
Jeśli rodzic otrzyma informację, że dziecko jest głuche, lekarz od razu powinien powiedzieć: Człowieku, 
ucz się języka migowego. To będzie dla twojego dziecka najlepsze. Będziesz z nim prowadził normalną, 
bogatą, głęboką komunikację. Będziecie się kochać, kłócić, rozmawiać o tym, co się wydarzyło w szkole, 
o wszystkim. – z Piotrem Kowalskim z Łódzkiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych  
rozmawia Anna Jurek.

Anna Jurek: Czego osoby słyszące 
nie wiedzą o osobach głuchych?
Piotr Kowalski: Nie wiedzą, że 
dla osób głuchych to nie brak 
słuchu jest najdotkliwszy. Więk-
szym problemem jest to, że język 
polski jest dla nich językiem ob-
cym. Przeciętny Kowalski myśli 
sobie tak: Eee tam, to żadna spra-
wa być głuchym. Wszystko można 
przeczytać i spokojnie funkcjono-
wać w społeczeństwie. Ja też tak my-
ślałem, kiedy przychodziłem do 
pracy w Polskim Związku Głu-
chych. Rzeczywistość jest oczy-

wiście bardziej skomplikowana. 
Są osoby głuche, które doskona-
le nauczyły się języka polskiego 
i dobrze sobie z nim radzą – czy-
tają gazety, książki itd. Ale jest 
też duża grupa osób, które nie 
znają polskiego w wystarczają-
cym stopniu. Przeciętnie, po za-
kończeniu edukacji na poziomie 
ponadgimnazjalnym, czyli po 11 
latach nauki, znają język polski 
na poziomie średnio zaawanso-
wanym. Głusi mają szczególnie 
utrudniony dostęp do informacji. 
Nie docierają do nich informacje 

dźwiękowe, jak choćby wiadomo-
ści telewizyjne czy radiowe. W te-
lewizji nie ma tłumaczenia na ję-
zyk migowy i jest bardzo mało 
napisów. Trzeba też pamiętać, że 
duża część drukowanej wiedzy 
jest bezużyteczna dla osób, któ-
re nie czytają. Wiele materiałów 
dla głuchych jest przedstawio-
nych w wersji uproszczonej, co 
nie oddaje złożoności przekazy-
wanych treści. Zamknijcie oczy, 
przenieście się do kraju, którego 
język dopiero poznaliście, i spró-
bujcie zorientować się w życiu 

politycznym tego kraju, w zasa-
dach, które nim rządzą lub za-
łatwić coś w urzędzie. To będzie 
bardzo trudne.

Ile osób głuchych jest w Polsce?
PK: Mamy w kraju ok. 200 tysię-
cy osób, dla których pierwszym 
językiem jest język migowy. Tylu 
mieszkańców ma Radom. Jednak 
ludzi, którzy w ogóle mają pro-
blem ze słuchem, jest w Polsce 
około miliona. Mówimy tu o ta-
kich osobach, które od urodzenia 
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Marsz Równości 
po raz szósty
23 kwietnia po raz pierw-
szy powiemy nowej władzy: 
Sprawdzamy! Sprawdzamy, 
czy nadal żyjemy w państwie 
demokratycznym i choć for-
malnie otwartym na różno-
rodność. Zwłaszcza że mamy 
prawo mieć wątpliwości, sko-
ro ukryty został już urząd Peł-
nomocnika Rządu do spraw 
Równego Traktowania, a par-
lamentarna większość szyka-
nuje Rzecznika Praw Obywa-
telskich.

strona 4

Wielki oszust 
„Diament”
Badania wykazały, że implan-
ty pokryte warstwą takich 
nanodiamentów nie powodu-
ją odrzucenia protezy przez 
organizm człowieka. Potem 
wyszło na jaw, że proszki dia-
mentowe (ale tylko w skali 
nano, a więc najdrobniejsze) 
zmniejszają ryzyko zachoro-
wań na raka, Altzheimera, 
Parkinsona i pomagają goić 
rany.

strona 6

musicaLOVELOVE
Pracujemy w Miejscu Spo-
tkań od maja ubiegłego 
roku i już w pierwszych ty-
godniach zauważyliśmy, że 
dzieciaki włączają muzy-
kę i tańczą, kiedy tylko mają 
możliwość. Zaczęliśmy o to 
pytać i w końcu okazało się, 
że jest chęć i gotowość do zro-
bienia musicalu.
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Ulice dla  
łodzianek
Chcemy, by w Śródmieściu 
pojawiła się wreszcie kobieca 
patronka ulicy. Na razie nie 
ma ani jednej! W latach 50. 
łodzianki otrzymały na po-
cieszenie ulicę 8 Marca, ale 
czterdzieści lat później jako 
pierwsza w mieście zosta-
ła ona „zdekomunizowana” 
i na tablice powrócił poprzed-
ni patron, czyli biskup Tymie-
niecki.

strona 10

To żadna sprawa  
być głuchym anna Jurek
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„W Łodzi pod prąd” to hasło, które 
wymyśliła moja przyjaciółka, 

a obecnie prezeska Fabryki Równości – 
Ida Mickiewicz-Florczak. Pokochałam 
je natychmiast całym sercem, bo po-
myślałam, że wbrew nurtowi jednak 
w naszym mieście ma miejsce bardzo 
dużo cennych, wolnych, antydyskry-
minacyjnych, prorównościowych ini-
cjatyw. Nasi radni chcą finansować in 
vitro, promujemy cyrk bez zwierząt, 
edukacja seksualna jest prowadzona 
za środki publiczne, na Marsz Równo-
ści przychodzi i chętnie w nim uczest-
niczy wiceprezydent miasta, Kolektyw 
Kobiety znad Łódki znajduje i opisu-
je fantastyczne, nieznane łodzianki, 
chcąc nadawać ulicom ich imiona.

Rozumiem, Drodzy Czytelnicy, że 
czytając moje wstępniaki, możecie za-
pytać, czy przypadkiem nie dopadła 
mnie choroba dwubiegunowa. W ze-
szłym miesiącu płacz i zgrzytanie zę-

bów, a dziś różowo i kolorowo. Liczę 
na to jednak, że to nie problem na-
tury psychologicznej, tylko przyjęcie 
ogromnej ilości pozytywnej energii 
od ludzi, którzy w Łodzi pracują, two-
rzą i działają.

Po pierwsze, byłam na konferencji 
TEDx Piotrkowska Street, gdzie spo-
tkałam mądre i prężnie działające oso-
by, zajmujące się edukacją. Byłam pod 
ogromnym wrażeniem Anny Janickiej, 
twórczyni Uniwersytetu Dziecięce-
go funkcjonującego przy Politechni-
ce Łódzkiej; Krzysztofa Jaworskiego, 
który uczy dzieci programowania 
i pokazuje nauczycielom, jak cieka-
wie można prowadzić lekcje infor-
matyki. Ale najbardziej inspirująca 
osoba, którą tam spotkałam, to Bo-
żena Będzińska-Wosik – dyrektorka 
szkoły nr 81 w Łodzi. Ze zwykłej pod-
stawówki zrobiła miejsce, do którego 
dzieci chcą przychodzić, w którym 

czują się bezpiecznie, a rodzice i na-
uczyciele współpracują. O tej szkole 
już pisaliśmy w Mieście Ł w kontek-
ście nietypowej edukacji historycznej, 
jaką prowadzą jej nauczyciele. Ale my-
ślę, że wkrótce tam wrócimy, bo mało 
w Łodzi tak mądrze prowadzonych 
placówek edukacyjnych.

Kolejną osobą, która wzbudziła mój 
optymizm, była wspomniana na po-
czątku Ida Mickiewicz-Florczak, któ-
ra w pocie czoła przygotowuje Mara-
ton Równości – imprezę, która będzie 
kilkudniowym spotkaniem ludzi z ca-
łej Polski, dla których równe prawa 
i brak dyskryminacji osób LGBTiQ to 
ważna kwestia. Zaplanowano debaty, 
rozmowy, spotkania, projekcje filmo-
we. Szykuje się prawdziwy festiwal 
wolności i równości.

I jeszcze ważna rozmowa w tym 
miesiącu z Jackiem Jędrzejczakiem 
z Federacji Organizacji Pozarządo-
wych, który zachęca do budowania 
partnerstw, wspierania się, wspólne-
go działania łódzkich NGO-sów, któ-
ry tak mądrze mówi o tym, że razem 
lepiej się pracuje, buduje i zmienia. 
Tak, puzzle się poukładały i dziś pa-
trzę na świat przychylniejszym okiem. 
Bo mamy w Łodzi potencjał, a tkwi 
on niewątpliwie w jej mieszkańcach 
i mieszkankach, czyli w Was, Drodzy 
Czytelnicy.

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

aleksandra 
dulas

wstępniak

W Łodzi pod prąd
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mają uszkodzony słuch, straci-
ły go wskutek wypadków, ale też 
o ludziach starszych, którzy tra-
cą słuch. Ważne jest, aby odróż-
niać osoby głuche od słabosłyszą-
cych. Osoby głuche komunikują 
się za pomocą języka migowe-
go, czasem czytają z ruchu ust. 
Natomiast osoby słabosłyszące 
często korzystają z aparatów słu-
chowych. To są dwie różne grupy, 
które potrzebują innego wspar-
cia i innych narzędzi, żeby dobrze 
funkcjonować w społeczeństwie.

Czy głuchych także dotykają ja-
kieś stereotypy?
PK: Społecznie głusi postrzegani 
są bardzo specyficznie, bo wiado-
mo, że „czego głuchy nie dosłyszy, 
to zmyśli” albo „od głuchego nie-
daleko do głupiego”. Czasem po-
równuje się kłopoty ze słuchem 
do kłopotów ze wzrokiem, a to 
zupełnie inny kaliber trudności. 
Jeśli ktoś mruży oczy, bo słabo 
widzi, musi pokonać inne barie-
ry niż niedosłyszący lub niesły-
szący. Wspólnotę bowiem budu-
jemy przez uszy. Żyjemy w świecie 
komunikatów, dźwięków. I jeśli 
cały czas musisz pamiętać, żeby 
mówić głośniej, patrzeć na oso-
bę, z którą rozmawiasz, pamię-
tać, żeby nie mówić do niej z dru-
giego pokoju, bo Cię nie usłyszy, 
to komunikacja jest trudniejsza, 
bardziej wymagająca. Stąd już 
niedaleka droga do stereotypów.

Jak wyrównywać szanse osób 
głuchych?
PK: Uczciwie byłoby, gdyby we 
wszystkich programach telewi-
zyjnych były napisy lub tłumacz 
języka migowego. Jasne, jest to 
kwestia pieniędzy, ale także do-
brej woli. Są kraje, w których jest 
oddzielny program dla głuchych 
finansowany przez pozostałe ka-
nały. Nie jest to może idealne roz-
wiązanie, ale jeśli wszyscy głusi 
będą potrafili czytać, to zrobie-
nie napisów będzie zdecydowanie 
tańsze. Dziś i przez najbliższe 20, 
30 lat powinniśmy dążyć do tego, 
aby nadawane w telewizji i w In-
ternecie treści były tłumaczone. 
Na szczęście, rozwój technologii 
sprawia, że jest to dużo łatwiej-
sze niż kiedyś. Można również 
znacznie ułatwić życie osobom 
niedosłyszącym. W  przestrze-
niach użyteczności publicznej, 
w takich miejscach jak kino, teatr, 
dworce, kościół, czyli tam, gdzie 
mamy do czynienia z nagłośnie-
niem, potrzebne są pętle induk-
cyjne. Dzięki nim sygnał dźwięko-
wy emitowany jest za pomocą fali 
elektromagnetycznej tylko z tych 
źródeł, które są pożądane. Prze-
łączasz tryb w aparacie słucho-
wym i z całego spektrum dźwię-

ków słyszysz tylko to, co np. mówi 
ksiądz w kościele. Masz komfort 
słuchania. Pewnie zdarzyło Ci się 
stać na dworcu i zastanawiać się, 
o czym informuje Cię bełkoczą-
cy głośnik. A teraz wyobraź so-
bie, że niedosłyszysz i znajdujesz 
się w głośnym miejscu. Jesteś bez 
szans, żeby wyłowić z hałasu coś 
wartościowego. Pętla indukcyjna 
załatwiłaby sprawę. Wtedy oso-

ba niedosłysząca miałaby trochę 
łatwiej niż inni. Bo wyraźnie sły-
szy to, co potem zniekształca gło-
śnik i gwar, i co Ty nadal usiłu-
jesz zrozumieć.

Ostatnio, kupując bilet na dwor-
cu Łódź Kaliska, pomyślałam, że 
gdybym była głucha, to ta prosta 
czynność byłoby dla mnie wy-
zwaniem. Wyobraziłam sobie 
minę pani czy pana z okienka, 
kiedy migając chciałabym wy-
tłumaczyć, dokąd chcę pojechać.
PK: Technicznie to wszystko jest 
proste. W PZG mamy usługę, któ-
ra nazywa się „Wideotłumacz”. 
Przed komputerem siedzi czło-
wiek, który tłumaczy język mi-
gowy na mówiony i odwrotnie. 
W miejscu, w którym pojawia 
się osoba głucha musi znaleźć 
się komputer, tablet lub smart-
fon. Osoba głucha łączy się przez 
komunikator wideo z tłumaczem 
i miga to, co chce przekazać np. 
pani w banku, a tłumacz przekła-
da to na język mówiony i wyja-
śnia urzędniczce, o co chodzi. To 
jest najprostsze i najtańsze roz-
wiązanie, a przy tym równościo-
we. Nie trzeba się wcześniej uma-
wiać. Tłumacz pracuje od godz. 
8.00 do 18.00, więc wystarczają-
co długo. Ponieważ nie ma zbyt 
wielu dobrych tłumaczy, więc ich 
dostępność online jest dużo efek-
tywniejsza.

Jestem na dworcu i widzę, że 
ktoś migając próbuje wyjaśnić 
osobie w okienku, dokąd chce 
pojechać, ale z marnym rezul-
tatem. Jak mogę wesprzeć oso-
bę migającą?
PK: Na Kaliskim jest zainstalowa-
ny „program do połączenia z tłu-
maczem”, ale bywa tak, że nie jest 
włączony, bo akurat pan lub pani 
nie wiedzą, jak się go uruchamia. 
W takiej sytuacji możesz wycią-

gnąć panią z okienka, potrząsnąć 
nią trochę i powiedzieć: Ogarnij 
się, kobieto, i włącz to. A mówiąc 
poważnie, komunikacja opiera 
się na chęci obu stron. Jeśli jed-
nej osobie zależy na tym, żeby 
ten bilet kupić, a drugiej, żeby 
go sprzedać, to nawet jeśli pani 
w kasie nie będzie wiedziała, jaki 
bilet wydać, przesunie klawiatu-
rę lub poda kartkę i osoba głucha 

napisze nazwę miejscowości, do 
której chce dojechać. Jeśli nato-
miast nie ma chęci po którejkol-
wiek ze stron, to my możemy być 
jej katalizatorem.

A jak sobie poradzić u lekarza?
PK: Lekarz wyjmuje tablet, włącza 
go i kontaktuje się przez „Wideo-
tłumacza”. Tak jest np. w łódzkim 
pogotowiu. Osobiście uważam, 
że to powinien być warunek uzy-
skania kontraktu. Chcesz obsłu-
giwać ludzi, w tym głuchych lub 
niedosłyszących, powinieneś 
być przygotowany na taki kon-
takt i świadczyć usługi na najwyż-
szym poziomie.

Mówiłeś mi kiedyś, że od kilku 
lat żadna osoba głucha nie zro-
biła prawa jazdy w Polsce.
PK: Pojawiają się takie argumen-
ty: Jak można prowadzić samo-
chód będąc głuchym? Przecież nie 
usłyszysz, np. karetki. Ale głuchy 
wie, że nie słyszy, dlatego częściej 
się ogląda i uważniej obserwuje 
okolicę. Jeśli wie, że nie usłyszy 
wyjącego silnika, częściej będzie 
patrzył na obrotomierz i w ten 
sposób nauczy się dobrze jeździć 
samochodem. Inną sprawą są te-
sty, niedostosowane do potrzeb 
osób głuchych. Jeśli, jak już wspo-
mniałem, nie każdy głuchy płyn-
nie czyta, to standardowo przygo-
towane testy będą niezrozumiałe, 
a przez to trudniej będzie się ich 
nauczyć i zdać egzamin. Przy 
czym, głusi, tak jak inni, rozu-
mieją zasady ruchu drogowego 
i wiedzą, jak bezpiecznie jeździć, 
a na egzaminach praktycznych 
wypadają dobrze. Nie mogą tyl-
ko przebić się przez testy. I tu po-
wraca temat edukacji. Głusi mu-
szą mieć możliwość nauczyć się 
dobrze pisać i czytać. To jest naj-
ważniejsza rzecz, która musi się 
wydarzyć.

Czy obecnie edukacja jest na do-
brym poziomie?
PK: Nie. Szkoły dla głuchych nie 
działają dobrze, ale nie jest to 
wina szkół ani nauczycieli. Wy-
obraź sobie taką sytuację. Do kla-
sy chodzi osiem osób. Dwójka jest 
głucha, w normie intelektualnej, 
język migowy jest dla nich pierw-
szym językiem. Kolejna dwójka 
jest głucha, w normie intelektual-

nej, ale nie znają języka migowego. 
Następna dwójka jest głucha i ma 
dodatkowo sprzężone niepełno-
sprawności, a więc nie jest w nor-
mie intelektualnej i nie zna języ-
ka migowego. Zostały dwie osoby, 
które są słabosłyszące. Przysię-
gam, choćby w tej klasie postawić 
Korczaka, Grzegorzewską i Ka-
mińskiego, i kazać im pracować 
z tą ósemką dzieci, to nie odnieśli-
by znaczącego sukcesu edukacyj-
nego, choć to giganci pedagogiki. 
Potrzeby edukacyjne tych dzieci 
są zbyt różne, aby uczyć je w ten 
sam sposób. Kluczowa jest praca 
z rodzicami zanim ich dzieci pój-
dą do szkoły. Trzeba im tłumaczyć 
i uspokajać, że to nic złego, gdy 
dzieci będą migały, że ten język 
mogą nabyć naturalnie. Wszyscy 
ucząc się pierwszego języka byli-
śmy zanurzeni w tzw. kąpieli ję-
zykowej. Poznawaliśmy język, za-
nim wiedzieliśmy, że to jest język. 
Słyszeliśmy słowa, one nam się 
zakorzeniały w głowie, następnie 
zaczęły składać się w desygnaty 
słów. Potem zaczęliśmy mówić. 
Dziecko słyszące najpierw słucha 
tego, co się do niego mówi, a po-
tem samo zaczyna mówić. Tak 
samo jest z dziećmi głuchymi. Od 
10 do 15% głuchych dzieci, które 
mają głuchych rodziców, ale też 
te, których rodzice słyszą, poznają 
język migowy w sposób natural-
ny – migają ze swoimi rodzicami, 
bo widzą, jak rodzice migają do 
siebie i do nich. Tak powinny się 
uczyć wszystkie niesłyszące dzie-
ci. Wszczepiajmy implanty, które 
mają być lepszymi aparatami słu-
chowymi, ratujmy resztki słuchu, 
ale niech to nie wyklucza nauki 
języka migowego. To wszystko 
powinno się uzupełniać.

Ale tak nie jest.
PK: Gdy dziecko zacznie migać, ro-
dzice zazwyczaj myślą, że to naj-

gorsze, co się może dziecku przy-
darzyć. Rodzicom często wydaje 
się, że urodził im się ktoś obcy, 
z kim nie będą mogli się porozu-
mieć. Mamy w Polsce ten kom-
fort, że badanie słuchu u dziecka 
robi się dość wcześnie. Jeśli rodzic 
otrzyma informację, że dziecko 
jest głuche, lekarz od razu powi-
nien powiedzieć: Człowieku, ucz 
się języka migowego. To będzie dla 
twojego dziecka najlepsze. Będziesz 
z nim prowadził normalną, boga-
tą, głęboką komunikację. Będziecie 
się kochać, kłócić, rozmawiać o tym, 
co się wydarzyło w szkole, o wszyst-
kim. Ludzie się tego boją, bo nie 
wiedzą, że migowy jest bogatym 
językiem. To jest normalny język, 
ma duży zasób słów, gramatykę, 
pojawiają się w nim nowe słowa, 
ma synonimy. Są artyści, którzy 
tworzą w tym języku, jest poezja, 
jak w każdym innym języku świa-
ta. I to trzeba mówić rodzicom.

Jakie są perspektywy na lepszą 
edukację?
PK: W PZG kończymy projekt do-
tyczący edukacji dwujęzycznej, 
w której wykorzystujemy polski 
język migowy (PJM) i język polski. 
Moja koleżanka, dr Magda Dunaj, 
przygotowała model wdrożenia 
takiej edukacji, szeroko go skon-
sultowała, zorganizowała wiele 
spotkań z rodzicami, nauczycie-
lami, dyrektorami szkół, urzędni-
kami. Wspólnie wypracowali to, 
co powinno się wydarzyć w Pol-
sce, żeby dzieci głuche uczyły się 
łatwiej i efektywniej. Teraz trzeba 
to wdrożyć i za 30 lat będą efekty. 
Jesteśmy na to gotowi.

Widziałam film „To właśnie 
seks”. W jednym z wątków po-
jawia się usługa tłumaczenia sex 
telefonu na język migowy. Bar-
dzo zabawny fragment, chyba 
najlepszy w całym filmie. Pomy-
ślałam wtedy: Nowe technologie 
wychodzą naprzeciw osobom głu-
chym, oferując połączenia wideo.
PK: Widziałem ten film. Bardzo mi 
się podobał. Na tym polega rów-
ność – jeśli my możemy dzwonić 
na sex telefon, to głusi też powin-
ni móc.

Więcej informacji o edukacji 
dwujęzycznej (także w wersji dla 
osób głuchych): 
www.pzg.lodz.pl/edukacja

Spis firm i instytucji przyjaznych 
osobom głuchym: 
www.wideotlumacz.pl/firma-
przyjazna-gluchym-2

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

 dokończenie ze strony 1 

Piotr KowalSKi miga „Dzień Dobry”. fot. zbigniew PolęDwica
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Marsz Równości po raz szósty
Nie sądziliśmy, że kiedyś władze miasta zdecy-
dują się poprzeć nasz Marsz oraz jego postula-
ty i przejdą z nami przez ulice miasta – jawnie 
opowiadając się przeciwko nierównemu trakto-
waniu wszystkich grup wykluczonych. Nie tyl-
ko lesbijek i gejów, transkobiet i transmężczyzn, 
„biszkoptów” (jak pieszczotliwie określają same 
siebie osoby biseksualne) czy osób, które nie 
chcą mieścić się w żadnej z wymienionych ka-
tegorii. Również bezdomnych, niepełnospraw-
nych, kolorowych, uchodźców… – każdą Inną 
i każdego Innego.

Niedawno jeden z nas miał oka-
zję być „żywą książką” podczas 
rozmów w Żywej Bibliotece, or-
ganizowanej przed IFMSA (Mię-
dzynarodowe Stowarzyszenie 
Studentów Medycyny) na Uniwer-
sytecie Medycznym w Ło-
dzi. Najczęściej zadawanym 
pytaniem było: Po co te mar-
sze i parady? Po co wycho-
dzić na ulice, skoro polityka 
nie sprzyja, a takie impre-
zy „mogą tylko zaszkodzić 
wizerunkowi mniejszości”? 
Można by odpowiedzieć: 
Ale niby jak miałoby to nam zaszko-
dzić? Jeszcze więcej młodych, nie-
heteronormatywnych osób było-
by poniżanych w szkole? A może 
dzieci wychowywane przez pary 
jednopłciowe utraciłyby prawa? 
Czy ktoś zabierze nam prawo do 
formalnego zawierania związku 

z osobą tej samej płci? Otóż nie – 
nic takiego się nie stanie. My tych 
praw nie mamy.

Czy ponad 50 lat temu, w No-
wym Jorku, kolorowe, transpłcio-
we kobiety i towarzyszące im 

m.in. młode lesbijki czy geje też 
się o to martwili? Wychodząc na 
ulicę, jednocześnie organizując 
pierwszy na świecie Marsz Ge-
jów i Lesbijek, nie myśleli o „wi-
zerunku”, tylko o doskwierają-
cej im wcześniej bezradności. Nie 
marzyli nawet, że ponad 50 lat 

później Stany Zjednoczone wpro-
wadzą równość małżeńską na te-
renie całego państwa. My też, or-
ganizując w 2011 roku pierwszy 
Łódzki Marsz Równości, nie wie-
rzyliśmy jeszcze w to, że związki 
partnerskie czy równość małżeń-
ska staną się tematami kampanii 
prezydenckiej i parlamentarnej.

Wreszcie, nie sądziliśmy, że kie-
dyś władze miasta zdecydują się 
poprzeć nasz Marsz oraz jego po-
stulaty i przejdą z nami przez uli-
ce miasta – jawnie opowiadając 
się przeciwko nierównemu trak-

towaniu wszystkich grup wyklu-
czonych. Nie tylko lesbijek i ge-
jów, transkobiet i transmężczyzn, 

„biszkoptów” (jak pieszczotliwie 
określają same siebie osoby bi-
seksualne) czy osób, które nie 
chcą mieścić się w żadnej z wy-
mienionych kategorii. Również 
bezdomnych, niepełnosprawnych, 
kolorowych, uchodźców… – każdą 
Inną i każdego Innego, których 
niezależnie od jej lub jego cech 
i doświadczeń łączą wspólne war-
tości i cele: marzenie o równości, 
sprzeciw wobec przemocy i po-

parcie dla edukacji – najlepszego 
narzędzia zapobiegania występo-
waniu tych wszystkich negatyw-
nych zdarzeń, które rok w rok wy-
ciągają nas na ulice.

W tym roku po raz szósty przej-
dziemy ulicami naszego miasta. 
Będziemy maszerować, mimo 
że klimat polityczny temu nie 
sprzyja. Warto zauważyć, że bę-
dzie to pierwsze takie wydarze-
nie po zmianie władz centralnych. 
Wszyscy obserwujemy, jak histe-
rycznie prawicowy obóz rządzący 
reaguje, gdy przeciwnicy manife-

23 kwietnia po raz pierwszy 
powiemy nowej władzy: 
sprawdzamy! sprawdzamy, 
czy nadal żyjemy w państwie 
demokratycznym i choć 
formalnie otwartym na 
różnorodność.

daTa Czas miejsCe TyTUŁ Rodzaj oRGaNizaToR

18.04.2016  
ponIedzIaŁek

18:00–20:00 Żarty Żartami „Życie w dialogu, dialog w życiu” Warsztat akademia 
zaangażowanego rodzica

19.04.2016  
Wtorek

17:00–19:30 Żarty Żartami „oswajanie transpłciowości” Wykład z elementami 
aktywizacji słuchaczy

Fundacja transfuzja

20.04.2016  
Środa

18:00–20:00 Żarty Żartami „zakonnice odchodzą po cichu” – spotkanie wokół książki 
Marty abramowicz

spotkanie autorskie krytyka polityczna

21.04.2016  
czWartek

18:00–20:30 Żarty Żartami „kobieta bez przestrzeni” pokaz filmu i debata 
ekspercka

Fundacja edukaBe

22.04.2016  
pIĄtek

13:00 – 16:45 centrum dialogu im. 
Marka edelmana

„równa szkoła – oczekiwania a rzeczywistość” konferencja  
w II częściach

stowarzyszenie Fabryka 
równości

I część  
13:00–14:45

„czy podręcznik ma płeć? Jak uczyć bez uprzedzeń 
i dyskryminacji”

debata stowarzyszenie Fabryka 
równości

II część  
15:00–16:45

„lekcja równości i dobre praktyki we współczesnej szkole” prezentacja dobrych 
praktyk i dyskusja

stowarzyszenie Fabryka 
równości

23.04.2016  
soBota

15:00–17:00 start: stary rynek VI Marsz równości Marsz stowarzyszenie Fabryka 
równości

18:00–20:00 Żarty Żartami „dlaczego środowisko lgBt+ potrzebuje zewnętrznego 
wsparcia”

debata stowarzyszenie Fabryka 
równości

21:00–5:00 Żarty Żartami We will survive Impreza taneczno-
rozrywkowa

stowarzyszenie Fabryka 
równości

24.04.2016 
nIedzIela

15:00–19:00 granda tęczowy piknik piknik stowarzyszenie Fabryka 
równości

ŁóDzKi marSz równości 2015, fot. archiwum fabryKi równości
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Znikające swastyki
Wysiadłam na Fabrycznym – dwa tygodnie poza Łodzią, nareszcie 
w domu – i nagle je zobaczyłam: w centrum miasta, naprzeciwko Dwor-
ca, naprzeciwko Uniwersytetu, na przystanku, i namalowane mazakiem 
na autobusowym siedzeniu z dermy. Swastyki, gwiazdy Dawida, szubie-
nice i jeszcze obok tych symboli, jakby te nie wystarczały, obelżywe sło-
wa – wciąż nie do przytoczenia.

Gdy chodziłam do podstawówki, 
na płotach pisano kredą „brzydkie 
słowa”. Pamiętam te płoty i panią 
od polskiego, która tłumaczyła, 
chyba w trzeciej klasie, że jed-
no z tych słów piszemy zawsze 
przez „ce-ha”, nigdy przez „samo 
ha”. Może obok były tam jakieś ry-
sunki. Tego nie pamiętam.

W latach osiemdziesiątych nie 
chodziłam już do podstawówki. 
Na murach widniały wtedy ka-
rykatury Jaruzelskiego, hasła 

„Telewizja kłamie” lub „Idź dur-
ny do urny”.

Nie pamiętam, kiedy pojawiły 
się swastyki. Może zawsze tam 
były? Zobaczyłam je po powro-
cie z którejś podróży, pewnie już 
zagranicznej. Wysiadłam na Fa-
brycznym – dwa tygodnie poza 
Łodzią, nareszcie w domu – i na-
gle je zobaczyłam: w centrum 
miasta, naprzeciwko Dworca, 
naprzeciwko Uniwersytetu, na 
przystanku, i namalowane maza-
kiem na autobusowym siedzeniu 
z dermy. Swastyki, gwiazdy Da-
wida, szubienice i jeszcze obok 
tych symboli, jakby te nie wystar-
czały, obelżywe słowa – wciąż nie 
do przytoczenia. Może zobaczy-
łam je, bo poczułam się jak przy-
bysze, którzy często podróżowali 
moją trasą „Dworzec–Uniwersy-
tet” i było mi łyso? A może zoba-
czyłam je wreszcie, bo przez dwa 
tygodnie od nich odwykłam? Nie 
było ich w miejscach, w których 
byłam na wakacjach. Nie było ich 
ani w Jastarni, ani w Muszynie, 
ani na Słowacji, ani w Bieszcza-
dach, ani nigdzie indziej. Wszę-
dzie tam cykałam fotki i nie ma 
na nich żadnych swastyk.

Nie chodzi mi o kluby sportowe, 
choć to one uwikłane były często 
w owe napisy. Chodzi o nienawiść 
zakamuflowaną w klubowym 
przekazie, nakaz ekstermina-
cji innego, obcego, nie naszego. 
O szubienice z gwiazdami Dawi-
da malowane przez zwolenników 
obu klubów i swastyki pojawia-
jące się ot tak, przy okazji i bez 
okazji.

Wśród owych swastyk miesz-
kałam tak długo, że przestałam je 
zauważać. Nic dziwnego, wypra-

wa z aparatem fotograficznym 
na boisko mojej dawnej podsta-
wówki dowiodła, że zamalowane 
było swastykami. Nawet wtedy, 
gdy na chodnikach pojawiły się 
białą farbą zaznaczone granice 
getta Litzmannstadt i zrozumie-
liśmy wreszcie, gdzie mieszkamy, 
swastyki były dla nas przezro-
czyste. Z czasem zaczęłam do-
kumentować nienawiść na łódz-
kich murach – na początku starą 
Smieną, potem pierwszą tanią 

cyfrówką. Odkrywałam nowe 
formy nienawiści i stare hasła 
w nowych odsłonach. Z grupą 
znajomych przygotowywaliśmy 
wystawę.

– A gdzie swastyki? – zapytało 
moje dziecko, dziś już dorosła 
osoba.

– Jakie swastyki? – nie rozumia-
łam. Mieliśmy przecież skatalo-
gowany cały alfabet nienawiści, 
od A do Ż.

Okazało się, że co dzień prze-
chodziłam obok swastyki wy-
klejonej na murze i mijałam ją 
obojętnie. Była tak oczywistym 

elementem otaczającej rzeczywi-
stości, że stała się „niewidoczna”.

Jakoś wtedy zaczęła się Koloro-
wa Tolerancja. Dzieciaki, zamiast 
biegać na wagary, biegały z pusz-
kami farby i pędzlami. Wyglądało 
to trochę jak jeszcze jeden Dzień 
Ziemi, gdy wszyscy zbierają śmie-
ci do worków, a nazajutrz nowe 
znów się walają. Więc zamalowa-
ne swastyki odrastały, kolorowe 
murale robione przez dzieciaki 
wspólnie z lokalną grupą grafi-

ciarską następnego dnia 
poznaczone były klubowy-
mi wlepkami, a inicjatywa 
trwała jeden dzień w roku. 
Mimo wszystko zaczęły ją 
kopiować inne miasta. Nie-
które zapomniały zazna-
czyć, że pomysł był łódzki. 
Potem już naprawdę nikt 
nie pamiętał, że to zaczęło 
się w Łodzi.

A swastyki zaczęły znikać. 
Najpierw ta na rogu, koło 
której przechodziłam tak czę-
sto, że stała się dla mnie niewi-
dzialna. Potem zniknęła następ-

na, zamalowano gwiazdę Dawida 
na szubienicy, potem jeszcze jed-
ną, już bez szubienicy, ale rów-
nie nienawistną. To trwało nie 
kilka, ale kilkanaście lat, ale wła-
śnie się stało.

Tam, gdzie kiedyś były swa-
styki, widnieją symbole Polski 
podziemnej – takie P umieszczo-
ne na kotwicy albo pojawiają się 
wielkie murale sławiące żołnie-
rzy wyklętych. Ale to zupełnie 
inna historia.

Iza 
desperak

okazało się, że co dzień 
przechodziłam obok 
swastyki wyklejonej 
na murze i mijałam 
ją obojętnie. Była tak 
oczywistym elementem 
otaczającej rzeczywistości, 
że stała się „niewidoczna”. 
Jakoś wtedy zaczęła się 
kolorowa tolerancja.

stują na ulicach swoje wartości 
i polityczne postulaty. 23 kwiet-
nia po raz pierwszy powiemy 
nowej władzy: Sprawdzamy! 
Sprawdzamy, czy nadal żyje-
my w państwie demokratycz-
nym i choć formalnie otwartym 
na różnorodność. Zwłaszcza że 
mamy prawo mieć wątpliwości, 
skoro ukryty został już urząd 
Pełnomocnika Rządu do spraw 
Równego Traktowania, a parla-
mentarna większość szykanuje 
Rzecznika Praw Obywatelskich, 
który jako jedna z nielicznych 
instytucji publicznych w Pol-
sce zawsze konsekwentnie bro-
nił osób dyskryminowanych. 
23  kwietnia to data ważna 
również z lokalnej perspekty-
wy. Chcemy pokazać, że nawet 
jeśli wyjątkowo nie odbyła się 
w tym roku Manifa, to nie ozna-
cza to, że w Łodzi przestaliśmy 
i przestałyśmy mieć siły i odwa-
gę, aby manifestować na rzecz 
równości.

Przyjdźmy wszystkie i wszy-
scy 23 kwietnia o godzinie 15:00 
na Stary Rynek (a w poprzedza-
jącym tygodniu weźmy udział 
w innych wydarzeniach skła-
dających się na Maraton Rów-
ności). Żeby pokazać, że masze-
rujemy dalej.

Nadal walczymy i walczyć 
będziemy o równość, o spra-
wiedliwość społeczną, o insty-
tucjonalne wsparcie dla tych, 
którzy codziennie borykają się 
z wymierzoną w nich przemo-
cą. Odważmy się marzyć o Ło-
dzi, w której nikt nie obraża 
przyjezdnych, nie bije wyróż-
niających się, nie szykanuje 
z powodu niezrozumienia czy 
lęku. Odważmy się pragnąć Ło-
dzi, która dba o wszystkich, któ-
rzy mogą mieć gorzej na starcie 
i o dobrą edukację młodzieży, 
kształtującą prorównościowe 
postawy i przekazującą rzetelną 
wiedzę – najlepszą szczepionkę 
przeciwko wszelkim uprzedze-
niom. Odważmy się pragnąć Ło-
dzi takiej, w której każdy i każ-
da czuje, że jest u siebie.

Hymnem społeczności LGB-
TQ na całym świecie jest piosen-
ka Glorii Gaynor „I will survive”. 
Wyślijmy 23 kwietnia władzy, 
Polsce i światu jasny przekaz: 
WE WILL SURVIVE!

Damian Graczyk i Bartłomiej 
Kacper Przybylski – członkowie 
Stowarzyszenia Fabryka 
Równości, współorganizatorzy 
Maratonów i Marszów 
Równości, zaangażowani 
w działania równościowe 
i antydyskryminacyjne.

wielKi finaŁ Kolorowej tolerancji, w ramach Której m.in. zamalowywano SwaStyKi na ŁóDzKich murach.  
wSPólna fotografia uczeStniKów. miejSce: ec 1 ŁóDź – miaSto Kultury. fot. Stef brajter

Iza Desperak – socjolożka z Bałut.
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Przepis na siłę
Z Jackiem Jędrzejczakiem z Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarzą-
dowych i Fundacji Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
FERSO rozmawia Aleksandra Dulas.

Aleksandra Dulas: Czym jest Fe-
deracja?
Jacek Jędrzejczak: Prawnie rzecz 
ujmując jest to związek mini-
mum 3 organizacji pozarządo-
wych, z których przynajmniej 
jedna musi być Stowarzyszeniem. 
Łódzka Federacja powstała w 2008 
roku na bazie młodzieżowych or-
ganizacji pozarządowych, które 
planowały założyć Park Kultur Al-
ternatywnych, czyli takie miej-
sce, gdzie mogłyby się odbywać 
różne aktywności młodych ludzi: 
sportowe, kulturalne (np. muzycz-
ne, filmowe), gdzie byłyby jakieś 
miejsce do wspinania, ćwiczenia 
capoeiry, do zabaw cyrkowych. 
To miała być przestrzeń dla ak-
tywistów łódzkich – młodych lu-
dzi, którzy mogliby w niej działać 
i tworzyć. Uznaliśmy, że pojedyn-
cza organizacja tego nie dokona, 
więc postanowiliśmy się zrzeszyć.

Udało się zrealizować cel?
JJ: Po części się udało, bo wpisa-
liśmy Park Kultur Alternatyw-
nych do wieloletniej prognozy 
finansowej miasta, była już na-
wet ustalona lokalizacja, prze-
prowadzona została analiza, ar-
chitekt zaczął projektować… Aż 
nagle pojawiła się informacja, że 
w obiecanej nam lokalizacji ma 
być przystanek kolei podziemnej 

i cała sprawa się zakończyła. Prze-
stało nam się chcieć walczyć o to 
marzenie. Po 6 latach odpuścili-
śmy PKA, chociaż jego elementy 
realizujemy. Na przykład w Łódz-
kim Centrum Obywatelskim po-
wstały skateparki, każdy pracu-
je we własnym zakresie, a wiele 
rzeczy nadal robimy wspólnie. 
Natomiast Ci główni aktywiści 
dojrzeli i nie widząc perspektyw 
w Łodzi powyjeżdżali do innych 
miast albo innych krajów.

Ale Federacja została?
JJ: Została. Ci, którzy dojrzeli, a nie 
wyjechali, nadal pracują na rzecz 
miasta i przepychają ideę fede-
ralizowania się, przekonywania, 

że pojedyncza organizacja nie 
zdziała tak wiele jak ich związek. 
W masie jest siła. Można wiele zro-
bić, mówiąc wspólnym głosem. 
Doskonałym przykładem są łódz-
kie stadiony. Mamy dwie druży-
ny, które nie osiągają oszałamia-
jących wyników i dla żadnej z tych 
drużyn nie planowano budować 
stadionu, tym bardziej z pieniędzy 
publicznych. I co się stało? Zmoty-
wowano kibiców, którzy w ilości 
kilkuset osób przyszli pod Magi-
strat, spotkali się z władzami mia-
sta i w ciągu kilku miesięcy zapa-
dła decyzja o budowie stadionu. 
Jak jedna drużyna zobaczyła, że 
drugiej się udało, to zrobiła taką 
sama manifestację. I obydwa sta-

diony się budują. Zatem mamy 
dowód na to, że pojedyncza or-
ganizacja jest w stanie zdziałać 
wiele, natomiast są takie sytuacje, 
w których ta samodzielność nie 
wystarcza, żeby osiągnąć cel.

A organizacje nie są dla siebie 
konkurencją, zagrożeniem?
JJ: Gdyby tak było, to przedsię-
biorcy nigdy nie wchodziliby 
w związki branżowe. Bo te part-
nerstwa, to jest pomysł zaczerp-
nięty z biznesu. Dzięki nim można 
lobbować, pilnować swoich bran-
żowych interesów.

Czy organizacje mogą nadal 
przyłączać się do Federacji 
i uczestniczyć w Waszych dzia-
łaniach?
JJ: Tak, oczywiście. Trzeba wypeł-
nić formularz, zadeklarować chęć 
współpracy, dołączyć właściwe 
dokumenty (wszystko to szczegó-
łowo opisane jest na stronie Fede-
racji www.lfop.pl). Zarząd podej-
muje decyzję o przyjęciu.

Nad czym teraz pracujecie?
JJ: Realizujemy projekt „Cztery 
Kąty dla trzeciego sektora”. To jest 
grant, który Federacja otrzymała 
z Funduszy Norweskich. W tym 
działaniu przyjrzymy się miejskiej 
polityce lokalowej względem orga-

nizacji pozarządowych i spółdziel-
ni socjalnych. Dotyczy to użyczeń, 
wynajmu, wynajmu w trybie bez-
przetargowym i wynajmu z obni-
żoną stawką czynszu. Zbieramy 
dane o pracy wydziałów, które tym 
się zajmują. Obserwujemy proce-
dury przyznawania lokali. Chce-
my, aby wszystko to odbywało 
się w sposób bardziej przejrzysty. 
Myślimy o trybie konkursowym, 
który byłby bardzo innowacyjny. 
Pracujemy nad usprawnieniem 
procedur. Występujemy w imie-
niu łódzkich organizacji pozarzą-
dowych, współpracujemy z Łódz-
ką Radą Działalności Pożytku 
Publicznego. Po prostu, pracuje-
my na rzecz Łodzi.

Jakie sprawy do załatwienia jesz-
cze widzisz?
JJ: Teraz najważniejszą rzeczą jest 
jednoczenie się w obliczu nowych 
projektów inwestycyjnych, któ-
re dotyczą rewitalizacji. Jeśli te-
raz nie będziemy mówić wspól-
nym głosem, urzędnicy miejscy 
nie wysłuchają naszych sugestii. 
Poza tym chodzi o szersze spoj-
rzenie na problemy. Jeśli tworzy-
my 10 świetlic środowiskowych 
na terenach rewitalizowanych, to 
może warto, żeby one stworzyły 
konsorcjum. Żeby wspólnie dbały 
o swoje sprawy. Takich przykła-
dów jest wiele.

Zatem zachęcasz organizacje 
żeby zapisywały się do Federacji?
JJ: Tak, stanowczo zachęcam do 
zapisywania się do naszej Łódz-
kiej Federacji, ale jeśli powstanie 
jakaś inna, to tym lepiej. To na 
pewno wszystkim nam pomoże.

aleksandra 
dulas

Wielki oszust „Diament”
Od czasów boskiej Marylin Monroe wiemy, że diamenty są najlepszymi przyjaciół-
mi kobiet. Logika nakazuje myśleć, że im więcej ważą i piękniej połyskują, tym lep-
szymi towarzyszami są. Te najtwardsze minerały mają jednak kilka tajemnic. Jed-
ną z nich jest to, że paradoksalnie, największe z nich zabijają, a najmniejsze potrafią 
chronić życie. 

W przypadku brylantów, czyli dia-
mentów oszlifowanych, sprawa 
jest jasna. Największe brylanty 
mają sławę morderców, bo pa-
zerna chęć ich posiadania za-
wsze doprowadzała do długich 
serii zabójstw. Ponoć najwięcej 
gwałtownie skróconych żywo-
tów ma na swym koncie Zielo-
ny Brylant z Drezna, poniekąd 
nasz polski, bo kupiony w 1742 
roku przez króla Augusta III na 
targach w Lipsku. Gdybyśmy zaś 
pomyśleli o diamencie cięższym 

od tych 40-tu karatów, tak mniej 
więcej trylion miliardów razy, to 
okazałoby się, że to jest dopiero 
siewca śmierci.

Po amerykańskim ekspery-
mencie w Hiroszimie wiemy, że 
na Słońcu jest gorąco, bo wodór 
zamienia się w hel. Jak skończy 
się paliwo wodorowe, hel zamieni 
się w kolejne pierwiastki. W zależ-
ności od wielkości gwiazdy, pro-
ces kończy się na którejś pozycji 
w tablicy Mendelejewa. Są gwiaz-
dy, które przestały się palić, kie-

dy były akurat węglem. Po miliar-
dzie lat stygnięcia ten węgiel nie 
zamienił się w czarny wsad do 
pieca, ale w jego brata bliźniaka – 
diament. Przed siedmiu laty na-
ukowcy zobaczyli pierwszą taką 
ostygłą gwiazdę, samotnie prze-
mierzającą bezkres kosmosu. Gdy-
by dziś taki „diamencik” choćby 
zbliżył się do naszego układu pla-
netarnego, zginęlibyśmy na kil-
ka sposobów: grawitacja „super-
diamentu” wepchnęłaby Ziemię 
do naszego Słońca albo wyrzuci-

łaby nas w lodowatą przestrzeń, 
o spaleniu i rozerwaniu naszej 
ukochanej planety na strzępy nie 
wspominając. Kilka miliardów 
lat temu „coś” oderwało od dia-
mentowej planety bryłę o średni-
cy Rudy Pabianickiej. Rzeczony 
odłamek był łaskaw trafić w naszą 
Matuszkę Ziemię. Uderzenie spo-
wodowało pęknięcie płyty konty-
nentalnej na kawałki zwane obec-
nie Afryką i Ameryką Południową. 

W promieniu kilkuset kilometrów 
od miejsca kolizji do dziś można 
znaleźć tony proszku diamento-
wego, który wykorzystywany jest 
na przykład w ściernicach szlifie-
rek. Oczywiście dwie połówki dia-
mentowego kręgu popłynęły ra-
zem z kontynentami i obecnie są 
po przeciwnych stronach globu.

Najmniejsze diamenty nato-
miast, to jeden z największych 
wynalazków i odkryć ostatnich 

radosŁaW  
WIlczek
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Betonowe „mrowisko” w centrum miasta –  

łódzki „Manhattan”
Pisano o „Łodzi odmienionej”, podkreślano, że jest to „pierwsze wielkie 
miasto, które w sposób zorganizowany przystąpiło do urządzania swe-
go śródmiejskiego centrum”. Musiało jednak minąć kolejne kilka lat, by 
słowa przełożyły się na konkretne działania.

Łódź od lat żyła marzeniami o bu-
dowie nowego centrum na mia-
rę jej możliwości i ambicji. Mia-
sto posiadało wprawdzie szereg 
obiektów świadczących o statusie 
metropolii, ale wciąż brakowało 
mu wizualnego symbolu wielko-
miejskości. A cóż może być bar-
dziej wielkomiejskiego niż smu-
kłe sylwety drapaczy chmur?

Pierwsze pomysły, aby w pobli-
żu skrzyżowania ulic Piotrkow-
skiej i Głównej wybudować szereg 
okazałych wieżowców, pojawiły 
się jeszcze na początku lat 50. XX 
wieku. Blisko piętnaście lat póź-
niej na łamach łódzkiej prasy roz-
gorzała dyskusja o wprowadzeniu 
zabudowy wysokiej do centrum. 
Jej zwolennicy mówili o znacznym 
zwiększeniu gęstości zaludnienia. 
Przeciwnicy zwracali uwagę na 
trudności techniczne oraz nakła-
dy finansowe. Ostatecznie przewa-
żył argument, iż wysokościowce 
w strefie śródmiejskiej nadadzą 
miastu pożądane znamiona no-
woczesności oraz podkreślą jego 
metropolitalny charakter. Łódz-
kie projekty wzbudzały zaintere-
sowanie w całym kraju. Pisano 
o „Łodzi odmienionej”, podkre-
ślano, że jest to „pierwsze wielkie 
miasto, które w sposób zorganizo-

wany przystąpiło do urządzania 
swego śródmiejskiego centrum”. 
Musiało jednak minąć kolejne 
kilka lat, by słowa przełożyły się 
na konkretne działania. Dopie-
ro w 1972 roku „przypomniano 
sobie, że w Polsce istnieje miasto 
Łódź – wicestolica kraju”.

Projekt Śródmiejskiej Dzielni-
cy Mieszkaniowej powierzono 
Aleksandrowi Zwierko z łódzkie-
go Miastoprojektu, który rozwi-
nął konkursową koncepcję ze-
społu architekta Mieczysława 
Sowy z 1969 roku. Prasa donosi-
ła o postępach w pracach projek-
towych i przekonywała, że ŚDM 
(Śródmiejska Dzielnica Mieszka-
niowa) to „nie tylko więcej miesz-
kań”, ale przede wszystkim „głów-
ny akcent wielkomiejski w Łodzi”. 
Tymczasem lokatorzy, którzy za-
mieszkali w pierwszym ukończo-
nym wieżowcu przy Piotrkowskiej 
182, mieli szereg uwag. Narzekali 
na układ poszczególnych miesz-
kań oraz brak piwnic. Zwierko tłu-
maczył, że zastosowana w obiek-
tach konstrukcja zwana „ramką 
łódzką” ułatwi aranżację wnętrz, 
a funkcję piwnic z powodzeniem 
mogą pełnić schowki wokół szybu 
windowego. Odpierał także zarzu-
ty, że betonowe bryły wyglądem 

przypominają posągi z Wyspy 
Wielkanocnej. „Na całym świecie 
preferuje się w centrach miast for-
my mocne, zdecydowane” – wyja-
śniał. Na wadliwe wykonanie oraz 
niskiej jakości wyposażenie nie 
mógł jednak nic poradzić.

Pierwszy blok był zbyt wysoki, 
by można było wprowadzić do 
niego instalację gazową, w związ-
ku z czym zamontowano kuch-
nie elektryczne. Wykonano na-
wet specjalny model dla ŚDM, co 
okazało się przekleństwem użyt-
kowników, bowiem w przypadku 
awarii zdobycie części zamien-
nych graniczyło z cudem. Podłogi 
pokryto wykładziną na lnianym 
kompozycie, zanim jeszcze zdą-
żyły wyschnąć. Pod wpływem 
wilgoci len zaczął gnić, a łodzia-
nie otwarcie szydzili z „mrowi-
skowca”. Dopiero w kolejnych 

blokach Zwierko mógł zapropo-
nować swoje autorskie rozwią-
zania oraz, rzecz nie do przece-
nienia, mieszkania większe niż 
standardowe.

Jeszcze w 1980 roku prasa dono-
siła o problemach mieszkańców 

„Manhattanu” – jak w „między-
czasie” ochrzcili ŚDM łodzianie. 
Kompetencje Rady Osiedla były 
ograniczone, a ilość pracy ogrom-
na. Teren wokół budynków nie 
został uporządkowany po budo-
wie. Brakowało podstawowych 
elementów infrastruktury. W nie-
których blokach, mimo iż część 
lokali była zamieszkana, wciąż 

trwały prace budowlane. Alek-
sander Zwierko uważał, ze zreali-
zowano ok. 50% wstępnych zało-
żeń, zaś 20% wartości inwestycji 
utracono bezpowrotnie z powodu 
błędów wykonawczych i wadli-
wego wyposażenia. Pytany o po-
zostałe 30% mówił, że „zależą już 
tylko od mieszkańców, od orga-
nizacji społecznych. Od ich chęci, 
zaangażowania i gospodarności”.

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

BŁaŻeJ 
cIarkoWskI

zDjęcie z KoleKcji eDwina DeKKera, holenDerSKiego architeKta, Który 
StuDiowaŁ w ŁoDzi na PoczątKu lat `90. źróDŁo: www.miaStograf.Pl

lat. Stanisław Mitura, wtedy jesz-
cze doktor (a potem prorektor Po-
litechniki Łódzkiej), opracował 
metodę wytwarzania diamen-
tów przy bardzo niskim ciśnieniu. 
W czasie każdego eksperymentu 
powstawały ich miliardy. Co praw-
da miały średnicę zaledwie kilku 
nanometrów, a więc składały się 
z kilkudziesięciu atomów węgla, 
ale na pewno były diamentami.

Do dziś naukowcy opraco-
wali już metody produkcji dia-
mentów tak wielkich, że można 
byłoby nimi szklić okna w domu. 
Niestety do zrobienia jednej szy-
by wykorzystalibyśmy cały prąd 
z elektrowni przy alei Włóknia-
rzy pracującej przez półtora roku. 
Maleńkie diamenty na sztucz-
nym stawie biodrowym z łódz-
kiej uczelni technicznej powstają, 
pobierając tyle energii, co mikro-
falówka gotująca golonkę. Sam 
proces też jest podobny, gdyż wy-

korzystuje wysokie częstotliwości 
pola magnetycznego, za to z wnę-
trza komory odpompowane jest 
powietrze. Trochę jak w zwykłej 
żarówce jarzeniowej, ale zamiast 
neonu wpuszcza się trochę dowol-
nego węglowodoru. Ulubiona me-
toda profesora Mitury wykorzy-
stuje „Dobrą Brandy”.

Pięknie! Tylko po co nam ten 
diamentowy pył?

Badania wykazały, że implan-
ty pokryte warstwą takich na-
nodiamentów nie powodują od-
rzucenia protezy przez organizm 
człowieka. Potem wyszło na jaw, 
że proszki diamentowe (ale tyl-
ko w skali nano, a więc najdrob-
niejsze) zmniejszają ryzyko za-
chorowań na raka, Altzheimera, 
Parkinsona i pomagają goić rany. 
Tu wychodzi na jaw kolejne kłam-
stwo diamentów. W każdej książ-
ce chemicznej znajdziecie infor-
macje, że ta odmiana alotropowa 

węgla jest nieaktywna chemicz-
nie i biologicznie. Kiedy diament 
jest w pierścionku, to rzeczywi-
ście tak jest. Ale w skali nano…

Jedna z łódzkich doktorantek 
dostała zadanie udowodnienia 
tej oczywistej prawdy i jak grom 
z jasnego nieba gruchnęła wysnu-
ta przez panią magister teza, że 
drobny diament jest nieprawdo-
podobnie aktywny. Wyniki ba-
dań potwierdziło kilka świato-
wych laboratoriów i mamy trzy 
wnioski: pierwszy, że w obecno-
ści takiego materiału reakcje che-
miczne przebiegają inaczej; drugi, 
że większość bakterii i wirusów 
będąca w okolicy nanodiamen-
tów umiera; a trzeci, że książki 
z dotychczasową wiedzą na ten 
temat możemy oddać na makula-
turę. Przy okazji okazało się, że na-
nodiamenty tworzą tak szczelną 
warstwę, że pokryte nią implanty 
nie są atakowane przez ciało ludz-

kie. W końcu 20% każdego z nas 
to węgiel. Organizm swojaka nie 
niszczy, za to drobiny stali chirur-
gicznej czy tytanu „wygryzionie” 
przez nasz układ immunologicz-
ny są nieprawdopodobnie groźne.

Kłamstwo dotyczące przewo-
dzenia ciepła przez czarny węgiel 
przyklejone do naszego pupilka, 
diamentu, także zamieszało w na-
uce. Warstwy diamentowe zre-
wolucjonizują elektronikę, bo 
kilka razy lepiej od platyny od-
prowadzają ciepło z mikrochi-
pów, a więc pokonamy barierę, 
która powstrzymuje miniatury-
zację urządzeń. Według dzisiejszej 
wiedzy diament jest najlepszym 
przewodnikiem ciepła i w tech-
nice jest to znacznie ważniejsze 
od jego twardości.

Najmocniejsze lasery świata 
zyskają lustra, dzięki którym bę-
dzie można wysłać wiązkę świa-
tła rozbijającą planetoidę lecącą 

w naszym kierunku. Tradycyjne 
lustra pokryte srebrem odbija-
ją tylko 99.97% światła. Energia 
wielkości drobnego ułamka z koń-
ca tej liczby powoduje, że potężne 
lasery wojskowe wybuchają. Dia-
mentowe lustra „odbijają” całą, 
a więc się nie grzeją.

Nawet ozdoby jubilerskie moż-
na pokryć diamentami, których 
warstwa może mieć dowolny ko-
lor z całego bogactwa tęczy i oczy-
wiście diamentowy blask. Opisa-
ne nowości na pewno polepszą 
nasze życie – i co ważniejsze – sa-
mopoczucie, bo najmniejsze dia-
menty zawsze będą nasze, łódzkie 
i nie ma w tym żadnego kłamstwa.

Radosław Wilczek – zajmuje się 
motoryzacją, techniką i nauką. 
W Radiu Łódź prowadzi magazyny 
naukowe i techniczne: „Szkiełko 
i Oko” oraz „Historię Wynalazku”.
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Anna Jurek: Skąd wziął się po-
mysł na film?
Martyna Perlińska, 13 lat: Z moim 
kolegą Adrianem wymyśliliśmy, 
żeby zrobić musical w Miejscu 
Spotkań. Pan Szymon napisał pro-
jekt, który zajął pierwsze miejsce 
w konkursie. I rozpoczęła się re-
alizacja.

Odebrałam film jako krytykę 
szkoły. Czy taki był Wasz zamysł?
MP: Film mówi o muzyce i szko-
le, ale też o tym, jak jest w szko-
le, a jak mogłoby być.
Julia Woźniak, 14 lat: Dla mnie 
on jest o nierozumieniu między 
ludźmi w kwestiach muzycznych. 
Są dwa obozy: rock i rap, w któ-
rych znajdują się uczniowie. Na-
uczycielka muzyki natomiast jest 

fanką muzyki klasycznej. Trudno 
jest im się porozumieć. Spór go-
dzi muzyka disco polo, tyle że to 
trzeba potraktować z przymru-
żeniem oka.

W filmie znajduje się piosenka 
o nudzie. Nuda jest stałym ele-
mentem szkolnego życia?
MP: Tak. Dużo się siedzi, dzień 
w dzień, ciągle dzieje się to samo.

A jak powinno być?
MP: Powinno być więcej wyda-
rzeń, ciekawych akcji.
JW: I trochę szaleństwa.

Jedna z Was była w obozie rock’a, 
a druga rapu. Czy wybrałyście 
je zgodnie z upodobaniami mu-
zycznymi?

MP: Nie bardzo. W sumie mogę 
wysłuchać każdego rodzaju mu-
zyki, mogę też iść na operę. Za-
leżało mi na tym, żeby w filmie 
pokazać siebie, więc wybrałam 
rolę, w której dobrze się czułam.
JW: Ja rap wybrałam celowo – lu-
bię go słuchać.

Czy praca na planie jest trudna?
MP: Niestety, bardzo. Reflektory, 
kamera i wszystko inne skupia 
się na nas, więc musimy dać z sie-
bie wszystko.

Co najbardziej podobało Wam 
się w pracy nad filmem?
JW: Kręcenie śmiesznych scen i to, 
jak się komunikowaliśmy. W trak-
cie pracy każdy znalazł przyjacie-
la lub przyjaciółkę.

Anna Jurek: Pytałam Martynę 
i Julię, skąd wziął się pomysł na 
film. I ciekawa jestem, czy po-
wiesz mi coś więcej niż dziew-
czyny. 
Szymon Iwanowski: Pracujemy 
w Miejscu Spotkań od maja ubie-
głego roku i już w pierwszych ty-
godniach zauważyliśmy, że dzie-
ciaki włączają muzykę i tańczą, 
kiedy tylko mają możliwość. Za-
częliśmy o to pytać i w końcu oka-
zało się, że jest chęć i gotowość do 
zrobienia musicalu. Jeszcze wte-
dy nie wiedzieli praktycznie, co 
to jest musical, choć znali serial, 
w którym gwiazdą jest młoda 
dziewczyna, która śpiewa i tań-
czy… Jak ona ma na imię…?

Violetta.
SI: Właśnie! Dzieci niezbyt płyn-
nie mówią po angielsku lub hisz-
pańsku, ale kiedy przyjechały do 
nas wolontariuszki z Hiszpanii, 
włączyły im jedną z jej piosenek 
i zaśpiewały czystą hiszpańszczy-
zną cały kawałek, pomyśleliśmy 
zatem, że warto iść tym tropem.

Zdziwiło Cię, że temat szkoły tak 
mocno wybrzmiał?

SI: Tym byliśmy zaskoczeni. Od 
początku jasno postawiliśmy 
sprawę, że to dzieci rządzą. One 
decydują o kierunku, w którym 
idziemy. My odpowiadaliśmy za 
stronę techniczną. Szukając tema-
tu, zachęcaliśmy je do tego, żeby 
spojrzały na swoje życie z lotu pta-
ka. Kiedy już to zrobiły, okazało 
się, że problemy szkolne są tymi, 
o których chcą zrobić musical. 
Vox populi, vox dei.

Julia powiedziała, że jest to film 
o podziałach i o brataniu się, 
a także o tym, że muzyka jest waż-
na w życiu. I bardzo mnie zasko-
czyło, że na koniec filmu utwo-
rem łączącym zwaśnione grupy 
jest „kawałek” zespołu Boys.
SI: Kiedy usłyszałem o tym, zrobi-
ło mi się słabo. Ale skoro miał być 
przebój zespołu Boys, to napisa-
łem do nich. Zgodzili się. Szybko 
odezwała się do mnie ich kance-
laria prawna i maszyna ruszyła.

Gdybyś miał powiedzieć w jed-
nym zdaniu, o czym jest film, to 
byś powiedział…
SI: O kurczę… Nie jestem już w sta-
nie spojrzeć na to w ten sposób. 

Dla mnie za filmem stoi gigan-
tyczny wysiłek dzieci i wspie-
rających je dorosłych. Początki 
naszej pracy wyglądały jak przy-
gotowania do akademii szkolnej, 
było sztywno i dzieci były spięte. 
Ale potem, krok po korku, trza-
skały kolejne bariery. Nagle prze-
stały się wstydzić, a zaczęły grać, 
śpiewać w sposób naturalny i wy-
skakiwać z pomysłami.

Czego nowego nauczyliście się 
o dzieciach, z którymi pracuje-
cie?
SI: Wiele nowego się nie dowie-
działem, bo znamy te dzieci. Na-
tomiast mamy namacalny dowód 
na to, że stereotypy, które mamy 
w głowach: że to tylko dzieci, że 
dopiero ze szkoły podstawowej, że 
jesteśmy na Starym Polesiu – nie 
mają racji bytu. Wystarczy zain-
teresować się grupą dzieci, wspól-
nie pracować i dawać możliwo-
ści rozwoju, a wychodzi perełka.

Zachęcamy do  
obejrzenia musicalu:  
youtu.be/ZxDwq4i0FUs

musicaLOVELOVE
„Odstawmy na bok Chopina i średniowiecze, chwyćmy za gitary,  
jak za miecze. Odstawmy na bok Bacha, słuchać chcemy rocka,  
reszta to wiocha – śpiewają dzieci i młodzież ze Starego Polesia,  
którzy stworzyli swój pierwszy musical pt. musicaLOVELOVE”.  
Światowa premiera miała miejsce 16 marca 2016 r. o godz. 18.00  
w Klubie Wytwórnia przy ul. Łąkowej 29. 

Miasto Ł było na miejscu i rozmawiało z twórcami.
martyna PerlińSKa - Dobra DuSza miejSca SPotKań, PomySŁoDawczyni filmu

jula woźniaK – gwiazDa muSicalu, wielbicielKa tańca i hiP hoPu. ProwaDzi 
u naS w miejScu SPotKań co PiąteK warSztaty taneczne Dla DzieciaKów

Szymon iwanowSKi, wSPóŁtwórca miejSca SPotKań

anna Jurek



9Miasto Ł

W filmie wystąpili: Angelika Antczak, Jan Dziadecki, Wiktoria Florczak, Roksana Fornalczyk, Wiktoria Graczyk, Kajetan Iwanowski, Wiktoria Markowska, Martyna Perlińska,  
Adrian Pietrzak, Justyna Przybyłowicz, Anna Sierant, Zuzanna Sierant, Patrycja Smulczyk, Zuzanna Smulczyk, Julia Woźniak, Zuzanna Wrzosek.

Scenariusz, teksty piosenek: dzieci i młodzież ze Starego Polesia pod czujnym okiem i piórem Anny Mrozińskiej.
Opieka muzyczna, kompozycje, produkcja muzyczna: Suavas Lewy.
Realizacja filmowa i montaż: Michał Sikora, Sławomir Woźniak, Bartek Sobolewski.
W przygotowaniach do musicalu udział wzięli: Bartosz Galiński, Lena Grochulska, Krystian Jakubowski, Kewin Kacprzykowski, Robert Kacprzykowski, Konrad Kaczykowski,  

Kasjan Kawnik, Piotr Paduch, Wiktoria Pira, Patrycja Smulczyk, Iga Sznej, Ksawery Turło, Natalia Turło, Roksana Turło.
Produkcja: Szymon Iwanowski.
Wsparcie organizacyjne: Ewa Jaraczewska-Sikora, Agnieszka Reiske.
Podziękowania dla Ewy Wróblewskiej za pomoc w opracowaniu ruchu scenicznego. Gorące podziękowania  

dla Teatru Pinokio i Klubu Wytwórnia, instytucji, które rozumieją sens pracy społecznej.

wSzyStKie oSoby, Które wyStąPiŁy w muSicalu + iga Sznej, PrzeSŁoDKa bywalczyni miejSca SPotKań

oD lewej: michaŁ SiKora (oPerator), martyna PerlińSKa (tyŁem, gwiazDa muSicalu), barteK SobolewSKi (autor animacji w filmie), 
agnieSzKa reiSKe (ProwaDzi miejSce SPotKań), ewa wróblewSKa (aKtorKa teatru PinoKio, Która nam uStawiŁa ruch Sceniczny 
i już zoStaŁa w miejScu SPotKań, co śroDę ProwaDzi warSztaty aKtorSKie)

roDzice: wzruSzeni, zaSKoczeni, zaDowoleni

oD lewej: angeliKa antczaK, roKSana fornalczyK, 
wiKtoria marKowSKa – gwiazDy muSicalu

na gwiezDnym Dywanie janeK DziaDecKi – gwiazDa muSicalu. jaKo jeDyny nie jeSt ze Starego PoleSia bufet: tort i ciaSto byŁy robione Przez Panią Sylwię, mamę zuzi i ani, gwiazD muSicalowych,  
Która zoStaŁa już na StaŁe w miejScu SPotKań, jeSt wolontariuSzKą. PozoStaŁe ciaSta -  
DzieŁo wolontariatu. a Kawę i herbatę zaoferowaŁ Klub wytwórnia

Projekt współfinansowany w ramach Programu  
Współtworzenia Wydarzeń PGNiG TRANSATLANTYK  

FESTIVAL w ŁODZI – MikroGranty 2016

Fot. zBIgnIeW polędWIca
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Ulice dla łodzianek
Iza Desperak: Grupa Kobie-
ty znad Łódki, która stara się 
przywracać pamięć o łodzian-
kach, rozpocznie wkrótce zbiór-
kę podpisów pod obywatelską 
inicjatywą uchwałodawczą. Co 
jest jej celem?
Ewa Kamińska-Bużałek: Chce-
my, by w Śródmieściu pojawiła 
się wreszcie kobieca patronka 
ulicy. Na razie nie ma ani jednej! 
W latach 50. łodzianki otrzyma-
ły na pocieszenie ulicę 8 Marca, 
ale czterdzieści lat później jako 

pierwsza w mieście została ona 
„zdekomunizowana” i na tablice 
powrócił poprzedni patron, czyli 
biskup Tymieniecki.

Tak wygląda sytuacja w Śród-
mieściu. Jeśli weźmiemy pod uwa-
gę całe miasto, jest niewiele lepiej. 
Kobiet-patronek mamy naprawdę 
mało i nawet jeśli zaliczymy do 
ich grona Świteziankę czy ano-
nimową Barbarę, będzie to kil-
ka procent.

A przecież Łódź jest nazywana 
miastem kobiet. Ich ciężkiej pra-

cy w fabrykach włókienniczych 
zawdzięcza swój rozwój.

To może warto przemianować 
kilka istniejących ulic?
EKB: Czasem warto wzniecić re-
wolucję, ale nie w tym przypad-
ku. Mieszkańcy przyzwyczaili się 
do istniejących nazw, a one wro-
sły w lokalną tożsamość. Nigdy 
nie chciałyśmy robić ludziom ba-
łaganu w dokumentach ani na-
rażać ich na koszty wynikające 
ze zmiany adresu. Wydawało się, 

że w tej sytuacji możemy tylko po-
narzekać i ewentualnie zapropo-
nować kobiece patronki dla mało 
reprezentacyjnych ulic, które po-
wstają gdzieś na obrzeżach.

Ale niedawno okazało się, że 
łódzcy urzędnicy planują przebić 
niektóre ze śródmiejskich kwar-
tałów i będziemy mieć nowe uli-
ce w ścisłym centrum. Żal było-
by nie skorzystać z takiej okazji. 
Pomyślałam, że pasaż łączący uli-
ce Tuwima i Moniuszki powinien 
swoją nazwą upamiętnić kobietę.

I tą bohaterką ma być…?
EKB: Chawa Rosenfarb. Wybitna 
pisarka, tworzyła w języku jidysz, 
który można było usłyszeć, spa-
cerując po przedwojennej, wie-
lokulturowej Łodzi. Uwielbiamy 
chwalić się tą wielokulturowo-
ścią, prawda? Ale z łódzkich ulic 
w ślad za dawnymi mieszkańca-
mi znikają nawet jej materialne 
świadectwa – np. ostatnie napisy 
w języku rosyjskim, hebrajskim 
czy jidysz.

A czy Chawa Rosenfarb ma 
jakieś związki z Łodzią?
EKB: Tu się urodziła i tutaj 
mieszkała przez 20 lat. Naj-
pierw przy ulicy Żeromskie-
go, a po utworzeniu przez 
nazistów getta – przy Ła-
giewnickiej. Po wojnie wy-
emigrowała do Kanady.

Historia jej związków 
z Łodzią przypomina tro-
chę historię Tuwima. Obo-
je dosyć wcześnie stąd wy-
jechali i większość życia 
spędzili gdzie indziej, ale 
cały czas myślami wracali 

do miasta dzieciństwa i wczesnej 
młodości. A swoje łódzkie wspo-
mnienia utrwalali pisząc. Dzięki 
Chawie Rosenfarb wielu ludzi do-
wiedziało się o istnieniu Łodzi.

A  skąd decyzja o  pójściu dro-
gą obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej?
EKB: Chcemy pokazać, że nasz 
pomysł ma poparcie społeczne. 
Już w tej chwili docierają do nas 
sygnały, że pomysł się podoba. 
Zaskoczyło mnie, że informacja 
o nim – wrzucona tylko na Fa-
cebooka – rozniosła się błyska-
wicznie po świecie. Dotarła także 
do Kanady, do córki Chawy Ro-
senfarb.

Projekt uchwały trafi pod gło-
sowanie Rady Miejskiej, jeśli 
zbierzemy wśród mieszkańców 
i mieszkanek Łodzi tysiąc pod-
pisów. Zbiórka ruszy, gdy tylko 
uporamy się z formalnościami.

Iza Desperak – socjolożka z Bałut.

chcemy, by w Śródmieściu 
pojawiła się wreszcie kobieca 
patronka ulicy. na razie nie 
ma ani jednej! W latach 
50. łodzianki otrzymały na 
pocieszenie ulicę 8 Marca, ale 
czterdzieści lat później jako 
pierwsza w mieście została 
ona „zdekomunizowana” 
i na tablice powrócił 
poprzedni patron, czyli 
biskup tymieniecki.



11Miasto Ł

Drzewo życia
Iza Desperak: Ósmego marca zainaugu-
rowana została obywatelska inicjatywa 
uchwałodawcza w sprawie nadania no-
wej ulicy w Łodzi imienia Chawy Rosen-
farb. Kim była Chawa Rosenfarb?
Izabela Olejnik (Kolektyw Kobiety znad 
Łódki): Była powieściopisarką, poetką, ło-
dzianką. Urodziła się w 1923 r. i całe jej 
przedwojenne życie związane było z na-
szym miastem. Mieszkała z rodzicami i sio-
strą przy ul. Żeromskiego 75. Przed woj-
ną uczęszczała do żydowskiej szkoły im. 
Medema. Rodzice byli bundystami, wy-
chowywała się w kulturze języka jidysz. 
Kiedy wybuchła wojna, miała 16 lat. Ra-
zem z rodziną musiała przenieść się na 
teren nowo utworzonego getta. Mieszka-
ła przy ul. Łagiewnickiej 8. Tam poznała 
poetę Symchę Bunima Szajewicza, który 
wprowadził ją do grona pisarzy i poetów. 
Co ciekawe, w jej mieszkaniu znajdowała 
się tajna biblioteka Bundu. Po likwidacji 
getta trafiła do Auschwitz-Birkenau, a stam-
tąd do kolejnych obozów. Wyzwolenia do-
czekała w obozie Bergen Belsen. Po wojnie 
była w Łodzi tylko raz, z polecenia Bundu. 
Nigdy nie myślała, by tu wrócić i uczest-
niczyć w odbudowie życia żydowskiego. 
Zresztą niedługo wszyscy, których znała, 
zaczęli emigrować z Polski.

Chawa Rosenfarb jest autorką kilku po-
wieści (Drzewo życia, Bociany, Of love and 
Lodz, Listy do Abraszy), wielu opowiadań 
oraz kilku tomików wierszy. Jej twórczość 
zdominowała tematyka getta łódzkiego 
i Zagłady w ogóle. Aktywnie uczestniczy-
ła w żydowskim życiu literackim Kanady, 
dokąd wyemigrowała po wojnie. Prowa-
dziła wykłady w Jewish Public Library, pi-
sała artykuły krytyczno-literackie poświę-
cone żydowskim pisarzom. Prywatnie była 
związana z Henrrym Morgentalerem, któ-
ry podobnie jak ona przeszedł przez łódzkie 
getto. Po rozpadzie ich małżeństwa zwią-
zała się z Bono Wienerem, także łodziani-
nem, który podobnie jak ona uczęszczał 
do żydowskiej szkoły. W uznaniu zasług 
dla literatury żydowskiej była wielokrot-
nie nagradzana prestiżowymi wyróżnie-
niami: kanadyjską nagrodą I. J. Segala oraz 
Szolema Alejchema. Natomiast w 2006 r. 

Uniwersytet w Lethbridge uhonorował ją 
tytułem doktora honoris causa. Zmarła 
w 2011 roku.

Dlaczego jej historia nie jest znana w Ło-
dzi?
IO: Chawa znana jest głównie wąskiemu 
gronu specjalistów zajmujących się tematy-
ką getta łódzkiego oraz jidyszystów. W Ło-
dzi nie znamy jej twórczości głównie z po-
wodu bariery językowej – Chawa pisała 
w jidysz. Niedługo po wojnie ukazał się jej 
pierwszy tomik wierszy i jak każda kolejna 
książka – zarówno poezja jak i powieści – 

powstał w jidysz. Bardzo długo nie były 
tłumaczone na inne języki. Drzewo życia 
po angielsku po raz pierwszy ukazało się 
z 1985 r., a kolejne tłumaczenie w 2004 r. 
Przekład Drzewa życia, który właśnie po-
jawił się w Polsce dzięki Centrum Dialo-
gu, jest pierwszą książką Chawy Rosen-
farb w języku polskim!

Myślę, że Łodzi brakuje jidyszystów, któ-
rzy zajęliby się łódzką tematyką w literatu-
rze żydowskiej i wydobywali z niej łódzkie 
skarby. Zdumiewa mnie jednak, że żaden 
z polskich badaczy zajmujących się pro-
blematyką getta nie poddał analizie Drze-
wa życia, którego przekład angielski jest 
dostępny od 2004 roku.

Byłaś jedną z pierwszych osób, które wi-
działy film „The buble of life”. Jak do tego 
doszło?
IO: Szczęśliwy traf. Premiera filmu od-
była się w zeszłym roku w Nowym Jorku 
podczas wakacyjnego kursu języka jidysz, 
w którym brałam udział. Jest to bodaj trze-
ci film powstały w ramach cyklu „Rozmów 
z pisarzami jidysz” (conversations with 
Yiddish writers). Dzięki uprzejmości Shevy 
Zucker z League for Yiddish, która ten film 
wyprodukowała, kopia została przekazana 
Łódzkiemu Kolektywowi znad Łódki. Fil-

mowi towarzyszyło spotkanie z jego autora-
mi oraz córką Chawy – Goldie Morgentaler. 
Było dla mnie wielkim przeżyciem – być 
na premierze i uczestniczyć w spotkaniu.

Czego dowiadujemy się o Chawie z tego 
filmu?
IO: Przede wszystkim niezwykłym było dla 
mnie samo słuchanie Chawy. Film trwa nie-
co ponad 1 godzinę i cała rozmowa toczy się 
w jidysz. Nigdy dotychczas nie słyszałam jej 
mówiącej w tym języku. Kiedyś, szukając 
materiałów, natrafiłam na poświęconą jej 
audycję radiową, ale w języku angielskim. 

Byłam ciekawa, jak mówi w jidysz oraz na 
ile jest to łódzki jidysz. Chawa znana jest 
dziś głównie jako powieściopisarka, autor-
ka kilku opasłych książek. To charaktery-
styczne dla jej pisarstwa – nie pisała krót-
kich powieści. To potem w jakimś stopniu 

„zemściło się”, kiedy próbowała dotrzeć do 
anglojęzycznego czytelnika. Obawiano się 
wydawać liczące kilkaset stron książki au-
torki, której nazwisko nic nikomu w świe-
cie angielskojęzycznym nie mówiło. „Drze-
wo życia” to 3-tomowa powieść o getcie 
łódzkim – prawie tysiąc stron, inna książ-
ka „Briw cu Abraszn” („Listy do Abraszy”) 
to 800 stron. Chociaż jej kariera literacka 
zaczęła się od poezji, zarzuciła ją na rzecz 
prozy. W filmie poznajemy Chawę właśnie 
jako poetkę. Ciekawe jest jej spojrzenie na 
literaturę żydowską, a także na własne pi-
sarstwo. Mówi o swoich zmaganiach, pró-
bach wyjścia z własną twórczością poza 
język jidysz. Dopełnieniem opowieści są 
informacje biograficzne.

Więcej o działaniach  
Kolektywu Kobiety znad Łódki:  
www.facebook.com/LodzkiSzlakKobiet

powieść „drzewo życia” 
w 2015 roku została 
wydana przez centrum 
dialogu w Łodzi. niebawem 
książka będzie w sprzedaży. 
ponad czterdzieści lat  
po premierze pierwszego 
wydania w języku jidysz, 
powieść wreszcie trafi 
do rąk polskojęzycznych 
czytelników!

Rozmowa z Izabelą Olejnik,  
członkinią Kolektywu Kobiety znad Łódki.

W łódzkim Śródmieściu ani 
jednej ulicy nie patronuje 
kobieta.

W całym mieście jest 
takich ulic niewiele, zaled-
wie kilka procent. ósmego 
marca zainaugurowana 
została obywatelska ini-
cjatywa uchwałodawcza 
w sprawie nadania nowej 
ulicy w centrum miasta 
imienia chawy rosenfarb, 
pochodzącej z Łodzi, lecz 
dotąd słabo tutaj znanej 
wybitnej pisarki.

chawa w wieKu 35 lat.  
źróDŁo: www.chavaroSenfarb.com
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Rachela Goldberżanka
Również i do motocyklu zabrały się ostatnio nasze panie. Sekcja motocy-
klowa „Unionu” do niedawna miała jedynaczkę w osobie panny Lizy Neu-
man, która uczestniczyła niemal we wszystkich poważniejszych imprezach, 
zbierając nagrody za pełnowartościowe wyczyny. W ostatnich dniach jedy-
naczce „Unionu” przybyła siostrzyca w osobie panny Eli Goldberżanki, któ-
rej chrzest bojowy wypadł doskonale. Nową motorzystkę łódzką witamy 
jaknajserdeczniej.

Lata międzywojenne w Polsce to 
czas rozwoju sportu i turystyki 
motocyklowej. Prasa donosi-
ła o kolejnych zlotach, rajdach 
i wyścigach. Ilustrowała artyku-
ły zdjęciami motocyklistów w za-
kurzonych płóciennych kombine-
zonach, goglach i pilotkach bądź 
beretach (kaski były wówczas wy-
jątkiem raczej, niż regułą), opar-
tych o maszyny prawie zapomnia-
nych dziś marek: Calthorpe, Ariel 
czy Rudge. Łódź na mapie spor-
tu motocyklowego była jednym 
z większych ośrodków – stosun-
kowo niezłe w tym rejonie drogi 
oraz tor w Helenowie sprzyjały 
organizowaniu wszelkiego ro-
dzaju zawodów dla pasjonatów 
dwóch kółek.

Jedną z mniej znanych, a war-
tych przypomnienia postaci łódz-
kiego motocyklizmu, była Rachela 
(Ela) Goldberżanka, farmaceutka, 
zamieszkała przy ulicy Piłsudskie-
go 65. Karierę sportową rozpoczęła 
w barwach Unionu, o czym tymi 
słowami zawiadamiał w dniu 28 
września 1930 r. Express Niedziel-
ny Ilustrowany [pisownia orygi-
nalna – przyp. red.]:

Również i do motocyklu zabrały 
się ostatnio nasze panie. Sekcja mo-
tocyklowa „Unionu” do niedawna 

miała jedynaczkę w osobie panny 
Lizy Neuman, która uczestniczyła 
niemal we wszystkich poważniej-
szych imprezach, zbierając nagro-
dy za pełnowartościowe wyczyny. 
W ostatnich dniach jedynaczce 
„Unionu” przybyła siostrzyca w oso-
bie panny Eli Goldberżanki, której 
chrzest bojowy wypadł doskonale. 
Nową motorzystkę łódzką witamy 
jaknajserdeczniej.

Fotografię świeżo upieczonej 
klubowiczki na jej BSA 350 z wóz-
kiem zamieściła również Pano-
rama.

Ela z zapałem uczestniczyła 
w życiu klubowym – wiemy, że bra-
ła udział w radio-rajdzie Unionu 
na zakończenie sezonu motocyklo-
wego w 1930 r. Jeźdźcy, podziele-
ni na cztery grupy, byli do niezna-
nego im wcześniej celu kierowani 
przez radiostację. Specjalny wy-
słannik Republiki komentował [pi-
sownia oryginalna – przyp. red.]:

Na ostatnim etapie sympatyczną 
zawodniczkę „zielonych” Goldber-
żankę nie omija pech. Przez cały czas 
trzymała się dzielnie i w niczem nie 
ustępowała kolegom. Naraz, mu-
siała przystanąć dla reperacji opo-
ny, a gdy naprawiła – zmyliła tra-
sę, przez co spóźniła się. Defekt ten 

„kosztował” grupę 23 pkt. karne.

Sezon 1931 Rachela rozpoczęła, 
uczestnicząc w rajdzie zimowym 
Kalisz–Łódź–Kalisz (ok. 300 km), 
o czym donosił Stadjon: Ilustro-
wany Tygodnik Sportowy [pisow-
nia oryginalna – przyp. red.]:

Mimo mrozu i zlodowaciałych 
dróg większość zawodników ukoń-
czyła raid z wynikami dodatniemi, 
między nimi zaś jedna kobieta 
Goldberżanka (Union) na ma-
szynie B.S.A.

W marcu 1931 r. jako jed-
na z czworga zawodników 
swego klubu brała udział 
w rajdzie dookoła Warsza-
wy, a  w  maju w  zjeździe 
gwiaździstym, zorganizo-
wanym przez sekcję moto-
cyklową Bar-Kochby w Łodzi. 
Ela zwyciężyła tam w katego-
rii pań, przebywając największą 
ilość kilometrów i bijąc dwie war-
szawianki, Rotwandównę i Dłu-
gokęcką. W sierpniu młoda ło-
dzianka startowała natomiast 
w długim, bo tysiąckilometro-
wym rajdzie Warszawa–Wilno–
Warszawa – a trzeba pamiętać, że 
ówczesne polskie drogi to nie za-
wsze asfalt, ale gruntówki, czę-
sto rozmokłe, wyboiste, pełne 
ostrych kamieni i gwoździ z koń-
skich podków, co skutkowało nie-

ustannym łataniem przebitych 
dętek. Goldberżanka trasę ukoń-
czyła, a nawet, jak donosi rekla-
ma motocykli BSA, na maszynie 
właśnie tej marki zdobyła nagrodę 
dla najlepszej motocyklistki rajdu.

Udział Eli wspominała również 
w artykule „Dwa kółka i strach 
to mój sportowy fach” jej rajdo-
wa konkurentka, Janina Rotwan-
dówna [pisownia oryginalna – 
przyp. red.]:

Koło Radzymina wogóle nie było 
drogi, i przez 20 kilometrów paćka-
łam się w błocie, mając mokro w bu-
tach od nieuniknionego „footingu”. 
Potem przyzwyczaiłam się już do 
błota, i jechałam naprzód, choć wi-
doki na przyszłość wcale nie były 

różowe. A miałam przecież rywal-
kę, zaciętą i pełną ambicji sporto-
wej, Elę Goldberżankę z Łodzi, która 
na swej BSA z wózkiem smarowała 
przez błoto aż miło.

Goldberżanka nie ogranicza-
ła się wyłącznie do szosy, ale 
próbowała swoich sił również 
na helenowskim torze, gdzie 14-
go czerwca 1931 r. w zawodach 
z przyczepkami wyróżniała się 

„brawurową acz spokojną jazdą”, 
niestety, przegrywając bieg ze Ste-

fańskim, ponieważ, jak relacjo-
nował wysłannik Ilustrowanej 
Republiki:

(…) dzielna łodzianka jedzie pe-
chowo, gdyż na wirażu wysypuje 
się z przyczepki partner, powodu-
jąc zwłokę w biegu.

Ta obiecująca kariera sportowa 
zakończyła się szybko i nieocze-
kiwanie. Drugiego sierpnia 1932 r. 
Ilustrowana Republika zamie-
ściła wzmiankę o nagłej śmierci 
23-letniej Eli, która przegrała kil-
kudniową walkę z pogrypowym 
zapaleniem mózgu. Artykuł przy-
pominał sportowe osiągnięcia tej 
młodej zawodniczki [pisownia 
oryginalna – przyp. red.]:

Warto zaznaczyć, że p. Goldber-
żanka była bodaj jedyną kobie-
tą w Polsce, która startowała 
niemal we wszystkich raidach 
i  zjazdach motocyklowych 
a nawet brała udział w wyści-
gach motocyklowych na torze 
żużlowym, wykazując zawsze 
nieustraszoną odwagę. W roku 
ubiegłym p. Goldberżanka zdo-
była tytuł wicemistrzyni Union

-Touringu za wielką ilość przeje-
chanych kilometrów i za szereg 

zwycięstw sportowych. W Zmarłej 
traci nietylko Union-Touring lecz 
i cała Łódź sportowa jedną ze swych 
najdzielniejszych sportsmenek.

Rachela Goldberżanka zosta-
ła pochowana na Cmentarzu Ży-
dowskim w Łodzi.

Dorota Rawicz-Lipińska – 
filiolożka i motocyklistka, 
zamieszkała w Dublinie.

Łódź na mapie sportu 
motocyklowego była jednym 
z większych ośrodków – 
stosunkowo niezłe w tym 
rejonie drogi oraz tor 
w Helenowie sprzyjały 
organizowaniu wszelkiego 
rodzaju zawodów dla 
pasjonatów dwóch kółek.

dorota  
raWIcz- 
lIpIńska

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

Domki kunitzerowskie i konsumy na Armii Czerwonej 
(dzisiejsza aleja marszałka Józefa Piłsudkisego)

MIASTOGRAF.PL 
Cyfrowe ArChiwum 
ŁodziAn
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Pomóż zmienić 
SchroniSko dla 

zwierząt w Łodzi

przyszła wiosna i długie spacery, to 
prawdziwa przyjemność. Żeby w czasie 
wędrówki nie doskwierała samotność, 
najlepiej zabrać ze sobą psa. nie będzie 
nas zabawiał niepotrzebną rozmową, 
ale z prawdziwą radością pobiegnie 
u naszego boku. ucholek kocha space-
ry, świeże powietrze, zapachy i wiatr 
w uszach. Warto mieć takiego kumpla. 
to łagodny, miły, przesympatyczny 
psiaczek.

WIęceJ InForMacJI MoŻna uzyskać 
pod nuMereM teleFonu

42 656 78 42

www.schronisko-lodz.pl

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.

Szkoła życia
Dzisiaj wspomnę o wielkim problemie polskich 
szkół: o godzinach ich pracy. Nie są one przy-
jazne mózgowi dziecka, a już na pewno mó-
zgowi nastolatka. Rozpoczynanie lekcji o 8.00 
(a czasami nawet o 7.30) to w polskiej szkole 
norma. Jednak nie jest to dobre z punktu wi-
dzenia funkcjonowania poznawczego i efek-
tywnej nauki. Wszystkie badania pokazują, że 
w okresie rozwoju potrzebujemy więcej snu, 
i co ciekawe, ten sen poranny (miedzy 6.00 
a 8.00) jest najkorzystniejszy dla dorastającego 
organizmu.

Byłam ostatnio na spotkaniu 
z Marzeną Żylińską, która zaj-
muje się metodyką nauczania 
i neuropedagogiką. Odbyło się 
ono w Szkole Podstawowej nr 
81 w Łodzi. Placówka należy do 
sieci „Budzących się szkół”, które 
w swojej pracy zwracają uwagę 
na to, co w procesie uczenia się 
jest najkorzystniejsze dla dzieci – 
jak ich mózg najefektywniej za-
pamiętuje informacje, jak uczy 
się rozumieć. Dlatego szkoła pro-
paguje neurodydaktykę (o tym 
był wykład), czyli naucza-
nie i uczenie się przyjazne 
mózgowi. Teraz, po spotka-
niu, chodzę i myślę: dlacze-
go pozostałe placówki edu-
kacyjne nie wdrażają tych 
prostych, banalnych wręcz 
prawideł, dzięki którym 
w szkole wszystkim byłoby 
łatwiej. Będę o tym jeszcze 
wiele pisać. Dzisiaj wspo-
mnę o wielkim problemie 
polskich szkół: o godzinach ich 
pracy. Nie są one przyjazne mó-
zgowi dziecka, a już na pewno mó-
zgowi nastolatka. Rozpoczyna-
nie lekcji o 8.00 (a czasami nawet 
o 7.30) to w polskiej szkole norma. 
Jednak nie jest to dobre z punk-
tu widzenia funkcjonowania po-
znawczego i efektywnej nauki. 
Wszystkie badania pokazują, że 
w okresie rozwoju potrzebujemy 
więcej snu, i co ciekawe, ten sen 
poranny (miedzy 6.00 a 8.00) jest 
najkorzystniejszy dla dorastające-
go organizmu. Janet Croft, która 
specjalizuje się w badaniach snu 

u nastolatków, twierdzi, że nie-
dobór snu, do którego wczesne 
wstawanie znacząco się przyczy-
nia, zaczyna we współczesnym 
świecie przybierać rozmiary epi-
demii. Badacze z Amerykańskiej 
Akademii Pediatrycznej są zda-
nia, że rozpoczynanie zajęć bar-
dzo wcześnie rano jest niezgodne 
z wewnętrznym zegarem biolo-
gicznym nastolatków i rozregu-
lowuje ich naturalny rytm snu 
i czuwania. Większość uczniów 
nie jest w stanie zapewnić sobie 

zalecanych 8,5 – 9,5 godzin snu na 
dobę i cierpi na jego chroniczny 
niedobór. Dzieci powinny zatem 
spać więcej. Jak to jednak pogo-
dzić z ogromną ilością prac domo-
wych, zajęciami pozalekcyjnymi, 
potrzebą, a nawet koniecznością 
zabawy czy spotkań z rówieśni-
kami? Bywa trudno. Tym bar-
dziej, że nastolatka ciężko zago-
nić do łóżka o 20.00 czy 21.00. 
I to też jest naturalne. Badania 
pokazują, że w okresie dojrzewa-
nia senność pojawia się później, 
niż miało to miejsce w dzieciń-
stwie. Nastolatek potrzebuje pra-

wie tyle samo snu, ile potrzebo-
wał, gdy był dzieckiem, jednak 
w sposób naturalny zasypia póź-
niej niż jeszcze kilka lat wcześniej. 
Dziesięciolatek może najczęściej 
bez problemu zasnąć już o 8.00 
wieczorem, jednak 15- lub 16-la-
tek będzie miał zwykle problem 
z zapadnięciem w sen przed go-
dziną 23.00. Wydaje się, że różnice 
te wynikają w dużej mierze z za-
chodzących w tym czasie zmian 
hormonalnych. Niedobór snu 
sprawia, że uczniom trudno jest 
skupić się w szkole i efektyw-
nie przyswajać wiedzę. Co wię-
cej, może on być powodem zabu-
rzeń lękowych i depresji. Warto 
zatem wziąć pod uwagę tę kwe-
stię przy układaniu planu zajęć. 
Godziny rozpoczęcia lekcji naj-
częściej ustalane są przez szkoły 
arbitralnie – uczniowie i ich ro-
dzice mają na to niewielki wpływ. 
Warto jednak zdawać sobie spra-
wę z tego, że regularne, zbyt wcze-
sne wstawanie może powodować 
chroniczną senność u starszych 
dzieci i nastolatków. Amerykań-
ska Akademia Pediatryczna wy-

stosowała prośbę do amery-
kańskich szkół o późniejsze 
rozpoczynanie lekcji, co mia-
łoby zapewnić uczniom do-
stateczną ilość snu i popra-
wić ich funkcjonowanie 
poznawcze. Rozpoczynanie 
zajęć o 8.30 mogłoby znacz-
nie poprawić sytuację. Nie-
które Stany wprowadziły 
specjalne dotacje finanso-
we dla szkół, które zaczy-

nałyby pracę o 9.00 lub 10.00, 
jako że nauka w takich placów-
kach jest znacznie efektywniej-
sza. Może czas pomyśleć o tym 
również w łódzkich szkołach. Te 
45 minut nie rujnuje znacząco pla-
nów lekcji, a efekt w postaci wy-
spanych, zadowolonych uczniów 
jest przecież bezcenny.

Tamara Rymska – propagatorka 
dobrych zmian w szkole. 
Ukończyła filozofię i etykę. 
Feministka, wegetarianka, 
cyklistka.

niedobór snu sprawia, że 
uczniom trudno jest skupić 
się w szkole i efektywnie 
przyswajać wiedzę. co więcej, 
może on być powodem 
zaburzeń lękowych i depresji. 
Warto zatem wziąć pod uwagę 
tę kwestię przy układaniu 
planu zajęć.

Ucholek

taMara  
ryMska

ruszyła platforma internetowa OPOWIEDZ SIĘ, otwierająca 
przestrzeń dla historii mówionych. Historii osób, które 
wyróżniają się na tle swojej społeczności, żyją po swojemu 
i pragną podzielić się tym doświadczeniem z innymi. do tej pory 
na stronie opowiedzieli się m.in.: osoba transgender, osoba 
bezdomna, muzułmanka, osoba żyjąca z HIV i gej. Wszystkie 
filmy możecie obejrzeć na stronie internetowej opowiedzsie.pl. 
zachęcamy też do wysyłania swoich historii i do kontaktu pod 
adresem mailowym: opowiedzsiepl@gmail.com.
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lewa strona talerza

„AlaTurka” 
czyli „U Turka” na Piotrkowskiej

Jasne kolory na ścianach, stylowe umeblowanie i ozdobny bar oddzielający  
kuchnię – tworzą klimat drogiej i ekskluzywnej restauracji. Tymczasem  
„Ala Turka” to restauracja ze średniej półki cenowej, bardziej przypominająca  
bar z przekąskami, gdzie warto wpaść na lunch.

O nowej tureckiej restauracji, któ-
ra miała powstać w Łodzi, było sły-
chać już od jakiegoś czasu. Zain-
teresowanie nie dziwi, ponieważ 
w naszym mieście nie było dotąd 
restauracji czy nawet baru z przy-
smakami prosto z Turcji. Wpraw-
dzie moja żona parzy wyśmieni-
tą kawę po turecku, ale nasz dom 
to nie lokal gastronomiczny, więc 
się nie liczy.

Turcja to jeden z krajów naj-
częściej odwiedzanych przez 
Polaków. Wyprzedza ją jedy-
nie Grecja. Wielu moich znajo-
mych, którzy zamiast zamykać 
się w drogim hotelu z opcją „All 
inclusive”, podróżowało po Tur-
cji, twierdziło, że mieszkają tam 
ludzie bardzo podobni do Pola-
ków – otwarci, życzliwi i po-
trafiący ugościć przybysza po 
królewsku. Prawdopodobnie 
wynika to z faktu, że Turcja to 
prawdziwy tygiel kulturowy 
i etniczny. Od wieków obok 
siebie mieszkają tu Gruzini, 
Albańczycy, Arabowie czy Bo-
śniacy. Pora zatem sprawdzić, 
czy najlepsze smaki, trady-
cje i obyczaje tureckie przy-
wędrowały na ul. Piotrkowską 59.

Pierwsze, co rzuca się w oczy, 
to wystrój lokalu. Mnie trochę od-
straszył swą elegancją. Jasne kolo-
ry na ścianach, stylowe umeblo-
wanie i ozdobny bar oddzielający 
kuchnię – tworzą klimat drogiej 
i ekskluzywnej restauracji. Tym-
czasem „Ala Turka” to restauracja 
ze średniej półki cenowej, bardziej 
przypominająca bar z przekąska-
mi, gdzie warto wpaść na lunch.

Duży plus dla lokalu za za-
pach i muzykę. Ponieważ kuch-
nia jest integralną częścią restau-
racji, czuć w powietrzu wszystkie 
przyprawy. Bar tworzą przeszklo-
ne lady, gdzie wyłożone są mię-
sa, warzywne pasty oraz kilka ro-
dzajów oliwek. Wszystko wygląda 
pięknie i apetycznie, a uzupełnie-
niem jest klimatyczna muzyka, 
dzięki której w myślach przenosi-
my się do gwarnego centrum An-

kary. Tutaj knajpki, bary i restau-
racje są co krok. Z każdej macha 
do nas uśmiechnięty Turek, za-
praszając do środka. W „Ala Tur-
ka” także panuje miła atmosfera, 
a kelner zjawił się natychmiast 
po moim wejściu.

Menu restauracji podzielone 
jest na kilka działów. W każdym 
znajdziemy około 10 potraw. Na 
początku tureckie śniadania – ich 
cena nie jest najniższa (30 zł) – ale 
za to są to zestawy „na bogato”. 
Znajdziemy tu kilka rodzajów 
sera, warzywa, jajka, pieczywo 
i słodkie dodatki. Kolejny dział to 
przystawki z popularnymi w Tur-
cji borek (serek zapiekany w cie-
ście) i dolma (faszerowane liście 
winogron). W menu jest także mu-
tabbal, czyli bakłażan z dodatka-
mi oraz przysmak z gniecionych 
pomidorów, czyli ezme. Wszyst-
kie przystawki kosztują około 8 zł.

Dalsza część menu to 
dania główne, czyli ke-
bap i… turecka pizza. Ke-
bap wart jest tego, by mu 
poświecić kilka wizyt, 
ponieważ jest on tutaj 
podawany na kilka spo-
sobów, dotąd niespoty-
kanych w Łodzi, np. po-

dawany w chlebie lavash. Ceny 
w tym dziale wahają się w gra-
nicach 11–27 zł.

Moją uwagę przykuły pizze, 
które kształtem przypomina-
ją wrzeciono z ciasta, podawa-
ne z różnymi dodatkami: mielo-
nym mięsem, turecką kiełbasą 
wołową (sucuk) lub oliwą z pastą 
z pomidorów i papryką z dodat-
kiem pietruszki.

Ja zamówiłem lachmacum, czyli 
rodzaj podpłomyka wielkości piz-
zy posmarowanego mielonym 
mięsem wołowym z dodatkiem 

papryki, cebuli i pietruszki. Potra-
wa podawana jest na desce, a pla-
cek podzielony na cztery równe 
kawałki.

Lachmacum to bardzo popular-
na w Turcji potrawa, często ser-
wowana wprost na ulicy jako da-
nie na wynos. Smakuje naprawdę 
świetnie. Mimo wielkości nie jest 
tak sycąca jak pizza, dlatego wcze-
śniej mogłem zjeść przystawkę bo-
rek. Całość popiłem bardzo mocną 
herbatą z dodatkiem dużej ilości 
cukru.

Za smaczny lunch zapłaciłem 
32 zł. Nie jest to mało, ale raz na 
jakiś czas można pozwolić sobie 
na odrobinę szaleństwa. Tym bar-
dziej, że w najbliższej przyszłości 
do Turcji raczej się nie wybieram.

Michał Kwiatkowski – łódzki 
dziennikarz, DJ i freelancer, 
w gazecie odpowiada za Kamerę 
Miasta Ł.

duży plus dla lokalu za zapach 
i muzykę. ponieważ kuchnia jest 
integralną częścią restauracji, czuć 
w powietrzu wszystkie przyprawy. 
Bar tworzą przeszklone lady, gdzie 
wyłożone są mięsa, warzywne 
pasty oraz kilka rodzajów oliwek.
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25
18:00 KLUB PODRÓż-
NIKÓW: WŁOCHY – 
ZAPOMNIANY 
śWIAT ETRUSKÓW. 
PRELEKCJA EWY 
KURYLAK
Łódzki Dom Kultury 
ul. Traugutta 18

26
19:00 AUTOSTOPEM 
DOOKOŁA GLOBU
Keja Pub 
ul. Kopernika 46

27
12:30 WARSZTATY 
TAńCA W KRęGU 
Z DANUTą STOGIDIS
Poleski Ośrodek Sztuki,  
Filia Karolew 
ul. Bratysławska 6a  
(zapisy w sekretariacie)

28
11:00 „BABCIA JOLA 
BAJKI OPOWIADA” – 
GŁOśNE 
CZYTANIE DLA 
NAJMŁODSZYCH
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź–Polesie, Filia nr 5 
ul. Wileńska 59/63

29
17:00 DYSKUSYJNY 
KLUB KSIążKI – 
MIŁOśNIKÓW 
FANTASTYKI. 
Tematem spotkania będzie 
książka Piotra Patykiewicza 

„Dopóki nie zgasną gwiazdy”

Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź-Polesie, Filia nr 18

al. Politechniki 3a

30
11:30–13:00 
ROWEROWY 
KWIECIEń 
Z ZIELONą ŁODZIą
Park Helenów  
(przy wejściu głównym 
od strony ul. Północnej)

11
11:00 SPACER 
Z PRZEWODNIKIEM 
BEATą ARABSKą. 
KOśCIÓŁ śW. 
MATEUSZA UL. 
PIOTRKOWSKA 283
zapisy w Sekretariacie 
Poleskiego Ośrodka Sztuki, 
Filia Karolew 
ul. Bratysławska 6a

12
13:00 WARSZTATY 
KOMPUTEROWE 
DLA SENIORÓW 
(PODSTAWOWE)
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź-Śródmieście, Filia Nr 3 
ul. Rewolucji 1905 r. 84

14
11:00–16:00 
KONFERENCJA  

„INNI TO MY”
Poleski Ośrodek Sztuki 
Galeria 526 
ul. Krzemieniecka 2a

16
XVI TYDZIEń KINA 
HISZPAńSKIEGO 
(DO 21 KWIETNIA)
Kino-Galeria Charlie 
ul. Piotrkowska 203/205

13
12:00–14:00 
WARSZTATY: 
SZYDEŁKOWANIE 
ARTYSTYCZNE 
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź–Bałuty, Filia nr 2 
ul. Łagiewnicka 118

15
11:00–20:00 RANDKA 
W CIEMNO 
Z KSIążKą – CZYLI 
NIE OCENIAJ 
KSIążKI PO 
OKŁADCE!
Tubajka Rodzinna sklepo-
kawiarnia, Plac Zwycięstwa 3  
(Domek Ogrodnika w Parku 
Źródliska I)

17
18:00 SHORT 
WAVES FESTIVAL 
2016: KRAJOWA 
SIÓDEMKA
Owoce i Warzywa 
ul. Traugutta 9

18
18:00 VII LGBT FILM 
FESTIVAL 2016
Kino ŁDK Przytulne 
ul. Traugutta 18 (wejście 
od ul. Kilińskiego)

19
10:00 PODAJMY 
SOBIE RęCE – 
WYSTęP ZESPOŁU 

„NIEZAPOMINAJKI”
Dom Kultury 502 
ul. Maksyma Gorkiego 16

20
16:30 PRELEKCJA 
MIRIANY 
BRZOZOWSKIEJ 
NA TEMAT: 

„WIELKIE RODY 
FABRYKANCKIE. 
SCHLöSSEROWIE 
W OZORKOWIE”
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź–Bałuty, Filia nr 12 
ul. Zachodnia 12

21
16:00 „PRAWNIK PRA-
WI W BIBLIOTECE” 

– TEMAT SPOTKANIA 
„PRAWA PACJENTA”. 
WYKŁAD PRZEDSTA-
WI MECENAS ANNA 
GRENDA
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź-Bałuty, Filia nr 18 
ul. Wodnika 7

22
12:00–16:00 
SPOTKANIA KLUBU 
BRYDżOWEGO
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź–Polesie, Filia nr 15 
ul. Garnizonowa 38

23
15:00–17:00 VI MARSZ 
RÓWNOśCI
START: Stary Rynek

24
10:30 ROK 
OBRZęDOWY 
W TRADYCJI 
PRAWOSŁAWNEJ
Muzeum Kultur i Tradycji 
Wyznaniowych 
plac Wolności 2

4
17:00 NOWA 
EDYCJA AKADEMII 
POLSKIEGO FILMU
Muzeum Kinematografii 
pl. Zwycięstwa 1

5
18:00 ON/OFF 
KULTURA #2. 
BUNT, SPRZECIW 
I KONTRKULTURA
Łódzki Dom Kultury 
ul. Traugutta 18

6
18:00 CZYTANIE 
PERFORMATYWNE 
KOBRO/
STRYJEńSKA. 
W IMIę SZTUKI
Teatr Nowy, foyer Dużej Sali 
ul. Więckowskiego 15

7
10:00–11:30 
WARSZTATY 
RADIOWE 

„DZIEWCZYNY NA 
ANTENę”
Studenckie Radio Żak 
Politechniki Łódzkiej 
al. Politechniki 7

8
19:00 NOC 
CIężKIEGO GRANIA 
W KRAńCOOFCE!
Krańcoofka – Klub 
Transportowy 
ul. Piotrkowska 29 (wejście 
od Więckowskiego)

9
17:00 KONCERT 
ZESPOŁU PIEśNI 
I TAńCA ANILANA 

„HEJżE WESELISKO!”
Dom Kultury Ariadna 
ul. Niciarniana 1/3

10
18:00 KINEDOK 
#4 – „TOTO 
I JEGO SIOSTRY” 
(RUMUNIA, 2014, 
REż. A. NANAU). 
EUROPEJSKI 
PRZEGLąD KINA 
DOKUMENTALNEGO
Owoce i Warzywa 
ul. Traugutta 9

1
10:15 PRZYGODA 
ZWANA CZYTANIEM 

– TOVE JANSSON – 
PORANEK BAśNI
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź–Polesie, Filia nr 2 
ul. Wróblewskiego 67

2
10:00–11:30 
ROWEROWY 
KWIECIEń 
Z ZIELONą ŁODZIą
Park Helenów  
(przy wejściu głównym 
od strony ul. Północnej)

3
17:00 NIEDZIELA 
Z MUZYKą 
U śW. MATEUSZA
Kościół Ewangelicko-
Augsburski św. Mateusza 
ul. Piotrkowska 283

W s p i e R a j ą  N a s

kwiecień 2016

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

Muuu? Meee!
Tego się nie spodziewałem. Uwierzyłem w teorię spiskową!

Gdy jakiś czas temu nasz Minister Wojny 
z Wrogiem Wszelkim obwieścił, że zaata-
kowano nas bronią elektromagnetyczną – 
skręciło mnie ze śmiechu. I choć przedsta-
wił dowód: jedną (a może niejedną) panią 
na Śląsku bolała głowa i coś się w niej krę-
ciło – nadal radośnie rechotałem. Rżałbym 
tak do dziś, gdyby nie dopadła mnie pewna 
wrodzona dolegliwość. Otóż, czasami słyszę 
głosy, wredne i męczące: Czy na pewno? A co, 
jeżeli…? Może jednak? Właśnie zaczęły złośli-
wie popiskiwać. Wiedziałem, że 
nie odpuszczą. Trudno. Co robić? 
Rozejrzałem się, wysłuchałem ra-
dia, przeczytałem gazety, z trwo-
gą zaglądnąłem do Internetu. Na 
telewizję zabrakło mi odwagi. Ale 
i tak miałem pewność – napad-
nięto nas zdradziecko! Elektro-
magnetycznie! Nie tylko na Śląsku, lecz 
na całej połaci. Minister miał rację. Ani 
chybi, atak spowodował Narodową Afazję 
Czuciową. Przecież sami z siebie nie mo-
gliśmy wszyscy tak nagle oszaleć, że nie 
rozumiemy, co do siebie mówimy. Oni do 
nas – bełkot. My do nich – bełkot. Nie poj-
mujemy znaczenia pojęć, bo nadaliśmy 
im znaczenia, których nie sposób pojąć – 
znaczenia, które pasują Nam do układanki. 
Im pasują inne. Im, znaczy Nam z tamtej 
strony, bo dla Onych My jesteśmy Oni. Oni 

są oczywiście głupi. I zdrajcy. Tyle że dla 
Nich My też jesteśmy głupi i zdrajcy. Bo 
też jesteśmy Oni. Wniosek: wszyscy jeste-
śmy głupcami i zdrajcami? Zastosowanie 
najbardziej elementarnej logiki dla zrozu-
mienia dyskursu narodowego prowadzi 
do zadziwiających rezultatów.

Straszliwej mocy atakowi elektromagne-
tycznemu nie oparły się najtęższe głowy, 
nawet te wspomagane boską mocą. Mój 
ulubiony siewca intelektualnego niepoko-

ju, abp Michalik wygłosił w Przemyślu ho-
milię. To nic dziwnego w przypadku Arcy-
biskupa. Jednak już to, co wypłynęło z ust 
świętobliwych każe przypuszczać, że wła-
śnie w Przemyślu miał miejsce najpotęż-
niejszy atak wrażych sił. Na początek nic 
niepokojącego – Abp w duchu ewangelii 
pouczył partie polityczne. Wskazał, co i jak 
powinny czynić. Wezwał do przestrzega-
nia prawa, które to prawo musi być zgod-
ne z naturalnym. To wyjaśnia kłopot z Try-
bunałem. Prawdopodobnie jest niezgodny.

Dalej jest już gorzej: Pojawiła się nowa 
Targowica. Oskarżają Polskę, mobilizują na-
rody obce na forach międzynarodowych do 
nienawiści wobec Polaków, którzy mieli od-
wagę wybrać innych, a nie ich samych. Tu 
już coś złego się dzieje. Przecież Eminen-
cja, zarzucając innym zdradę i szerzenie 
nienawiści, na pewno wierzy, że czyni mi-
łość. Nie może być inaczej. Przecież to Ar-
cybiskup – kwintesencja miłości skrzy-
żowana z absolutem! Nie rzekłby tego 

świadomie i przytomnie. I jesz-
cze ta Targowica!

Eminencjo! Przecież, gdyby nie 
ten przeklęty elektromagnetyzm 
pamiętałbyś, że Targowica to re-
akcja kleru na uchwalenie w 1791 
roku Konstytucji 3-go maja odbie-
rającej kościołowi część ogrom-

nych przywilejów w Polsce. Że wśród głów-
nych organizatorów spisku było czterech 
biskupów: Józef Kossakowski, Ignacy Mas-
salski, Wojciech Skarszewski i Michał Ro-
man Sierakowski. Że chodziło o stołki i pie-
niądze. Pamiętałbyś, że ten parszywy układ 
pobłogosławił Papież Pius VI i dał Rosji 
zielone światło do rozbioru Polski. Nie 
wspominaj więc o Targowicy, bo to jeden 
z najbardziej cuchnących trupów w sza-
fie polskiego kościoła. Chyba że o czymś 
wiesz. Coś się w firmie szykuje?

Dzisiaj mamy Papieża Franciszka, więc 
na podobny gest z jego strony chyba nie ma 
co liczyć. Wielu kolegów Eminencji uwa-
ża nawet, że w swej nieomylności jest zbyt 
często omylny. Zaś po tym, jak Franciszek 
obmył niegodne nogi uchodźcze i damskie, 
świeccy okrzyknęli go antychrystem. Oczy-
wiście, czyny i słowa jego będziemy mogli 
ocenić wtedy, gdy ostateczną wykładnię 
przedstawi redaktor Terlikowski.

No dobrze – przerażająca broń elektro-
magnetyczna istnieje. Ale kto ją skonstru-
ował, kto zaatakował?

Trudno uwierzyć – nasi! Polak potrafi. 
Dobre, bo polskie. Poszczególne elemen-
ty przez lata opracowywano w różnych 
ośrodkach naukowych: w mediach, w ko-
ściele, w partiach politycznych.

Ale dzieła dokończono i maszynę od-
móżdżającą zbudowano w Sejmie. Zasi-
lana jest czterystu sześćdziesięcioma po-
tężnymi generatorami, ale wystarczającą 
skuteczność zapewnia już kilkanaście. To 
stamtąd atakują środkami masowego ra-
żenia przekazem. Naturalnie za pomocą 
fali elektromagnetycznej. Jak się bronić? 
Śmiechem oczywiście.

ale i tak miałem pewność – napadnięto 
nas zdradziecko! elektromagnetycznie! 
nie tylko na Śląsku, lecz na całej połaci. 
Minister miał rację. ani chybi, atak 
spowodował narodową afazję czuciową.


