nowa galeria stanęła przy al. Politechniki
w ekspresowym tempie. Miejsca
takie jak Sukcesja, bo o niej mowa,
kojarzą mi się zawsze ze sztucznym światłem i podziemnym
parkingiem, gdzie ciągle gubię
samochód. Nie lubię robić zakupów w takich miejscach… jeść też
nie. Ale jak mawia (niezbyt mądre)
stare porzekadło – „wyjątek potwierdza regułę” – i okazuje się, że
w galeriach handlowych czasem
można zjeść coś dobrego. Do Sukcesji trafiłem przypadkiem z zamiarem szybkiego opuszczenia
tego królestwa handlu. Nagle jednak poczułem w powietrzu znajomy zapach orientalnych przypraw. Okazało się, że na jednym
z pięter Galerii znajduje się kilka
restauracji wraz z przestronnymi

miejscami do konsumpcji. Jedną
z nich jest Guty Food.
Restauracja ta jest otwartą
kuchnią, w której krzątają się skośnoocy kucharze. Na kilku palnikach co jakiś czas bucha ogniem,
a dookoła czuć cudowny zapach
przyrządzanych potraw. Menu re-

wowane w naszych rodzimych
budkach niestety zostały spolszczone. Szybko zniknęły z menu
potrawy bardzo ostre, a pozostałe łodzianie zalewali obfitą ilością
sosu słodko-kwaśnego. Dodam,
że sos słodko-kwaśny podawany
jest zazwyczaj tylko do sajgonek,

stauracji wyświetlane jest na kolorowych ekranach. Guty Food jest
siecią restauracji z kuchnią wietnamską i chińską. Pierwsza powstała w Brnie w roku 1998. Można zapytać: czy Czesi mogą nas
czymś zaskoczyć, skoro w Łodzi
już we wczesnych latach 90. Wietnamczycy zadomowili się na dobre? Uważam, że tak. Potrawy ser-

reszta potraw nie wymaga doprawiania, ponieważ same w sobie
mają wyrazisty smak i aromat.
Oblanie wietnamskiej potrawy
słodko-kwaśnym sosem przypomina mi doprawienie marynowanej karkówki z grilla – keczupem.
Teraz jednak jestem w Guty
Food. Na początek zamówiłem
zupę PHO. To jedna z najbardziej

znanych i tradycyjnych potraw
wietnamskich. Jedzona niezależnie od pory dnia (nawet na śniadanie) jest bardzo pożywna i rozgrzewająca. Dlatego dziwi fakt, że
nie było jej nigdy w menu budek
z Chinatown. To pożywny rosół podawany z makaronem, cienkimi

ny sposób. Smakowała wybornie.
Najedzony do syta poszedłem jednak po zamówione wcześniej sajgonki. Co ciekawe, oferowane są
z dwoma rodzajami mięsa, a podawane na dwa sposoby: surowe
lub usmażone na głębokim oleju. Zamówiłem te na surowo, ponieważ smażone jadłem już nie
raz w naszych budkach. Surowa
sajgonka to nowe doznania smakowe. Podawane w Guty Food są
większe i serwowane po cztery
ze wspomnianym sosem słodko-kwaśnym.
Moi znajomi zamówili smażony makaron z dodatkami. Niestety po zupie PHO i sajgonkach
byłem już tak najedzony, że spróbowałem jedynie kęs. Makaron
ryżowy był świetnie przyprawiony. Lekko podsmażone warzywa chrupały w zębach, a mięso
(w tym przypadku wołowina) rozpływało się w ustach. Zresztą widać po menu, że Guty specjalizuje się w wietnamskich potrawach
z wołowiną.
Moja rada: idźcie tam większą
ekipą i zamówcie kilka potraw
do próbowania. Niektórych porcji nie sposób zjeść samemu, tak
są obfite. Ceny są bardziej niż do
przyjęcia i wahają się od 10 do
20 zł za porcję. Minusem restauracji jest jej barowy charakter
i konieczność jedzenia w mało
przytulnej atmosferze galerii
handlowej.
Musze przyznać, że dwie flagowe wietnamskie potrawy bardzo
mi smakowały. Mam nadzieję, że
nie spolszczą się szybko, a łodzianie nareszcie będą mogli spróboFOT. MICHAŁ KWIATKOWSKI
wać je takie, jakie podaje się w daplastrami wołowiny i warzywa- lekim Wietnamie.
mi. Przyprawiany imbirem, czosnkiem, cebulą i anyżem, czasem
z dodatkiem sosu rybnego. Miska
zupy w Guty Food jest naprawdę
duża i po takiej porcji nie sposób
zjeść cokolwiek więcej. Zajadając
Michał Kwiatkowski – łódzki
PHO miałem przed oczami małą dziennikarz, DJ i freelancer,
wietnamską knajpkę w Berlinie, w gazecie odpowiada za Kamerę
gdzie podawana była w identycz- Miasta Ł.
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POLECA
SEBASTIAN
R. WIŚNIEWSKI
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poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

30

1

2

3

4

5

6

15:00 SPOTKANIE
LITERACKIE PT.
„PROZA I OBRAZ”
(PREZENTACJA +
FRAGMENTY PROZY)
Bałucki Ośrodek Kultury
„Lutnia”
ul. Łanowa 14

7

20:00 SPOTKANIE
LITERACKIE Z MICHAŁEM WITKOWSKIM (WOKÓŁ
KSIĄŻKI PT. „FYNF
UND CFANCYŚ”)
Dom Literatury w Łodzi
ul. Roosevelta 17

14

14:30-16:00 ZAJĘCIA
NORDIC WALKING

Zielona Łódź
zbiórka: Park im.
Poniatowskiego (parking przy
ul. Inżynierskiej)

8

21:00 KONCERT
ZESPOŁU FONETYKA
(W RAMACH IX
FESTIWAL PULS
LITERATURY)
Dom Literatury w Łodzi
ul. Roosevelta 17

15

10:00-16:00 OSTATNI
DZIEŃ WYSTAWY
PT. „PRACOWNIA
OBRAZU” (WYBRANE
PRACE STUDENTÓW
ASP)

22

18:00–19:30 KONCERT
CHÓRU DZIECIĘCEGO I CHÓRU PRAWOSŁAWNEGO

17:00 SPOTKANIE
W RAMACH
DYSKUSYJNEGO
KLUBU FILMOWEGO

Centrum Dialogu im. Marka
Edelmana,
ul. Wojska Polskiego 83

Centrum Kultury Młodych
ul. Lokatorska 13

28

14:30-16:00 NORDIC
WALKING Z MOSIREM W ŁÓDZKICH
PARKACH
Zielona Łódź
Zbiórka: park
im. Poniatowskiego (parking
od ul. Inżynierskiej)

Centrum Językowe
Politechniki Łódzkiej
al. Politechniki 12

9

18:00 WYKŁAD
KRYTYCZKI SZTUKI
I BADACZKI RUTH
NOACK
ms2
ul. Ogrodowa 19

18:00 WYKŁAD
NAUKOWY
KATARZYNY
BOJARSKIEJ PT.
„ZADANIA ARTYSTY”
ms2
ul. Ogrodowa 19

17:00 UROCZYSTOŚĆ
PT. „GALA WOLONTARIATU” REGIONALNEGO CENTRUM
WOLONTARIATU
CENTERKO
Akademicki Ośrodek
Inicjatyw Artystycznych
ul. Zachodnia 54/56

10

15:30-17:00 WYKŁAD
PT. „KOLEKCJONERKA. IZABELA
Z FLEMMINGÓW
CZARTORYSKA –
TWÓRCZYNI ZBIORÓW PUŁAWSKICH”

11

17:30 KONCERT
ZESPOŁU CON
AMORE PT.
„NIEZAPOMNIANE
MELODIE”

MBP Łódź-Bałuty Filia nr 18
ul. Wodnika 7

11:00-19:00 URBAN
CHRISTMAS
FESTIVAL VOL. 4
(TARGI + FESTIWAL
KAWY)
Fabryka Sztuki w Łodzi –
Art_Inkubator
ul. Tymienieckiego 3

12

16:00 KONCERT BOŻONARODZENIOWY
PT. „POD SKRZYDŁAMI ANIOŁÓW”
Bałucki Ośrodek Kultury
„Lutnia”
ul. Łanowa 14

Muzeum Pałac Herbsta
ul. Przędzalniana 72 (zapisy:
tel. 42 674 96 98 w. 35)

Galeria Promocji Młodych –
BOK „Rondo”
ul. Limanowskiego 166

21

10:00-16:00
„WAMPIRIADA”
– AKCJA
HONOROWEGO
KRWIODAWSTWA (+
SZPIK)

29

10:00–16:00 WYSTAWA
CZASOWA PT. „DZIEDZICTWO DWÓCH
KULTUR. KOLEKCJA
RODZINY POZNAŃSKICH Z MUZEUM
POLSKIEGO W RAPPERSWILU”
Muzeum Miasta Łodzi Siedziba Główna
ul. Ogrodowa 15

16

16:30 PRELEKCJA PT.
„LUDZIE KULTURY
POCHODZENIA
ŻYDOWSKIEGO
W ŁODZI”
MBP Łódź-Bałuty Filia nr 12
ul. Zachodnia 12

17

18:00 WYKŁAD
AGNIESZKI KLUBY
PT. „DUCHAMP,
CZYLI KARTEZJUSZ
NA RYNKU (SZTUKI)”
ms2
ul. Ogrodowa 19

18

17:00 SPOTKANIE
LITERACKIE
WOKÓŁ KSIĄŻKI
JOANNY BATOR PT.
„CHMURDALIA”

MBP Łódź-Bałuty Filia nr 18
ul. Wodnika 7

19

17:00 KONCERT
ŚWIĄTECZNY
PT. „HEJ KOLĘDA,
KOLĘDA”

Bałucki Ośrodek Kultury
„Na Żubardzkiej”
ul. Żubardzka 3

12:00 OPROWADZANIE KURATORSKIE
PO WYSTAWIE PT.
„OTWIERAM ŚWIĄTYNIĘ PAMIĘCI”
Muzeum Pałac Herbsta
(Galeria Sztuki Dawnej)
ul. Przędzalniana 72

13

16:00 SPOTKANIE
Z HANNĄ KRALL –
LAUREATKĄ NAGRODY LITERACKIEJ IM.
JULIANA TUWIMA
2014
Teatr Nowy im. Kazimierza
Dejmka
ul. Zachodnia 93 (duża sala –
foyer)

20

12:00 WYCIECZKA ROWEROWA WZDŁUŻ
TRASY WZ PT. „NAJWIĘKSZA ŁÓDZKA INWESTYCJA
DROGOWA OKIEM
ROWERZYSTY”
Zielona Łódź
zbiórka: Park na Smulsku
(na górce)

23

20.00 KONCERTY
ARTYSTÓW:
ORIGAMI, GLASSES
ORAZ OKRUTNY
LEONCIO

WIGILIA

24

25

PIERWSZY DZIEŃ
ŚWIĄT

Klub Muzyczny New York
ul. Piotrkowska 62

30

18:00 SPOTKANIE
LITERACKIE Z CYKLU „LITERATURA
W NIEBOSTANIE”
(„SZKARŁATNY PŁATEK I BIAŁY” M. FABERA)

SYLWESTER
2015/2016

31

Klubokawiarnia Niebostan
ul. Piotrkowska 17

WSPIERAJĄ NAS

1

26

12:00 KONCERT
MUZYKI CERKIEWNEJ I KOLĘD (WRAZ
Z CHÓREM KATEDRY
PRAWOSŁAWNEJ
W BIAŁYMSTOKU)
Cerkiew Św. Olgi
ul. Piramowicza 12

27

12:00 JESIENNY SPACER PT. „NA ZDROWIE PO ZDROWIE”

Zielona Łódź
zbiórka: pamiątkowy kamień
u zbiegu ulic Alei Unii
i Konstantynowskiej

Sebastian R. Wiśniewski – menedżer
muzyczny, wokalista, magister kierunku
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
na UŁ, student kierunku Organizacja
produkcji filmowej i telewizyjnej w Szkole
Filmowej w Łodzi, wegetarianin, aktywista
prozwierzęcy.
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kaprawym okiem zgreda

Przed użyciem skonsultuj się
Powinnością, wręcz powołaniem Zgre- – grodzimy murem, czy parkanem? Wstada jest zrzędzić i wybrzydzać, czepiać wiamy drzwi, czy nie? Jeśli tak, to z któsię i złośliwie rechotać (rechot to zgre- rej strony i u kogo będzie klucz? Jeśli nie,
dzi śmiech). Świadom moich obowiąz- to którędy wejdą nasi, którzy wyjechali,
ków szyderczo wykrzywiłem gębę i wbi- a teraz na pewno chcą wrócić? Lewaków
łem szpony w klawiaturę. Zjednoczyłem wyrzucamy, czy czekamy aż wymrą? Czy
się mentalnie z zamiarem, zmiąwszy naszą potęgę gospodarczą zbudujemy na
w ustach przekleństwo. Gdy na pulpit spa- bazie węgla, czy ziemniaka? Trudne dyledała pierwsza kropla żółci, dopadło mnie maty, nawet dla Genialnego Stratega. Trzezwątpienie. Przecież to ostatni numer ba więc chyba ogrodzić się wspólnie z sąMiasta Ł w tym roku; choinka, Mikołaj, siadem. Niemcy odpadają – to przecież
Święta, dzwoneczki i prezenty. Szczęśli- Niemcy. Rosja – wiadomo, wrak. Litwa –
we dzieci i życzliwi dorośli. Suto zastawio- nie zgodzą się. Czesi? Zanim się przyzwyne stoły, przy każdym wolne miejsce dla czają, poumierają ze śmiechu. Słowacja
gościa i talerzyk – gdzieniegdzie zapew- – jakaś taka mała. Białoruś od biedy mone z napisem „tylko dla Polaków”. Kro- głaby być – budujemy podobną demokrapelka alkoholu sprawi cud, śmiechom cję. Najlepsi byliby Węgrzy. Tylko jak?! Nie
i żartom nie będzie końca. Może szalony będzie łatwo. Tyle do zrobienia, a bezroświat i telewizja pozwolą choć na chwi- zumni przeszkadzają. Trybunał Konstytulę zapomnieć, że gdzieś tam na świecie… cyjny niedobry – trzeba zmienić na KonseEee, szkoda gadać. Radujmy się póki czas. kracyjny. Sądy i prokuraturę się ustawi, to
Już za chwilę trzeba będzie zdecydować kwestia odpowiednich wytycznych.

Gorzej z mediami. Oni tam piszą i mówią, co chcą. Trzeba to naprawić, ale Karnowskich jest tylko dwóch. Może 500 zł
za poczęcie coś zmieni? Bogaci są za bogaci. Się odbierze. Biedni są za biedni. Na
razie tak musi być. Potrzebny nowy order. Te, które mamy, za kiepskie dla Ojca
Dyrektora. A czym udekorować Prezesa?
Po nowych autostradach biegają różowe
słonie i „oczko odkleiło się. Temu misiu”.
Pobudka. Boli głowa. Boli brzuch. Przejedzenie powoduje wzdęcia i koszmary senne. Szczęśliwie wokoło prawie normalnie.
Tylko telewizor strach włączyć.
O czym to ja miałem… O Świętach przecież!
Wesołych Świąt życzy Zgred
Wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci
i zdarzeń jest przypadkowe?

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

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
i współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

