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Burza w szklance wody,
czyli rozmowy o seksie

Historie Mruczka
Początkowo chciałam stworzyć atlas, jakby leksykon
uchodźstwa. Kiedy zbierałam
do niego historie, poczułam,
że ja sama nie lubię takich
książek. Pomyślałam, że jeśli
mam przekazać coś ważnego,
to muszą być w tym emocje,
a emocji dostarcza bohater.
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Bułka
z satysfakcją, raz!
Przez dziesięć lat cały trzeci
sektor wierzył, że złapał świat
za nogi. Że będzie lepiej, że
warto realizować projekty, nawet na nich nie zarabiając, bo
przecież to się kiedyś zwróci,
bo przecież jak zobaczą, co i jak
robimy, to znajdą się pieniądze,
blichtry i opierunki.
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Zula – bojowniczka

FOT. ASIA TARNOWSKA

Pytają, dlaczego włosy łonowe się kręcą i czy pływając w basenie można zajść w ciąże. Zdarzają się
przypadki chłopców ze stulejką i nastolatek z tak poważnymi zakażeniami dróg rodnych, że grożą
niepłodnością. O swoich spotkaniach z młodzieżą podczas zajęć z edukacji seksualnej opowiadają
Aleksandra Dulas i Anna Jurek z Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK. Rozmawiał Krzysztof Babij.
Krzysztof Babij: Pierwsze zajęcia z edukacji seksualnej poprowadziłyście w jednej z łódzkich
szkół prawie 7 lat temu. Przez
ten czas w przygotowanym przez
Was programie edukacyjnym
wzięło udział ponad 3 tysiące
młodych ludzi z całej Polski.
Warsztaty odbywały się m.in.
w szkołach w Nysie, Sztumie,
Łomży, Sandomierzu i oczywiście w Łodzi. Możecie stwierdzić,
czego nastolatkowie nie wiedzą
o „tych sprawach”?
Aleksandra Dulas: Mam wrażenie, że generalnie mało wiedzą,
a szczególnie nie znają zagrożeń.

Właściwie jedynym problemem,
który dostrzegają, a który niewątpliwie wiąże się z seksem, jest ciąża. Nastolatkowie nie mają pojęcia o chorobach przenoszonych
drogą płciową. Zdarza się, że coś
słyszeli o HIV, rzeżączce czy kile,
ale wydaje im się, że antybiotyk
rozwiąże każdy problem.
Anna Jurek: Ostatnio pracowałam z grupą, w której nikt nie
wiedział skąd się biorą dzieci.
To znaczy wiedzieli, że z seksu.
Nikt nie potrafił jednak wytłumaczyć, jak dochodzi do zapłodnienia i co się wtedy dzieje w organizmie kobiety.

AD: Często dziewczyny nie mają
podstawowej wiedzy o miesiączce, nie wiedzą, czy mogą używać
tamponów i czy zagraża to błonie
dziewiczej. Oczywiście za brak
wiedzy nie można piętnować, bo
do tej pory mało kto rozmawiał
z nimi na te tematy.
A gdzie są w takim razie rodzice?
Czy nie macie wrażenia, że ich
w pewien sposób wyręczacie?
AJ: Nie chciałabym być zbyt ostra
dla rodziców. Za każdym razem,
kiedy rozmawiamy z rodzicami, okazuje się, że sami nie mają
wiedzy i są skrępowani. Z nimi

też nikt nie rozmawiał, nie uczył,
skąd zatem mają umieć. Zdecydowanie łatwiej pracuje się z rodzicami uczniów podstawówek.
Oni są bardziej otwarci na spotkanie czy warsztat niż rodzicie
gimnazjalistów.
AD: Wynika to prawdopodobnie
z tego, że rozmowa z pięciolatkiem jest bezpieczna. Jego seksualność nie powinna niczym zaskoczyć. Najwyżej zapyta, czym
się różni chłopiec od dziewczynki
albo skąd się biorą dzieci. Nastolatek to już mniejsze poczucie komfortu dla rodziców, szczególnie
dokończenie na stronie 3

W 1925 roku – prawdopodobnie pod wpływem Wandurskiego, działacza Komunistycznej Partii Robotniczej
Polski – wstąpiła do Komunistycznej Partii Polski. Pracowała również w Stowarzyszeniu Wolnomyślicieli Polskich,
gdzie opiekowała się założonym przez siebie Kołem Kobiet.
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Korzenie, czyli
wszyscy byliśmy
kiedyś Wege
Jak przystało na dobrą wegańską restaurację w menu
królują warzywa, kasza bul
gur, tempeh i tofu. Dania są
interesująco skomponowane
i bardzo estetycznie podane.

strona 14

2

grudzień 2016 • www.miastol.pl

MIASTO Ł

wstępniak

Podziękowania
P

odziękowania, wielkie i gorące
od całej redakcji dla wszystkich
naszych czytelników. Tych, którzy
wsparli, tych, którzy promowali i zachęcali znajomych i rodzinę do wpłat,
tych, którzy kibicowali. Wszyscy przyczyniliście się do tego, że kolejne trzy
numery Miasta Ł na pewno się ukażą. Przygotowujemy też wystawę, którą zrealizują łodzianie i łodzianki. To
jeszcze niespodzianka, ale materiały
już się tworzą. Zatem zdaliśmy test.
Nie ukrywam, że mimo robienia dobrej miny, trochę się bałam. Bo przecież sporo osób trzy lata życia włożyło w gazetę, żeby była mądra, rzetelna,
ładna, profesjonalna. No i gdyby okazało się, że aż tak bardzo nikomu nie
zależy na kolejnym numerze, żeby
wrzucić dychę czy dwie, to prawda
byłaby dla nas trudna. Zdaliśmy ten
egzamin, ale to nie znaczy, że osiadamy na laurach. Powoli przygotowujemy się do przeprowadzenia ankiety
wśród czytelników, co im się w gazecie podoba, co należałoby zmienić, czego brakuje, co wyrzucić. Myślę, że to
najwyższy czas, żeby skonfrontować

naszą wizję Miasta Ł z oczekiwaniami czytelników.
Zachęcam również do przychodzenia do nas i współtworzenia gazety.
Potrzebujemy piszących, fotografujących, reporterów, osób do przygotowywania materiałów do portali społecznościowych, ludzi chcących zająć się
promocją. Generalnie szukamy rąk do
pracy. Na początku w ramach praktyk
i wolontariatu. Potrzebujemy ludzi, bo
myślimy o rozwoju gazety.
Chciałabym też podziękować
wszystkim tym, którzy nie włączyli
się do naszej akcji na portalu Wspieram.to, ale dokonali wpłat bezpośrednio na konto, zdecydowali się na pozostanie stałym darczyńcą gazety albo
myślą o umowie sponsorskiej. Wszystkie te gesty utwierdzają mnie w przekonaniu, że trzeba pracować i myśleć
o rozwoju Miasta Ł.
Dziękuję również Kajetanowi Trzaskalskiemu, współtwórcy targów polskiej mody i designu TOWARY. Miasto Ł ma bowiem obiecaną złotówkę
od każdego sprzedanego na tę imprezę biletu. Zachęcam zatem podwójnie

ALEKSANDRA
DULAS
do uczestnictwa w targach. Po pierwsze, to świetna impreza promująca polskich i łódzkich twórców. Po drugie,
kupując bilet za 5 zł, złotówkę przeznaczamy na Miasto Ł.
Planując świąteczne prezenty, pomyślcie zatem, czy nie warto pójść na
TOWARY, żeby wybrać coś z lokalnej
oferty.
Na koniec składam wszystkim
życzenia szczęścia i radości z okazji zbliżających się chrześcijańskich
świąt Bożego Narodzenia oraz Wesołej Chanuki wyznawcom judaizmu.
A pozostałym dobrego czasu i wypoczynku z rodziną i przyjaciółmi bez
względu na to, w co wierzą i czy wierzą. Niech nam pięknieje wielokulturowa Łódź. Przesyłam życzenia miłości i przyjaźni od redakcji Miasta Ł.
Aleksandra Dulas – socjolożka,
członkini Łódzkiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego. Redaktorka
naczelna gazety.
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W ramach akcji "Wesprzyj Miasto Ł!" prowadzonej
na portalu wspieram.to, Czytelnicy i Czytelniczki
Miasta Ł oraz Przyjaciele gazety dokonali
296 wpłat. Łącznie zebraliśmy 15 150 zł!
Na 8 stronie zamieściliśmy imienne podziękowania
dla osób oraz instytucji, które nas wspierały.
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A o co pytają rodzice? Dzielą się
z Wami trudnymi historiami?
AJ: Prawie zawsze chcą się dowiedzieć, w jakim wieku rozpocząć
rozmowę związaną z szeroko rozumianą seksualnością człowieka. Czy powinna to być pogadanka, czy raczej sprytny sposób na
podjęcie tematu przy okazji lektury książki, wspólnego oglądania filmu.
AD: Dorośli proszą, abyśmy wskazywały, które zachowania dzieci
powinny budzić niepokój, a które
znajdują się w granicach normy.
Wielokrotnie pojawia się kwestia
oglądania przez dzieci swoich narządów płciowych, przyjemności
z ich dotykania, masturbacji. Coraz częściej rozmawiamy też o łatwym dostępie do treści nieodpowiednich dla dziecka, szczególnie
pornografii i o tym, jak przed nią
chronić.
W nazwie Waszego programu
znalazł się termin „profilaktyka
ciąż”. Czy w Polsce istnieje realny problem zbyt wczesnych inicjacji seksualnych?
AD: W porównaniu do lat 80. czy
90. można mówić o niewielkim
wzroście, ale nie powinniśmy
wpadać w panikę.
AJ: W Polsce mało osób zaczyna
życie seksualne w wieku 12 lat.
Najczęściej jest to 17–18 rok życia.
Według danych Głównego Urzędu
Statystycznego w roku 2014 mieliśmy ponad 15 000 młodocianych
matek, to tyle, ile mieszkańców
Koluszek, a rok później było to
już „tylko” około 13 000. Pytanie,
czy to jest dużo, czy mało?
Z tego co mówicie wynika, że
poziom wiedzy nastolatków
jest mizerny, ale jednocześnie
statystyki nie są zatrważające.
Po co zatem stworzyłyście ten
program?
AD: Nazwa programu „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową,
w tym profilaktyka HIV” nie oddaje w pełni tego, czym się zajmujemy. My przede wszystkim robimy
zajęcia o dojrzewaniu i seksualności. Wychodzimy z założenia, że
zawsze dobrze mieć wiedzę. To pozwala bardziej świadomie i odpowiedzialnie dokonywać wyborów,
decydować o sobie i swoim życiu.
AJ: Prowadzimy zajęcia tak, aby
zachęcać młodych ludzi do refleksji. Pytamy o to, czym zauroczenie
różni się od zakochania, a potem
od miłości. Kiedy warto wchodzić
z głębszą relację? Jak rozpoznać
gotowość do rozpoczęcia współ-

życia? Co zrobić, żeby związki nie
były przemocowe czy też wymuszane przez presję rówieśników,
a tak niestety się zdarza. Prowadziłyśmy zajęcia w grupach,
w których były dziewczyny w ciąży i nastoletni ojcowie. Była też
nastolatka, która została zmuszona do oddania dziecka do adopcji
czy chłopiec, który był nadpobudliwy seksualnie. Nasze zajęcia
uczą, że o sprawach dotyczących
seksualności można rozmawiać
otwarcie, spokojnie
i na luzie. Ta wiedza
w bezpośredni sposób przekłada się na
jakość życia.

i państwa zdrowie obywateli powinno być kluczowe.
Podczas lekcji z edukacji seksualnej odbywają się między innymi
ćwiczenia językowe polegające
na wypisywaniu nazw organów
płciowych. Czemu to ma służyć?
AJ: Młodzież ma kłopot z używaniem nie wulgarnych słów na
określenie narządów płciowych.
Ma to bardzo namacalny wpływ
na życie codzienne. Na przykład

konsultacje na odległość trwały
aż do zabiegu. Przychodzą pytania poważne i absurdalne. Od czasu do czasu dzwonią do nas także nauczyciele i rodzice. Tydzień
temu konsultowaliśmy sprawę
podejrzenia gwałtu. Zaangażowaliśmy prawników, psychologów i lekarzy. Udało się też poprosić o nieoficjalną radę jednego
z policjantów. Robiliśmy wszystko, aby wesprzeć poszkodowaną
dziewczynę.

I pewnie doświadczenia zainspirowały Was do stworzenia w Łodzi
Centrum Edukacji
Przedstawiciele śroSeksualnej. Pamiędowisk związanych
tam, że zgłaszałyz Kościołem katolicście taki projekt do
kim twierdzą, że
Budżetu Obywatelrozmowa o seksie
skiego.
i cielesności z naAJ: Niestety, wtedy
stolatkami prowanam się nie udało,
dzi do wcześniejale marzy nam się
szego rozpoczęcia
miejsce, do którego
Aleksandra Dulas i Anna Jurek – prowadzą Fundaaktywności seksumógłby przyjść każcję SPUNK od kwietnia 2012 r. Stworzyły i realizują
alnej. Zgadzacie się
dy. Odbywałyby się
autorski program warsztatów z edukacji seksualnej
z takimi słowami?
tam zajęcia, konsuldla młodzieży gimnazjalnej, który zbiera bardzo doAJ: Argument, że
tacje i porady specjabre opinie i cieszy się dużym powodzeniem wśród
dostarczanie wielistów. Może nawet
uczniów, rodziców i pedagogów szkolnych. Organidzy powoduje poznajdowałby się tam
zują szkolenia dla przyszłych edukatorek i edukatodejmowanie bargabinet lekarski.
rów w tym zakresie.
dziej ryzykownych
AD: Mamy nadzieję,
zachowań nie znajże kiedyś uda nam
duje odzwierciedlenia w rapor- podczas wizyty u lekarza może się wrócić do tego pomysłu, a na
tach i badaniach. Są natomiast się okazać, że nastolatkowi za- razie robimy to, co umiemy najledowody na to, że dzięki rzetelnie braknie odpowiednich słów do piej. Urząd Miasta Łodzi podpisał
prowadzonej edukacji seksualnej opisania tego, co się dzieje niepo- z nami we wrześniu umowę na
inicjacja się opóźnia.
kojącego z… Penisem? Cipką? No prowadzenie kolejnego cyklu zaAD: Takie podejście jest dla mnie właśnie, jakiego słowa byś użył, jęć w gimnazjach przez najbliższe
niezrozumiałe. Równie dobrze żeby czuć się swobodnie?
trzy lata. Zgłaszają się też do nas
moglibyśmy powiedzieć: Nie rekolejne samorządy i instytucje.
alizujmy profilaktyki alkoholowej, Ja bym powiedział: siusiak.
bo to zachęca do częstego zaglądania AD: Przy okazji tego ćwiczenia To znaczy, że Wasz program przydo kieliszka. Dobrze prowadzona szukamy wspólnie odpowiedzi nosi realne efekty? Pamiętam, że
profilaktyka prowadzi do zmniej- na ważne pytania: Jakiego języka w roku 2009 w Łodzi było 259 naszania skali problemu, a nie jego używać, kiedy jest się z kimś bli- stolatek w ciąży. Czy to się zmieeskalacji.
sko? Czy warto rozmawiać o sek- niło?
sualności z bliską osobą? To jest AD: Trudno nam się jednoznaczWasz program został opraco- bardzo istotne, ponieważ wśród nie odnieść do tych statystyk.
wany przy współpracy z seksu- gimnazjalistów pokutuje opinia, Rocznie prowadzimy w Łodzi zaologami, ginekologami, położ- że seks się uprawia, a nie rozma- jęcia dla kilkunastu grup i to na
nikami i psychologami. Macie wia o nim.
pewno jest kropla w morzu poteż patronat Rzecznika Praw
trzeb. Gdybyśmy docierały do
Obywatelskich. Ale rodziców Wasza działalność to nie tylko wszystkich łódzkich uczniów
przede wszystkim interesuje spotkania w szkołach, domach i uczennic, to można by pokusić
metoda Waszej pracy.
dziecka czy ośrodkach socjote- się o takie badania. Ale trzeba paAJ: Pracujemy warsztatowo i in- rapii, to także mail zaufania za- miętać, że program to nie tylko
teraktywnie. Zachęcamy do tego, pytaj@spunk.pl.
kwestia przedwczesnych ciąż. To
aby uczestnicy zajęć rozmawiali AJ: Tak, napisać może do nas każ- również groźne zachowania, takie
ze sobą i mówili, co myślą, a to nie dy. Na wszystkie pytania odpo- jak przygodny, często niezabezjest normą w polskiej szkole. Dba- wiada nasza edukatorka i peda- pieczony seks czy przemoc. Chciamy o to, aby wiedza, którą prze- gożka – Ida Mickiewicz-Florczak. łabym, żeby takich zdarzeń było
kazujemy, była zawsze najnowsza Zdarza się, że wymiana korespon- mniej. Chciałabym chronić przed
i wynikała z najlepszych opraco- dencji trwa bardzo długo i doty- nimi młodych ludzi.
wań naukowych. Nasze zajęcia są czy niezwykle poważnych proneutralne światopoglądowo, od- blemów. Długo, bo prawie przez Co w Polsce powinno się zmienajdą się na nich osoby wierzące rok, Ida korespondowała z chło- nić, aby młodzież i rodzicie byli
i niewierzące. Religia jest sprawą pakiem, który miał kłopoty ze stu- bardziej świadomi i rzadziej doprywatną, a zdrowie w pewnym lejką, a jego rodzicie z jakiś powo- chodziło do nieplanowanych
aspekcie publiczną, bo dla władz dów nie wspierali go. Anonimowe ciąż wśród młodych dziewczyn?
FOT. ASIA TARNOWSKA

kiedy okaże się, że syn albo córka regularnie współżyją. Trzeba
się z tym zmierzyć.

AD: Przede wszystkim prawo.
Skandalem są obowiązujące
przepisy, które pozwalają 15 letniej dziewczynie uprawiać seks,
ale ta sama dziewczyna nie może
pójść samodzielnie do ginekologa. Taki stan rzeczy prowadzi do
łatwiejszego wykorzystywania
młodych dziewcząt, często przez
dorosłych mężczyzn. Jeżeli na dodatek dziewczyna nie ma dobrego
kontaktu z rodzicami, to w kryzysowej sytuacji zostaje sama. Do
łódzkiego Ośrodka Pediatrycznego im. Marii Konopnickiej przy
ul. Spornej [znany jako „Szpital
na Spornej” – przyp. red.] przyjmowane są dziewczyny z zakażeniami pochwy i problemami
z narządami rodnymi. Czasami
okazuje się, że ich płodności nie
da się uratować, a mają dopiero
15–17 lat. Wszystko dlatego, że bagatelizowały wcześniejsze objawy.
Może nie miały w swoim otoczeniu zaufanej, dorosłej osoby, z którą mogłyby porozmawiać, z którą
mogłyby pójść do lekarza.
AJ: Byłoby idealnie, gdyby tematy dotyczące zdrowia i edukacji
seksualnej były poruszane przy
okazji różnych lekcji. Zaleca to
m.in. Światowa Organizacja Zdrowia w dokumencie mówiącym
o standardach edukacji seksualnej. Wyobraźmy sobie, że podczas lekcji polskiego rozmawiamy
o miłości, na WF-ie nauczyciele
mówią o higienie osobistej, a na
biologii o budowie i funkcji narządów płciowych, na lekcjach
historii o sufrażystkach i równouprawnieniu kobiet. Gdyby edukacja seksualna była związana
z prawie każdym przedmiotem
w szkole, to nagle okazałoby się,
że seks to zwyczajny i jednocześnie ważny aspekt życia.
AD: Dzięki wprowadzeniu takich
standardów, rozmowa o seksualności przestałaby być trudnym
zagadnieniem. To powinien być
temat, jak każdy inny. Dziecko
powinno móc zadawać pytania
i dostawać satysfakcjonujące odpowiedzi. Zawsze. Nawet przy
obiedzie, jeśli akurat coś mu się
przypomni albo skojarzy. Rodzimy się seksualni i umieramy seksualni. Dlatego dobrze jest dbać
o tę sferę życia, poszerzać swoją
wiedzę, rozmawiać, budować mądre, czułe relacje.

Krzysztof Babij – zakochany
w Łodzi wieloletni dziennikarz
radiowy, był m.in. związany
z Radiem Łódź, Polskim Radiem,
grupą Eurozet, wykładał na
kierunkach dziennikarskich
i filologicznych. Autor szkoleń
poświęconych nowym mediom
i public relations.
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Łódź w awangardzie
Warto jednak wiedzieć, że nasze miasto nie po raz pierwszy jest pionierem w kontekście edukacji seksualnej. W 1932 r. otworzono w Łodzi
pierwszą w Polsce komunalną Poradnię Świadomego Macierzyństwa.
Kiedy w 2012 roku łódzcy radni zdecydowali o finansowaniu
z kasy miasta programu edukacji
seksualnej dla młodzieży gimnazjalnej, Łódź znalazła się w awangardzie polskich miast. Wszystkie media podjęły ten temat, cała
Polska huczała, że łódzcy gimnazjaliści będą mieli zajęcia dotyczące profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych
drogą płciową i ryzykownych zachowań seksualnych. Jedni byli
za, inni przeciw, dyskusja była gorąca, a Łódź została okrzyknięta
jedynym miastem Polsce, w którym prowadzona jest edukacja
seksualna za miejskie pieniądze. Właściwie, do dziś jest takim
przyczółkiem dobrych praktyk
w tym zakresie. Co roku na warsztaty i spotkania z gimnazjalistami, dotyczące dojrzewania i seksualności, przeznaczane jest 100
tysięcy złotych. A projekt został
wpisany do wieloletniego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Obecnie jest realizowany przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej i Fundację SPUNK. Szkoły chętnie biorą
w nim udział, młodzież korzysta
z maila zaufania, prowadzone są
również konsultacje dla rodziców,
opiekunów i nauczycieli. W tej
edycji młode kobiety mogą również porozmawiać z lekarzami
w gabinetach ginekologicznych.

Warto jednak wiedzieć, że nasze miasto nie po raz pierwszy jest
pionierem w kontekście edukacji seksualnej. W 1932 r. otworzono w Łodzi pierwszą w Polsce komunalną Poradnię Świadomego
Macierzyństwa. Wprawdzie wcześniej, z inicjatywy Tadeusza BoyaŻeleńskiego, powstała podobna
placówka w Warszawie, ale tamta była prywatna. Łódź natomiast
postanowiła finansować to działanie z kasy miasta. O powołanie poradni wnioskował dr Aleksander
Margolis (ojciec Aliny, po wojnie
żony Marka Edelmana), a sprawę
poparł prezydent Bronisław Ziemięcki z PPS. Jej celem było szerzenie wiedzy nt. antykoncepcji,
zdrowia kobiet oraz planowania
rodziny. Dostęp do poradni był
całkowicie bezpłatny, a osoby bezrobotne mogły nawet liczyć na
darmowe środki medyczne.
Ponad 30 lat później, także
w Łodzi powstał program edukacji seksualnej dla młodzieży. Łódź
porwała się z motyką na Słońce. Prototyp przedmiotu Przysposobienie
do życia w rodzinie zrodził się roku
1966 – pisał Jacek Głębski w Odgłosach z 1986 roku. Program został opracowany przez Kuratorium i Towarzystwo Świadomego
Macierzyństwa. Wszedł w życie
w roku szkolnym 1966/67, ale tylko w Łodzi. Zajęcia odbywały się
we wszystkich siedmiu klasach

szkoły podstawowej w ramach godzin wychowawczych. Program
obejmował takie tematy jak więź
rodzinna i koleżeńska oraz kwestie natury biologicznej. Zainteresowały się nim również inne
miasta, takie jak Katowice czy
Kraków. Także za granicą zyskał
aprobatę, na konsultację przyjechał bowiem profesor Rolf Bormann z NRD, gdzie po latach starań został wdrożony przedmiot
Przygotowanie do życia w rodzinie
socjalistycznej.
Próby unormalnienia przekazywania wiedzy związanej z seksualnością człowieka, zakładaniem rodziny, antykoncepcją,
dojrzewaniem były podejmowane już wiele razy i wiele razy się
z nich wycofywano na skutek nacisków środowisk konserwatywnych. Mam nadzieję jednak, że
w Łodzi będziemy już tylko rozwijać i poprawiać to, co udało nam
się do tej pory w tej dziedzinie
osiągnąć.

Pomysł na tekst podsunął mi
Igor Rakowski-Kłos. Serdecznie
dziękuję i pozdrawiam.

Aleksandra Dulas – socjolożka,
członkini Łódzkiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
Redaktorka naczelna gazety.

Fundacja SPUNK realizuje zadanie publiczne
„Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób
przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka
HIV” w latach 2016–2018. Projekt skierowany
jest do młodzieży gimnazjalnej, wychowawców,
nauczycieli i rodziców.
Jeśli macie Państwo pytania związane z rozwojem
Waszych dzieci lub programem zajęć, zachęcamy
do pisania na mail: zapytaj@spunk.pl
Więcej informacji znajduje się tutaj: www.spunk.pl
Projekt został objęty honorowym patronatem
przez Rzecznika Praw Obywatelskich
Adama Bodnara.
Projekt realizowany w partnerstwie
ze Stowarzyszeniem Fabryka Równości
i Fundacją Kreatywnych Rozwiązań EduKABE.
Projekt współfinansowany przez Miasto Łódź
w ramach zadania publicznego „Profilaktyka ciąż
wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą
płciową, w tym profilaktyka HIV”.

Transport
Szczerze mówiąc, mam regularne koszmary
z uciekającymi mi autobusami w roli głównej. W realu koszmarem jest jednak spotkanie kontrolera, który żąda biletu, którego nie
masz szans wyciągnąć w ciągu tych dwudziestu sekund przed zaplanowaną przesiadką,
i skutecznie uniemożliwia ci on opuszczenie
autobusu, chociaż tłumaczysz, że bilet masz
i zaraz pokażesz, ale może na przystanku, bo
masz przesiadkę, śpieszysz się, autobus jest
spóźniony.
Gdy Tony Blair był już od jakiegoś czasu premierem Wielkiej
Brytanii, media obiegła wiadomość o tym, jak to jego żona
przejechała kilka stacji metra
na gapę, a następnie sama zgłosiła się do biura czy kasy i uiściła opłatę za przejazd bez biletu.
Niebawem poznałam brytyjską zasadę zaufania w praktyce. W pociągu kursującym
po Wyspach Brytyjskich konduktor zakłada, że osoba nieposiadająca biletu chce go kupić u niego. Zasadę zaufania
obserwowałam też w bibliotekach z wolnym dostępem, a gdy
opowiadałam po powrocie, że
u nas też by tak mogło być, wszyscy mnie gasili i tłumaczyli, że
to niemożliwe.
Zanim premierem Polski został Donald Tusk, który w swym
expose wielokrotnie użył słowa zaufanie, zdążyłam jeszcze
przetestować, jak to jest w autobusach we Włoszech, gdzie
transport publiczny jest mniej
rozwinięty niż u nas. Wybrałam
się w podróż autobusem, na który bilety kupowało się w jedynym w okolicy sklepiku. Była
niedziela, więc sklepik ów był
zamknięty. Trochę łamanym
włoskim, trochę na migi wytłumaczyłam kierowcy o co chodzi,
a ten wpuścił mnie do środka.
Ach, ta włoska fantazja i lekceważenie biurokracji – pomyślałam.
Ale byłam w błędzie. Kierowca dowiózł mnie do stacji końcowej, na dworcu zaprowadził
do automatu biletowego, pokazał jak kupić bilet, zaprowadził
z powrotem do autobusu i kazał ten bilet skasować. Byłam
zachwycona! Zasada zaufania
sprawia, że nikt nie bierze mnie
za gapowiczkę, tylko za osobę,
która pragnie zapłacić za bilet.
Ach, kiedy to nastąpi u nas – westchnęłam.

Aha, sprawdziłam jeszcze,
jak się sprawy mają w pociągach szwajcarskich. Tam na
niektórych odcinkach w ogóle nie ma konduktorów, tylko
napisy z symbolem oka przypominają, że trzeba zapłacić za
przejazd. Teraz jestem w Polsce
i jeżdżę sobie pociągiem. Nie jakimś Pendolino, tylko Łódzką
Koleją Aglomeracyjną. Jest równie luksusowo jak u pani Blair
w londyńskim metrze. Nawet
gdy automat biletowy nie działa, brakuje mi drobnych, zapomniałam karty i nie kupiłam
biletu z wyprzedzeniem, elegancka kontrolerka po prostu
mi ten bilet sprzeda.
Ostatnio jechałam trójmiejską eskaemką. Tamtejsza Szybka Kolej Miejska jest tak szybka, że nie zdążyłam kupić biletu,
a w wagonach nie ma biletomatów. Po dwóch przystankach wysiadłam z ulgą. W drodze powrotnej wiedziałam już,
gdzie jest automat. Kupiłam bilet w obie strony, no bo powinnam zapłacić za oba przejazdy,
to oczywiste. Gdyby jeszcze tak
działało MPK – wzdycham. Niestety, miejski przewoźnik traktuje wszystkich pasażerów jak
potencjalnych gapowiczów. To
nie jest londyńskie metro.
Moja znajomość z MPK liczy
lat dzieści i parę. Od kilku lat regularnie raz w tygodniu jeżdżę
na trasie Łódź – Wiśniowa Góra.
Jako osoba cierpiąca na chorobę
lokomocyjną nie przepadam za
autobusami, więc gdy nie leje,
przesiadam się na rower i tęsknię za tymi wszystkimi zlikwidowanymi liniami tramwajowymi: do Aleksandrowa
czy Rudy Pabianickiej. Jednak
doceniam najdłuższą podłódzką linię autobusową. Czy wiecie, że nocnym możecie przejechać się z Aleksandrowa do
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publiczny a zaufanie?

Andrespola? Ja za dnia pokonuję co tydzień trasę Bałuty – Wiśniowa Góra, a linia 82 dociera
jeszcze dalej, do Stróży. Wsiadam na krańcówce na Wydawniczej, gdzie mogę obserwować,
jak z roku na rok poprawia się
jakość podróżowania w podmiejskie rejony. Nie ma wprawdzie
elektronicznej tablicy z godzinami odjazdów jak na trasie ŁTR, za
to na wyświetlaczach jest – jak
w Brukseli! – informacja o tym,
za ile minut autobus odjedzie.
Wiadomo więc, czy trzeba biec,
czy wprost przeciwnie. W przypadku awarii uruchamiany jest
autobus rezerwowy, a nowy na
tej trasie kierowca czasem pyta
pasażerów o to, gdzie powinien
skręcić. No, Europa prawie. Prawie robi różnicę.
Taka podróż byłaby więc miłą
wycieczką, zwłaszcza że latem
można przy okazji zahaczyć o basen w Wiśniowej Górze. Mnie te
wycieczki nie kojarzą się jednak
zbyt miło. Jeżdżę tamtędy co tydzień i co najmniej raz w roku
przytrafia mi się bardzo niemiła przygoda z kontrolerami biletów (czyli raz na pięćdziesiąt tygodni, dwa razy na sto – 2 procent,
dużo to, czy mało?).

Nie nie, bez takich podejrzeń
proszę – kasuję bilety. Zawsze kupuję i kasuję dobowy bilet aglomeracyjny, którego cena równa jest
cenie dwóch jednorazowych aglomeracyjnych niezbędnych w strefie podmiejskiej i dwóch czasowych na autobus 96. Kupuję taki,
by uniknąć problemów z brakiem
biletów u kierowcy, awarią biletomatu, wreszcie, by nie zapomnieć
skasować kolejnego biletu w kolejnym autobusie, nie wybierać
między przepychaniem się do kasownika a zajmowaniem ostatniego wolnego miejsca z przodu.
Mimo to, z niepokojem rozglądam
się, czy nie ma kontrolerów, którzy niestety kojarzą mi się z dodatkowym stresem. Raz wmawiano
mi, że bilet, który pokazuję, jest
nieważny i skasowałam go innego
dnia. Miałam pewność, że skasowałam go dziś, ale nie wpłynęło to
bynajmniej na obniżanie temperatury rozmowy – kontroler wiedział lepiej. Spór trwał kilkanaście minut i zakończył go kolega
przywołany do pomocy w przywołaniu do porządku pasażerki,
która nie chciała podać danych
osobowych. Kolega się pomylił –
usłyszałam, jednak po kilkunastu minutach nerwowej pyskówki.

Całkiem niedawno kontroler
zażądał biletu, gdy szykowałam
się do przesiadki. Stałam spakowana w drzwiach, a do przystanku brakowało ułamka minuty. Zawsze staram się tak wycyrklować,
by mieć zapas czasu na przesiadkę. Tym razem jednak autobus
96, którym jechałam z Bałut, był
mocno spóźniony. Jeśli się spóźnię na autobus podmiejski, na następny kurs poczekam nie kilkanaście minut, tylko godzinę. Gdy
jeszcze trzeba tego samego dnia
wrócić do Łodzi i to w określonym
czasie – jest naprawdę groźnie.
Szczerze mówiąc, mam regularne
koszmary z uciekającymi mi autobusami w roli głównej. W realu
koszmarem jest jednak spotkanie
kontrolera, który żąda biletu, którego nie masz szans wyciągnąć
w ciągu tych dwudziestu sekund
przed zaplanowaną przesiadką,
i skutecznie uniemożliwia ci on
opuszczenie autobusu, chociaż
tłumaczysz, że bilet masz i zaraz
pokażesz, ale może na przystanku,
bo masz przesiadkę, śpieszysz się,
autobus jest spóźniony. Kierowca zamyka drzwi i wbrew twoim
prośbom odjeżdża. Znajdujesz bilet, wysiadasz na następnym przystanku, twój autobus jeździ inną

trasą i nie bardzo wiesz, gdzie go
szukać. Kierowca odjechał, kontroler umyka i nie tylko nie można go zapytać o najbliższy przystanek 82, ale odmówił podania
ci danych z identyfikatora.
Możesz się popłakać z bezsilności. Możesz poskarżyć pasażerom
na przystanku. Możesz napisać
skargę, na którą ci może odpowiedzą. Może nawet przeproszą
albo uznają, że sama sobie jesteś
winna, ryzykując podróż MPK,
a kontroler był z firmy zewnętrznej. Jak komuś się nie podoba, to
niech MPK nie jeździ… Jak ktoś nie
ma samochodu, prawa jazdy i nie
stać go na taksówkę, to niech siedzi cicho i cieszy się, że ma połączenie. Poza tym, można jeździć
busem, gdzie nie ma żadnych biletów czasowych ani oficjalnych
rozkładów jazdy. Pociągam nosem, idę na przystanek, obiecuję sobie, że jak wreszcie otworzą
Dworzec Fabryczny będę jeździć
do Bedonia pociągiem, a stamtąd
rowerem. A w przypadku pogorszenia pogody lub opadnięcia z sił,
będę mogła nawet wsiąść z rowerem do autobusu.
Dlaczego MPK traktuje pasażerów jak potencjalnych gapowiczów? Dlaczego kontroli biletów

IZA
DESPERAK

nie towarzyszy założenie, że pasażer pragnie uiścić opłatę za przejazd? Dlaczego kontrola biletów
musi odbywać się w tak stresujący sposób?
No cóż, praca kontrolera do łatwych nie należy. I raczej nie ma
on umowy o pracę ani gwarantowanej pensji, jego zarobki zależą
od liczby złapanych gapowiczów.
By wyżyć z tego zajęcia, rozwija
techniki skutecznego łapania pasażerów bez biletu, którzy rokują
zapłacenie mandatu. Za bezdomnego, pijaczka bez dowodu, wiecznego bezrobotnego, który nie odbiera poleconych, nie dostanie ani
grosza. Ci, co i tak nie płacą mandatów, bez słowa wyciągają dowód i pozwalają spisać dane, nic
z nich jednak nie da się ściągnąć.
Trzeba postawić na kogoś, kto raczej płaci mandaty. Może nie ma
biletu, bo się nerwowo rozgląda
albo kończy mu się czasowy, bo
wciąż sprawdza godzinę na wyświetlaczu kasownika. Raczej nie
ucieknie, zwłaszcza jeśli jest drobną kobietą, obarczoną siatami, nie
wyglądającą na taką, która uprawia biegi przełajowe. Zablokować
drzwi, pokrzyczeć, pogrozić, może
nawet zapomni, gdzie ma ten bilet, jeśli go ma. I do następnego
autobusu, i znowu…
Dawno, dawno temu, bilety
sprzedawał i kasował konduktor,
który wpuszczał do wnętrza pojazdu. Potem wprowadzono kasowniki, a bilety sprawdzali pracownicy MPK w mundurach.
Oczywiście widać było ich z daleka i można było zdążyć skasować bilet, jak się go miało, albo
wyskoczyć z tramwaju czy autobusu. Potem zapadła decyzja
o uzupełnieniu kontrolerów MPK
przez wybrane w konkursie firmy
zewnętrzne – pojawiła się moda
na outsourcing wszystkiego. Kontrolerzy stracili mundury – i stałe pensje. Pasażerowie przesiedli
się do samochodów, na miejskie
rowery, uzbroili w migawki. To
dlatego kontrola biletów w łódzkim MPK przypomina polowanie.
Ale czy MPK chodzi o polowanie,
czy też o to, byśmy wszyscy kasowali bilety?

Iza Desperak – socjolożka z Bałut.
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Historie dla Mruczka
Dowiedziałam się o powstaniu ośrodka w Grotnikach. Poruszyła mnie sytuacja ludzi, którzy musieli wszystko zostawić
i zacząć od zera, po często dramatycznych przeżyciach wojennych, a najbardziej losy dzieci, które trafiają do ośrodka,
do nowej szkoły w realiach innego języka i innej kultury. Z Iloną Majewską rozmawiała Anna Jurek.
Anna Jurek: Za chwilę ukaże
się Twoja książka pt. „Murka.
Mała opowieść o uchodźcach”.
Jej bohaterką jest 11-letnia Iman,
dziewczynka z Czeczeni, która
mieszka w ośrodku dla uchodźców. To jest książka dla dzieci?
Ilona Majewska: Tak, dla dzieci
w wieku 10–12 lat. To jest opowieść o ich rówieśniczce, która
ma podobne problemy, typowe
dla tego wieku, ale też znajduje
się w wyjątkowej sytuacji. To, że
żyje w ośrodku, to jest jedna rzecz.
Ale ona ma 11 lat, złości ją młodszy
brat, rodzice nie wyjaśniają historii rodziny, musi odnaleźć się
w nowych realiach szkolnych. To
jest również opowieść o życiu za
bramą ośrodków – dużo się o tym
mówi i czasem trudno rozpoznać,
co jest prawdą, a co przypuszczeniem opartym na obawach i lękach. Książka przyda się także
osobom, które pracują z dziećmi lub mają dzieci. Wraz z dołączonymi scenariuszami i filmami stanowi pakiet edukacyjny
pomagający zrozumieć i oswoić to, co związane jest z tematem
uchodźcy.
Początkowo chciałam stworzyć
atlas, taki jakby leksykon uchodźstwa. Kiedy zbierałam do niego
historie, poczułam, że ja sama nie
lubię takich książek. Pomyślałam,
że jeśli mam przekazać coś ważnego, to muszą być w tym emocje,
a emocji dostarcza bohater. Tak
powstała opowieść o dziewczynce,
która znajduje kota i ten kot zostaje jej powiernikiem. Wszystkie
historie, które mu opowiada, są
prawdziwe. Iman opowiada mu
o swojej drodze do Polski, o trudnym życiu w ośrodku, o kłopotach w nowej szkole.
Jak ma na imię kot?
IM: Murka. Po czeczeńsku – Mruczek.
Czy tworząc książkę rozmawiałaś z dziećmi?
IM: Rozmawiałam z dziećmi, ale
także z dorosłymi z ośrodków
w Łukowie, Czerwonym Borze,
Podkowie Leśnej, Grotnikach.
Czasami podczas tych rozmów
dzieci były tłumaczami, bo przebywając w polskich ośrodkach
szybko uczą się polskiego. Pozna-

WARSZTAY PLASTYCZNE Z DZIEĆMI. OŚRODEK W GROTNIKACH. FOT. ILONA MAJEWSKA
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ZABAWY Z DZIEĆMI. OŚRODEK W GROTNIKACH.
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ILONA MAJEWSKA NA ZAJĘCIACH Z DZIEĆMI W OŚRODKU W GROTNIKACH.
FOT. SYLWIA SZKIŁĄDŹ

łam 15-letnią dziewczynkę, która
tułając się po świecie poznała już
7 języków. Cennym źródłem wiedzy były dla mnie także osoby, które prowadziły ośrodki, pomagały
ich mieszkańcom. To dzięki nim
mogłam wejść do ośrodka, bliżej
poznać ludzi, a w końcu przeprowadzić rozmowy.
Opowiedz jedną z historii dziecięcych, które usłyszałaś.
IM: Opowiem tę, od której się
wszystko zaczęło. Wyobraź sobie
chłopca, który bardzo sumiennie przygotowuje się do swojego
pierwszego dnia w nowej szkole.
Z przywiezionych darów wybiera
sobie białą koszulkę, chce wyglądać bardzo elegancko. Na tej koszulce jest jakiś napis, ale przecież
on go nie rozumie, bo w Polsce
jest od niedawna. Nikt inny też
mu się nie przyjrzał. Poszedł do
szkoły i stał się pośmiewiskiem,

wytykano go palcami i szydzono.
Na koszulce było napisane: Córeczka tatusia. Takie sytuacje często
się tym dzieciom zdarzają. Nie
rozumieją języka, mają trudności komunikacyjne, niełatwo jest
im odnaleźć się w szkole, rzadko
mogą zabłysnąć, trudniej nawiązać znajomości i przyjaźnie. Kiedy trafiają do ośrodka, od następnego dnia obejmuje je obowiązek
szkolny. Nie ma procesu integracyjnego, od razu idą na lekcje. Jeśli
nie ma asystentów kulturowych,
komunikacja między rodzicem
i szkołą jest bardzo trudna. Wyobraź sobie, że musisz wypełnić
szkolne dokumenty w nieznanym
Ci języku.
Jak dużo dzieci znajduje się obecnie w ośrodkach dla uchodźców
w Polsce?
IM: Dzieci stanowią około 70%
mieszkańców, bo najczęściej po-

Ilona Majewska – antropolożka kultury, trenerka
równości, zawodowo związana ze Stowarzyszeniem
Tkalnia i Cieszynem. Pracuje przy realizacji projektów
kulturalnych i edukacyjnych.
chodzą z rodzin wielodzietnych.
I w większości to są małe dzieci. One mają zupełnie inną skalę
problemów niż ich rodzice. Jeśli
dziecko pochodzi np. z Ukrainy,
w której konflikt jest stosunkowo świeży, to miało już kontakt ze
szkołą, wie, jak się w niej funkcjonuje. Trudniej mają dzieci pochodzące z miejsc, w których wojna
trwa od wielu lat. Nie tylko one
nie zetknęły się ze szkołą. Nie znają jej również ich rodzice.
Jak długo dziecko mieszka
w ośrodku?
IM: Różnie, czasem nawet 2–3
lata. Rodzina może podjąć decy-

zję o przeniesieniu się z ośrodka
na tzw. „świadczenie prywatne” –
otrzymuje wtedy ok. 1000 zł na
miesiąc. Za tę kwotę musi wynająć mieszkanie i utrzymać się. Niewielu się na to decyduje. Niekiedy
Polska jest dla nich tylko krajem
tranzytowym. Zdarzają się też deportacje.
Z jakich krajów pochodzą osoby,
które tam spotkałaś?
IM: Najwięcej ludzi pochodzi z Federacji Rosyjskiej, z Tadżykistanu, Kirgistanu, Uzbekistanu. Są
też Ukraińcy, ale oni rzadko dostają ochronę i w końcu muszą
wrócić do kraju.
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Ostatnio „Miasto Ł” prosiło o wsparcie dla siebie, teraz apeluje o wsparcie
dla mieszkańców i mieszkanek Aleppo w Syrii.

ANNA JUREK

Pomóżmy Białym Hełmom z Aleppo
Aleppo wkrótce stanie się „jednym wielkim cmentarzem”,
a mieszkańców miasta czeka „eksterminacja”. Taką opinię właśnie
wydała ONZ. Żaden rząd nie robi nic, by ratować tam ludzkie życie,
ale robią to godni podziwu Syryjczycy: ochotnicy z „Białych Hełmów”.
Wydobywają rannych spod gruzów zbombardowanych budynków
i przenoszą ich w bezpieczne miejsce. W ten sposób uratowali już
73 530 ludzkich istnień.

ILUSTRACJE DO KSIĄŻKI AUTORSTWA ILONY MAJEWSKIEJ ILUSTROWAŁA ALICJA
WOŹNIKOWSKA-WOŹNIAK ZE STUDIA DINKSY. FOT. JUSTYNA ŚWIERCZEK

Co Cię skłoniło, by sięgnąć po Od początku roku zaczynam potaki temat?
szukiwania wydawcy. Mam kilka
IM: Dowiedziałam się o powsta- umówionych spotkań – zobaczyniu ośrodka w Grotnikach. Poru- my, czy jakieś wydawnictwo bęszyła mnie sytuacja ludzi, którzy dzie zainteresowane.
musieli wszystko zostawić i zacząć od zera, po często drama- Naturalnie, będzie to książka
tycznych przeżyciach wojennych, z obrazkami?
a najbardziej losy dzieci, które IM: Oczywiście! Po 9 miesiątrafiają do ośrodka, do nowej cach wszystko nabiera kolorów
szkoły, w realiach innego języka i kształtów. Alicja Woźnikowskai innej kultury. Poznałam wtedy -Woźniak ze studia Dinksy maluAśkę Paliwodę, która od począt- je tak, jak sobie to wymarzyłam,
ku tam pracowała. Ona opiekowa- a może nawet lepiej. Bardzo chciała się dorosłymi, a ja bawiłam się łabym zobaczyć efekt naszej pracy
z dziećmi. Tak się zaczęło.
nie tylko w formie elektronicznej.
Potem w Stowarzyszeniu Tkalnia prowadziliśmy warsztaty edukacyjne na temat wielokulturowo- Jeśli ten temat Państwa
ści. Kiedy podczas zajęć mówiłam zainteresował, zapraszamy na
o uchodźcach, czułam, że mam spotkanie wokół Małej książki
o uchodźcach Ilony Majewskiej.
za mało pomocy edukacyjnych, Do zobaczenia 10 grudnia
by mądrze i zrozumiale przeka- o godz. 18.00 w Teatrze Szwalnia,
zać wiedzę na ten temat. A zatem, ul. Struga 90 w Łodzi.
moje motywacje były zawodowe – Projekt „Miejsca wspólne”
potrzebowałam materiałów, któ- jest realizowany w ramach
re pomogłyby mi w pracy. Latem stypendium Ministra Kultury
2015 r. składałam wniosek do Mi- i Dziedzictwa Narodowego.
nisterstwa o grant na książkę ze Więcej o projekcie można
scenariuszami zajęć i na filmy. przeczytać tutaj:
miejscawspolne.wordpress.com
Dużo się wtedy mówiło o kryzysie
uchodźczym, zatonięciach, obawach, pomocy, nienawiści. Istniejące już materiały i pomoce edukacyjne chciałam uzupełnić tymi,
które sama opracowałam. Chciałam pomóc zrozumieć – dzieciom,
rodzicom, nauczycielom – co się
stało i co się dzieje nadal.
Czy książkę będzie można kupić?
IM: Jeszcze nie wiem. Bardzo
chciałabym, żeby tak się stało.

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

Ci bohaterowie to zwykli ludzie – piekarze, nauczyciele i krawcy. Sami stają
na linii ognia, bo nie mogą bezczynnie patrzeć, jak giną ich sąsiedzi. Za tę
niezwykłą odwagę zyskali nominację do Pokojowej Nagrody Nobla. Gdyby
ją otrzymali, przyznawany razem z nagrodą milion dolarów zapewniłby im
niezbędne fundusze. Niestety, nagroda przypadła komuś innemu.
Nasza wielka społeczność jest w stanie oddać Białym Hełmom
należne uznanie i zebrać fundusze, których im rozpaczliwie brakuje.
Nobel nie jest nam do tego potrzebny.
Całą zebraną kwotę przekażemy Białym Hełmom.
Dajmy nadzieję bohaterom i ich współobywatelom w potrzebie.
Wejdź na stronę: https://secure.avaaz.org/pl/white_helmets_loc/

Możesz pomóc także przez stronę Polskiej Akcji Humanitarnej:
www.pah.org.pl
• Wpłać dowolną kwotę na konto – BPH S.A.
91 1060 0076 0000 3310 0015 4960 z dopiskiem „Syria”
• Wpłać darowiznę online na stronie PAH –
jako cel darowizny wybierz „SOS Syria”
• Dołącz do Klubu PAH SOS i regularnie wspieraj działania PAH
w krajach dotkniętych kryzysami humanitarnymi –
informacje na stronie Polskiej Akcji Humanitarnej

Więcej informacji na temat uchodźców
i kryzysu migracyjnego można znaleźć tutaj:
www.uchodzcy.info.
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PODZIĘKOWANIA :) PODZIĘKOWANIA :) PODZIĘKOWANIA :) PODZIĘKOWANIA :)
Dzięki wsparciu finansowemu, gazetę Miasto Ł współtworzą z nami:
Marta Czachorowska
Piotr Świderek
Jarek Sawiuk
Bartek Biesiada
Henryk Stawicki
Agnieszka Niewiarowska
Maciej Simiński
Monika Czerska
Emilia Kolowacik
Wioletta Gawrońska
Karolina Baranowska
Monika Kamieńska
Magdalena KołaczKwiatkowska
Marta Zdanowska
Daria Kubiak
Dominika Bonisławska
Radek Biernat
Michał Gauza
Ola Musiałek
Joanna Sikorzanka
Maciej Tyczynski
Marcin Dybicki
Małgorzata Aulejtner
Eliza Gaust
Justyna Apolinarzak
Konrad Szymczak
Jan Caban
Piotr Zawłocki
Maria Nowakowska
Wiktor Siemasz
Martyna Dominiak
Arkadiusz Kostrzewski
Mariusz Wypych
Michał Gruda
Agnieszka Herzig
Emilia PrzespolewskaSzywała
Ewa Ciszewska
Przemek Górski
Aga Bomba
Marcin Kuzański
Dorota Kilańska
Ela Rutkowska
Alicja Szeligowska
Michał Sobczyk
Katarzyna Kraska
Dona Sołtysiak
Klaudia Wojciechowska
Sylwia Dębińska
Agata Kobylińska
Aloesowe Centrum Zdrowia
i Urody Monika Niżnik

Joanna Filipczak-Zaród
Szymon Iwanowski
Artur Chrzanowski
Krzysztof Kosiński
Karolina Firaza
Justyna Tomaszewska
Dominika Oliwia
Zabrocka
Piotr Kowalski
Melania Dominiak
Michał Grelewski
Honorata Dłużewska
Edyta Pietrzak
Aleksandra Chmiel
Miłośnik dziobaków
Ewa Tyszko
Nika Tarnowska
Andrzej Kaczorowski
Leszek Juszyński
Małgorzata Karp
Marcin Zaród
Barbara Michalska
Sylwester Bednarek
Jarosław Kaczorowski
Roksana Kularska Król
Majka Justyna
Jakub Jakubowski
Bartek Damian
Mielniczek
Hanna Cieslik
Wojciech Bednarek
Weronika Piestrzyńska
Marcin Barańczyk
Krzysztof Michalski
Joanna Sikorzanka
Ludmiła Anna Mielczarek
Michał Rupniewski
Agata Niewola
Alicja Małek
Aldona Pobojewska
Marta Klimanek
Kinga Karp
Ewa Hyży-Strzelecka
Łukasz Prykowski
Marzena Badziak
Wiktoria Witek
Krzysztof GolecPiotrowski
Ola Kozioł
Paulina Ciąćka
Elżbieta Andrzejczak
Piotr Statucki
Michał Wójtowski

Agata Brolik
Katarzyna Lubnauer
Καρολίνα Μουσίελακ
Michał Borowiec
Rafał Jaśkowski
Krzysztof Ruciński
Błażej Lenkowski
Dorota Mańkowska
Ewa Rożniecka
Alicja Dobiesz
Szymon Bujalski
Łukasz Biskupski
Przemek Saktura
Patrycja Szynter
Michał Koziej
Katarzyna Mikołajczyk
Joanna Baird
Ada Maksim
Katarzyna Radkowiak
Marta Zajączkowska
Izabela Krawczyńska
Milena Wicepolska
Michał Pietrakiewicz
Natalia Żuk
Joanna Szczepańska
Andrzej De Lazari
Stanislaw Zawila
Kinga Kaboom
Małgorzata Ludwicka
Martyna Maria
Aleksandra Knapik
Bożena Będzińska-Wosik
Michal Grabowski
Tomasz Piasecki
Ewa Buss
Michał Maciejak
Anna McMurphy
Anna Kronenberg
Michał Gruszecki
Dobromira Kobylińska
Justyna Lesiak
Joanna Erbel
Agnieszka Chojnacka
Wojciech Wiliński
Agnieszka Nowak
Błażej Ciarkowski
Paweł Preczyński
Monika Michałowska
Emil Ruszczyński
Ryszard Gawroński
Joanna Jędrzejczak
Milena Nowak
Ilona Majewska

Katarzyna Słoboda
Monika Stasiak
Iwona Majak
Marek Defeciński
Hanna Gill-Piątek
Jakub Piasecki
Agnieszka Grabowska
Pani Pe
Tomasz Ganicz
Michał Milczarek
Jola Konarska
Sylwia Kurzela
Marlena Kropidłowska
Marta Panak
Magdalena Glkwcz
Jacek Jedrzejczak
Estera Flieger
Alicja Karwowska
Wojciech Szymański
Sara R
Ewelina Toczek
Jarek Ogrodowski
Mateusz Pich
Anka Grzywacz
Jarosław Ploszajski
Kubiak
Marta Woźniak-Bobińska
Michał Juszczak
Piotr Jegier
Aleksander Kaczorowski
Bartosz Migas
Joanna Sokołowska
Maria Pawłowska
Tomasz Kuc
Krystian Makowski
Tomasz W. Michałowski
Dorota Rospierska
Jolanta Kwiatkowska
Zdzisław Dulas
Olga Zajkiewicz
Aleksandra Szmurlik
Julian Czurko
Andrzej Haczykowski
Marta Góral
Adam Brajter
Łukasz Pancewicz
Marcin Latko
Anna Ledwoń
Rafał Mikołajewski
Jarosław Kołodziejczyk
Marcin Górski
Anonimowi wspierający

Serdecznie dziękujemy, Kolegium gazety Miasto Ł
Dziękujemy Partnerom Miasta Ł:
Klubokawiarnia Niebostan
Fundacja Kreatywnych
Rozwiązań EduKABE
Fabryka Równości
Świetlica podwórkowa.pl
Łódzki Detal
Centrum Dialogu
im. Marka Edelmana
Łódzki Związek Głuchych
Teatr Studyjny

Teatr Powszechny
Kino BODO
Fundacja Kamila
Maćkowiaka
Stowarzyszenie Topografie
Łódzki Szlak Kobiet
Strzelnica.tv
Fundacja Edukacji
i Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego Ferso

Centrum Opus
Rada Organizacji
Pozarządowych
Łódzkie Centrum
Obywatelskie
Schronisko
na Marmurowej
Rewolucja 1905 r.
Klub Żarty Żartami

Radio Żak Politechniki
Łódzkiej
Miej Miejsce
Łódź wczoraj i dziś
Pociąg do Łodzi
Kooperatywa Spożywcza
w Łodzi
Re: Akcja w depresji
Taxi 400-400
Lapis Bis

MIASTO Ł

Osoby 60+ to ważna
część społeczeństwa
Rozmowa z Mariolą Kolasińską z Europejskiego Centrum Edukacji Społecznej
Miasto Ł: W ramach programu
ASOS realizują Państwo projekt skierowany do osób 60 plus.
Czym zajmujecie się wspólnie
z seniorami?
Mariola Kolasińska: W ramach
tego projektu rozmawiamy
o Łodzi i okolicznych miejscowościach. Osoby 60 plus wypowiadają się na temat jakości przestrzeni, która ich otacza. Wspólnie
sprawdzamy, czy jest ona przyjazna dla ich pokolenia. Zbierane na ten temat opinie i komentarze są podstawą do tworzenia
Listy Lokalnych Potrzeb Seniorów, która w formie pisemnej
trafia do lokalnych władz samorządowych. W ten sposób władze
dostają od swoich najstarszych
mieszkańców diagnozę lokalnej
przestrzeni.

z ich intelektualnego i społecznego potencjału, tracimy wszyscy.
Czy to znaczy, że społeczeństwo
zmienia się i staje się bardziej
obywatelskie?
MK: Myślę, że tak. Seniorzy,
z którymi pracujemy, bardzo
wnikliwie obserwują zachodzące zmiany, ruchy miejskie i chcą
być w nich aktywni. W tym roku
Europejskie Centrum Edukacji
Społecznej realizuje cykl szkoleniowy wzbogacony o zagad-

cja społeczna jest możliwa tylko
za pośrednictwem mediów cyfrowych, to nie mogą oni z niej
korzystać. W tej edycji projektu,
uczestniczące w nim osoby zadeklarowały swój udział w warsztacie na temat nowoczesnych technologii. Rozumieją bowiem, że bez
odpowiednich umiejętności mają
kłopot z dotarciem do informacji. Mimo to, miasto musi jednak
pamiętać, żeby umożliwić korzystanie z konsultacji, głosowań itp.
działań, również analogowo.

Czy w wyniku takiej diagnozy
coś się realnie zmienia? Władze
biorą sobie do serca te sugestie?
MK: Odnosimy niewielkie sukcesy: naprawiony przystanek, chodnik, ale to są drobiazgi. Ciągle za
mało jest rzeczywistych zmian odpowiadających na potrzeby osób
starszych.
Jakie postulaty najczęściej padają?
MK: Kiedy zaczynaliśmy realizować podobne projekty, najważniejsze były chodniki, infrastruktura, tabor miejskich autobusów
i tramwajów, czyli wszystko to, co
pozwala się wygodnie poruszać,
korzystać z przestrzeni miasta.
Teraz, zapewne dzięki remontom
i przebudowom, ta przestrzeń jest
już lepsza. Dziś ważniejsze stają
się dostępność kultury, miejsca
spotkań dla seniorów, przepływ
informacji czy sprawa wykluczenia cyfrowego. Czyli weszliśmy
na wyższy poziom. Seniorzy chcą
być pełnoprawną częścią społeczeństwa. Nie tylko wskazywać
potrzebę zmian, ale wprowadzać
je w życie, działać w grupach nieformalnych, aplikować o środki
na realizację swoich celów. To jest
zasadnicza zmiana, jaką obserwujemy. Pamiętajmy, że są to ludzie
z dużą wiedzą z różnych dziedzin,
mają więcej czasu, bo już nie pracują zawodowo. Nie korzystając

własnym gronie o tym, jak miasto powinno wyglądać. Żeby ta
opinia była słyszalna, trzeba organizować się i zrzeszać.
Osoby, które zgłosiły się do projektu przechodzą cykl warsztatów i spotkań. Jaką wiedzę zdobywają?
MK: Przede wszystkim chcemy
pokazać, gdzie jest miejsce i jaka
jest rola seniora we współczesnym świecie, w Polsce i w mieście. Jak zdobywać i skąd czer-
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Europejskie Centrum
Edukacji Społecznej
pl. Wolności 2, 91-415 Łódź
tel/fax (42) 231-31-01
e-mail:eces@eces.pl

pać informacje, co przeszkadza
w pozyskiwaniu informacji, jak
realnie uzyskać wpływ na to, co
dzieje się lokalnie. Robimy też diagnozę barier stojących na drodze
ku aktywności, również tych psychologicznych. Wiedzę zdobytą
w trakcie warsztatów wspólnie
opracowujemy tworząc diagnozę
lokalną. Opieramy ją o kryteria
Miasta Przyjaznego Starzeniu się,
rekomendowane przez Światową
Organizację Zdrowia. Następnie
konfrontujemy wyniki z konkretnymi narzędziami partycypacji
społecznej, które istnieją, i z których można i należy korzystać.
Zachęcamy do uczestniczenia
w konsultacjach społecznych i budżecie obywatelskim. Ostatnim
etapem jest szczegółowe omówienie procesu rewitalizacji. Czym
jest i jak można w nim uczestniczyć. Pomagamy w zakładaniu
organizacji, ciał doradczych, np.
Rady Seniorów, a także wspieramy przy zdobywaniu środków na
działania, wykorzystując grupy
nieformalne.
Czy od początku była odpowiednia liczba chętnych do udziału
w projekcie?
MK: Na początku był drobny kłopot, bo tematyka brzmiała niezrozumiale. Ludzie obawiali się
kontekstów politycznych, nakłaniania do udziału wyborach. Ci
jednak, którzy przyszli – zostali.
Ważne jest to, że po tych warsztatach czują się ważnym elementem społeczności i wiedzą, jak realizować swoje postulaty.

nienia związane z rewitalizacją.
Uczestnicy są żywo zainteresowani tym procesem. Wiele rzeczy się zmienia. Starsi łodzianie
coraz chętniej głosują w Budżecie Obywatelskim i częściej sami
składają wnioski. I tu wracamy
do wykluczenia cyfrowego. Wiele osób zakończyło swoją karierę
zawodową zanim komputer stał
się narzędziem właściwie każdej
pracy. Nie musiały więc nauczyć
się jego obsługi. Jeśli partycypa-

Jak Pani ocenia partycypację
starszych osób w życiu społecznym miasta?
MK: Jest lepiej, ale ciągle ich głos
jest za mało słyszalny. Zwłaszcza
że Łódź demograficznie jest miastem starzejącym się. Planując
nowe inwestycje i rozwiązania,
powinno się brać pod uwagę to,
że w tym mieście będzie mieszkać
coraz więcej starszych ludzi. Ale
seniorzy nie mogą poprzestać na
narzekaniach i rozmyślaniach we

Artykuł sponsorowany w ramach projektu „Nasza Przyjazna Przestrzeń.
Seniorzy Decydują” współfinansowanego przez MRPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014 – 2020.
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Dziennik miejski –
ładowanie trwa…

VANJA
ALIBAŠIĆ
FRANCESCO
FIORDOLIVA

Prowadzimy warsztaty dla młodzieży w szkołach, zbieramy informacje i dokumentację fotograficzną dotyczącą Łodzi,
by potem pokazać ją naszymi oczami. Będziemy organizować różne wydarzenia. Chcemy opowiedzieć mieszkańcom,
jak Łódź widzimy my – dwoje przypadkowych obcokrajowców niezwiązanych z miastem. Stąd pomysł na ten osobisty,
miejski dziennik.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Lizbona, Berlin, Madryt, Oslo,
Istambuł, Paryż, to tylko niektóre z miast w Europie, w których
każdy z nas chciałby żyć, pracować lub po prostu odwiedzić… Tak,
to prawda, że te miejsca dużo oferują. Nie znaczy to jednak, że te,

których nazwy nie przywodzą interesowanie pracą z ludźmi. Pana myśl żadnych atrakcji tury- sja do sztuki i techniki sprawiła
stycznych, nie mają w sobie nic, najpierw, że studiowałam archiby wzbudzić naszą ciekawość. I tu tekturę, a potem doprowadziła
zaczyna się nasza historia…
mnie tu, do Łodzi, gdzie realizuChoć średniowieczne przysło- ję projekt dotyczący rewitalizacji
wie głosi: Wszystkie drogi prowa- miasta. Od dawna pływam w modzą do Rzymu, w naszym przypad- rzu języków słowiańskich, więc
ku, wszystkie drogi zaprowadziły miałam pewność, że nauka polnas do Łodzi. Brzmi to trochę ko- skiego to będzie bułka z masłem…
micznie, ale taka jest prawda. Jednak byłam w błędzie. Dopóki
Nasza historia zaczęła się kilka nie wytłumaczono mi dokładnie
miesięcy temu, kiedy zdecydowa- znaczenia słów, moją ulubioną
liśmy się aplikować na wolonta- „zmyłką językową” były kierunki,
riat zagraniczny.
które zawsze wyprowadzały mnie
Mam na imię Vanja. Urodziłam na drugą stronę Łodzi.
się w czasach istnienia Jugosławii,
– Sorry Miss, where is Manufakw mieście Banja Luka, drugim co tura?
do wielkości w dzisiejszej Bośni
– Prawo, pierwsza w lewo, potem
i Hercegowinie. Przez przypadek pierwsza w prawo!
lub dzięki życiowym zbiegom oko– Oh, thank you so much!
liczności mieszkałam cztery lata
Po bośniacku „prawo” znaczy
w Bułgarii, siedem w Austrii, po- prosto, więc kiedy orientowałam
dróżując po Europie, zwiedzając się, że coś jest nie tak, pytałam:
nowe miejsca, poznając różno- Muszę iść prawo, lewo, prawo? A lurodne kultury.
dzie odpowiadali: No właśnie! Bez
Moje doświadczenie z wolonta- urazy, ale czy „no” nie powinno
riatem zaczęło się, kiedy miałam znaczyć no, nein, nie?
9 lat i uczestniczyłam w zajęciach
Dzięki tym wędrówkom, poznaartystycznych dla dzieci z wadą łam wielu ciepłych ludzi, którzy
słuchu. Oczywiście w tym wieku byli gotowi mi pomóc, kupując
nie byłam świadoma znaczenia coś do jedzenia, dając swoje wizysłowa wolontariat, ale od wcze- tówki, gdybym potrzebowała posnej młodości miałam w sobie za- mocy podczas pobytu tutaj. Raz

MIASTOGRAF.PL
CYFROWE ARCHIWUM
ŁODZIAN
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

Elektrownia K. Scheiblera. Po upadku zakładów Uniontex,
przez pewien czas w dawnej elektrowni istniała ścianka
wspinaczkowa. Po powstaniu centrum handlowego
Manufaktura, została przeniesiona tamże. 2005

starszy pan widząc moją zagubioną twarz, wsiadł ze mną do tramwaju, jechał 20 minut i zaprowadził do miejsca, którego szukałam.
Dał mi jabłko i pojechał w swoim
kierunku. Nie jest tu trudno czuć
się mile widzianym, nieprawdaż?
Mam na imię Francesco, mam
23 lata i jestem z Włoch. Studiuję
techniki komunikacji. Wszyscy
moi znajomi i przyjaciele mówią,
że jestem uzależniony od podróży.
Myślę, że to prawda. Przez ostatnie 3–4 lata bardzo dużo podróżowałem, aczkolwiek wolę być
porównywany do dziecka, które odkrywa świat przez dotykanie,
wąchanie, słuchanie i smakowanie. Dwa lata temu mieszkałem
w Rydze (studia z programu Erasmus+) i było to niesamowite doświadczenie. Poznałem kulturę,
która jest zupełnie inna niż włoska. Od tego momentu chciałem
cały czas czuć te nowe emocje.
Dlatego kilka miesięcy temu
szukałem kolejnego zagranicznego doświadczenia. Zdecydowałem się zgłosić do projektu wolontariatu zagranicznego tutaj,
w Łodzi, i przyjechałem pierwszego września. Dlaczego Łódź?
Dlaczego Polska? Dlatego, że moja
wiedza o tym kraju i mieście była

niemal zerowa. Pomału próbuję
odkryć ten nowy świat i wejść do
niego – do świata, który składa się
z innego języka, kultury i tradycji.
Pracuję przy projekcie „Rebuild
your chances”, dotyczącym rewitalizacji miasta. Ten temat fascynował mnie od początku.
Słowo rewitalizacja ma wiele
znaczeń. My skupiamy się na jej
dwóch zasadniczych aspektach:
społecznym i fizycznym. Prowadzimy warsztaty dla młodzieży
w szkołach, zbieramy informacje i dokumentację fotograficzną dotyczącą Łodzi, by potem
pokazać ją naszymi oczami. Będziemy organizować różne wydarzenia. Chcemy opowiedzieć
mieszkańcom, jak Łódź widzimy
my – dwoje przypadkowych obcokrajowców niezwiązanych z miastem. Stąd pomysł na ten osobisty,
miejski dziennik. My już jesteśmy
gotowi, a wy?
Jesteśmy w kontakcie…!

Vanja Alibašić i Francesco
Fiordoliva – Wolontariusze
europejscy z Fundacji FERSO
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Bułka z satysfakcją, raz!
Trzeci sektor jest skuteczny i niezastąpiony tam, gdzie urzędy i miasta są bezradne.
Podsuwa rozwiązania problemów, których lokalna władza nawet nie dostrzega.
Przez dziesięć lat cały trzeci
sektor wierzył, że złapał świat
za nogi. Że będzie lepiej, że warto realizować projekty, nawet na
nich nie zarabiając, bo przecież to
się kiedyś zwróci, bo przecież jak
zobaczą, co i jak robimy, to znajdą się pieniądze, blichtry i opierunki. I teraz, po tych dziesięciu
latach, kiedy powoli przestajemy
być młodzi i dobrze się zapowiadać, nagle dociera do nas, że nic
się nie zmieniło. Nie ma profesjonalnego trzeciego sektora – trzeci sektor to nadal w przekonaniu
urzędników, radnych i wielu innych hobby, które należałoby sobie uprawiać po godzinach. Czas
ucieka – dziesięć lat temu tysiąc
złotych pensji spokojnie wystar-

sięcy złotych, które już właściwie
wydałem? Zamiast tego wszystkiego powinienem znaleźć „poważną” pracę? Otóż praca w trzecim sektorze to nie zabawa. To
nie „niepoważna” praca. Jedyne
co jest niepoważne, to przekonanie, że skoro ktoś działa w stowarzyszeniu albo w fundacji, to na
pewno robi to z pasji i można
mu nie płacić wcale albo płacić
śmiesznie mało. Ile razy trafiałem do oburzonego urzędnika,
który nie potrafił zrozumieć, jakim sposobem mam zarabiać „tak
dużo” – przecież jestem społecznikiem! I dobrze wiem, że zaraz
odezwą się kolejne osoby, które
mi powiedzą: Przecież organizacje
pozarządowe to zwyczajne firmy,

gałby dzieciakom z enklaw biedy. Nikt by nawet nie zauważył
takich kwestii jak ginąca wraz
z kolejnymi seniorami historia
miasta, problemy wykluczenia
kobiet, i tysiąca innych.
Chcę zabrać głos w sprawie
trzeciego sektora, który właściwie powoli przestaje istnieć.
Jeszcze jedna anegdotka o dzisiejszej sytuacji łódzkich organizacji: Gdzie najłatwiej znaleźć łódzkiego aktywistę? Na pewno nie
w Łodzi! Pracujemy w Gorzowie,
Gdyni, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, jeździmy na Ukrainę, Litwę,
do Gruzji, Holandii, Niemiec i Hiszpanii – bo jesteśmy dobrzy w tym
co robimy. Szkoda, że nasze własne miasto tego nie widzi, szko-

czało, by przeżyć. Jak się ma lat
30 albo i więcej, nagle się okazuje,
że tysiąc złotych wystarcza mniej
więcej na nic, bo czynsz, bo telefon, bo coś do jedzenia, bo przecież chociaż weekend gdzieś poza
domem. To cholernie frustrujące. I dobrze wiem, że jak tylko
ten tekst się pojawi, usłyszę, że
marudzę, że narzekam, że „trzeba było sobie poważną pracę znaleźć”. Słyszę to niemal codziennie.
„Może przestałbyś się bawić i poszedł do pracy?”, „Musisz w końcu dorosnąć, nie można być marzycielem całe życie”. Naprawdę?
Naprawdę ktoś śmie twierdzić,
że trzeci sektor to „zabawa”? Zabawa w zarządzanie sztabem ludzi, napiętym harmonogramem?
Zabawa w pisanie po nocach raportów ze świadomością, że jak
cokolwiek odpuszczę, wisi nade
mną perspektywa zwrotu 200 ty-

które pod płaszczykiem celów statutowych nie płacą podatków, więc
nie dość że narzekam, to jeszcze
oszukuję polski system finansowy i jestem złodziejem. To także
przerabiam niemal codziennie.
To doświadczenie każdej organizacji, która ma czelność wprost
i na głos poprosić o pieniądze. Bo
przecież wiadomo, że my tylko
wyciągamy kasę nic nie robiąc.
Wiadomo, że każdy z nas ukrywa wielki dom i BMW w garażu.
Trzeci sektor jest potrzebny. Nie
mam zamiaru udowadniać jego
znaczenia w tym miejscu. Wspomnę jedynie, że bez organizacji
pozarządowych nie byłoby w Łodzi dobrej edukacji seksualnej,
nie byłoby budżetu obywatelskiego, wielu inicjatyw kulturalnych
i artystycznych, nikt nie monitorowałby działań Rady Miejskiej
i Urzędu Miasta, mało kto poma-

da, że Łódź nie potrafi wyciągnąć
wniosków z tego, co robią inne
miasta. To nie prawda, że trzeci
sektor znika wszędzie, bo nie jest
potrzebny, a jeśli działa, to jest rodzajem hobby. Nie – trzeci sektor jest skuteczny i niezastąpiony tam, gdzie urzędy i miasta są
bezradne. Podsuwa rozwiązania
problemów, których lokalna władza nawet nie dostrzega. Tymczasem w Łodzi, nawet jeśli wydaje się, że po kilku latach ciężkiej
walki ktoś w końcu pozwolił aktywistom i społecznikom zabrać
głos w imieniu reprezentowanych
przez siebie grup mieszkańców
i mieszkanek, że wreszcie mają
oni wpływ na miejską politykę, to
faktycznie – wydaje się. To prawda, że przez ostatnie trzy, cztery
lata siedzimy przy jednym stole
z pełniącymi władzę. Rzeczywiście, budżet obywatelski został

RYS. BRUNO POLIS

Mniej więcej dwa lata temu spotkałem się przy barze ze znajomym dziennikarzem. Rozmawialiśmy dość klasycznie:
– Co tam Panie w polityce?
– Ano pielęgniarki strajkują, górnicy strajkują, wszyscy właściwie
wychodzą na ulicę, by strajkować.
Potem siedzieliśmy dość długo
w milczeniu. W końcu padło pytanie, które siedziało w naszych
głowach: Może my też byśmy ogłosili strajk?
– Trzymałem tę anegdotę dość
długo w pamięci, czekając na kogoś,
kto ją doceni – powiedział dziennikarz. – Usłyszałem ją od znajomego aktywisty, którego dręczyło
to samo pytanie. Powiedział mi, że
w sumie organizacje pozarządowe
też mogłyby wyjść na ulicę i protestować… Jak jednak wyjść na ulicę,
kiedy właściwie już od dawna jest
się na ulicy? – dodał po chwili. Dwa
lata temu wydawało mi się, że to
przesada – pewnie że w trzecim
sektorze źle się dzieje, pewnie że
mogłoby być lepiej. Ale żeby od
razu tak dramatyzować? Po co
ten fatalizm?
Tego aktywisty już dawno nie
ma w Łodzi, dziennikarza nadal
czasami widuję przy barze. Sam
natomiast za chwilę wyjdę na ulicę – nie, wcale nie po to, by strajkować, wykrzyczeć swoją opinię.
Wyjdę na ulicę, bo ulica staje się
jedynym miejscem, na które jeszcze mnie stać.
Mam dziesięcioletni staż w organizacji pozarządowej. Zacząłem
od rasowego członka zwyczajnego, przez zaangażowanego członka zarządu, po cholernie dla mnie
ważną funkcję przewodniczącego. Robiłem wszystko: szukałem
pieniędzy, pisałem oferty, organizowałem festiwale, koncerty, spotkania, projekcje filmowe, tworzyłem wystawy, projekty kulturalne,
artystyczne, kampanie promocyjne, edukacyjne, koordynowałem
działania partycypacyjne i wiele,
wiele innych. To wszystko procentuje, to wszystko mam zapisane w ładnej, przejrzystej tabelce z nagłówkiem „CV”. Gdy się
jej przyglądam, to jestem z siebie zadowolony – to masa osiągnięć i zdobytych umiejętności.
I co z tego? Panie Przemku, bardzo dziękujemy za przesłanie nam
swoich dokumentów – nie możemy
jednak Pana zatrudnić, ponieważ
nie ma Pan udokumentowanego
stażu pracy.

PRZEMEK
GÓRSKI
wprowadzony do Łodzi między
innymi dlatego, że zaproponowali to aktywiści i społecznicy.
Szkoda tylko, że ten stół, przy
którym siedzimy, to nie ten sam
stół, przy którym podejmowane
są decyzje. Budżet obywatelski
wcale nie zmierza w kierunku
idei, która mu przyświeca – jest
zwykłym narzędziem PR-owym
miasta. Co z tego, że miasto potrzebuje programów edukacyjnych i działań aktywizacyjnych
czy animacyjnych dla mieszkańców i mieszkanek strefy rewitalizowanej? Po pierwsze, remonty, po drugie, Expo. Co z tego, że
Łódź ma znane w świecie imprezy i festiwale? Zróbmy w Łodzi
Transatlantyk. Przykładów jest
wiele. Każdy z nich jest kolejnym
gwoździem do trumny sektora,
biletem na pociąg dla następnej
osoby, którą z otwartymi ramionami przyjmują urzędy innych
miast w Polsce. Dyrektor łódzkiego Biura ds. Rewitalizacji cieszy
się: Łódź ma tak doskonałe kadry,
że może eksportować je na zewnątrz.
Doskonale, Panie dyrektorze – ciekawe skąd Łódź będzie czerpać,
gdy już wszystkich wyeksportuje? Skąd Łódź planuje wziąć specjalistów od życia społecznego, jeżeli nadal świadectwo pracy jest
w wielu przypadkach podstawowym kryterium ich oceny?
Lubię to, co robię. Dlatego chowam CV w głęboki folder w najdalszym rogu pulpitu na swoim
komputerze i na razie nie zamierzam go wysyłać. Smarowanie suchej bułki czystą satysfakcją powoli mi się nudzi i nie ukrywam,
że wolałbym chociaż pasztet. Ale
poczekam jeszcze trochę. Poczekam, bo jestem ciekaw, nie tego
czy, a kiedy trzeci sektor rozliczy
obecnie rządzących. Chcę zobaczyć, czy oni odkryją, że bez organizacji pozarządowych po
swojej stronie mogą w którymś
momencie bardzo dużo stracić.
Czego Państwu i sobie nie życzę.

Przemek Górski – Łodzianin,
aktywista, copywriter. Socjolog
z wykształcenia, celebryta
z aspiracji. Od 10 lat związany
ze Stowarzyszeniem Topografie.
Prowadzi konsultacje społeczne,
koordynuje kampanie promocyjne
i edukacyjne.
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Bariera potencjału

RADOSŁAW
WILCZEK

Sądzę, że narobimy dużego kłopotu, jeżeli nie doprowadzimy do upadku naszej cywilizacji. To nie błąd redaktorski.
Powtarzam, nasza cywilizacja powinna przestać się rozwijać. Wniosek wyciągam wspominając wykłady nauczycieli,
którzy wbijali w głowy studentów Politechniki Łódzkiej wiedzę, wydawałoby się nikomu do niczego niepotrzebną.
Straszenie końcem świata ma
długą i bogatą tradycję. Co kilka
dni dowiadujemy się, że roztopią
się lodowce albo odwrotnie – Ziemia całkowicie zamarznie. Może
też być tak, że w dacie kalendarzowej spotka się kilka takich
samych cyfr. Takie zestawienie
to niechybny koniec Świata. Co
prawda ostateczny i absolutny
kres naszego jestestwa z przełomu tysiącleci czy dwunastego
grudnia 2012 roku nie nastąpił,
ale może 12.12.2112 wypali?
Pozwolę sobie postraszyć zupełnie przeciwnym argumentem.
Jak tak dalej pójdzie i nasza nauka dalej będzie się rozwijała z dotychczasową progresją, to rozwalimy nie tylko Matkę Ziemię, ale
pewnie cały Wszechświat.
Poważnie! Sądzę, że narobimy
dużego kłopotu, jeżeli nie doprowadzimy do upadku naszej cywilizacji. To nie błąd redaktorski.
Powtarzam, nasza cywilizacja
powinna przestać się rozwijać.
Wniosek wyciągam wspominając wykłady nauczycieli, którzy
wbijali w głowy studentów Poli-

techniki Łódzkiej wiedzę, wydawałoby się nikomu do niczego
niepotrzebną.
Przypomnijmy sobie główną zasadę, od której trzeba było
zacząć odpowiedź z dowolnego
przedmiotu: dlaczego jakieś zjawisko zachodzi? Odpowiedź: dla
zmniejszenia energii – już dawało tróję na szynach. I to jest absolutna prawda. Wszystko, co nas
otacza, dąży do obniżenia energii. Kubek spadający ze stołu czy
dziecko robiące bęc na chodniku
obniżają energię potencjalną. Rower bez pedałowania czy nie kopnięta piłka na którymś z łódzkich
trzecioligowych stadionów zastygną w bezruchu, czyli pozbędą się
energii kinetycznej. Nie ogrzewany czajnik ostygnie, a nie zasilana lampa zgaśnie. Wszystko, co
nie jest napędzane energią z zewnątrz, zatrzyma się, uspokoi,
uśnie, a może i umrze.
Skąd więc wyjątki potwierdzające tę regułę? Pierwszy każe
wodzie płynąć do góry. Dzieje się
tak wtedy, kiedy ściągamy wężykiem płyn z balonu. Może to być

woda, choć częściej bywa wino,
ale chodzi o wytłumaczenie zjawiska. Sumarycznie całość traci
energię, ale najpierw ciecz podnosi się aż do granicy wyznaczonej
przez szyjkę naczynia, a dopiero
potem opada aż do kieliszka czy
karafki stojącej poniżej poziomu
płynu Bachusa w balonie. Brzeg
szyjki naczynia stanowi tytułową barierę potencjału.
Przy okazji, swego czasu ta fenomenalna w swej
prostocie zasada pozwoliła
naszym naukowcom z Uniwerku przy Pomorskiej [Wydział Fizyki i Informatyki
Stosowanej Uniwersytetu
Łódzkiego – przyp. red.] zbudować jeden z pierwszych
na świecie mikroskopów
tunelowych. Jakby ktoś
nie wiedział, to taka maszyna, z której są wystrzeliwane elektrony, mimo tego
że niby nie mają siły opuścić macierzystego urządzenia.
Te elektrony pokonują barierę
dlatego, że po jej przekroczeniu
osiągają błogi stan odpoczynku
w poczuciu bardzo niskiej energii, a my wykorzystując małych leniuszków mamy podgląd w skali
nano.
Teraz mogę wrócić do sedna
moich przemyśleń.
Jeżeli człowiek jest szczytowym
osiągnięciem życia na naszej planecie, a życie jest bardzo energochłonnym zjawiskiem, to biorąc
pod uwagę nasze marnotrawstwo
energii coś może być na rzeczy.
Może natura stworzyła życie,
żeby powstała tak zwana istota inteligentna? Żeby ta istota w toku
swoich działań wyprodukowała bomby atomowe, wodorowe,
neutronowe itd.? A potem zaczęła
bawić się w tworzenie ośrodków
badawczych o mocy CERN-u [Europejska Organizacja Badań Jądrowych – przyp. red.] i wyprodukowała małą Czarną Dziurę, albo
coś jeszcze ciekawszego?
Pytania takie zadaję sobie od
lat, ponieważ doskonale wiem, ile
my, to jest ludzkość, wydajemy na
zbudowanie czystej elektrowni
termojądrowej, a ile przeznaczamy na zbrojenia, łącznie z brudną
bombą jądrową. Niestety druga
z opisanych sum jest wiele tysięcy
razy większa od pierwszej.

Pytam siebie w myślach także
o to, czy aby na pewno wielkie wymierania w prehistorii były spowodowane uderzeniami komet
w naszą planetę? A może były już
takie próby i na przykład 65 milionów lat temu powstała inteligencja gadów, które odkryły bombę lepszą od atomowej? W końcu
za 65 milionów lat, po nas też nie

bawek” do bomby atomowej jest
taka, jak atomówki do maczugi
troglodyty.
Wspomniane wcześniej gmeranie przy mikro czarnych dziurach
w CERN, to odrobina igrania z…
No właśnie, z czym?
Mądrzy mówią, że policzyli i na
pewno tak małe czarne dziury
wyparują. A co, jeśli pomylili się
w tych obliczeniach?
Na pocieszenie powiem,
że jest kilka rozwiązań. Po
pierwsze, Mądrzy opanują
się i przestaną grzebać, dopóki wszystkiego poważnie nie sprawdzą. Nie wierzę w taki rozwój wypadków,
ale jest drugie rozwiązanie.
Może czarna dziura połknie
naszą planetę, a jeżeli tak, to
nawet tego nie zauważymy,
bo stanie się to w ułamku sekundy. Po prostu pomiędzy
FOT. CC0 LICENSE
Marsem i Wenus nagle stanie się pusto.
będzie najmniejszego śladu. JeNo i trzecia droga, będziemy dażeli tak jest, to im dłużej się roz- lej babrolić i szukać coraz głębiej
wijamy, tym wyższą barierę po- w atomie, używając coraz bardziej
tencjału będziemy mogli pokonać. energetycznych metod. DojdzieZ wszystkich książek do historii my do punktu, w którym nastąwynika, że jeśli będziemy mogli pi kolaps czasoprzestrzeni, czym
pokonać, to pokonamy, a więc py- doprowadzimy do odwrotności
tanie brzmi: jak bardzo możemy Wielkiego Wybuchu, a więc stanapsocić?
nu najniższej, bo zerowej energii
Nieszczęście w Hiroszimie to Wszechświata.
ledwie kichnięcie w porównaniu
Obym się mylił mówiąc, że naz wynalazkiem Rosjan z 1961 roku, tura przez ostatnie cztery i pół
kiedy 27-mio tonowa Car-bom- miliarda lat, na trzeciej skalistej
ba spowodowała wyparowanie planecie przy średniej wielkości
kilku wysp z archipelagu Nowej gwieździe zwanej Słońcem, na
Ziemi, a fala sejsmiczna trzykrot- obrzeżach zupełnie przeciętnej
nie obiegła powierzchnię plane- galaktyki zwanej Drogą Mleczną
ty. W 39 nanosekund wybuchło zainwestowała w łańcuch ener10 razy więcej niż w czasie całej gochłonnych wydarzeń, by móc
drugiej wojny światowej. Gdyby wreszcie odpocząć w niebycie.
ktoś chciał wykorzystać tę energię
Jeżeli taki koniec Wszechświado opalania, to stojąc 100 km od ta na razie nie nastąpi, to w naczterokilometrowej kuli ognia do- stępnym felietonie naukowym
znałby oparzeń 3-ego stopnia. Na spróbuję nie straszyć.
szczęście bomba była ruskim nieW końcu halloween już za nami,
wybuchem i eksplodowała tylko a wiosenne dziady dopiero za pół
jej część. Gdyby odpaliło wszyst- roku.
ko, o czym marzył Nikita ChruszMam potencjał, nie boję się baczow, mógłbym być na innym ka- rier, czego i Państwu serdecznie
wałku Ziemi niż czytelnicy, i nici życzę.
z artykułu.
Teraz kombinujemy nie tylko
przy cząstkach, z których składaRadosław Wilczek – zajmuje się
ją się atomy, ale przy kwarkach,
motoryzacją, techniką i nauką.
czyli częściach, z których skła- W Radiu Łódź prowadzi magazyny
dają się części atomów. Różnica naukowe i techniczne: „Szkiełko
w mocy niszczącej nowych „za- i Oko” oraz „Historię Wynalazku”.
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Zula –

bojowniczka

POMÓŻ ZMIENIĆ
SCHRONISKO DLA
ZWIERZĄT W ŁODZI
JOANNA
SIKORZANKA

Od 1927 roku związana z PPS-Lewicą, kierowała Wydziałem
Kobiecym tej partii w Łodzi. Za swą działalność wielokrotnie
aresztowana i więziona, w zakładach karnych spędziła około
10 lat, m.in. w więzieniu w Fordonie pod Bydgoszczą, skąd
wyszła w 1939 roku i powróciła do rodzinnego miasta.
Ma na Bałutach swoją ulicę, dosyć niezwykłą, zakręcającą fantazyjnie w kierunku Parku Staromiejskiego, zwanego Parkiem
Śledzia, gdzie od ponad dwudziestu lat stoi Pomnik Dekalogu. Przy
ulicy znajduje się szkoła podstawowa, XIII Liceum Ogólnokształcące, przychodnia i sklep Ski-Serwis. Na tabliczkach z nazwiskiem
patrona widnieje napis: Zula Pacanowska. Nic więcej. Zapytane
przeze mnie osoby nie wiedziały, kim była. Tylko jeden starszy
pan przypomniał sobie, że to postać związana z łódzkim gettem.
Naprawdę nazywała się Rachela Lea (Róża) Pacanowska. Urodziła się w Łodzi w żydowskiej rodzinie inteligenckiej, była córką
kupca Pinkusa i Hejndli z Gajzlerów. Uczęszczała do znanego
łódzkiego Gimnazjum Zofii Pętkowskiej i Wiktorii Macińskiej
mieszczącego się przy ulicy Wólczańskiej 55. W szkole, kierującej
się zasadą ad maiorem Dei et patriae gloriam, odebrała staranne
wychowanie – pozwoliło jej potem
na pracę w charakterze prywatnej nauczycielki języków obcych.
Interesowała się teatrem i próbowała swych sił na scenie. Zachęcił ją do tego poeta i dramaturg
Witold Wandurski, który był częstym gościem w jej domu. W 1923
roku zapisała się do prowadzonej
przez niego amatorskiej szkoły
przy Teatrze Miejskim w Łodzi
(przy ulicy Cegielnianej), i występowała na Scenie Robotniczej
m.in. w Tkaczach Hauptamana
i Śmierci na gruszy Wandurskiego. Działała także w ZHP, założyła
harcerską drużynę Junaków, do
której należała młodzież robotnicza. W 1925 roku – prawdopodobnie pod wpływem Wandurskiego,
działacza Komunistycznej Partii Robotniczej Polski – wstąpiła
do Komunistycznej Partii Polski.
Pracowała również w Stowarzyszeniu Wolnomyślicieli Polskich,
gdzie opiekowała się założonym
przez siebie Kołem Kobiet. Przyjęła pseudonimy: Zula, Ziula, Janka.

Od 1927 roku związana z PPS-Lewicą, kierowała Wydziałem Kobiecym tej partii w Łodzi. Za swą
działalność wielokrotnie aresztowana i więziona, w zakładach karnych spędziła około 10 lat, m.in.
w więzieniu w Fordonie pod Bydgoszczą, skąd wyszła w 1939 roku
i powróciła do rodzinnego miasta. Jest autorką Pieśni o Łodzi:
Łódź, miasto czerwonych kominów
Łódź, walki czerwonej jak krew,
Łódź, roku piątego, barykad
wśród dymu,
Łódź znowu powstaje na zew.
Strajk dudni ulicą,
Już pędzi konnica,
W powietrzu świst kul,
Kamieni grad.
zajblerzy, poznańscy i Wimy
W mur Gdańskiej uderzym u krat.
Gdy milkną syreny i głuchną
motory,
Łódź kuje nowy nasz ład.
Strajk dudni ulicą…
Pieśń tę śpiewano na melodię z filmu Petersburskie noce. Jak
podają źródła, Zula napisała ją
w łódzkim więzieniu, prawdopodobnie tym przy ulicy Gdańskiej.
W 1940 roku Rachela, już wtedy
Pacanowska-Krengel, wraz z matką i 14-letnią córką (pochodzącą
ze związku z działaczem komunistycznym Szulimem Krengelem
vel Kręgielem) została zamknięta w łódzkim getcie. Tam wznowiła działalność polityczną, była
współzałożycielką tajnej Organizacji Antyfaszystowskiej – Lewicy Związkowej, w której kierowała pracą kulturalno-oświatową;
w piwnicy jej domu powstała nielegalna biblioteka. Dawid Sierakowiak, autor Dziennika pisanego
w getcie, w maju 1941 roku zanotował: Byłem na (…) akademii
pierwszomajowej. Przemawiała
tow. Ziula Krengiel, która we wspaniałym referacie omówiła znaczenie święta 1 Maja (…) i wskazała
na konieczność wytrwania i przetrwania getta w gotowości do czynu i działania.
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We wrześniu 1942 roku w getcie została przeprowadzona tzw.
wielka szpera, podczas której
wywieziono do obozu zagłady
w Chełmnie nad Nerem około 15
tys. osób. Wśród nich znalazła się
Zula Pacanowska. Prawdopodobnie padła ofiarą polityki Chaima
Rumkowskiego, Przełożonego
Starszeństwa Żydów, który wykorzystywał deportacje do likwidacji niepożądanych elementów
w getcie. Według niektórych źródeł, w chwili wysiedlania chora
na tyfus Zula przebywała w punkcie zbornym, gdzie już po likwidacji szpitali gromadzono chorych
przed wywózką. Według innych,
pracowała tam jako sanitariuszka
i zdecydowała, że nie opuści swoich podopiecznych i dobrowolnie
pojechała z nimi na śmierć.
Po wojnie, w 1958 roku, została
odznaczona Orderem Sztandaru
Pracy, zaś jej imieniem nazwano
jedną z bałuckich ulic znajdującą się na terenie dawnego getta.
Do dziś stoją tam domy, które zamieszkiwali wówczas Żydzi. Być
może w jednym z nich przebywała także z matką i córką Rachela
Lea Pacanowska, pseudonim Zula.
Niestety, nie udało mi się odnaleźć adresu ani żadnego jej zdjęcia. Pozostają tylko tabliczki na
murze z napisem Zula Pacanowska. Czy przetrwają?
Piśmiennictwo dostępne pod
artykułem na stronie Łódzkiej
Gazety Społecznej – Miasto Ł:
http://lodzkagazeta.pl/

Joanna Sikorzanka – dziennikarka
od 35 lat związana z Radiem Łódź;
absolwentka polonistyki (UŁ)
i dziennikarstwa (UW); autorka
audycji literackich i reportaży;
laureatka wielu konkursów na
reportaż, nominowana do Prix
Europa za „Limankę na koniec
wieku” (2001) i zdobywczyni
Grand PiK za artystyczną formę
radiową „Ta nasza młodość”
(2009); publikuje felietony z cyklu
„Piszę, więc jestem” na portalu RŁ;
drukowała w Polityce, Midraszu
i Arteriach.

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.

FILIP

Filip spędza właśnie drugą
zimę w schronisku.
Jak to jest?
Zimno, mokro, zimno, mokro…
Trudno powiedzieć, dlaczego nikt go
nie chce. Ładny – trochę jamnik, trochę
posokowiec z domieszką charta.
Jest starszym psem, miłym, radosnym,
nie sprawia kłopotów. Dobry towarzysz
zimowych wieczorów, przyjaciel najlepszy.
Czas wybrać się po Filipa do schroniska.
Może ktoś z czytelników Miasta Ł?
WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ
POD NUMEREM TELEFONU

42 656 78 42

www.schronisko-lodz.pl

lewa strona talerza

MICHAŁ KWIATKOWSKI

FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA
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Korzenie,

czyli wszyscy byliśmy kiedyś Wege
Idąc do Korzeni, nastawiłem się na zjedzenie większego obiadu, dlatego postanowiłem
zmierzyć się od razu z daniami głównymi. W tym miesiącu w ofercie były Kofta rybna,
Bitki z seitanu i Stirfry. Nie jestem aż tak obeznany z kuchnią wegańską, więc musiałem
szybko wyguglować, co będę jadł.
Podobno organizm ludzki nie
jest przystosowany do jedzenia
i trawienia mięsa. Nawet nasze
zęby z rachitycznymi siekaczami świadczą o tym, że bliżej nam
do spokojnych krów niż mięsożernych wilków. Jednak niedobory zielonego pożywienia zmusiły
wiele koczowniczych plemion do
„przerzucenia” się na mięso, które szybko stało się podstawą ich
diety. Tyle historii. A jak jest dziś?
Niestety mięso produkowane
na skalę przemysłową w niczym
nie przypomina tego, które jedli
nasi pradziadowie. Dziś faszerowane jest dużą ilością chemii
i antybiotyków, a zwierzęta cierpią potworne męczarnie podczas
transportu i w ubojniach.
Mając to w świadomości, coraz
częściej zastanawiam się: a może
by tak sięgnąć do korzeni?

Na szczęście w Łodzi nie brakuje restauracji wyspecjalizowanych w kuchni wegetariańskiej
czy wegańskiej. Do jednej z nich
pojechałem w towarzystwie Ani
Jurek, która namawiała mnie na
wizytę w tym miejscu już od jakiegoś czasu.
„Piotrkowska 217” powoli, acz
stanowczo staje się ważnym kulinarnym punktem na mapie Łodzi.
Kiedyś już opisywałem Wam ciekawą historię tego pasażu, więc
nie będę się powtarzał, tym bardziej że archiwalne numery gazety możecie znaleźć w całości
na naszej stronie www.lodzkagazeta.pl
Co jakiś czas otwiera się w tym
miejscu kolejny ciekawy lokal.
Tym razem jest to restauracja
wegańska Korzenie. Ta całkiem
spora, utrzymana w surowym, fa-

FOT. MICHAŁ KWIATKOWSKI

tatar roślinny, który zachwalała
spotkana w restauracji koleżanka.
Ania zauważyła, że w Korzeniach wszystko ma nietuzinkowy smak, który zaskakuje i zachęca do wegańskiej diety.
Mnie spodobało się tam tak bardzo, że następnego dnia poszedłem na pizzę. Tak tak, wegańską
pizzę. Wszystkie dania smakowały mi bardzo, ale o pizzy i jej smaku mógłbym pisać jeszcze długo.
Cieniutkie ciasto, idealnie grillowane boczniaki, tempeh i zielone liście rukoli sprawiły, że była
to jedna z lepszych pizz jakie jadłem w życiu.
Ceny w Korzeniach są umiarkowane. Za danie główne i pizzę zapłacimy 21 zł. Przystawki to
koszt 16 zł.
Razem z Anią spróbowaliśmy
jeszcze deser – ciasto Banoffee.
Okazało się słodkim, bananowym
przysmakiem, w którym role drugoplanowe zagrały figi i orzechy.
Muszę przyznać, że ciacho zjedzone w towarzystwie zielonej herbaty (i Ani, oczywiście), to idealne zakończenie wegańskiej uczty.
Jak zwykle po zjedzeniu bezmięsnego posiłku czułem, że zrobiłem dla swojego organizmu coś
dobrego. A wizyta w Korzeniach
była moim kolejnym krokiem do
całkowitego porzucenia mięsnych
potraw.

brycznym stylu jadłodajnia ofe- wione smakuje naprawdę wyborruje potrawy bez mięsa i produk- nie… ale trzeba się do niego trochę
tów pochodzenia zwierzęcego. przekonać i przyzwyczaić.
W środku jest dużo miejsca, kąDanie to przygotowane w Kocik dla maluchów i obszerne stoły, rzeniach bardziej niż inne przyprzy których może usiąść więk- pominało tradycyjny polski obiad.
sza rodzina.
Na talerzu była kasza, buraczki
Jedzenie zamawiamy przy du- i wspomniane bitki z seitanu.
żym barze, za którym na ścianie Wszystko to smakowite i aromawisi tablica z menu. Co ciekawe, tyczne. Co ważne, posiłki podawajadłospis zmienia się co miesiąc, ne tutaj mają idealną temperatuwięc idąc do Korzeni na przykład rę. Ani za gorące, ani za zimne.
w styczniu, będziecie mogli zjeść
Kiedy już pochłonąłem bitki,
coś zupełnie innego niż to, co opi- zabrałem się za moją Koftę rybsałem w tej recenzji.
ną. Spodobało mi się połączenie
Jak przystało na dobrą wegań- dwóch nazw, które raczej nie paską restaurację w menu królują sują do diety wegan. Po pierwsze,
warzywa, kasza bul gur, tempeh Kofta jest robiona najczęściej
i tofu. Dania są interesująco skom- z mielonego mięsa. Po drugie, weponowane i bardzo estetycznie po- ganie nie jedzą ryb. Oczywiście
dane. Idąc do Korzeni, nastawiłem ta, którą delektowałem się w Kosię na zjedzenie większego obia- rzeniach była przygotowana z wadu, dlatego postanowiłem zmie- rzyw, a jedynie doprawiona tak
rzyć się od razu z daniami głów- jak potrawy z ryb. Dwa kotlety
nymi. W tym miesiącu w ofercie „rybne” leżały w delikatnym sobyły Kofta rybna, Bitki z seitanu sie z bakłażana, a dodatkami okai Stirfry. Nie jestem aż tak obe- zały się pyszna kasza i sałatka ze
znany z kuchnią wegańską, więc świeżych liści szpinaku, jabłka
musiałem szybko wyguglować, i selera. Wszystko było dobre, ale
co będę jadł.
najbardziej smakowała mi sałatMichał Kwiatkowski – łódzki
Najciekawsze wydały mi się ka – takie połączenie w jednym dziennikarz, DJ i freelancer,
Bitki z seitanu. Seitan to tzw. chiń- daniu spotkałem po raz pierwszy. w gazecie odpowiada za Kamerę
skie mięso, które z mięsem nie ma Podobno wart zjedzenia jest też Miasta Ł.
nic wspólnego. Tak naprawdę to
bogata w białko masa z mąki. Seitan jest polecany szczególnie poNasi przyjaciele z gazety WOZ Die Wochenzeitung
czątkującym wegetarianom, gdyż
też postanowili nas wesprzeć. Wykupili u nas
dostarcza organizmowi niezbędreklamę, w ramach której zachęcają:
ne ilości białka, a jednocześnie
Miej
swoje zdanie.
wyglądem przypomina mięso.
Mięso Buddy (bo tak też nazywa
www.woz.ch
się często seitan) dobrze przypra-
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kaprawym okiem zgreda

Co by tu jeszcze spieprzyć,
Panowie (i Panie)
KODowcy! Kobiety z wieszakami! Nauczyciele! Pielęgniarki i inny wrogi elemencie! Nie będziecie
już wszczynać burd, szczuć, obijać bezkarnie innych, słusznych, patriotycznych demonstrantów.
Wodzu! Ojcze Narodu – Prawy
i Sprawiedliwy! W trosce o Ciebie,
o Zmianę, która Dobrą jest i ku
chwale naszej Partii uprzejmie donoszę: Kolega z pracy mówi, że go
nap… w krzyżu, czym zapewne obraża wielu posiadaczy jedynie słusznych uczuć. Nauczycielka wnuczki
twierdzi, że Arab też człowiek, więc
podważa Twoje Nauczanie. Córka
znajomej współpracuje z przestępcą za pomocą kontaktów intymnych. Nie wiem, co ukradł, ale jest
z PO. Jego ojciec nie ogląda wiadomości w TVP, a matka jest zwolenniczką obowiązkowej aborcji i łyka
pastylki do zabijania dzieci. Siostra
ukrywa Gendera i sieje zgorszenie.
U sąsiada wisi portret Wałęsy z Piniorem w tle. Jak przyjdą o szóstej,
niech nie pomylą drzwi – niedawno wstawiłem nowe. Sąsiad mieszka pod trzynastym. Pragnę dodać,
że jeśli tylko jestem godzien, z radością wstąpię w szeregi. Nie ustanę
w walce o prawdę wskazaną przez
Ciebie, Wodzu. A w naszej klatce tylko ja regularnie bijam żonę, chroniąc naszą tradycję i wartości uznawane w Polsce za ważne.
Ten przykładowy list motywacyjny proszę sobie szybko przyswoić, zanim będzie za późno.
Zmiana postępuje błyskawicznie. Jak wiemy, jest dobra, więc
sumienie nie pogryzie. A gdyby
chciało, wprowadzi się klauzulę.
Do dzieła! Kto się załapie, ten wygrany. Kto nie pojmuje istoty rewolucji – przepadł. Ofiary są nieuniknione.
A dzieje się, dzieje! Polowanie
z nagonką trwa. Dotarło już do
Łodzi. Myśliwi z koła łowieckiego
Prezes i spółka chcą odstrzelić prezydent Zdanowską. Ponieważ to
polowanie polityczne i demokratyczne, nie można tak po prostu –
z dwururki. Trzeba polować w ramach prawa i sprawiedliwości.
Hakami, insynuacjami i Ziobrem.
Kurski świetnie aportuje. Prze-

świetlili Hankę lepiej niż gruźlika
w rentgenie. Znaleźli coś? A jakże, przecież to doświadczeni fachowcy.
Odkryli, że przed wielu laty, zanim jeszcze została prezydentem,
wspólnie z partnerem wzięli kredyt w banku. Kredyt spłacili, ale
go rzekomo wyłudzili. Działali
na szkodę banku. Spłacili, więc
bank nie stracił. Czy wyłudzili?
A kto to wie? Sąd ustali. Ale afera
jest. I o to chodziło. Kodeks karny nie przewiduje kary, gdy szkoda (jeśli była) została naprawiona przed wniesieniem sprawy do
sądu. A na pewno jeszcze wczoraj nie przewidywał. Więc po co
to wszystko? Niedługo wybory,
a Zdanowska z PO. Przy tej okazji dobra wiadomość dla łodzian.
Można mieć, i ja mam, wiele zastrzeżeń do Zdanowskiej. Można jej wypomnieć sporo błędów,
co zresztą czynimy co jakiś czas
w Mieście Ł. Ale skoro eksperci
Ziobry nic nie znaleźli w jej działalności publicznej i musieli gmerać w dawnym, prywatnym życiu, to możemy domniemywać, że
mamy w Łodzi uczciwą prezydent.

Pozostałe informacje
z frontu
Kolejne grupy społeczne dołączają do koalicji wrogów narodu.
Przestępcze szeregi zwarli przedsiębiorcy. By zaszkodzić PiSowi,
przestali inwestować i śpią na kasie. Spisek wykrył prezes.

Zagrażają Ojczyźnie organizacje pozarządowe. Złodziejstwo, pazerność, życie ponad stan (czyli
minimum egzystencji), wykorzystywanie państwowych (naszych) pieniędzy do działań, których władza nie popiera, to ich
chleb powszedni. By niecny proceder ukrócić, powstaje centrum
budowania społeczeństwa obywatelskiego. Będzie oczywiście narodowe, jak wszystko. Przecież naród i społeczeństwo to synonimy,
nieprawdaż? W słowniku się poprawi. Tak więc rząd będzie budował społeczeństwo obywatelskie poprzez finansowanie tych
organizacji, które pasują do obrazka. Zazwyczaj świętego. Niektórzy myśleli, że społeczeństwo
obywatelskie budują sami obywatele, bo oni najlepiej wiedzą, czego im trzeba. Rząd ma nie przeszkadzać. Ech, naiwność.
Polscy wynalazcy przywieźli
w tym roku worek medali z Targów Innowacji w Brukseli. Co
prawda pierwszy raz od 24 lat nie
otrzymali rządowego dofinansowania, ale jest też dobra wiadomość – rząd stawia na innowacyjność. A pieniędzy dla wszystkich
nie wystarczy. Ojciec, Dyrektor,
redaktor, redemptorysta Rydzyk
chapnął już w tym roku 30 milionów z różnych dotacji. Ale on
jest nadzwyczaj innowacyjny. Niedawno przybito mu do sutanny
Orła Straży Ochrony Kolei. Zapewne w podzięce za modlitwę w intencji bezpieczeństwa podróżnych.

Skończą się wreszcie bójki
i prowokacje w trakcie manifestacji. KODowcy! Kobiety z wieszakami! Nauczyciele! Pielęgniarki i inny wrogi elemencie!
Nie będziecie już wszczynać burd,
szczuć, obijać bezkarnie innych,
słusznych, patriotycznych demonstrantów. Koniec z obrażaniem uczuć i moralności radiomaryjnej. Ma być tak: Żeby wasz
śmieszny tłumek mógł podreptać
po mieście i pokrzyczeć, musicie
zaklepać termin na trzy lata do
przodu. Który jest już zajęty. No,
może wolny, ale pierwszeństwo
mają manifestacje popierające
co należy i życzące śmierci komu
należy. W święta państwowe i kościelne (prawie to samo) – też odpada. Rezerwujcie 30 lutego.
Projekt nosi wszelkie cechy prawa stanu wyjątkowego – stwierdził
Sąd Najwyższy. Co tam, nie jest
on znowu taki najwyższy, ten sąd.
Polska delegacja wróciła z W.
Brytanii. Ale mogła nie wrócić. Na
szczęście pilot nie zgodził się lecieć przeciążonym samolotem. Teraz pewnie go zwolnią, ale wszyscy żyją. Powinno być śledztwo,
tylko chyba nie bardzo wiadomo,
jak powiązać z tym incydentem
Tuska i Królową Angielską.
Posłanka Beata Mateusiak-Pielucha obejrzała film Wołyń. Zamiast w ciszy i spokoju przemyśleć, co widziała, nie wiedzieć
czemu wysmażyła na portalu
wPolityce.pl tekst. Napisała miedzy innymi to:

PA RT N E R Z Y

Powinniśmy wymagać od ateistów, prawosławnych czy muzułmanów oświadczeń, że znają i zobowiązują się w pełni respektować
polską Konstytucję i wartości uznawane w Polsce za ważne. Niespełnianie tych wymogów powinno być
jednoznacznym powodem do deportacji. Internauci, politycy opozycji
i wszelkiej maści spece od krytyki
zawodowej i amatorskiej eksplodowali. Rozpaleni do białości
dyskutują: Czy Pielucha miała na
myśli deportację cudzoziemców, czy
wszystkich niewiernych? Dokąd? Na
jakich zasadach? A przecież najbardziej kuriozalne, dyskryminujące
i zwyczajnie głupie jest wcześniejsze zdanie. Pani posłanka mówi
nam wprost: wszyscy poza katolikami są podejrzani, niegodni zaufania i niemoralni. Tylko katolik
będzie przestrzegał Konstytucji,
bo on tę prawość ma objawioną.
Jak Prezes, Prezydent i dworzanie.
O wartościach uznawanych
w Polsce za ważne nie wspomnę.
No bo jakich i przez kogo uznawanych?
Prawie każdy polityk, jeśli już
wypowie się publicznie, musi
grzmotnąć jakąś bzdurę. Ale PiS
sprawia wrażenie, że ta cecha jest
najważniejszym kryterium przynależności. Słuchając ich od ponad roku, byłem pewien, że najgłupsze już zostało powiedziane.
Aż do chwili, gdy Beata Pielucha
nie skorzystała z okazji, żeby siedzieć cicho.
Nigdy nie powiem nigdy.

