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O dzieciach
z potencjałem

Smog nie bierze
się z powietrza

ANNA JUREK

Przy nowym stadionie ŁKS
wycięto ogromne, bezwartościowe, zagrażające bezpieczeństwu stare topole.
Miejsce jest bliskie ideału
uporządkowania. To parking.
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Pracujemy
nad poprawą
komunikacji
Nam, czyli pracownikom Wydziału Rewitalizacji bardzo
zależy na jak najwyższej jakości naszych działań. Wszyscy
byliśmy w swoim życiu związani z III sektorem, wszyscy
pracowaliśmy społecznie dla
naszego miasta.

strony 8–9

Przyciągamy
samych wariatów
Bez względu na to, czy robią event – animację dla dzieci, jak np. Piraci na Zdrowiu,
dłuższą akcję, jak Latający Dom Kultury – czy spektakl teatralny, zawsze traktują swojego widza poważnie.
Spektakle są świetnie przygotowane merytorycznie i technicznie.
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Lokalne firmy
w procesie
rewitalizacji
MONIKA DOLIK, STREETWORKERKA I KAZIK, KTÓRY AKTYWNIE DZIAŁA W ŚWIETLICY PODWÓRKOWEJ PRZY UL. POMORSKIEJ 54. FOT. ŁUKASZ KLIMCZAK

Zobacz, jaki jest potencjał w tych dzieciach – dzisiaj my je wspieramy, dbamy o to,
żeby się rozwijały, a potem to one będą wspierać innych. Dzieci, z którymi pracuję,
są bardzo wdzięczne za wszystkie warsztaty, wyjścia, wycieczki, które organizujemy,
i chcą się za to odwdzięczyć. Z Moniką Dolik, streetworkerką, rozmawia Anna Jurek.
Anna Jurek: Wyobraźmy sobie,
że miasto, w ramach procesu rewitalizacji, postanawia realizować miejski program streetworkingu skierowanego do dzieci.
Przeszkoleni streetworkerzy wychodzą na ulice, poznają dzieci ze
Śródmieścia, Bałut, Polesia i pracują z nimi na ulicach, w podwórkach, bramach. Przekonują je,
żeby przyszły do świetlicy.

Monika Dolik: My tak czasem
robimy, ale z definicji streetworking to jest praca na ulicy, z dziećmi, które nie chcą być w żadnej
strukturze i mają do tego prawo.
W naszych działaniach ważny jest
także stały kontakt z rodzicami,
szkołą, pomocą społeczną. Uwagę
skupiamy nie tylko na ludziach,
ale także na ich sytuacji zakorzenionej w określonych warunkach

społecznych, ekonomicznych, politycznych.
Co możecie zaoferować dzieciom,
pracując z nimi na ulicach?
MD: Po prostu rozmawiamy – tego
im najbardziej brakuje. Codziennie mierzą się ze szkołą, kumplami, rodzicami. Często wystarczy
ich posłuchać i być blisko, żeby poczuły, że są rozumiane. Zorganizo-

wane działania, takie jak warsztaty, wyjazdy, wyjścia do kina, są
super, ale mam poczucie, że najbardziej zależy im na uwadze.
Pozostając cały czas w sferze wyobraźni, powiedz, ilu streetworkerów i które dzielnice obejmuje
ten idealny program dla Łodzi?
dokończenie na stronie 3

Niemieckie landy tak przygotowują przetargi, że są one
zgodne z prawem zamówień
publicznych i regulacjami europejskimi, a jednocześnie
wspierają rozwój lokalnych
przedsiębiorstw.

strona 16

Prawdziwi
wynalazcy
Fotografii kolorowej także nie
stworzył w latach trzydziestych Kodak, tylko nasz rodak, Jan Szczepanik, który
w ostatnim roku dziewiętnastego stulecia strzelał pierwsze na naszej planecie kolorowe fotki.

strona 18
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wstępniak

Wiosennie,
optymistycznie
i trochę o pieniądzach
J

esteśmy w okresie rozliczeń podatkowych, zatem możemy zdecydować, co się stanie z 1% naszego podatku. Wiem, że jest wiele akcji i reklam
zachęcających do wpłat na duże ogólnopolskie fundacje i stowarzyszenia.
I często ich cele są szczytne – pomagają dzieciom, osobom chorym, zwierzętom. Proszę jednak pamiętać, że
organizacje o podobnych założeniach
funkcjonują także w Łodzi. Czasami
są mniejsze, mają mniej pieniędzy
na reklamę i promocję, ale wykonują równie dobrą robotę. Ich różnorodność jest ogromna. Możemy wesprzeć
działalność wydawniczą, leczenie dzieciaków, porzucone psy i koty, zadbać
o środowisko naturalne, wesprzeć

RYS. BRUNO

działalność edukacyjną i kulturalną.
Wystarczy przejrzeć strony internetowe łódzkich organizacji, aby znaleźć coś dla siebie. Gdybyśmy wszyscy
zostawili 1% swojego podatku w Łodzi, to gwarantuję, że odczulibyśmy
to bardzo. Zobaczylibyśmy więcej nieodpłatnych imprez, spotkań, eventów.
Nasze dzieci dostałyby kolejne propozycje darmowych zajęć pozalekcyjnych, więcej niechcianych zwierząt
znalazłoby dom. Długo by jeszcze wymieniać, bo organizacje pozarządowe
zajmują się właściwie każdą dziedziną życia. Dlatego bardzo zachęcam
do zastanowienia się i rozważnego
wypełnienia swojego zeznania podatkowego. Miasto Ł też z pewnością po-

ALEKSANDRA
DULAS

może w dokonaniu wyboru, bo piszemy o działaniach III sektora w Łodzi.
Zamieszczamy informacje i materiały promocyjne. Skorzystajcie Państwo
z tej wiedzy koniecznie.
Wydanie Miasta Ł, który właśnie
trzymają Państwo w rękach, dotyczy
rewitalizacji i zmian w Łodzi. Wiem, że
niektórzy czytelnicy mogą być zmęczeni tym tematem, omawianym od kilku
lat właściwie we wszystkich mediach,
jednak jest na tyle ważny i budzi tak
wiele kontrowersji, że musimy się mu
przyglądać, opisywać, monitorować.
Tym razem piszemy o planach na najbliższą przyszłość, zagrożeniach, obawach i nadziejach. Przeczytajcie Państwo to wszystko uważnie. Schowajcie
ten numer Miasta Ł do szuflady na rok
i za 12 miesięcy zobaczymy, co z tych
planów udało się zrealizować, gdzie
pojawiły się nowe problemy i co nam
przyniosły zmiany w Łodzi. Zachęcam
do takiego eksperymentu. Dokładnie
za rok znów uważnie przyjrzymy się
w Mieście Ł procesowi rewitalizacji.
I tym optymistycznym akcentem,
że za rok Miasto Ł wciąż będzie wydawane, kończę ten przydługi wstęp
i życzę miłej lektury.

Aleksandra Dulas – socjolożka,
członkini Łódzkiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego. Redaktorka
naczelna gazety.
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dokończenie ze strony 1

MD: Jest 10 zespołów po 2 osoby,
dodatkowo 6 socjoterapeutów i 3
psychologów. Przy czym, na każdą parę przypada od 5 do 7 dzieciaków. Taka sytuacja jest optymalna. Jeśli np. nauczycielka ma
dobrze nauczyć matematyki 20
osób, najpewniej jej się nie uda,
ale jeśli ma piątkę, jest to realne.
Program realizujemy bez przerwy od dwóch, trzech lat i obejmujemy nim Śródmieście, Bałuty,
Dąbrowę. Odpuszczamy: Janów,
Olechów czy Retkinię, bo mają
tam place zabaw, orliki, miejsca
dla deskorolkarzy, czyli jest kilka
możliwości wykorzystania wolnego czasu.
W mojej pracy zawsze myślę
o dzieciach, które nie mają nic.
Kiedy weszłam po raz pierwszy
na Włókienkę [ulicę Włókienniczą – przyp. red.] i zobaczyłam tylko trzepak na osranej piaskownicy, to wiedziałam, że tam jest
co robić.
Idealną sytuację mamy opisaną,
a jak jest obecnie?
MD: W Łodzi streetworking nie
ma jasnego statusu. Różne organizacje pracują w ramach projektów,
przez 9 miesięcy lub rok. Startują
w plebiscycie popularności w Budżecie Obywatelskim i jakkolwiek
od dwóch lat to zadanie wygrywa
dzięki głosom życzliwych ludzi.
Sytuacja za każdym razem jest
niepewna. Brakuje ciągłości, wieloletniej strategii. A trzeba czasu,
aby wejść w świat dziecka, emocjonalnie się nim zaopiekować,
zdobyć zaufanie, aby mogło się
otworzyć. Trzeba porozumieć się
z rodzicem, szkołą, czasem kuratorem. To jest długi i zawiły proces.
Kiedy zaczęłam pracę streetworkera, odkryłam, że w XXI wieku
nadal problemami są: brak toalety, miejsca do nauki, ogrzewanie
mieszkania czy niepiśmienni rodzice. Tak jest tu i teraz, w Łodzi.
Rok temu Biuro ds. Rewitalizacji zachęcało, żeby społeczności
lokalne zgłaszały pomysły, które
można by realizować w ramach
procesu rewitalizacji. Napisałam
projekt na Centrum Streetworkingu, w którym postulowałam
zrzeszanie streetworkerów z Łodzi. Pracowalibyśmy w sposób
zorganizowany, celowy, bylibyśmy odpowiedzialni za konkretne rewiry. Wspólnie z przedstawicielami instytucji pomocowych
wspieralibyśmy dzieci i rodziny,
za które wzięlibyśmy odpowiedzialność. Moglibyśmy obserwować zmianę w szerszym kontekście.
Jak Biuro odniosło się do tego
pomysłu?

O DZIECIACH Z POTENCJAŁEM. FOT. CC0

MD: Nie dostaliśmy żadnej informacji zwrotnej.
Ile czasu trzeba pracować z dzieckiem, żeby zaobserwować zmianę?
MD: To jest kwestia bardzo indywidualna, ale po 1,5 roku pracy
widzimy zmiany w zachowaniu.
Co się zmienia?
MD: Dziecko zyskuje większą
wiarę w siebie i w swoje możliwości, np. kiedyś nie wierzyło, że
może coś ładnie namalować, dziś
bez względu na to, czy rysunek
będzie ładny, czy nie, cieszy się
z niego. Ma swoje zdanie, potrafi
je uzasadnić, wejść w dyskusję.
Nazwać emocje, które czuje. Zamiast na kogoś splunąć, potrafi
się odwrócić i policzyć do 10 albo
powiedzieć: miałam dziś kiepski
dzień, więc daj mi spokój, i odejść.
Stawia sobie wyżej poprzeczkę.
Kiedyś myślało, że jedyna praca jaka mu się trafi to sprzątanie, dziś wierzy, że może być dyrektorem/dyrektorką i pyta, jak
to zrobić. Z perspektywy kogoś
emocjonalnie poukładanego to
nie jest nic niezwykłego, ale dla
dzieci, które błądzą i nie mają dobrych wzorców, to jest ogromny
krok na przód.

Może miastu nie zależy na takim
programie?
MD: To nie jest pytanie do mnie.
Ja mam nadzieję, że zależy i ktoś
w końcu zauważy ten potencjał.
Może Urząd nie wie, jak ugryźć
ten temat? Nie widzi kogoś, kto
mógłby pilotować takie zadanie?
Ale przecież jesteśmy my, otwarci
na rozmowę, gotowi do działania.
Jest też GPAS z Warszawy [Grupa
Pedagogiki i Animacji Społecznej
Praga-Północ – przyp. red.], bardzo chętna do pomocy, dzielenia
się doświadczeniem, standardami, według których pracują i które się sprawdzają. Mówię o tym
wszędzie, gdzie się pojawiam, ale
spotykam się tylko z poklepywaniem po plecach i zapewnianiem,
jaką świetną robimy robotę. Nic
więcej z tego nie wynika.
A może władzy nie zależy na
mieszkańcach Śródmieścia objętych procesem rewitalizacji, bo
nie widzi w nich przyszłych wyborców? Nie warto zatem w nich
inwestować?
MD: Może tak być, ale zobacz, jaki
jest potencjał w tych dzieciach –
dzisiaj my je wspieramy, dbamy
o to, żeby się rozwijały, a potem to
one będą wspierać innych. Dzieci, z którymi pracuję, są bardzo

wdzięczne za wszystkie warsztaty,
wyjścia, wycieczki, które organizujemy, i chcą się za to odwdzięczyć. To ma się nijak do postaw
rodziców, którzy bywają roszczeniowi i często rozpieszczeni przez
system opieki socjalnej. Ale im
więcej warsztatów z aktywności obywatelskiej zrobimy, tym
silniejsze będzie w dzieciach poczucie wpływu na otaczającą ich
rzeczywistość. Na przykład nasz
Kazik wymyślił, że stworzy na podwórku ogródek. Patrycja, która
jest wychowawczynią w świetlicy,
znalazła człowieka, który pomoże mu go zaprojektować. Potem
będzie pewnie zbiórka pieniędzy
na rośliny, ziemię itd. Zaczęło się
od pomysłu, który teraz, krok po
kroku, jest urzeczywistniany. Za
parę miesięcy wszyscy będziemy
cieszyć się ogródkiem.
Jakich korzyści może oczekiwać Urząd Miasta z inwestowania pieniędzy w działania streetworkerów?
MD: Takie projekty jak ten zapobiegają demoralizacji dzieci
i młodzieży. Zasada jest taka: Im
mniej dzieci na ulicy, tym więcej
w świetlicy. I może o parę rozbitych, samochodowych lusterek
mniej. Dzieci niezaopiekowane,

które nie wiedzą co ze sobą zrobić, po prostu psocą. A jeśli nie
mają dobrych wzorców, nie możemy oczekiwać, że będą panami świata. Działania streetworkerskie z dziećmi jako program
miejski, realizowany corocznie,
z zagwarantowaną pulą pieniędzy
z budżetu miasta, to byłby strzał
w dziesiątkę – jako niezbędny element procesu rewitalizacji. Przecież chodzi tu o wspieranie mieszkańców, szczególnie tych, którzy
mają trudniej w życiu. A inwestowanie w dzieci zawsze się zwróci.
My już mamy gotowe rozwiązania, trzeba je tylko wdrożyć.

Monika Dolik – streetworkerka.

Anna Jurek – absolwentka filozofii
Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka
programów edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży. Z-ca redaktorki
naczelnej.
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Smog nie bierze się
z powietrza

WALDEMAR
MARZEC

Wrzuciłem drzewko do rezerwatu, do tych dziesięciu hektarów Puszczy Łódzkiej. Niech je zjedzą grzyby i inne korniki
(to świerk). Ale, już bez choinki, zastanawiam się, co będzie, kiedy zbudują już to wspaniałe Orientarium.

N

ajwyższy czas rozstać
się z choinką. Czekała
na to ostatnie pożegnanie na
balkonie.
Od trzydziestu kilku lat
wynoszę choinki do Puszczy
Łódzkiej – rezerwatu przyrody
u zbiegu ulic Krzemienieckiej
i Grodzieńskiej (Polesie Konstantynowskie). Od zawsze
miałem problem z potraktowaniem drzewka jak śmieć. Bo
jak to jest, że w grudniu witamy ją z wypiekami na twarzy,
świętujemy Narodzenie, a po
kilku dniach, no, czasami tygodniach jest odpadem. Wynoszę choinki do domu – do
lasu. Ta jest trzydziesta trzecia.
Wchodzę do Puszczy przy
kapliczce. Za kilka dni, jeśli
będzie ciepło, pod kapliczną
sosną zakwitną fiołki. Są tam
plastikowe róże, ale ja czekam
na fiołki. Z lewej strony metalowy płot, z prawej dom starców.
Zawsze zadziwiała mnie architektura tego budynku. Od
strony ulicy jest część administracyjna, biblioteka, stołówka,
a równolegle do niej, w głębi,
część mieszkalna, której okna
umieszczono tak, że patrzymy
na wewnętrzne podwórko. Od
strony Puszczy jest ślepa ściana. Podwórko jest od południa,
RYS. ANNA JEGLORZ
więc może architekt, pamiętając o łódzkich podwórkachstudniach, suterenach, dał miesz- dzie bardziej. Puszcza to pierwkańcom słońce. Życie to sztuka szy w Polsce rezerwat przyrody
wyboru. Na Puszczę mieszkańcy w granicach miasta. Utworzono
nie popatrzą. Idąc alejką o tej po- go w 1930 r. Przyroda, Puszcza
rze roku, trzeba mocno uważać. okropnie nieporządna jest. WszęZ obydwu stron jest gęsto wysa- dzie bałagan, zwalone, uschnięte
dzana psimi kupami. Kupy są te- drzewa, połamane gałęzie, jakieś
raz niebezpieczne, bo rozmiękłe liano czepiające się wszystkiego.
od deszczu. Definitywnie znik- Jakieś chaszcze poniżej wszystko
ną, jak będzie ciepło, gdy obu- zasłaniają. Za to Park pięknieje.
dzą się muchy i inne żuki, i je Kilka lat temu wybetonowano
zjedzą. Zresztą to już nie moje alejki. Za rogiem był taki stumezmartwienie. Prawdziwa opozy- trowy odcinek, gdzie po wiosencja jest między kupami a dzieć- nych roztopach istne bagno się
mi. Dzieci i psiaki chodzą tymi robiło, w ogóle się przejść nie dasamymi drogami.
wało. Co bardziej ambitni po płoKiedy wynosiłem pierwsze cie chodzili. Trzymali się rękami
choinki, widok po prawej i lewej płotu, a nogi stawiali na dolnej pobył taki sam. Teraz tylko z lewej przeczce. Dawali radę. Betonowa
jest Puszcza. Z prawej jest Park alejka jest otoczona betonowymi
i wszystko wskazuje na to, że bę- krawężnikami. Ten beton w środ-

ku chyba jakoś wykruszył się,
za to krawężniki po bokach
trzymają się twardo, więc tworzy się rodzaj basenu. Zaczyna
się zaraz za domem starców
i ciągnie przez jakieś trzysta
metrów. Lepiej od razu zawrócić albo poczekać aż wyschnie.
Ale ja tu chodzę od trzydziestu
lat. Tylko kto to widział, żeby
o tej porze roku z choinką spacerować. Idę. Widok po prawej raczej smętny. Utworzył się tu mały
staw. W stawie stoją olsze i dęby.
Olsze jeszcze dają radę, dęby nie
bardzo. Niektóre uschły albo raczej utopiły się, i zeszłej jesieni
je wycieli. Kilka jeszcze zostało.
Stoją. Kaczki czasami do stawu
pod dębami zalatują. Jak nie było
alejki i krawężników, to od stro-

Kapitaliści kochani!
Potrafiliście stworzyć lobby
drogowo-betonowe,
stwórzcie lobby drzewnoropuchowe. Będziecie
mogli nas, obywateli, doić
do końca świata. Zostaniecie bogaci. Za naszą zgodą!
ny nowego stadionu ŁKS ropuchy
do rezerwatu szły. Później ten krawężnik, choć nie wystaje za bardzo z ziemi, jakoś dziwnie je rozpraszał. To naprawdę śmieszny
widok, jak taka ropucha w kółko
chodzi. Kiedy piesek co wybiegać się
musi, spotykał skołowaną ropuchę, to zdziwienie było obustronne. Przypuszczam, że ropuchy zi-

mowały w chaszczach wokół
stadionu i wiosną szły do rezerwatu. Rozmnażać się. Teraz tam, gdzie zimowały, jest
budowa. To lepiej, przynajmniej nie będą błądzić.
Chyba trochę na prawe
ucho przygłuchy jestem.
W lewym jakoś wyraźniej
śpiew ptaków słyszę. Po prawej, jesienią wiele drzew obwiązano taśmą. Początkowo myślałem, że to trasa
jakiegoś biegu terenowego.
Przyjrzałem się im – wszystkie były uschnięte. Pewnie
oznaczono te do wycięcia.
Fakt, suche drzewo jest niebezpieczne. Jedno, rosnące
przy alejce, tak nieszczęśliwie się przewróciło, że trafiło w ławkę. Całe szczęście, że
wichura była w nocy i nikt
na ławce nie siedział. Tak,
w parku suche drzewa są niebezpieczne. Dwa rozpoznałem, w zeszłym roku mocno
opukiwały je dzięcioły. Pewnie też w nich mieszkały, bo
wchodziły do dziupli. Szkoda mi się zrobiło dzięciolego domu i taśmę zerwałem.
Widuję tu przynajmniej trzy
gatunki dzięciołów. Dzięcioł
nieładnie śpiewa, takie niepokojące kwilenie. Może nie
ma czego żałować. Ale pod
drzewem nie było ławki.
W tych suchych drzewach
są też takie małe dziurki.
Zupełnie nie w dzięciolim
rozmiarze. Latem widziałem, jak z nich jakieś owady wychodziły. Jak drzewo
zetną, to owady będą musiały
przenieść się do mieszkania
socjalnego. Niedaleko nieistniejącego lunaparku jest domek dla samotnych zapylaczy. Ale tylko jeden. Nie wiem, czy
się zmieszczą. Zupełnie jak ludzie.
Moja żona nigdy nie wchodziła samotnie do części Parku między Puszczą, Falą i Aleją Unii. Była
mocno zarośnięta podrostem,
czyli chaszczami, które czekają
swojej szansy. Jak któreś z dużych
drzew padnie, to podrost zaczyna
swój wyścig do słońca. Jak w Pusz-
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czy. Widoczność była mocno ograniczona. W chaszczach czaili się
pokazywacze (panowie uwalniający swoje emocje). Spotkało ją to
dwa razy. Więcej tam nie chciała
wchodzić. Teraz podrost wycięto
i jest bezpieczniej. Przyznam się,
że wykorzystywałem te chaszcze
jako zasłonę. Nie, nie pokazywałem. To co miałem do pokazania,
moja żona i tak widziała. Kilka
lat temu robiłem partyzanckie
ogródki, na ziemi jałowej albo na
betonie (pierwszy, w podwórku
na Wschodniej razem z Agatą
i Piotrem Bielskimi. Kto pamięta Białe Gawrony?). Nie miałem
wtedy pieniędzy na zakup ziemi.
Przypomniałem sobie, że w teorii ekonomi istnieje kategoria
dobra wolne i że dawno, dawno
temu ziemia, woda i powietrze
były takimi dobrami. Postanowiłem ziemię do moich ogródków
wziąć z Parku. Chaszcze były przydatne na wypadek odmiennego
zdania straży miejskiej lub innej
policji. Kiedyś czytałem, że zdolność magazynowania węgla przez
las środkowoeuropejski jest porównywalna z możliwościami
Puszczy Amazońskiej. Nie bardzo w to wierzyłem. Kradnąc tę
ziemię, zobaczyłem, że grubość
warstwy próchnicy w zagłębieniach dochodzi do półtora metra. Teraz ten cały podrost jest
wycinany, szatkowany na drobnicę i wywożony chyba do kompostowni przy oczyszczalni ścieków.
Wszystko to z wykorzystaniem
paliw kopalnych, czyli benzyny.
Nie będzie nam tu byle żuk bądź
jakiś grzyb robił konkurencji. Za
kilka dni różnica między Puszczą a Parkiem będzie bardzo wyrazista: w Puszczy zakwitną zawilce i będzie to jednolity biały
dywan, w Parku zabieli się tylko gdzieniegdzie. Nie wiem, czy
jest związek między racjonalną
gospodarką podszytem a zawilcami. Jakieś dziesięć lat temu jeszcze,
obydwie strony wyglądały identycznie, pokryte białym dywanem
zawilców. Na pewno z urządzenia lasu, o przepraszam Parku,
nie są zadowolone zające. Są tutaj. Nie będą miały się gdzie schować i czego jeść. W zimie zgryzają gałązki podrostu. Ale już psy co
wybiegać się muszą, niekoniecznie. Niedawno obserwowałem, jak
taki bojowiec gonił zająca. Nie był
to chart, i wymiękł. A zając uciekł
do Puszczy, czyli rezerwatu.
Mógłbym takie sprzeczności interesów wymieniać jeszcze długo. Ale to nudne i jałowe. Mógłbym próbować zrozumieć istotę
„positive externality” i „negative externality”. Zgodzić się bądź
nie, czy nadanie podmiotowości
i praw na podstawie samego tylko

życia jest właściwe, czy nie. Mógłbym nawet usiłować zmienić nazwisko na Duszejko. Tylko czy to
choć trochę zmieniłoby sytuację
widzianego dziś zająca. Albo zawilców, które zobaczę za tydzień?
Pora kończyć tę choinkową odyseję. Wrzuciłem drzewko do rezerwatu, do tych dziesięciu hektarów
Puszczy Łódzkiej. Niech je zjedzą
grzyby i inne korniki (to świerk).
Ale, już bez choinki, zastanawiam
się, co będzie, kiedy zbudują już
to wspaniałe Orientarium. Myślę,
że kałużo-stawy wyschną. Dobrze
to zrobi dębom, olchy już mogą
mieć za sucho, sosny przetrwają, jodły niekonieczne (rezerwat
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chronił jodłę, na północ od Łodzi
jodeł już nie ma). Od czasu zbudowania Atlas Areny obserwuję
gry i zabawy parkingowe. Ciekawi
mnie, gdzie swe samochody zostawią te dziesiątki tysięcy zwiedzających, zwabionych tak niebywałą atrakcją. Mam złe przeczucia.
Myślę, że trzeba będzie wyciąć trochę Parku. Może Rezerwat Puszcza wyschnie.
To takie gotowanie żaby. Tu trochę wyciąć, tam uporządkować.
I żaba gotowa.
Przy nowym stadionie ŁKS wycięto ogromne, bezwartościowe,
zagrażające bezpieczeństwu stare topole. Miejsce jest bliskie ideału uporządkowania. To parking.
Uległem złudzeniu. Sądzę, że
wiele osób z mego pokolenia podobnie pobłądziło. Naczytałem się
tych zakazanych Hayeków i in-

nych Friedmanów, i wmówiłem
sobie, że kapitalizm to taki prawie
socjalizm, tylko wszystko działa.
Zasada kapitalizmu jest prosta. Tu,
w Łodzi, kiedyś bardzo czytelna.
Jeszcze w socjalizmie Wajda mi
ją uzmysłowił. Brzmi:
Ja muszę być bogaty.
Z wyraźnym podkreśleniem: JA
W zasadzie firmie, która wygrała przetarg, jest obojętne, czy
kasę dostanie za wycięcie drzewa,
czy za jego pielęgnację. Ale pielęgnacja parkingu jest tania. Zupełnie inaczej z drzewem. Drogo
i na lata. Trudno zostać bogatym.
Są trzy strony tego „dialogu
społecznego”: urzędnicy, kapita-
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liści (czyli firmy) i my, obywatele.
Kapitaliści kochani! PotrafiliWszyscy wymienieni są obywa- ście stworzyć lobby drogowo-betelami. Firmy nie, ale ich właści- tonowe, stwórzcie lobby drzewnociele już tak. Urzędnicy zlecają -ropuchowe. Będziecie mogli nas,
przetargi. Najbezpieczniej po mi- obywateli, doić do końca świanimalnych kosztach, bo jak coś ta. Zostaniecie bogaci. Za naszą
przekombinują, to lądują u pro- zgodą!
kuratora. Najprościej zlecić wyJest też czwarty element, nie
cinkę. Liście nie lecą, ptaki nie do końca rozpoznany. To wielcy
brudzą samochodów, nikogo ludzie. Wielcy wybrańcy narodu,
przewrócone drzewo nie zabije. budujący piramidy. Albo OrienWszystko gra, problemu nie ma. tarium.
Urzędnicy kochani! Zapytajcie
Nie bardzo wiadomo, skąd ten
nas, obywateli, czy chcemy pła- element się bierze. Przypuszczam,
cić za pielęgnację drzewa, nawet że z potrzeby zapisania się w hijeśli jest to dziesięć razy droższe storii.
niż jego wycinka. Smog nie biePodobno demokracja potrafi
rze się z powietrza.
ich poskromić… Zobaczymy. Redakcja i ja to „piąty element”.
Czy wiecie, co to jest Lewiatan? To potwór, którego mięso będziemy jeść w dzień Sądu
Ostatecznego. Gdy wszyscy będziemy martwi. Ale też tytuł traktatu filozoficznego Thomasa Hobbesa – jednej z pierwszych teorii
umowy społecznej.
Bellum omnium contra omnes –
wojna wszystkich ze wszystkimi.
Albo się dogadamy z tymi, którzy głosu nie mają, z bytami pozaludzkimi, albo…
Wybierajcie!

Waldemar Marzec
alias Valdemart z Zakazanego Lasu
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Polityka
mieszkaniowa

ALEKSANDRA
DULAS

Polityka mieszkaniowa to jedno z najpoważniejszych wyzwań dla współczesnych miast. Jak zarządzać zasobem
mieszkaniowym, żeby służył on wszystkim mieszkańcom i mieszkankom, bez względu na zasobność ich portfeli,
sytuację zdrowotną czy społeczną? To pytanie, które powinny sobie zadać lokalne władze.

O

becnie w Polsce dominują
dwa modele polityki mieszkaniowej. Pierwszy z nich polega na przekazywaniu zasobu
mieszkaniowego tym, których
na to stać, czyli wspiera głównie
klasę średnią bądź wyższą średnią, najczęściej poprzez wszelkiego rodzaju uwłaszczenia mieszkań komunalnych, dokonywane
z bonifikatami nawet 95 procent.
Drugi model to budownictwo
społeczne. Również nie jest rozwiązaniem dla najbiedniejszych.
W Łodzi czynsz w budownictwie
społecznym to około 13 złotych
za metr kwadratowy plus koszty
eksploatacji, czyli dużo więcej niż
stawka komunalna, która wynosi około 6 złotych. Znowu zatem
wspieramy nie te osoby, które najbardziej tego potrzebują, tylko te,
które i tak są w stanie zapewnić
sobie dach nad głową. Warto też
podkreślić, że w Łodzi, podobnie
jak w większości polskich miast,
kolejka do mieszkań komunalnych jest dużo mniejsza niż do
mieszkań socjalnych. To pokazuje,
że największy problem mieszkaniowy mają najsłabiej zarabiający
i osoby z różnego typu problemami społecznymi. W naszym mieście o mieszkania socjalne ubiega
się 5,5 tysiąca osób. To są ludzie,
którzy nie mogą czekać kilka czy
kilkanaście lat na swój lokal, bo
po prostu nie mają gdzie mieszkać. Trzeba pamiętać, że osoby
najbiedniejsze ponoszą, proporcjonalnie do swoich zarobków,
największe nakłady finansowe
na utrzymanie mieszkania, zatem są w podwójnie trudnej sytuacji. A wciąż, w większości miast,
nie do nich kierowana jest pomoc.
Nie wspieramy ich, pompując pieniądze w TBS-y czy wyprzedając
lokale. O mieszkanie socjalne
może ubiegać się osoba, której dochód nie przekracza 100% najniższej emerytury dla gospodarstw
jednoosobowych i 70% na jednego
członka rodziny dla gospodarstw
wieloosobowych. Często są to ludzie z wyrokami eksmisyjnymi,
ubodzy, żyjący na walizkach. Jeśli
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nie dostaną pomocy od miasta,
będą musiały żyć kątem u rodziny, zająć pustostan albo zamieszkać w schronisku czy noclegowni.
Wszystkie te opcje de facto czynią je bezdomnymi. W Łodzi, jak
wynika z niedawno prowadzonego liczenia, mamy ich około 2 tysięcy. Są to wyniki nieprawdziwe,
gdyż wiele osób nie mających gdzie
mieszkać nie trafia do noclegowni czy pustostanów, gdzie prowadzone jest liczenie. Oni pomieszkują u rodziny i znajomych, tak długo
jak bliskim wystarczy cierpliwości
i dobrej woli. Zdarza się, że osoby
z problemami społecznymi żyją po
kilka, kilkanaście osób na niewielkim metrażu i tak sobie radzą. To
też są bezdomni, tylko ich nie widać – opowiada prezes Stowarzyszenia Bratnia Pomoc, Marcin Wawrzyńczak.
Pozytywne w polityce mieszkaniowej Łodzi jest na pewno to,
że realizowane są duże akcje remontowe zasobu mieszkaniowego. Oprócz programu Mia100
Kamienic, przeprowadzono remonty mieszkań zamiennych, do

których ludzie byli przenoszeni.
Ciągle nie jest to ta skala, jaką
chcielibyśmy zobaczyć, ale trzeba zdawać sobie sprawę z uwarunkowań finansowych i ogromnych zaniedbań. Ważne jest, aby
równolegle z remontami mądrze
gospodarować swoim zasobem.
Zrozumiałe jest, że miasto wycofuje się ze wspólnot, gdzie posiada
jeden czy dwa lokale, jednak głęboko należy się zastanowić, czy
wyprzedawać mieszkania tam,
gdzie posiada się kilkadziesiąt
procent udziałów. Te zasoby pozwalają bowiem zapewnić najsłabszym członkom społeczności
dach nad głową. Utylitarnie rzecz
biorąc, łatwiej jest wyprowadzić
człowieka z bezrobocia, biedy czy
innych problemów społecznych,
jeśli zaspokoimy jego podstawową potrzebę, jaką jest mieszkanie.
Dobrze, jeśli człowiek może czuć
się pewnie chociaż w tej kwestii.
Jest to szczególnie ważne, kiedy
sytuacja kryzysowa dotyka dzieci.
Jeżeli taka rodzina nie musi ciągle
zmieniać miejsca pobytu trafiając
do schroniska czy poniewierając

się po jakiś klitkach, dużo łatwiej
z nią pracować i objąć należytym
wsparciem. Mieszkania są majątkiem, którym również można gospodarować w sytuacjach kryzysowych,
jak klęski żywiołowe czy katastrofy. Są w Polsce takie miasta, jak np.
Radom, które praktycznie nie mają
w swoich zasobach lokali mieszkalnych. To im uniemożliwia prowadzenie poprawnej polityki rozwojowej, zarówno w centrum miasta,
jak i obszarach rewitalizowanych.
Władze zgłaszają to jako problem
choćby dlatego, że nie mogą decydować o przeznaczeniu konkretnych lokali. Tam chodzi przede
wszystkim o usługi i przedsiębiorców – mówi Jarosław Ogrodowski
z Instytutu Rozwoju Miast. Ważne
jest też, że w Łodzi oprócz TBS-ów
buduje się nowe lokale komunalne. Stale jest to kropla w morzu
potrzeb, bo mamy około 5 tysięcy osób oczekujących, ale to krok
w dobrym kierunku.
W naszym mieście kwestie polityki lokalowej są wyjątkowo trudne. Wiele budynków ma niejasną
sytuację prawną. Dużo kamienic

należy do prywatnych właścicieli.
To z jednej strony ulga dla miasta,
z drugiej poważny problem, bo te
budynki bardzo często są w fatalnym stanie technicznym. Właściciele nie chcąc inwestować, myślą o sprzedaży lub wyburzeniu
kamienic i zbyciu gruntu. To jest
utrudnione, jeśli są w nich najemcy. I tu się zaczyna kolejna historia dotycząca problemów mieszkaniowych. Zgodnie z prawem,
właściciel, chcąc wysiedlić mieszkańców z kamienicy, musi im zapewnić lokale zastępcze o podobnym standardzie – wskazać, gdzie
się mają wyprowadzić. To dotyczy zarówno sytuacji, kiedy chce
się gruntownie wyremontować
budynek, jak i takiej, kiedy chce
się go sprzedać. Na właścicielu
spoczywa również sfinansowanie
przeprowadzki lokatorów do nowego lokalu. Osoby, które nie chcą
ponosić tych kosztów, pozbywają
się lokatorów w mniej cywilizowany sposób, i z całą pewnością
niezgodny z prawem. Takich przypadków opisywanych przez media jest w Łodzi kilkadziesiąt, ale
to nie jest pełna lista. Wiele osób
bowiem nie zgłasza się po pomoc,
nie zawiadamia prokuratury, nie
szuka wsparcia w organizacjach
pozarządowych. O takich opinia
społeczna najczęściej nie wie absolutnie nic. Zdarza się jednak, że
lokatorzy nie wytrzymują i sprawa staje się głośna. Znamy zatem
opowieści o tzw. czyścicielach kamienic, którzy różnymi sposobami zmuszają ludzi do opuszczenia
zajmowanych lokali. Robi się najróżniejsze podłe rzeczy – opowiada Marcin Wawrzyńczak, prezes
stowarzyszenia Bratnia Pomoc. –
Odcina się media, wyjmuje okna
na klatkach schodowych i demontuje drzwi, żeby było zimno, rozpoczyna się remont, tak żeby ludzie
żyli w warunkach uwłaczających
godności i ciągnie się go miesiącami. Jeden z właścicieli zakazał pewnego dnia trzymania zwierząt domowych. Jednym z najemców był
niewidomy z psem przewodnikiem. Zasugerowano mu, żeby psa
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uśpić, podobnie jak pozostałe zwierzęta właścicielskie przebywające
w mieszkaniach w kamienicy. Demontuje się umywalki na klatkach
schodowych lub uniemożliwia dostęp do toalet w kamienicach, gdzie
media są w części wspólnej budynku.
W trakcie remontu robi się olbrzymią dziurę w ścianie dewastując
czyjeś mieszkanie. Znam przypadek pozatykanych kominów. Dochodzi również do pobić i zastraszeń. Takich przykładów jest
dużo, ale lokatorzy rzadko proszą o pomoc, bo boją się stracić
mieszkanie. Mało tych spraw trafia do mediów czy społeczników.
Większość ludzi liczy na to, że jakoś się ułoży. Ale jeśli trafiamy na
czyściciela, to raczej nie skończy
się to dobrze, bo on ma skutecznie pozbyć się lokatorów – najczęściej wszystkich. Chociaż są takie
przypadki, jak na Mielczarskiego w Łodzi, gdzie stosuje się inny
proceder. Przyjmuje się lokatora
i bierze od niego kaucję w wysokości kilku, kilkunastu tysięcy złotych. Następnie właściciel mówi,
że za chwilę przyniesie potwierdzenie przyjęcia pieniędzy i nigdy nie przynosi. Po roku, czasami nieco później, zaczyna gnębić
lokatora czy lokatorkę, aby odzyskać mieszkanie. Stosuje te same
metody co czyściciele: oskarżanie o złamanie regulaminu, odcinanie mediów, uporczywe remontowanie. Trwa to tak długo,
aż człowiek się wyprowadzi. Wtedy bierze się następnego lokatora i kolejną kaucję. Ten proceder
trwa. Media o tym mówią. Aktualnie Stowarzyszenie Bratnia Pomoc zajmuje się przypadkiem kolejnej lokatorki, a właściciel czuje
się bezkarny. Na klatce schodowej
w jego kamienicy wisiał cennik za
odłączenie i podłączenie mediów.
Jest to procedura niezgodna z prawem, a nawet nie próbowano się
z tym kryć. Dopiero kiedy łódzcy społecznicy zgłosili sprawę do
prokuratury i właściciel oczekuje właśnie na sprawę karną w sądzie, cennik zniknął.
Ludzie poszkodowani przez
czyścicieli na ogół sami szukają innego lokalu i nie dochodzą
swoich praw. Nie walczą, bo to
jest wojna, na której najczęściej
wygra ten, kto ma więcej pieniędzy. Mało komu chce się procesować, ludzie nie mają czasu. Muszą zarabiać, żeby żyć, nie mają
siły na cokolwiek więcej. Nie każdego stać na adwokata. Sądy najczęściej nie zgadzają się na pełnomocników procesowych, którymi
mogliby być np. przedstawiciele
organizacji pozarządowych.
W trudnych sytuacjach bywają
nie tylko mieszkańcy prywatnych
kamienic. Pani Monika mieszka-

ła w lokalu komunalnym z babcią
i trojgiem dzieci. To było ostatnie
mieszkanie komunalne w tej kamienicy, pozostałe były własnościowe. Po śmierci babci okazało
się, że mieszkanie jest zadłużone. Pani Monika połowę długu
spłaciła, ale miasto i tak zażądało eksmisji. Zaproponowano jej
małą klitkę bez mediów. Łódzcy
społecznicy zorganizowali blokadę, poproszono o pomoc Piotra Ikonowicza i media. Udało
się. Komornik odstąpił od wykonania eksmisji, a w zasobach
miasta znaleziono dla rodziny przestronne, dwupokojowe
mieszkanie z łazienką. Pani Monika spłaciła cały dług. Polityka
miasta w kontekście mieszkalnictwa jest odzwierciedlaniem stosunków społecznych panujących
w Polsce. Odnosimy się do siebie
wrogo. Zaufanie społeczne Polaków jest niewielkie, zatem każdy, kto zalega z czynszem,
traktowany jest jak złodziej. Oczywiście, zdarzają się ludzie, którzy z zasady nie płacą za mieszkanie,
nie czują obowiązku. Jednak znaczna część dłużników to osoby, które spłaciłyby swoje zaległości,
gdyby im to ułatwić. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Polityki Lokalowej pracuje nad takimi
rozwiązaniami. Zaproponowano już odpracowywanie długu w spółkach miejskich. Ta możliwość cieszy
się popularnością. Zgłosiło
się ponad 300 osób. Do tej
pory 160 z nich odpracowało ponad 160 tysięcy złotych. U prezydent miasta
czeka na opinię propozycja odpracowywania długu
w organizacjach pozarządowych. Jest również pomysł, aby można było odpracować dług za kogoś,
np. wnuczek za babcię. To
wszystko ułatwiłoby z pewnością prostowanie kwestii lokalowych mieszkańcom i władzom Łodzi. Tym
bardziej, że stoimy przed
wielkim wyzwaniem, jakim jest rewitalizacja obszarowa. Wielu mieszkańców będzie przenoszonych
na czas remontów do innych lokali. Znaczna ich
część deklaruje chęć powrotu. Istnieje jednak ryzyko, że nie będzie ich na
to stać. Był taki pomysł, aby
na terenach rewitalizowanych nie tworzyć mieszkań
socjalnych, jednak okazał
się błędem, który groził nawet utratą unijnych dotacji.

Założenia rewitalizacji są bowiem
takie, że wszystkie grupy społeczne powinny móc znaleźć dla siebie miejsce na ożywionych terenach. Daje to też szansę na pracę
z grupami szczególnie potrzebującymi wsparcia. W Gminnym
Programie Rewitalizacji zapisano, że wskaźnik powrotu mieszkańców rewitalizowanych kwartałów powinien zmierzać do 100
procent. Tak więc łódzkich radnych czeka trud opracowania jasnej polityki czynszowej, która
pozwoli mieszkańcom wracać do
swoich mieszkań. Wiele jeszcze
pracy przed Łodzią w kontekście
polityki mieszkaniowej, jednak
ważne, że na razie nie popełniono
błędów innych miast i nie stworzono stref, w których przebywają tylko najubożsi, z największymi problemami społecznymi.
Miejmy nadzieję, że do tego nie
dojdzie, chociaż urzędnicy prze-

bąkują czasami o jakiś lokalizacjach, gdzie miałyby powstać
mieszkania socjalne w budynku
po szkole czy bursie. Są też rejony,
do których częściej kieruje się najbiedniejszych ze względu na niski
standard znajdujących się tam lokali. Zatem ryzyko stworzenia getta dla najuboższych ciągle istnieje.
Jarosław Ogrodowski, związany
wcześniej z łódzkim Biurem Rewitalizacji, mówił w wywiadzie dla
Miasta Ł w maju 2016 roku: Doświadczenia polityki mieszkaniowej
z innych miast i krajów jasno świadczą o tym, że jeżeli gdzieś koncentrujemy mieszkania socjalne w dużej
ilości, w jednym budynku, to prędzej, czy później budynek ten staje
się problemem. Tak się dzieje zawsze,
kiedy nie prowadzi się z mieszkańcami żadnej poważnej pracy społecznej. Chociaż w ramach rewitalizacji mówi się o tym, że należy
dbać o różnorodność mieszkań-

7

ców, ciągle wisi nad Łodzią zagrożenie koncentrowania lokali
socjalnych. Jednak po przyjęciu
Gminnego Programu Rewitalizacji, wydaje się ono być mniejsze.
Jest w Łodzi wielu świadomych
urzędników i wielu społeczników,
którzy starają się monitorować
poczynania władzy w kontekście polityki mieszkaniowej. Rewitalizacja jest wyzwaniem, a jej
efekty pokażą, czy robiąc sobie
piękne miasto, potrafimy pamiętać o najsłabszych mieszkańcach
i włączać ich w ten proces mądrze
i świadomie.

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

II INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA SPOŁECZNO-BADAWCZA

Mieszkanie: prawem, przywilejem
czy towarem?

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej interdyscyplinarnej
społeczno-badawczej konferencji organizowanej przez Łódzkie Partnerstwo
Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności (ŁPP) we współpracy
z Uniwersytetem Łódzkim.
Na tegoroczną konferencję zapraszamy badaczy (reprezentujących:
antropologię kulturową, socjologię, pracę socjalną, pedagogikę, psychologię,
urbanistykę, geografię, prawo i dziedziny pokrewne), a na równi z nimi
praktyków, działaczy i aktywistów, osoby związane zawodowo i wolontaryjnie
z sektorem pomocy społecznej, w tym z sektorem organizacji pozarządowych.
Tematy przewodnie konferencji to mieszkalnictwo socjalne i komunalne,
mieszkalnictwo wspierane, wspomagane, treningowe, pilotażowe i innowacyjne
rozwiązania związane z budownictwem i mieszkalnictwem skierowanym do
osób i grup wykluczonych mieszkaniowo/ ekonomicznie/ społecznie/ kulturowo,
polityka lokalowa miast, prawo, przepisy i procedury administracyjne oraz
lokalne praktyki ich wdrażania i stosowania, ruchy lokatorskie, ochrona praw
lokatorów, walka o prawa lokatorskie, zadłużenia czynszowe, eksmisje, życie w
warunkach niemieszkalnych i trudnych.
Konferencji towarzyszy wystawa prac fotograficznych studentów
etnologii oraz pracy socjalnej, a także „Rozmawialnia”.

20-22 kwietnia 2017
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej,
ul. Lindleya 3/5, sala 219
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Pracujemy nad
poprawą komunikacji

ALEKSANDRA
DULAS

Komunikacja z mieszkańcami ciągle pozostawia wiele do życzenia, ale pracujemy nad jej poprawą.
Będziemy szkolić w tym zakresie urzędników, pracowników socjalnych, kuratorów, administratorów
nieruchomości. Chodzi o to, żeby mieszkańcy potrzebujący pomocy spotykali osobę, która chce i umie
z nimi rozmawiać. Z Ewą Grabarczyk z Biura ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi rozmawia Aleksandra Dulas.
Aleksandra Dulas: Ciągle się
mówi, że rozpoczynamy w Łodzi
rewitalizację. Ten rozbieg trwa
bardzo długo. Jesteśmy już w tym
procesie?
Ewa Grabarczyk: Rewitalizacja
w Łodzi rozpoczęła się dość dawno i jedno mogę powiedzieć na
pewno: po tych dziesiątkach spotkań, które odbyliśmy z mieszkańcami, ludzie wiedzą już, że to nie
tylko remont. Rozumieją rewitalizację jako zmianę społeczną, podnoszącą jakość życia. Przy czym,
często nie wierzą, że ta zmiana
zajdzie naprawdę. Na Pomorskiej
prezentację wizualizacji przygotowanej przez architektów oglądały z zachwytem starsze panie,
mieszkanki kamienicy. Na pytanie, czy im się podoba, odpowiedziały: przecież my tego nie dożyjemy. Ludzie nie wierzą, że to
dzieje się już.
Co wynika z Pani rozmów
z mieszkańcami? Czy Oni w ogóle chcą wracać po remontach do
swoich domów, czy planują zostać w nowym lokalu?
EG: To zależy. Starsi ludzie częściej
myślą o przeniesieniu się na stałe.
Trud przeprowadzek tam i z powrotem w ciągu dwóch czy czterech lat to dla nich za dużo. Natomiast młodsze osoby z dziećmi
z zainteresowaniem oglądają plany zagospodarowania nieruchomości i ich okolicy i najczęściej są
zdecydowani, by wrócić. Wygląda na to, że będą wracać osoby
w średnim wieku, pary z dziećmi.
Dla nich atrakcyjne jest zarówno
życie w centrum, jak i powierzchnia mieszkań. Jeśli ktoś planuje
powiększenie rodziny, lokal w odnowionej kamienicy może zapewnić mu komfort.
Skoro już ustaliłyśmy, że rewitalizacja to nie remont i że proces
ten rozpoczął się już dawno, to
proszę opowiedzieć, jakie działania, oprócz budowlanych, już
są prowadzone w Łodzi lub niebawem się rozpoczną?
EG: Jesteśmy po pierwszym projekcie pilotażowym, którego

efektem jest szereg przeprowadzonych już badań i analiz. To
był czas zbierania informacji.
Sprawdzaliśmy, jakie są preferencje studentów dotyczące miejsca
zamieszkania, ocenialiśmy, dlaczego lokale użytkowe stoją puste, monitorowaliśmy wysokość
czynszów, robiliśmy inwentaryzację zasobów, zastanawialiśmy
się nad zagrożeniami rewitalizacji. Poszukiwaliśmy też dobrych
praktyk na świecie – rozwiązań,
które będzie można wykorzystać
w Łodzi. Rozmawialiśmy z mieszkańcami, takich spotkań odbyło
się bardzo dużo. Wszystko po to,
żebyśmy wiedzieli, jakie działania
powinniśmy realizować.
I jakie są wnioski?
EG: Należy się skupić na szeroko rozumianym mieszkalnictwie.
Ważne są wszystkie kwestie związane z przeprowadzkami. W Łodzi ten proces jest bardzo szeroki
i do dzisiaj objął prawie tysiąc najemców, a mamy jeszcze do przeprowadzenia ponad 600 osób. To
jest bardzo dużo. I mimo tego, że
urzędnicy od 2014 roku spotykają
się z mieszkańcami i opowiadają
o planach, to ludzie nie są przygotowani na zmiany. Bo trudno było
podawać konkrety. Nie wiedzieliśmy jeszcze, kiedy dokładnie
która kamienica będzie remontowana. A ludzie chcieli – co zrozumiałe – wiedzieć, jaka będzie
ich przyszłość. Dziś, kiedy proces
rzeczywiście się zaczyna, postanowiliśmy usprawnić komunikację między urzędem a mieszkańcami. Ona szwankowała od
początku, był chaos, ludzie mieli
żal, że nie wiedzą, co ich czeka.
Postanowiliśmy zatem zatrudnić
osoby, które będą odpowiedzialne za rzetelną informację, za kontakty z mieszkańcami, za pomoc
w napisaniu jakiegoś pisma do
urzędu – tzw. gospodarzy obszarów rewitalizacji. Ich zadaniem
będzie również współpraca z Zarządem Lokali Miejskich. Mają
przekazywać informacje i pomagać mieszkańcom rozwiązywać
bieżące problemy.

A kim będą latarnicy rewitalizacji, bo takich osób też urząd poszukuje?
EG: Latarnik społeczny to osoba
pracująca w terenie, nie ograniczona ustawą o pomocy społecznej, kompleksowo ogarniająca problemy konkretnych osób.
Ma łączyć funkcje pracownika socjalnego, asystenta rodziny i doradcy zawodowego. To będzie ktoś
bezpośrednio pracujący z daną
rodziną, osobą. Takich pracowników teraz szukamy – wolnych od
stereotypowego myślenia, otwartych, nastawionych na szukanie
rozwiązań, łatwo nawiązujących
kontakty. Plan jest taki: kiedy wypracujemy już odpowiedni model
ich pracy, postaramy się, żeby później taki typ pracownika socjalnego zafunkcjonował w MOPS-ie. I nie chcemy, żeby latarnik
był przyporządkowany do określonego obszaru, tylko żeby miał
pod opieką konkretną liczbę rodzin. Może nam się uda znaleźć
jedną osobę ze znajomością języka migowego.
Ci pracownicy będą wspierać
proces rewitalizacji. To jednak
zapewne nie wystarczy, żeby
przebiegł możliwie bezboleśnie?
EG: Kolejnym krokiem będzie
stworzenie Domu Wielopokoleniowego. To jest zadanie, które
kiedyś pojawiło się w budżecie
obywatelskim. Nie zostało wtedy
zrealizowane, a teraz zamierzamy
do niego wrócić. Mamy już lokalizację – Wólczańska 168. W tym
domu chcielibyśmy uzyskać pewien mix społeczny – żeby mieszkały tam osoby starsze, małżeństwa z małymi dziećmi, studenci
i osoby samotne. Chodzi o to, żeby
ci wszyscy ludzie świadczyli sobie
pomoc sąsiedzką, byli dla siebie
wsparciem. Celem jest stworzenie
dobrze funkcjonującej sąsiedzkiej
wspólnoty. Jest to pomysł przywieziony z Niemiec. Tam się sprawdza, u nas będzie to pierwsze takie miejsce.
Kto będzie mógł w tym Domu
Wielopokoleniowym mieszkać?

Jakie będą zasady przyznawania lokali?
EG: Tego jeszcze nie wiemy. Jesteśmy w trakcie tworzenia modelu. Jaka będzie umowa najmu, co
w sytuacji, jeśli ktoś w tej wspólnocie się nie sprawdzi? Pracujemy nad tym.
Ja nie do końca rozumiem ideę.
Mamy sąsiadce jajko pożyczyć
i zapytać, jak się czuje? To nas
kwalifikuje?
EG: Nie. Chodzi o pewną otwartość na potrzeby. Żeby starsza
pani wiedziała, że może się do
studenta-sąsiada zwrócić z prośbą o przyniesienie zakupów. A on
nie będzie się martwił, kto nakarmi jego kota, kiedy pojedzie na
wakacje.
Czyli normalne, zdrowe sąsiedztwo – model sprzed 30 lat. Tylko
odgórnie sterowane. Co ma ludzi
skłonić, żeby chcieli mieszkać
w takim domu? Tam będzie niższy czynsz? Konkurencyjne zasady przyznawania lokali?
EG: Idea jest taka: ludzie czekają na mieszkania. Kolejka jest
bardzo długa. Jeśli zdecydują się
na pewną formę współpracy, to
mają większe szanse na mieszkanie. Ale muszą dostosować się
do zasad i norm. Ten dom byłby
pierwszym takim miejscem. Cały
czas jednak myślimy o tym, żeby
w podobny sposób zasiedlać kamienice w obszarach rewitalizowanych, uzyskując dzięki temu
różnorodność społeczną. To jest
pewien ideał.
Jest jeszcze jeden program o podobnych założeniach – Modelowa Wspólnota. Na czym on polega?
EG: Chcemy wykorzystać pomysł
z pierwszego pilotażu, czyli mikrogranty – dotacje udzielane
grupom nieformalnym i organizacjom pozarządowym na działania sąsiedzkie, przy czym, tym
razem miałyby objąć 20 budynków, które zostały wyremontowane w ramach Miasta Kamienic. Okazało się bowiem, że te

społeczności zupełnie się nie integrują, ludzie się nie znają, każdy jest anonimowy. W takich
wspólnotach planujemy zorganizować, pod opieką animatora,
kilka wydarzeń zbliżających do
siebie mieszkańców. Pomocą zostaną również objęci mieszkańcy
bloku przy Kaliskiej, gdzie funkcjonuje zupełnie nowa społeczność po przeprowadzkach z Włókienniczej.
Po co właściwie to robić? Dlaczego to takie ważne, żeby ludzie się
poznawali? Nie mogą sobie spokojnie żyć w swoich czterech ścianach?
EG: Jestem przekonana, że więzi
społeczne są ludziom potrzebne
do dobrego życia. Z powodu rewitalizacji, remontu i zmian, część
mieszkańców naszego miasta
została wyrwana ze wspólnot,
w których funkcjonowała od lat.
Może im być trudno. Zatem wychodzimy z założenia, że trzeba
pomóc im nawiązywać relacje,
żeby znów poczuć się u siebie.
Kiedy wiemy, że mieszkańcy nie
będą mogli wrócić do swojego poprzedniego miejsca zamieszkania, staramy się przenosić ich po
dwie, trzy rodziny, żeby nie niszczyć więzi i dawać poczucie bezpieczeństwa.
Główny zarzut, z jakim do tej
pory spotykam się w kontekście działań rewitalizacyjnych,
to współpraca i komunikacja
z mieszkańcami. Czy jest planowane jej usprawnienie?
EG: Ten zarzut jest słuszny. Komunikacja z mieszkańcami ciągle pozostawia wiele do życzenia,
ale pracujemy nad jej poprawą.
Będziemy szkolić w tym zakresie urzędników, pracowników
socjalnych, kuratorów, administratorów nieruchomości. Chodzi o to, żeby mieszkańcy potrzebujący pomocy spotykali osobę,
która chce i umie z nimi rozmawiać. Inną, bardzo ważną rzeczą,
jest komunikacja w trakcie konsultacji społecznych – partycypacja w projektowaniu. Namiastkę
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tego już mieliśmy, bo wykonawcy ich bowiem dotyczyć będzie ten
sporządzający projekty rewitali- proces. W miejskich kamienicach
zacji obszarowej byli zobowiąza- istnieją programy osłonowe, tani do rozmowy z mieszkańcami kie jak obniżka czynszu na czas
i interesariuszami. Ale wykona- remontu. Inni przedsiębiorcy tanie tych zobowiązań nie zawsze kiego wsparcia nie mają. Chcemy
było zadowalające. Teraz chcie- więc dotrzeć do nich i dowiedzieć
libyśmy tworzyć dokumentację się, jakiej pomocy potrzebują. To
projektową i budowlaną z wy- będzie z korzyścią dla wszystkich,
mogiem partycypacji na wielu jeśli zadbamy o to, żeby te bizneetapach. W trakcie planowania sy nie upadały z powodu moderprojektanci konsultują poszcze- nizacji ulicy. Przewidujemy też
gólne etapy z przyszłymi użyt- konkursy dla najemców, podobkownikami. Wspólnie nanoszą ne do Lokali dla Kreatywnych, ale
poprawki. Powstaje projekt odpo- ich szczegóły są dopiero doprawiadający na potrzeby mieszkań- cowywane.
ców. Wykonawca również
powinien z nimi współpracować, np. za pośrednictwem organizacji pozarządowej. Dla mnie proces
partycypacji powinien wyglądać tak, że pytamy ludzi,
jak oni widzą konkretne
rozwiązania. I w idealnej
sytuacji realizujemy to, co
sobie wymarzyli i wymyślili, bo zasadniczo robimy
to dla nich, a nie dla siebie. Bywa jednak, że z różnych przyczyn – czasem
formalnych, czasem technicznych – pewnych rzeczy
nie da się zrobić. Wtedy koniecznie trzeba spotkać się
ponownie, wyjaśnić dlaczego, i wypracować kompromis. Tymczasem zdarza się,
że pytamy ludzi, czego by
chcieli, a następnie robimy
coś całkiem innego bez żadnych wyjaśnień. To budzi
słuszną frustrację i poczucie straconego czasu. Ludzie
są rozczarowani. Bo napracowali się, poświęcili wiele
chwil na rozmowy i konsultacje, a i tak ktoś zrobił po FOT. ARNAUD MALON, FLICKR.COM CC-BY 2.0
swojemu. Absolutnie trzeba skończyć z takim podejściem. Co jest Pani zdaniem najtrudLudzie muszą dostawać infor- niejszym elementem drugiego
mację zwrotną. W każdych kon- pilotażu?
sultacjach musi być ten element. EG: Wypracowanie modelu zarząRobimy według sugestii albo dzania rewitalizacją. Nikt w Polwprowadzamy zmiany i pisze- sce jeszcze tego nie robił. To musi
my jakie. Albo też nie robimy cze- być model partycypacyjny, żeby
goś wcale i tłumaczymy dlaczego. strona społeczna została włąInaczej ten proces nie ma sensu. czona nie tylko teoretycznie, ale
praktycznie. Chodzi tu przede
Wiem, że przygotowane są rów- wszystkim o Komisję Dialogu
nież programy wsparcia dla Obywatelskiego ds. Rewitalizaprzedsiębiorców. Na czym one cji działającą przy naszym Biupolegają?
rze i Komitet Rewitalizacji.
EG: W ramach drugiego pilotażu korzystamy z wiedzy specjali- Wiele osób obawia się, że ten
sty do spraw kontaktu z przedsię- Komitet to będzie takie ciało
biorcami. To jest grupa do tej pory pro forma. Przecież pieniądze
nieco pomijana, a bardzo ważna z Unii można przeznaczyć tylko
w całym procesie. I nie chodzi tyl- na cele zapisane w projektach,
ko o prowadzących działalność a wszystko jest już ustalone. Czy
w lokalach komunalnych, ale też Komitet będzie miał realne możo pozostałych przedsiębiorców, liwości wpływu na cokolwiek?
których firmy znajdują się na ob- EG: Mam nadzieję, że tak. Przede
szarze rewitalizacji. Wszystkich wszystkim należy pamiętać, że

rewitalizacja w Łodzi to nie
tylko ścisłe centrum. To również ogromny obszar od Starego Widzewa, przez Górną, po
Aleję Włókniarzy i Stare Bałuty. A projekty, które obecnie realizujemy z funduszy unijnych,
dotyczą centrum. Pozostałe rejony to sprawa otwarta. Często,
myśląc o rewitalizacji, myślimy
o centrum, bo tutaj prace będą
zintensyfikowane ze względu na
pozyskane środki unijne. Tu będą
remonty, powstaną nowe funkcje społeczne, takie jak świetlice środowiskowe, mieszkania

chronione, rodzinne domy dziecka. Ale Gminny Program Rewitalizacji obejmuje działania na
całym obszarze. I rzeczywiście
może mniej będzie miał Komitet do powiedzenia, jeśli chodzi
o te osiem obszarów, bo wnioski
do Marszałka są złożone, pewne programy funkcjonują. Ale
moim zdaniem, trzeba patrzeć
szerzej – czy i jak władze realizują Gminny Program Rewitalizacji
w całej Łodzi. Liczę, że Komitet,
który będzie się przyglądał naszym poczynaniom z zewnątrz,
dostrzeże, jakie popełniamy błędy, co się udaje, co można uznać
za dobre praktyki i wykorzystać
na innych obszarach. Stworzą
go ludzie z różnych grup społecznych oglądający ten proces
z wielu perspektyw. Trzeba pamiętać, że jest to ciało umocowane w ustawie, ciało monitorujące,
sprawdzające, oceniające.

Na koniec chciałabym Panią jeszcze zapytać o edukację. W pierwszym pilotażu zrealizowano bardzo ciekawy projekt dla szkół,
uczący nauczycieli i nauczycielki, jak budować tożsamość lokalną uczniów. Zaczęło się świetnie i umarło. Czy wiadomo, ile
szkół korzysta ze zdobytej wiedzy? Czy coś się w związku z tym
w szkołach dzieje?
EG: Nauczyciele zostali przeszkoleni, dostali pomoce dydaktyczne,
dostali podręcznik. Będziemy się
z nimi spotykać i zachęcać do korzystania z tych materiałów, bo to

są gotowe rozwiązania. Będziemy
też zbierać uwagi i komentarze.
Nie ma co prawda pieniędzy na
kontynuację tego działania, ale
nauczyciele mogą realizować program na lekcjach – mają wszystko co potrzebne. Wydział Edukacji będzie ich do tego namawiał.
To jest ważny element rewitalizacji. Chcemy też rozmawiać z dyrektorami i pedagogami szkolnymi i uwrażliwić ich na sytuację
dzieci, które zmieniły szkołę ze
względu na przeprowadzki. One
powinny otrzymać wsparcie psychologa i pedagoga oraz kontynuować uczestnictwo w programach wspierających. Nauczyciele
i dyrektorzy nie mogą liczyć na
to, że wszystkiego dowiedzą się
od rodziców. Muszą być czujni,
żeby te dzieci jak najmniej traciły na przeprowadzce. Zmiana
środowiska jest dla dziecka najczęściej trudna, więc trzeba być
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bardzo uważnym. Będziemy zatem pracować ze szkołami, żeby
wesprzeć te dzieciaki.
Jestem też ciekawa, czy funkcjonują Koła Detektywów Łódzkich,
które zostały założone w poprzednim pilotażu. Byłoby znakomicie,
gdyby program edukacji regionalnej, wypracowany w ramach rewitalizacji, został sfinansowany
z pieniędzy miejskich i wdrożony
w szkołach. Na przykład w formie
dofinansowania szkół i organizacji pozarządowych na działania promujące Łódź wśród dzieci i młodzieży.
Czy może nas Pani zapewnić, że działania społeczne w ramach łódzkiej rewitalizacji są traktowane
poważnie? Że naprawdę
rewitalizujemy, a nie remontujemy?
EG: Ja traktuję je bardzo poważnie. Uważam, że założenia są bardzo dobre. Należy
dbać o to, aby je porządnie zrealizować. Powstaną
nowe świetlice środowiskowe, świetlica artystyczna,
dom dziennego pobytu,
Klub Integracji Społecznej, świetlice podwórkowe, mieszkania chronione,
mieszkania przystosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, małe
placówki opiekuńczo-wychowawcze. Teatr Pinokio
zostanie przeniesiony do
nowej siedziby i włączony
do działań w przestrzeni
miejskiej. Zgłaszają się też
organizacje pozarządowe
z mnóstwem znakomitych
pomysłów, które chcielibyśmy wdrażać. Pod koniec
roku ogłaszane będę konkursy na ich realizację. Nam,
czyli pracownikom Biura ds. Rewitalizacji Oddziału ds. Działań
Społeczno – Gospodarczych bardzo zależy na jak najwyższej jakości naszej pracy. Wszyscy byliśmy w swoim życiu związani
z III sektorem, wszyscy pracowaliśmy społecznie dla naszego
miasta. Dzisiaj, jako urzędnicy odpowiedzialni za rewitalizację, staramy się utrzymać wysokie standardy pracy na rzecz Łodzi. Mam
nadzieję, że skutecznie.

Aleksandra Dulas – socjolożka,
członkini Łódzkiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
Redaktorka naczelna gazety.
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Najwyższy czas
na zmartwychwstanie

IDA
MICKIEWICZFLORCZAK

Maszerujemy w imię wyższych ideałów, poprawności politycznej lub w obronie grup dyskryminowanych. Bo dla wielu osób
wykluczenie jest najgorszą formą opresji, a przecież wiele inicjatyw politycznych podjętych w ostatnim czasie nie służy
niczemu innemu jak tylko utrzymaniu istniejącego status quo, które wyrzuca na margines życia społecznego miliony ludzi.

D

ługo pracowaliśmy na to,
aby być dumnymi z miejsca, skąd pochodzimy. Ale duma
powoli przegrywa ze wstydem.
Choć szczycimy się tym, że jesteśmy obywatelkami i obywatelami wolnego kraju, pozwalamy
umierać takim wartościom jak
demokracja, niezawisłość sądów
czy rzetelność informacji. Zaczynamy żyć w strachu przed tymi,
którzy mogą czaić się za rogiem.
Czy jest nam z tym dobrze?
W ciągu ostatniego roku pozwoliliśmy ograbić się z wielu
wartości, które wydawały nam
się do tej pory niezachwianymi
elementami naszej codzienności.
I chociaż w ciągu ostatniego roku
wielokrotnie mówiliśmy też władzy sprawdzamy, na niewiele się
to zdało. W zasadzie co tydzień
w naszym mieście odbywa się jakiś marsz, protest czy pikieta. Maszerujemy w imię wyższych ideałów, poprawności politycznej lub
w obronie grup dyskryminowanych. Bo dla wielu osób wykluczenie jest najgorszą formą opresji,
a przecież wiele inicjatyw politycznych podjętych w ostatnim
czasie nie służy niczemu innemu
jak tylko utrzymaniu istniejącego status quo, które wyrzuca na
margines życia społecznego miliony ludzi. Zapytacie: kto w tym
kraju jest wykluczony? Odpowiem
pytaniem: a kto nie jest?
Nasze, łódzkie Stowarzyszenie Fabryka Równości już nie
raz mówiło głośno, że ludziom
mieszkającym w naszym państwie i mieście należy się równość
bez względu na orientację psychoseksualną, tożsamość i ekspresję płciową, wiek, wykształcenie, status materialny czy
społeczny. Równość wszystkich,
bez względu na wyznanie lub jego
brak, pełnosprawność bądź niepełnosprawność, bez względu na
narodowość i przynależność etniczną. Tej równości wciąż nam
brakuje. Zapytacie: Dlaczego? Czemu pogrzeb wartości? Bo rządzący bardzo starają się je pogrzebać. Pozwólmy im i dopilnujmy,
by narodziły się na nowo. Żeby

to, w co wierzymy i o co walczyło już wiele osób przed nami, nie
zniknęło bezpowrotnie. Sprawmy, aby odrodziły się:
◊◊ demokracja – niech nie rządzą
nami zabobony ludzi niewierzących w dobro ludzkości;
◊◊ edukacja – pozwólmy kształcić
się nam samym i naszym dzieciom tak, aby to wiedza, a nie
strach, decydowały o naszych
przyszłych wyborach;
◊◊ wolność słowa – nie okradajmy się nawzajem z wiadomości, zarówno dobrych jak
i złych, przekazujmy sobie wiedzę o świecie, by móc się przygotować na to, co nas czeka
jutro;
◊◊ opieka zdrowotna – przestańmy traktować kobiety jak bezmyślne inkubatory i pozwólmy
im samym decydować o sobie

i swoich wyborach. Nie dajmy
lekarzom chować się za klauzulą sumienia, bo ich decyzje
często świadczą właśnie o jego
braku;
◊◊ niezależność sądów – kiedyś
mądrzy ludzie wymyślili, jak
sprawić, by władza sądownicza nie była z zewnątrz sterowana. Korzystajmy z mądrości innych i uczmy się na ich
błędach, zamiast wciąż popełniać te same;
◊◊ równość płci – nie umniejszamy niczyjej roli ze względu na jego płeć. Wszyscy jesteśmy ludźmi i to przez pryzmat
człowieczeństwa powinny być
oceniane nasze dokonania;
◊◊ wolność wyznania – to, w co
wierzymy, często definiuje nasz
sposób postrzegania świata, ale
jeśli chcemy mieć tę wolność,

pozwólmy również innym pozostać wolnymi;
◊◊ rodzina – wbrew pozorom ma
wiele kształtów, wymiarów
i konfiguracji. Nie pozwólmy,
by to za nas decydowano, jak
ma ona wyglądać i z kim wolno nam ją tworzyć;
◊◊ patriotyzm – pojęcie tak bardzo współcześnie nadużywane i wypaczane, że nie wiemy
już, jak zachować się we własnym kraju. Nie pamiętamy,
że patriota to ktoś, kto dba codziennie o swoje otocznie i ludzi wokół, a nie tylko zwalcza
smoki i potwory. Uświadommy
sobie, że powinniśmy szanować bliźniego i wspólne dobro;
◊◊ przyroda – pamiętajmy, że jesteśmy jej częścią tak samo,
jak ona jest częścią nas. Co
zostanie po nas, jeśli wytnie-

my wszystkie lasy, wybijemy
wszystkie zwierzęta i zanieczyścimy całą wodę na świecie?
Czy takie świadectwo naszego człowieczeństwa chcemy
zostawić pokoleniom, które
przyjdą po nas?
Dlatego w tym roku maszerujemy z nowym przesłaniem: Pozwólmy odrodzić się zapomnianym wartościom. Przypomnijmy sobie, co
oznacza być dobrym człowiekiem.
Okażmy wsparcie grupom dyskryminowanym, osobom potrzebującym oraz tym, którzy szukają
dla siebie miejsca w świecie, aby
poczucie wspólnoty było udziałem nas wszystkich.
Przyjdźmy wszystkie i wszyscy
22 kwietnia o godzinie 13:00 na
Stary Rynek w Łodzi. Pokażmy,
że maszerujemy dalej. Nadal walczymy i będziemy walczyć o równość, sprawiedliwość społeczną,
o instytucjonalne wsparcie dla
tych, którzy codziennie borykają się z przeciwnościami losu. Odważmy się marzyć o Łodzi, w której czujemy się bezpiecznie, gdzie
nikt nie atakuje osób wyróżniających się w tłumie, nie szykanuje
z powodu nieporozumienia czy
lęku. Odważmy się pragnąć Łodzi dbającej o wszystkich, którzy
mogą mieć gorzej na starcie i o dobrą edukację młodzieży, kształtującej prorównościowe postawy
i przekazującej rzetelną wiedzę –
najlepszą szczepionkę przeciwko
różnego rodzaju uprzedzeniom.
Takiej, w której każdy i każda czuje się jak u siebie.
Ida Mickiewicz-Florczak –
absolwentka Nauk o Wychowaniu
Uniwersytetu Łódzkiego.
Działaczka antydyskryminacyjna
w Stowarzyszeniu Fabryka
Równości.
Projekt „Pracownia Równości” jest
finansowany w ramach programu
„Demokracja w działaniu” przez
Fundację im. Stefana Batorego.
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Przyciągamy samych
wariatów
Artyści tworzą teatr uliczny, wychodzą ze swoimi spektaklami do ludzi, w przestrzeń miasta.
Ale również do szkół, domów kultury, bibliotek. Jeżdżą zarówno po Polsce, jak i świecie.
Produkują spektakle edukacyjne, refleksyjne, podejmujące tematy ważne dla młodego widza.

ALEKSANDRA
DULAS
PATRYCJA
SZYNTER

FOT. ŁUKASZ KLIMCZAK

O

d 10 lat tworzą magiczny te- łała w amatorskiej grupie aktoratr dla dzieci. Realizują spek- skiej, w teatrze ruchu. Jak mówi,
takle lalki i aktora, pełne cudow- zawsze w pewien sposób czuła tenych strojów, rekwizytów, barwne atr, ale nie sądziła, że będzie prai pomysłowe. Nie są teatrem in- cować „zakulisowo”. W Fundastytucjonalnym, ale w pełni pro- cji nauczyła się wszystkiego od
fesjonalnym, chociaż powstałym podstaw. – Początki były karkołomz pasji i wiary, że się uda. Fundacja ne – śmieje się. – Musiałam szyć
Form.Art jest organizacją, w któ- na maszynie, obsługiwać ciężkie
rej pracują artyści z różnych dzie- narzędzia i nauczyć się myślenia
dzin, wszyscy związani z teatrem. konstrukcyjnego. Pierwszą rzeczą
Przygotowują spektakle dla mło- jaką zrobiłam, była pacynka postadego widza, piękne, niepowtarzal- ci Cukierka do spektaklu „Słodki done, bajkowe i mądre.
mek”. Szyłam ją ręcznie i ciosałam
Siedziba Fundacji to najwspa- z gąbki – opowiada.
nialszy sen każdego dziecka. PraWiedzę, którą zdobyła, zacownia, w której powstają lalki, wdzięcza kolegom i koleżankom
pełna jest narzędzi, materiałów, z Form. Art – W fundacji każdy
tkanin, kolorowych guzików, tiu- był dobry w czymś – wymienialilów, błyskotek, piór. I jeszcze duży śmy się doświadczeniem. Dla mnie
roboczy blat, stanowiska do ma- był to świetny czas bardzo namalowania, garderoba z kostiuma- calnych i rzemieślniczych działań.
mi, szafa narzędziowa i miejsce Dziś zwinnie operuje piłą tarczodo cięcia styroduru (materiał, wą, wyrzynarką do drewna i wierz którego ciosane są lalki). Do tarką do betonu. Pracownia scetego mnóstwo bibelotów, szpar- nograficzna jest jej królestwem.
gałów, stare walizki upchnięte Powstało tu wiele wyjątkowych
na wysokim regale, zwoje kolo- postaci. Rysiek z przedstawienia
rowych materiałów, rurki, druty, „Wielki Odkrywca” mierzy aż 150
obręcze przyczepione do szafek. cm wzrostu. Aktor właściwie staPod sufitem wisi szkielet chabro- je się tą lalką. Stopy wkłada w jej
wego kontrabasu.
buty, a dłonie ukrywa w rękawiW tym magicznym miejscu ro- cach, sprawiając, że postać ożydzą się główni bohaterowie spek- wa. Kostiumy często wymagają
takli. Przychodzą na świat dzięki od aktora wielkich umiejętnopomysłowości artystów z pracow- ści. Strój pająka – z tego samego
ni Niebieski Kubik. Tu rządzi Es- spektaklu – poza dwiema rękatera Urban – jest kierowniczką mi aktora, ma w swojej konstrukpracowni scenograficznej. Ale cji jeszcze cztery dodatkowe odkiedy przyszła do Fundacji, nie nóża. – Ludzie mówili, że pająk to
wiedziała, jak wygląda praca zły pomysł, dzieci będą się go bały –
przy produkcji spektakli. Dzia- wspomina Kamil Kuligowski, pre-

MARCIN NOWAK, PRACOWNIA SCENOGRAFICZNA

ZESPÓŁ FUNDACJI FORM.ART

zes Fundacji. – Okazało się jednak,
że nasz pająk podbija serca młodych widzów. Mamy zdjęcie, na
którym przytula się do niego cała
grupa przedszkolaków – biedronek –
żartuje. Dzieci uwielbiają scenografie przygotowaną przez pracownię Niebieski Kubik, bo jest
piękna, dopracowana, zaskakująca. – Bardzo dobrze pamiętam
przebranie papugi – wspomina Estera. – Było niezwykle pracochłonne. Żeby pokazać tę „pierzastość”,
wycinaliśmy trójkąty z rożnych
materiałów. Później strzępiliśmy
je i przyszywaliśmy. Tysiące kolorowych trójkątów. Wyglądało to bardzo mięsiście i efektownie. Z papugi
jesteśmy dumni.
Spektakle i eventy Form.Artu
charakteryzują się niebanalną
estetyką. Przedmioty sceniczne
są barwne, wieloznaczne, dalekie od kiczu i tandety. Artyści tworzą teatr uliczny, wychodzą ze swoimi spektaklami do
ludzi, w przestrzeń miasta. Ale
również do szkół, domów kultury, bibliotek. Jeżdżą zarówno po
Polsce, jak i świecie. Produkują spektakle edukacyjne, refleksyjne, podejmujące tematy ważne dla młodego widza. Nie mają
własnej sceny, zatem tak je przy-

gotowują, by były mobilne, możliwe do zagrania nawet w trudnych warunkach. Bo tam, gdzie
jest widz, tam może pojawić się
Fundacja Form.Art. Bez względu
na to, czy robią event – animację
dla dzieci, jak np. Piraci na Zdrowiu, dłuższą akcję, jak Latający
Dom Kultury – czy spektakl teatralny, zawsze traktują swojego widza poważnie. Spektakle są
świetnie przygotowane merytorycznie i technicznie. Wybierają
teksty, które poruszają młodego
widza, skłaniają do refleksji. Nawet w komercyjnych animacjach
pojawia się zawsze pierwiastek
porządnego teatru, wykreowanych postaci, pięknej scenografii. Na chwile tworzą inny, fantastyczny świat, do którego dzieci
bardzo lubią wchodzić.
Główną aktywnością Fundacji Form.Art są spektakle, z którymi jeżdżą po Polsce. Ich tematykę kreuje rynek, jednak bronią
się przed miałkością, sztampą. –
Nie uginamy się, nawet jeśli wiemy,
że czasem tandeta i disco polo lepiej
by się sprzedało. Wiemy, że kształtujemy gust młodego odbiorcy. To
duża odpowiedzialność. Widz nie
może dostawać papki. Nie można
go potraktować w sposób infantyl-

ny. Nie wolno robić z niego głupka –
mówi Kamil Kuligowski.
Mimo że grają czasami w małych salach, w trudnych warunkach, dbają o profesjonalizm. Dla
niektórych młodych widzów taki
przyjezdny spektakl, może być jedyną szansą posmakowania teatru. Trzeba podkreślić, że wszystkie inscenizacje są przygotowane
przez zawodowe kadry reżyserów,
aktorów i scenografów. Są wśród
nich amatorzy, osoby często wyjątkowo uzdolnione, ale znaczna
część współpracowników Fundacji to zawodowi artyści.
Odważnie podejmują tematykę poważną i trudną, jak nowoczesne technologie i hejt w spektaklu „Trolololo”. Młodzi ludzie
lubią tę sztukę, bardzo ją przeżywają, bo pokazuje świat, w którym żyją. Świat czasami nieznany dorosłym. Widzowie są częścią
tego spektaklu, aktywnie w nim
uczestniczącą. Im bardziej uświadamiają sobie, w czym tak naprawdę biorą udział, tym głębsza
jest ich refleksja. To materiał obowiązkowy dla osób w wieku gimnazjalnym, rodziców, opiekunów,
nauczycieli.
W Fundacji powstał fantastyczny zespół aktorski. – Dla kogoś ta
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KAMIL KULIGOWSKI,
PREZEZ FUNDACJI

praca mogłaby być mordęgą: cały
czas w drodze, spanie w hotelach,
ciągłe rozpakowywanie i pakowanie. Ale nie dla mnie. Podróże
ze spektaklami po całej Polsce to
mój żywioł. Zrobiłam sobie nawet
mapę „formartową”, gdzie zaznaczam miejsca, w których byliśmy.
Odkryłam wiele przepięknych małych miejscowości. Znajdują się tam
domy kultury często piękniejsze niż
wielkomiejskie teatry – opowiada
Gosia Choroszewska, aktorka występująca w spektaklach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Koledzy z zespołu mówią o niej
„sceniczne zwierzę”. Wszędzie jej
pełno – działa jeszcze przy gdyńskiej „Scenie 138” i dowodzi firmą „Animatorki do wzięcia”. Dwa
lata temu, bez konkretnego planu,
przyjechała z Gdyni do Łodzi na
casting. Mimo obaw zaryzykowała i zdecydowała się na współpracę z Fundacją, w której poczuła
dobrą energię. Jak mówi, była to
dla niej ogromna życiowa zmiana. Praca aktorów teatru wyjazdowego ma specyficzny charakter. Zespół składa się z artystów
z Trójmiasta, Łodzi, Warszawy,
Krakowa i Katowic. Na początku
każdego tygodnia wszyscy spotykają się w Łodzi i busem, po dach
wypakowanym rekwizytami, sce-
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AGNIESZKA MANIOS, KOORDYNACJA
I KONTAKTY Z ZAGRANICĄ

MICHAŁ RESZKA,
PRACOWNIA SCENOGRAFICZNA

ALEKSANDRA STANISŁAWSKA,
KIEROWNIK DS. ADMINISTRACJI

ESTERA URBAN, KIEROWNICZKA
PRACOWNI SCENOGRAFICZNEJ,
PRYWATNIE KIEROWNICZKA
ŚWIATA I OKOLIC

nografią i bagażami, jadą w pięciodniowy tour. Tak wygląda ich
tydzień pracy. Czasem grają po
trzy spektakle dziennie.
– Mimo że podczas wyjazdu
w trasę jesteśmy ze sobą przez 24
godziny na dobę, prawie nie ma
między nami konfliktów. Każdy
ma świadomość, że to jest trudny
rodzaj współpracy, dlatego konieczne są kompromisy. Tak naprawdę,
traktujemy się jak rodzina.
W Fundacji Gośka nauczyła się
pracy z lalkami. Jak mówi, kiedyś to była dla niej czarna magia,
a dziś jest w sztuce lalkarstwa zakochana. – Piękne jest, że to lalka
jest na scenie najważniejsza. Najpierw trzeba stworzyć kreację, czyli
stać się postacią, a dopiero później
ożywić lalkę. To nie jest łatwe zadanie, ale po takiej pracy wiele się
zmienia. Dla aktora lalka przestaje
być zwykłym rekwizytem scenicznym. Zawsze bardzo ostrożnie je pakuję. Często witam się z nimi i żegnam. Uwielbiam tę pracę.
Sercem i głową Fundacji jest
Kamil Kuligowski. Pełni funkcję
prezesa Zarządu. To on i kilku
innych zapaleńców dziewięć lat
temu stworzyli Fundację. Początkowo ich działania skupiały się
wokół nieformalnego teatru ulicznego. Były happeningi, przedsta-

wienia uliczne i spektakle ognia.
Aktorzy w kostiumach wychodzili
na ulicę Piotrkowską na szczudłach, tworząc niesamowite fantasmagorie. – Samo chodzenie na
szczudłach nie jest najważniejsze –
tego może nauczyć się prawie każdy – mówi Kamil. – Istotne jest, aby
szczudlarz kreował swoją postać, zachowywał się teatralnie i czarował
publiczność. Nawet jeśli sceną jest
chodnik, ulica czy skwer. Osobowość
aktora sprawia, że zwykłe rozdawanie baloników można zamienić
w ekscytujące spotkanie.
Początki Form.Art były równie
trudne, co mobilizujące. Każda
kolejna premiera teatralna wiązała się z gromadzeniem różnego rodzaju elementów scenicznych. Fundacja nie miała w tym
czasie swojej siedziby. Pierwsze
spektakle powstawały w prywatnym mieszkaniu. – Na 120 metrach
kwadratowych pracowało kilkanaście osób. Kleiliśmy i sprejowaliśmy
scenografię, cięliśmy ogromne dechy, a później wszystko trzeba było
znieść z trzeciego piętra kamienicy –
wspomina Kamil. – To były kapitalne lata. Działaliśmy na miarę
naszych możliwości.
Od początku istnienia Fundacji Kamil zajmował się praktycznie wszystkim: reżyserował

spektakle, grał w nich, chodził na
szczudłach. Wspólnie z Agatą Dawidowicz, Emilką Twardowską, że samych wariatów – śmieje się. –
Krzysztofem Nowakiem, Seba- Na pewno ludzi, którzy mają bzika
stianem Hilerem wymyślał ko- na jakimś punkcie. To wyświechtalejne formuły wydarzeń kul- ne stwierdzenie, ale tak właśnie jest:
turalnych. Od dwóch lat, jako są pozytywnie zakręceni. I jakkolprezes prężnie działającej Fun- wiek to dziwnie zabrzmi, to nigdy
dacji, stawia na teatr edukacyj- w życiu nie chciałbym uchodzić za
ny dla najmłodszych. – Działamy poważnego człowieka. Trzeba mieć
dynamicznie. W pierwszych latach w sobie dozę szaleństwa i nie bać
tworzyliśmy przedstawienia panto- się dziecka, które każdy z nas w somimiczne, ale dziś już nikt nie szu- bie nosi.
ka takich występów. Teraz rozwój, to
poszukiwanie nowych form. Samo
działanie, tak jak w przypadku Latającego Domu Kultury, jest potrzebne, ale trzeba je urozmaicać.
W tym roku Fundacja ma w planach wystawienie spektaklu dla Aleksandra Dulas – socjolożka,
dorosłych z aktorami z pierw- członkini Łódzkiej Rady
szych stron gazet. Niedawno Działalności Pożytku Publicznego.
zespół aktorski zagrał również Redaktorka naczelna gazety.
przedstawienia dla dzieci w Wielkiej Brytanii. Jest tam dla kogo
grać – ludzie, którzy wyjechali Patrycja Szynter – łódzka
z kraju, nadal łakną rodzimej dziennikarka radiowa
z zapleczem kulturoznawczym,
kultury.
związana z Grupą ZPR Media
Kamil jest zdania, że w dzia- oraz Studenckim Radiem
łalności artystycznej trzeba być „Żak” Politechniki Łódzkiej.
otwartym zarówno na widzów, W ramach pracy magisterskiej
na Uniwersytecie Łódzkim
jak i nowych twórców. W ciąanalizowała postać Ślepego Maksa,
gu wielu lat przez jego Funda- jako legendę kulturową Łodzi. Od
cję przewinęło się sporo osób. – tej pory chętnie grzebie w historii
Kogo przyciągamy? Mam wrażenie, miasta.
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JUŻ W KWIETNIU 2017
RUSZA NOWA ODSŁONA
PROJEKTU INTERNETOWEGO
OPOWIEDZ SIĘ!
OPOWIEDZ SIĘ // W ŁODZI to
trzy nowe filmy-historie osób, które obecnie mieszkają w Łodzi, natomiast pochodzą z zupełnie innych miejsc na świecie. O swoim
życiu w Łodzi opowiedzieli: Sumaya – studentka z Omanu, Abdoulaye – muzyk z Senegalu oraz
Jurij – głowa rodziny repatriantów z Kazachstanu.
Dla całej trójki Łódź jest aktualnie – na dłużej lub na krócej – domem. Z filmów możemy
dowiedzieć się, jak czują się w naszym mieście, czy spotykają się
z jakimikolwiek przejawami nietolerancji, co chcieliby tu zmienić. Z całości, stanowiącej trzy

krótkie filmy, wyłania się ciekawy obraz Innego mieszkającego
w naszym mieście – nie jest to na
pewno świadectwo jednoznaczne, a raczej trzy osobiste historie
ciekawych i inspirujących osób.
W Łodzi, jak w każdym dużym mieście, mieszka wielu obcokrajowców – studiujących tu
lub pracujących – którym ciężko zintegrować się z otoczeniem,
i którzy często pozostają niewidoczni, marginalizowani. Wielu
łodzian nie zdaje sobie sprawy
z ich obecności i z problemów,
z jakimi borykają się na co dzień.
Trzecia odsłona OPOWIEDZ
SIĘ została zrealizowana w ra-

mach Programu Współtworzenia Wydarzeń TRANSATLANTYK
FESTIVAL w Łodzi – MikroGranty 2017.
Projekt OPOWIEDZ SIĘ jest
odpowiedzią na te braki w edukacji, stanowi nowatorską i ciekawą formę oswajania inności
i promowania idei akceptacji. Jest
to próba wygenerowania pozytywnego przekazu Łodzi, jako
miejsca otwartego i nie bojącego się różnorodności.

www.opowiedzsie.pl
www.facebook.com/opowiedzsie/

P

rzez ostatnie miesiące w Łasku Kolumnie i Piątkowisku odbywały się spotkania dla
młodzieży na temat zrównoważonego rozwoju. Obejmowały
one zakres tematyczny związany z rozwojem społeczności lokalnej, warsztaty antydyskryminacyjne i równościowe, warsztaty
dziennikarskie.
Młodzież zajmowała się problematyką ważną dla swojego
otoczenia. Przeprowadzała wywiady z mieszkańcami, pisała
teksty o problemach i szansach
miejscowości, w której mieszkają. Przyglądała się temu, co można lub trzeba zmienić w najbliższym otoczeniu.
Poniżej jeden z tekstów, które powstały podczas warsztatów.

***
Życie na wsi, ach stereotypowo
beztroskie, spokojne i ciche życie, gdzie nikt Cię nie obserwuje,
nikt nie hałasuje, i nikt nie przeszkadza Ci w Twoich sprawach.

Podkreślam, wszystko co wymieniłem to stereotyp.
Nazywam się Adrian Mrugalski i mieszkam w Gicinie w pobliżu Buczka. Jest to mała wioska,
składająca się głównie z lasów
i działek rolnych. Można tu zobaczyć ułożone piętrowo w piramidy
duże bele siana, nazywane przeze
mnie i moich kolegów belkami. Są
one ułożone na działkach, niedaleko fabryki podłoża pod uprawę
pieczarek. Okoliczni mieszkańcy, także ci z pobliskiego Aleksandrówka, skarżą się na okropny
odór, pochodzący z tej fabryki sianokiszonki. Wracając do domu,
przejeżdżam tamtędy i z całą pewnością mogę stwierdzić, że „zapach” poczułby niejeden mocno
zakatarzony człowiek i byłby niezadowolony. Mieszkam tu już pięć
lat, dwa razy dziennie mijam ten
odcinek trasy o „wysokim skażeniu” i nadal nie mogę się do tej
woni przyzwyczaić. Współczuję
osobom, które mają te atrakcje na
co dzień. Uważam, że nie można
do tego przywyknąć. Postawcie

CC0

Dobrze mi się tutaj żyje

się na miejscu tych osób. Macie
domek na wsi niedaleko takiej fabryki. Nie możecie ani rano, ani
wieczorem otworzyć okien, aby
ten smród nie dostał się do środka
domu. Nie możecie też wywiesić
pościeli na dworze, gdyż ten odór
się osadzi i, co najważniejsze, sami
nie wychodzicie często na dwór.
W dniu, kiedy wiatr wieje w inną
stronę, ludzie dziękują Bogu, że
bez wahania mogą otworzyć okno

i wywietrzyć dom. W takim sąsiedztwie nie lada wyzwaniem
jest sprzedaż domu, bo kto chciałby mieć te atrakcje. Uważam, że
mieszkający tam ludzie trochę pogodzili się z losem i przyzwyczaili
do niemiłych zapachów, gdyż ja
bym dziesięciu minut nie wytrzymał. A oni żyją tak od wielu lat.
Nie raz ludzie próbowali coś z tym
zrobić, jednak żyjemy w czasach,
w których pieniądz ma większą

wartość niż kilkaset słów i podpisów opozycyjnych. Mam na myśli
petycję, jaką my, mieszkańcy całego Aleksandrówka, Teodorowa
i Gucina, pisaliśmy do władz, aby
wytwórnia podłoża pod pieczarki
zamontowała filtry we wszystkich
swoich kominach i, co jest ważne,
UŻYWAŁA ich. Jedyne co udało
nam się zdziałać to jeden dzień bez
smrodu, ponieważ firma, w trakcie zapowiedzianej wizyty kontro-
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lnej Sanepidu, uruchomiła tylko
te z filtrami. Ja jednak mieszkam
w strefie, gdzie prawie nigdy nie
śmierdzi, więc mogę się cieszyć
czystym, rześkim powietrzem bez
żadnych zanieczyszczeń.
Tyle o węchu. Przejdę do słuchu. Niedaleko, jakieś 300 metrów
od mojego domu znajduje się koniec pasa startowego należącego
do bazy wojskowej w Łasku. Gdy
mówię o hałasie i widoku samolotów, głównie myśliwców bojowych F-16, każdy jest podekscytowany i zazdrości mi atrakcji.
Kiedy się tu sprowadziłem, przez
jakiś rok myślałem tak samo, ale
teraz wiem, że co za dużo to niezdrowo. Podchodzące do lądowania samoloty nie zawsze wylądują
za pierwszym razem, więc muszą
zatoczyć kółko idealnie nad moim
domem. Huk jest niewyobrażalny,
podobny do odgłosu pioruna, który uderza kilka metrów od Ciebie.
Przez te fale dźwiękowe pęka farba i tynki na ścianach, tworzą się
dziury i rozwarstwia się dach. Ponadto, czasem około dwudziestej
trzeciej, gdy każdy chciałby już
spać, można usłyszeć, jak pilot popisowo, na dopalaczach podcho-

dzi do lądowania. Widok lecących
samolotów jest ekscytujący, ale
jak się to widzi sporadycznie, nie
na co dzień. No, chyba że skaczą
z samolotu początkujący spadochroniarze, których różnie wiatr
znosi. Jednemu udało się wylądować u nas na działce, więc zaprosiliśmy go na herbatę. Żołnierz
przyjął zaproszenie.
Wieś jest mała, nie mam wielu
sąsiadów, jednak wystarczył jeden
kurs po wsi na rowerze, a już zrobiliśmy się sławni jako nowi lokatorzy. Coraz więcej osób z ciekawością mijało nasz dom idąc
ulicą i od jednego naszego sąsiada, z którym mamy bliski kontakt, dowiedzieliśmy się, że wiedzą o nas chyba więcej, niż my
sami o sobie! Mieszkańcy też często zapraszali nas do siebie, co czasem zabierało nam czas, by zająć się własnymi sprawami. Jeśli
chcesz być anonimowy i chcesz
odizolować się od ludzi, to z pewnością nie wybieraj się na wieś,
tylko kup sobie domek lub mieszkanie na obrzeżach miasta.
Jeden ze stereotypów mówi, że
na wsi życie jest beztroskie i jest
tylko odpoczynkiem, a nie pracą.

Chyba każdy wie, że to nieprawda. To właśnie na wsi trzeba cały
czas pracować. Wypadałoby mieć
jakiś ogródek, no to trzeba o niego
dbać, pielić, kosić trawę, przekopywać. Działka musi być zadbana – czy to rolna, czy inna – więc
też trzeba się nią zająć, a rolnik
musi jeszcze cały czas dbać o swoje plony. Tutaj praca wre całą dobę,
siedem dni w tygodniu.
Ostatnia już chyba niedogodność życia na wsi, to brak sklepów, nie wspominając już o miejscach użytkowych, takich jak np.
pizzeria, centrum handlowe, fryzjer, lub o miejscach kultury typu

kino, których na pewno nie spotka się w żadnej wsi. Najbliższy
sklep znajduje się 2,2 km od mojego domu, więc znam ten ból. Jednak to jest motywacją do ruchu,
aby wskoczyć tyłkiem na rower
i jechać do sklepu.
Wiem, że może wymieniłem
dużo wad, ale mimo tych trudności, mieszkanie na wsi ma swój
urok – ładne widoki, wszędzie
pola pełne roślinek lub kwiatów,
duże, gęste i wielobarwne lasy. Samoloty ekscytują, odległy sklep
zachęca do ruchu, a belki siana
umożliwiają atrakcyjną wspinaczkę na ich szczyty. We wszyst-

kim próbuję znaleźć zalety i nie
jest to trudne. Uwielbiam czyste,
wiejskie powietrze. Gdy jestem
w szkole, w mieście, czuję wyraźną różnicę. Pomimo trudności,
dobrze mi się tutaj żyje.

Adrian Mrugalski – uczeń
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Łasku-Kolumnie.

RURAL DEAR AGENDA – EYD 2015
Project funded by European Commission
Non-State Actors and Local Authorities in Development:
Raising public awareness of development issues and promoting development
education in the European Union
EuropeAid/134863/C/ACT/Multi
This publication has been produced with the assistance of the European Union.
The contents of this publication are the sole responsibility of the partners of the project
“Rural DEAR Agenda” and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.
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Lokalne firmy
w procesie rewitalizacji
Wiemy, że w całym procesie, ludzie, którzy wypełnią budynki, są najważniejsi. Po to są przecież te remonty –
z Bartłomiejem Zgorzelskim, szefem firmy BZB Projekt, rozmawiała Anna Jurek.
Anna Jurek: W ramach przygotowania do procesu rewitalizacji
Twoja firma prowadziła inwentaryzacje, m.in. na ul. Włókienniczej. Co właściwie robiliście?
Bartłomiej Zgorzelski, BZB Projekt
Biuro Zarządzania w Budownictwie: Inwentaryzacja to określenie wymiarów budynku z natury, określenie odległości między
ścianami, powiązań między pomieszczeniami, wysokości kondygnacji, układu drzwi i okien
na elewacjach, układu kominów
na dachu itp. W szerszym ujęciu,
np. zgodnie z wytycznymi Urzędu
Miasta dla rewitalizacji obszarowej, to także określenie elementów zabytkowych, rozrysowanie
detali architektonicznych, sztukaterii, zdobień, określenie ich
wartości historycznych.
Po co?
BZ: Aby kolejny zespół, pracujący
nad koncepcją architektoniczną,
mógł zaproponować nowe układy pomieszczeń, kombinować,
jak wprowadzić różne funkcje,
np. mieszkalne, biurowe, usługowe, a jednocześnie zachować
historyczną wartość zabudowań.
Są np. okna, których nie można
ruszyć w trakcie przebudowy,
ale są takie korytarze, które będzie można poszerzyć lub zwęzić
w miarę potrzeby. Wszystkie informacje o konsekwencjach budowlanych nowych rozwiązań
architektonicznych są możliwe
dzięki inwentaryzacji, która pokazuje stan obecny.
Jak przyjęli Was mieszkańcy?
BZ: To było bardzo ciekawe doświadczenie. Robiliśmy inwentaryzacje budynków na początku 2015 roku, więc nasze zespoły
niejako zapowiadały cały proces.
Przychodziliśmy z czymś nowym,
co zapowiadało zmianę, której
ktoś może nie chcieć. Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Ale
wszystko poszło sprawnie.
Praca tam pokazała mi, jak bardzo ta ulica żyje, jak jest barwna i kolorowa. Zaczynając od fascynacji plakatem na jednym
z murów łudząco podobnym do
obwieszczenia jeszcze z czasów
drugiej wojny światowej, który
ostatecznie okazał się fragmentem scenografii filmowej, po świa-

ANNA JUREK

wiają i jak na razie nie dotyczą
dużych kompleksów. Widać, że
miasto dzieli je na małe kawałki,
które na pierwszy rzut oka są tylko trochę bardziej wymagające
niż remonty kamienicy w ramach
programu Mia100 Kamienic. Wydaje się, że takie kontrakty powinny być w zasięgu wielu łódzkich
firm budowlanych. Ale o szczegóły trzeba zapytać Urząd Miasta Łodzi.

BZB BARTŁOMIEJ ZGORZELSKI. FOT. ŁUKASZ KLIMCZAK

domość, że mieszkańcy tej ulicy
wiedzą, jakie zainteresowanie filmowców i artystów ona budzi. Budynki i cała okolica tworzą ciekawą przestrzeń, którą potrafią
się bawić.
Nie było łatwo wejść do mieszkań, bo potrzeba trochę czasu,
żeby ludzie nas poznali i rozpoznawali, żeby poczuli się bezpiecznie. Musieliśmy się zaaklimatyzować. Czasem witano nas żartem:
O, super, że jesteście, to ja się pakuję
i mogę się wyprowadzać.
Czy firmy architektoniczne, budowlane, inwestorskie, które biorą udział w procesie rewitalizacji
są zainteresowane jej wymiarem
społecznym?
BZ: Mam poczucie, że większość
łodzian pracujących w biurach
projektowych w mieście ma świadomość potrzeby społecznych
zmian. Tylko trzeba pamiętać, że
jesteśmy powołani do konkretnych zadań. Kiedy ktoś mnie pyta
o zasady inwentaryzacji czy ekspertyzy technicznej, to dokładnie
wiem, co powiedzieć. Na tematy
społeczne staram się nie wymądrzać, bo nie jestem w tym specjalistą. Natomiast w czasie wolnym chętnie o tym rozmawiam
ze zleceniodawcą.
Wiemy, że w całym procesie, ludzie, którzy wypełnią budynki,
są najważniejsi, po to są prze-

cież te remonty. W jednej z lokalizacji, którą się zajmowaliśmy
w ramach Programu Funkcjonalno-użytkowego przewidziano
pracownie artystyczne na poddaszach, żeby rysownicy i malarze
mieli dostęp do światła słonecznego. A przecież artyści często także rzeźbią, pracują na sitodruku
i nie mają szans wnieść maszyn
na poddasze po wąskiej klatce
schodowej. Dlatego zaproponowaliśmy w jednym z podwórek,
lokalizację pracowni artystycznych na parterze. To może zachęci
mieszkańców i artystów do interakcji, poznania się, przebywania
razem, wspólnych działań, a artyści będą mogli używać ciężkich
maszyn i materiałów.
Czy uważasz, że łódzkie firmy
powinny być traktowane priorytetowo w przetargach na prace
remontowo-budowlane, np. dlatego, że lepiej znają rynek lokalny, historię miasta, jego mieszkańców?
BZ: Specyfikacje zamówień publicznych powinny być tak tworzone, żeby każda firma, która
rzetelnie wywiązuje się z powierzonych zadań, mogła wystartować w przetargu, zgodnie z zasadą konkurencyjności, ale trzeba
też docenić kapitał intelektualny
lokalnych przedsiębiorców, który
budowany był przez lata.

Samo słowo rewitalizacja, oznacza dla mnie nowe życie. Jeśli to
życie ma się odnawiać w Łodzi
i jeśli dysponujemy środkami na
inwestowanie w budownictwo
w tym zakresie, to byłoby bardzo
dobrze, gdyby te środki, np. w postaci podatków, zostawały w naszym regionie.
Niemieckie landy tak przygotowują przetargi, że są one zgodne z prawem zamówień publicznych i regulacjami europejskimi,
a jednocześnie wspierają rozwój
lokalnych przedsiębiorstw.
Czy to prawda, że małe firmy, np.
budowlane, nie mogą startować
w przetargach dotyczących dużych obszarów rewitalizowanych ze względu na wysokość
wadium oraz brak referencji
potwierdzających realizację
takich przedsięwzięć? Przecież
nigdy nie będą mieć tych ostatnich, jeśli będą blokowani przez
warunki przetargów.
BZ: Wszystkie nasze działania
przedprojektowe: inwentaryzacje, ekspertyzy, raporty, badania konserwatorskie, programy
funkcjonalno-użytkowe, koncepcje architektoniczne, były po to,
żeby można było zastosować formułę: zaprojektuj i wybuduj. Czyli
teraz wykonawca odpowiada za
projekt ostateczny i wykonanie.
Pierwsze przetargi już się poja-

Firma BZB zajmuje się między innymi szacowaniem ryzyka. Czy
w związku z tym pozostawienie
wyremontowanych w ramach
programu Mia100 Kamienic budynków bez użytkowników nie
jest ryzykowne?
BZ: Jestem o to spokojny. Miasto
ma pomysł na te budynki. Pracując z Urzędem w kwestiach
technicznych, widzę, ile spraw
dzieje się równolegle. Przy tworzeniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego pod danym adresem,
Urząd Miasta organizował spotkanie z mieszkańcami, na którym informowaliśmy o tym, jakie działania będą prowadzone,
z czym to się wiąże i wychodziliśmy na przeciw ich oczekiwaniom. Potem wykonywaliśmy
swoją pracę. Rewitalizacja jest
ogromnym przedsięwzięciem –
potrzeba czasu, żeby było widać
pierwsze efekty.

BZB Projekt zajmuje się
działalnością projektową,
prowadzeniem formalności
w procesach budowlanych,
analizą terenów inwestycyjnych,
technicznymi analizami
budynków i wspieraniem
procesów inwestycyjnych
w budownictwie. Na swoim koncie
ma m.in. udział w projektach
realizowanych w ramach
rewitalizacji obszarowej oraz
w projektach budynków
biurowych i użyteczności
publicznej na terenie Nowego
Centrum Łodzi.

www.bzbprojekt.pl
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Mniej dymu nad miastem?
Elektrociepłownia EC-2
„Dalsze dwie fabryki otrzymały parę z EC-2”. „Wczoraj komin nad «Dzierżyńskim»
przestał dymić…” Łódzka prasa z uzasadnioną dumą donosiła o kolejnych zamkniętych
przyzakładowych kotłowniach, które przed uruchomieniem EC-2 zanieczyszczały Śródmieście.

W

WIDOK NA EC-2 Z KŁADKI PRZY ULICY PIASTA. LATA 70. AUTOR: KRZYSZTOF SIEROŃ.
ŹRÓDŁO: MIASTOGRAF.PL

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

Odpoczywający mężczyzna
na Rynku Starego Miasta.
Lata 70.

1960 roku oczom mieszkańców Łodzi ukazał się
niecodzienny widok. Ulicami
miasta powoli sunął samochód
z wysięgnikiem. Co pewien czas
przystawał obok słupów wysokiego napięcia, z których zdejmowano słoiki wypełnione szaro-brunatną substancją. Tak wyglądały
pierwsze pomiary opadu zanieczyszczeń w Łodzi. Jak wspominał wieloletni pracownik sanepidu, dr Janusz Świątczak, tutejsze
powietrze było „obok Śląska, Warszawy i Krakowa najgorsze w Polsce”. A przecież pamiętać należy,
że ledwie 3 lata wcześniej uruchomiono nową elektrociepłownię,
która miała stać się remedium na
łódzkie bolączki…
Zaprojektowana przez inżyniera Mariusza Sowińskiego elektrociepłownia EC-2 była oczkiem
w głowie lokalnych władz. Tereny
przy ul. Wróblewskiego stały się
placem budowy w końcu czerwca
1954 roku. Niespełna trzy lata później uruchomiono już pierwszy
kocioł i turbinę! 19 stycznia 1960
roku, w święto wyzwolenia Łodzi,
zakłady otrzymały patrona – odtąd łódzka elektrociepłownia nosiła imię W.I. Lenina. Całą inwestycję ukończono w 1961 roku, kiedy
to uruchomiono ósmy kocioł i rozpoczął pracę ostatni z sześciu turbozespołów. Budynki otrzymały

interesującą oprawę, utrzymaną
jeszcze w estetyce socrealistycznej. Na teren zakładu prowadziła
brama wsparta na prostych filarach. Elewacje poszczególnych
budynków otrzymały schodkowe gzymsy oraz charakterystyczną artykulację opartą na drobnych, pionowych podziałach.
Stanowiły one swoisty kontrast
dla industrialnego charakteru żelbetowych chłodni kominowych
i smukłych kominów.
„Mniej pyłu nad miastem”.
„Dalsze dwie fabryki otrzymały
parę z EC-2”. „Wczoraj komin nad
«Dzierżyńskim» przestał dymić…”
Łódzka prasa z uzasadnioną dumą
donosiła o kolejnych zamkniętych
przyzakładowych kotłowniach,
które przed uruchomieniem EC-2
zanieczyszczały Śródmieście. Nawet jeśli sami łodzianie nie odczuwali nagłej poprawy jakości
wdychanego powietrza, dziennikarze starali się uświadomić im,
jak wielkie nastąpiły zmiany. „Policzcie sami” – zachęcali czytelników, wyjaśniając, że każdy ze
105 zlikwidowanych starych kominów wyrzucał kilkanaście ton
sadzy i węgla na dobę. Podkreślano nie tylko ekonomiczność nowoczesnych rozwiązań, ale także korzystny wpływ na zdrowie
mieszkańców Łodzi dzięki zamontowanym systemom filtru-

BŁAŻEJ
CIARKOWSKI

jącym. Jednocześnie ani słowem
nie wspominano o problemie, jaki
stanowiły lokalne kotłownie i indywidualne piece w obiektach
mieszkalnych.
Z końcem marca 2015 roku, po
60 latach eksploatacji, elektrociepłownia przy ul. Wróblewskiego
przestała pracować. W tym czasie
marginalny problem indywidualnych pieców grzewczych i małych
kotłowni, urósł do rangi jednego z głównych czynników zanieczyszczających łódzkie powietrze.
A sama Elektrociepłownia? Bez
wątpienia stanowi świadectwo
ważnego etapu w rozwoju miasta
i powinna stać się przedmiotem
zainteresowania mieszkańców
Łodzi, historyków architektury
oraz miłośników zabytków techniki. Aby tak się stało i żeby EC-2
uzyskała w przyszłości status
zbliżony do EC-1, budynki muszą
„przetrwać”. Jednak obserwując
działania właściciela, który planujące sprzedaż terenu zakładu,
trudno mieć taką pewność…

Błażej Ciarkowski – architekt
i historyk, adiunkt w Katedrze
Historii Sztuki UŁ. Doktor nauk
technicznych w specjalności
architektura i urbanistyka. Autor
książki Łódź, która nie powstała,
Księży Młyn Dom Wydawniczy,
Łódź 2016.
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Prawdziwi wynalazcy

RADOSŁAW
WILCZEK

Fotografii kolorowej także nie stworzył w latach trzydziestych Kodak, tylko nasz rodak, Jan Szczepanik, który
w ostatnim roku dziewiętnastego stulecia strzelał pierwsze na naszej planecie kolorowe fotki. Ten zapomniany
geniusz wart jest osobnej opowieści, bo wymyślił i opatentował przynajmniej pięćdziesiąt wynalazków.

W

jednym z ostatnio napisanych felietonów pozwoliłem sobie wspomnieć o prawdziwym wynalazcy żarówki. Temat
okazał się tak Państwa zainteresować, że redakcja poprosiła o przybliżenie podobnych spraw.
Żeby nie być gołosłownym, zgłębiłem literaturę dotyczącą najdroższych plagiatów. Okazało się,
że jesteśmy otoczeni przedmiotami, których wynalazcy nazywają
się zupełnie inaczej, niż nam się
może wydawać.
Jakby tego było mało, akademiccy nauczyciele namawiają
studentów do podglądania przyrody i patentowania tego, co matka natura wymyśliła miliony lub
miliardy lat temu. To jednak najmniej bolesny sposób przywłaszczania sobie praw autorskich.
Sięgnijmy do najstarszej historii. To znaczy najstarszej, europejskiej. Uwaga, będzie bolało, bo wiele napawających dumą informacji
o dokonaniach naszych przodków
za chwilę czmychnie w las.
Teleskop kojarzy się z Galileuszem i rokiem 1609. Tak naprawdę Galileusz tylko poprawił
to, co rok wcześniej wymyślił holenderski optyk Hans Lippershey.
Holender też nie popisał się nowatorstwem, bo kamień do czytania,
czyli lapis ad legendum, innymi słowy soczewkę opisał w 1267 roku angielski mnich Roger Bacon. Ale to
jeszcze nie koniec, trzeba głębiej
zajrzeć w mrok dziejów. Na początku dziesiątego wieku Chińczycy
powiększali obraz patrząc przez
szkło o zakrzywionej powierzchni.
Co najdziwniejsze, nawet nie oni
zrobili to jako pierwsi. Najstarsze
oszlifowane soczewki z kryształu
górskiego znaleziono w ruinach
Troi, a to znaczy, że posługiwano
się nimi ponad cztery tysiące lat
temu. I co pan na to, panie Galileo?
Najbardziej jaskrawym przykładem zakłamania historii dotyczącej wynalazków jest druk.
Biblia? Gutenberg? Rok 1455?
A licząca sto trzydzieści tomów
koreańska edycja konfucjańskich
mądrości wydana w roku 953 to
pies? Zresztą, dwieście lat wcześniej, w Japonii, pewną buddyjską
sutrę wydrukowano w milionowym nakładzie. Przypominam,
634 lata przed narodzeniem Johannesa Gutenberga. Nietrudno

NIKOLA TESLA W SWOIM LABORATORIUM, CC BY 4.0

się domyślić, że początki druku
są jeszcze starsze, a czcionki musiały długo czekać, aż ktoś odkryje papirus, pergamin czy papier.
Ten ostatni stworzono 105 lat po
rozpoczęciu nowej ery. Wcześniej drukowano tkaniny. Najstarsze, jakie znamy, stemple do
druku w glinie pochodzą z Sumeru i mają cztery tysiące czterysta
lat. Drobne 562 latka, jakie upłynęły od czasu, gdy Gutenberg wykonał swoje pierwsze odbitki, to
mrugnięcie okiem.
Przysłowiowi Fenicjanie nie
wymyślili pieniędzy. Dwa tysiące siedemset lat temu monety bili
Lidyjczycy mieszkający na terenie
dzisiejszej Turcji, zaś banknotami
zaczęto płacić w Chinach w roku
118 p.n.e., czyli 2135 lat temu.
Im bliższe nam czasy, tym więcej doniesień o przywłaszczaniu
sobie chwały za cudze pomysły.
O Edisonie i opatentowanej wcześniej przez Swana żarówce już pisałem, ale teraz przyjrzyjmy się
historii radia. W czasach ZSRR
pół świata mówiło, że wymyślił
je Popow, zaś z drugiej strony żelaznej kurtyny utrzymywano, że
Marconi. Dopiero amerykański
Sąd Najwyższy w 1943 roku ustalił, że jest to wynalazek genialnego Serba, Nikolai Tesli. Niestety,
wynalazca w momencie ogłaszania wyroku już nie żył, a że nie
miał spadkobierców, to w naszej
świadomości błąkają się nazwi-

ska osób, które nie stworzyłyby
nic bez generatora prądu o wysokiej częstotliwości. Oprócz radia
i tego generatora, Nikola Tesla ma
na swoim koncie przynajmniej
125 wynalazków, które pozwalają nam żyć w niezauważalnym,
codziennym luksusie.
Moja ukochana motoryzacja
pełna jest takich opowieści. Silnik
o obiegu Otto tak naprawdę wymyślił Beau de Rocha. Dużo wcześniej działał już opracowany przez
Philippe Lebon’a dwusuwowy silnik, który zbudował i uruchomił
Étienne Lenoir. Włożył silnik do
wozu konnego i wybrał się na wycieczkę z Paryża do odległego o 11
mil miasteczka. To się stało w roku
1863. We wszystkich encyklopediach znajdziecie informację, że
z takim silnikiem po raz pierwszy
jeździli Niemcy: Daimler na motocyklu i Benz w trójkołowym samochodzie. Obaj zrobili to w roku…
1885, a więc 22 lata po Francuzie.
O samochodach parowych i elektrycznych, które jeździły dziesiątki
lat wcześniej, nie wspomnę.
A kto wymyślił film? Bracia Lumière? Oni film opatentowali, ale
przed nimi ruchome obrazy wyświetlali Louis Le Prince we Francji, Max Skladanowsky w Berlinie
i William Friese-Greene w Bristolu. Zapewne nie tylko oni.
Z fotografią było jeszcze ciekawiej. Dagerotypia to proces naświetlania metalowej płytki. Louis

Jacques Daguerre, niezbyt skromny gość, nadał mu miano od swojego nazwiska, ale wcale nie był
jego twórcą. On tylko przystąpił
do spółki. Pierwszą fotografię na
blasze wymyślił Joseph Nicéphore Niépce. Niestety, niedługo po
poznaniu Daguerre’a zmarł, a Daguerre zaczął podpisywać się pod
wynalazkiem. Przy okazji, dagerotypia nie ma wiele wspólnego
z negatywem i możliwością tworzenia wielu odbitek. Negatyw –
technika, używana aż do czasów
aparatu cyfrowego – to wynalazek Williama Talbota z 1835 roku.
Fotografii kolorowej także nie
stworzył w latach trzydziestych
Kodak, tylko nasz rodak, Jan
Szczepanik, który w ostatnim
roku dziewiętnastego stulecia
strzelał pierwsze na naszej planecie kolorowe fotki. Ten zapomniany geniusz wart jest osobnej

JAN SZCZEPANIK, WIKIMEDIA COMMONS

opowieści, bo wymyślił i opatentował przynajmniej pięćdziesiąt
wynalazków. Między innymi: kolorową telewizję (w 1897 roku!),
film dźwiękowy, kamizelkę kuloodporna, barwne tkactwo wykorzystujące metodę fotoelektryczną, i kolorowy film, który
przypisuje sobie Technicolor.
Procesy sądowe do dziś zmieniają zapisy historyczne, dotyczące wynalazków mało ważnych jak
gra monopol, ale i najważniejszych, czyli takich jak laser.
Czy dzisiaj jest inaczej? Przypomnijmy teraz, w jakim czasopiśmie czytają Państwo ten artykuł.
Jesteśmy w Mieście Ł. W naszej Politechnice i na Uniwersytecie powstają wynalazki, które zadziwiają świat. Warstwy niskotarciowe
wręcz szokują zagranicznych naukowców, grafen z Polibudy może
być lekarstwem na kłopoty energetyczne. Nasze samoloty są najlepszymi dronami obserwacyjnymi i bojowymi. Proszę zerknąć na
bezzałogowca Herti, produkowanego w jednym z największych
koncernów militarnych na świecie, czyli BAE. Wcale nie dziwi, że
wygląda identycznie jak motoszybowiec J-6 Fregata produkowany
przy ulicy Starorudzkiej. Oczywiście, w dronie zamiast pilota
siedzi elektronika, ale płatowiec
w obu wersjach jest nie do pokonania przez konkurencję. Został wymyślony i skonstruowany
przez genialnego łodzianina, Jarosława Janowskiego. Starsze pokolenie może go pamiętać i powiązać jego nazwisko z pierwszym
w powojennej Polsce prywatnym
samolotem Prząśniczka, zbudowanym w mieszkaniu przy placu Wolności.
Takich wynalazków mamy
w mieście Ł. setki, a może nawet
tysiące. Z Państwa pomocą będę
się starał utrzymywać je w zbiorowej pamięci, żeby znowu nie
okazało się, że nasze, łódzkie pomysły, opatentował ktoś sławny
za morzem, oceanem lub Uralem.
Z ukłonami,
Radosław Wilczek
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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dziennik miejski

Pieszy, czy kierowca –
być albo nie być?

VANJA
ALIBAŠIĆ
FRANCESCO
FIORDOLIVA

W porównaniu z Włochami, a przynajmniej z moim miastem, w Łodzi transport jest dużo lepszy. –
pisze Francesco. Vanja ma zupełnie inne zdanie. Kto ma rację?

P

atrząc z perspektywy kogoś, kto bywa kierowcą tylko okazjonalnie (powiedzmy
sobie szczerze – ostatni raz prowadziłam samochód 5 lat temu),
przyznaję, że odkrywanie miasta za pomocą transportu miejskiego daje niepowtarzalną możliwość, by zobaczyć jego inną
twarz. Opisując moje dotychczasowe doświadczenia z transportem publicznym w Łodzi, przypomnę tylko to, o czym pisałam
już we wcześniejszych tekstach:
że mieszkałam w Bośni, Bułgarii
i Austrii, i podróżowałam do prawie wszystkich krajów w Europie.
Oznacza to, że spędziłam czas zarówno w miejscach, gdzie autobus do sąsiedniej wioski był tylko
raz dziennie, jak i takich, gdzie
metro przyjeżdżało co dwie minuty. Co może mnie zaskoczyć bicie jeździć szybko, czas się do
Kiedy zdecydowaliśmy się piw Łodzi?
tego przyznać.
sać artykuł o transporcie w Łodzi,
Czy ktoś może mi powiedzieć,
Jest jedna rzecz, która zadziwia nie do końca było mi to na rękę.
jak przygotować się do wejścia mnie nawet bardziej niż łódzkie Co można napisać o transporcie
i wyjścia z tramwaju? Ten proces tramwaje – to przejścia dla pie- lokalnym? Czy to w ogóle ważny
przypomina mi trochę grę Super szych. Kiedy jest czerwone, nikt temat? Czy ktoś w ogóle się tym
Mario Bros – twoim zadaniem jest – dosłownie nikt – nie wchodzi przejmuje? Cóż, odpowiedź brzmi:
zdobyć grzyby. W tym przypad- na zebrę. Nauczona doświad- tak. Transport publiczny jest barku grzybkiem do zdobycia jest czeniem z innych miejsc, kiedy dzo ważny w naszym życiu, choć
tramwaj, który właściwie nigdy nie było w pobliżu samochodów, właściwie nie poświęcamy mu
się nie zatrzymuje. Ty musisz zna- przechodziłam przez ulicę dość zbyt wiele uwagi. Transport jest
leźć sposób, w jaki go zdobędziesz. swobodnie, jednak karcące spoj- jednym z elementów naszego żyJeśli nawet jakimś sposobem uda rzenia innych pieszych nauczyły cia społecznego. Mówiąc o swoci się wskoczyć bez złamania nogi mnie, jak się zachowywać. Teraz im doświadczeniu, zawsze była
na wysokich schodach, bądź przy- stojąc na przejściu, często jestem to dość dziwna relacja. Coś mięgotowany, by wcisnąć natychmia- trochę niecierpliwa, ale ta lekcja dzy miłością a nienawiścią. Odstowy guzik przed stacją, na której jest przecież kolejnym krokiem kąd zacząłem szkołę średnią we
chcesz wysiąść. W przeciwnym do integracji z miastem.
Włoszech, całymi dniami jeździprzypadku już po dwóch mruPieszy, czy kierowca? Powiedz- łem autobusami. Tylko by dostać
gnięciach tramwaj rozpoczyna my, że wszystkie te jednokierun- się do szkoły i wrócić, musiałem
drogę do następnego przystanku. kowe ulice sprawiają, że czuję się skorzystać z czerech. Kolejne dwa
Na początku myślałam, że tylko dużo bardziej pewnie i komfor- – by dojechać na trening piłki nożmnie zaskakuje taki system, ale towo, korzystając z transportu nej. Kiedy tylko skończyłem szkopotem spostrzegłam więcej Super publicznego, zamiast jeździć po łę i zrobiłem prawo jazdy, powieMario i Luigi’ów, którzy zmagali mieście samochodem. Chociaż działem do siebie: Francesco, jesteś
się z takim samym napięciem jak w nocy nie jest tak łatwo dotrzeć już wykończony takim życiem, cały
ja. Dlatego też, łódzkie tramwaje do domu bez samochodu, wciąż czas czekasz na autobus. Od teraz
dostały ode mnie dumny przydo- wybieram pogoń za Mad Trax’em. możesz wziąć auto! Jak pomyślamek Mad Trax, odnoszący się do Jest to także dużo bardziej ekolo- łem, tak zrobiłem – zacząłem użyfilmu Mad Max.
giczna wersja, a Łódź powoli idzie wać samochodu moich rodziców.
Dużo czasu spędziłam tak- w kierunku rewitalizacji, dlate- To dopiero było wspaniałe uczuże w samochodzie jako pasażer go też, jako pierwszy, wspieram cie. Czułem się prawdziwie niei mam wrażenie, że kierowcy, po- transport lokalny.
zależny i gotowy, by być panem
dobnie jak motorniczy, mają zaświata. Jednocześnie zauważymiłowanie do wciskania pedału
***
łem, że zrobiłem się też leniwy.
gazu. Tak, Drodzy Łodzianie, luBrałem auto nawet po to, by doje-

RYS. VANJA ALIBAŠIĆ

chać do placu w centrum miasta,
który był zaledwie 200 metrów
od mojego domu. Kiedy, przebywając na Erasmusie w Rydze,
zacząłem znów używać miejskiego transportu, było to nawet całkiem miłe. Odkrywanie
miasta i zatracanie się w swoich myślach, gdy jedziesz autobusem lub tramwajem, jest teraz
dla mnie wspaniałe. Odkąd przyjechałem do Łodzi, codziennie korzystam z autobusów i tramwajów. W porównaniu z Włochami,
a przynajmniej z moim miastem,
w Łodzi transport jest dużo lepszy. Wszystko jest dobrze zorganizowane i nietrudne do zrozu-

Teatr
Powszechny
w Łodzi

mienia. Zabawne dla mnie jest to,
że jeśli tramwaj ma przyjechać
o 17:15, to o tej godzinie przyjeżdża. Pewnie to brzmi trochę dziwnie, ale we Włoszech autobusy są
zawsze spóźnione, przynajmniej
10 minut. Jeśli chodzi o samochody i kierowców, moim zdaniem,
sytuacja jest taka sama. W Łodzi
kierowcy wcale nie jeżdżą wolniej lub mniej szaleńczo. Jednak
ciekawostką dla mnie jest przejście dla pieszych. We Włoszech
nikt się nie zatrzymuje, by przepuścić pieszych. Nikt o to nie dba.
Tutaj kierowcy są „mili” i często
ich przepuszczają. Takie zachowanie powinno być normą wszędzie, ale dla mnie to wciąż coś nowego. Kierowca, czy pieszy? Cóż,
będąc szczerym, tęsknię czasem
za prowadzeniem samochodu, ale
też przywykłem już do korzystania z transportu miejskiego. Może
więc pół na pół?
Vanja Alibašić
i Francesco Fiordoliva –
wolontariusze europejscy
z Fundacji FERSO.
Tłumaczenie z angielskiego:
Aleksandra Szmurlik

www.powszechny.pl
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Miarka
za miarkę
William Shakespeare
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Liberalnie
o sprawach społecznych

JANUSZ
WDZIĘCZAK

Miejską polityką społeczną zajmują się dzisiaj głównie osoby o poglądach lewicowych.
Szkoda, bo te kwestie powinny też przykuć uwagę samorządowców i przedsiębiorców
o liberalnym nastawieniu.
Liberalizm tylko aktualny
Przez łódzką prasę i media społecznościowe co chwila przetaczają się dyskusje na temat społecznego aspektu rewitalizacji,
partycypacji społecznej, polityki
demograficznej etc. Biorą w nich
udział (nie ma co tego kryć) przeważnie osoby o poglądach lewicowych, często związane z Partią
Razem lub Zielonymi. Nie jest to
zasada, ale widoczna tendencja;
trudno wśród łódzkich społeczników znaleźć znaczącą liczbę konserwatystów lub liberałów. Warto
zastanowić się, jaka jest przyczyna tego zjawiska.
Dawniej wśród ekonomistów
o nastawieniu liberalnym (czy
wręcz neoliberalnym) dominowało podejście neoklasyczne,
skupiające się na „twardych danych”, czyli statystykach, które
pozwalały śledzić procesy gospodarcze. Przez cały okres transformacji byli oni oskarżani o słabość,
polegającą na skupianiu się na
statystyce i skali makro, przy
ignorowaniu jednostkowych
przypadków. Podobne cechy były
przypisywane finansistom (szczególnie tym z sektora bankowego), których miały interesować
tylko dane i wykresy, często bardziej związane ze zwykłą spekulacją niż realną gospodarką. Ale od
kilkunastu lat na całym świecie
liberalni ekonomiści zmieniają
stanowisko i zaczynają uwzględniać aspekt społeczny, instytucje
nieformalne, czynniki kulturowe
etc. Wielu z nich pisze wprost, że
wyzwania XXI wieku są inne niż
te, z którymi musieliśmy radzić
sobie dotychczas. Warto, aby pamiętali o tym nasi lokalni liberałowie – czy to samorządowcy, czy
przedsiębiorcy.

4 problemy społeczne
W ciągu ostatnich kilku lat kierunki rozwoju naszego miasta
były wytyczane przez duże inwestycje infrastrukturalne. Najpierw trasa W–Z i dworzec Łódź
Fabryczna, potem modernizacja
kamienic. Ostatnio, wobec rządowych planów budowy central-

FOT. PEXELS.COM CC0

nego portu lotniczego, powrócił
temat łódzkiego lotniska, do którego samorząd Łodzi z samorządem województwa dopłacają corocznie kilkadziesiąt milionów
złotych. Czeka nas jeszcze walka o S-14.
Projekty te pozwoliły na stworzenie warunków do rozwoju
miasta – to fakt. Jednak właściwy rozwój, to szereg oddolnych
procesów – spośród nich znaczna część ma charakter stricte
społeczny. Zadajmy sobie pytanie, kto będzie korzystał z dworca
i dróg? Pojawia się pierwszy problem społeczny: Łódź jest obecnie
jednym z szybciej starzejących
się miast w Polsce. Względnie niskiemu wskaźnikowi urodzin towarzyszy niepokojące zjawisko:
młodzi ludzie wyjeżdżają z miasta. Szczególnie ci najlepiej wykształceni i najbardziej przedsiębiorczy, gdyż zdają sobie sprawę,
że w Warszawie zdecydowanie łatwiej im będzie zrobić karierę. To
problem drugi, czyli niski w porównaniu z innymi miastami
poziom wynagrodzeń. W tym
przypadku inwestycje infrastrukturalne paradoksalnie usprawnia-

ją odpływ wartościowych osób
z naszego miasta (skoro do stolicy
nowy pociąg jedzie nieco ponad
godzinę, to Łódź staje się jedynie
sypialnią). Ten stan wynika z problemu społecznego nr 3, czyli braku konsekwentnego wdrażania
strategii rozwoju miasta opartego na wiedzy. Łódź nie ma kopalń,
nie ma siedzib wielkich korporacji. Jedyne atuty naszego miasta to uczelnie wyższe, kształcące tysiące absolwentów rocznie.
To nadal niewykorzystany potencjał, szczególnie w epoce, w której o znaczeniu firm nie świadczą
zasoby materialne tylko technologie i know-how. Marnowanie
zasobów lub przeznaczanie ich
niezgodnie z potrzebami mieszkańców Łodzi wiąże się z ostatnim problemem społecznym, czyli
wciąż niskim poziomem partycypacji społecznej. Wprawdzie
inicjatywy typu Budżet Obywatelski okazały się sukcesem, jednak znaczna część mieszkańców
nadal nie czuje się gospodarzami swojego miasta. Społecznicy i przedstawiciele NGO są niezwykle aktywni, stanowią jednak
znaczną mniejszość.

Stare powiedzenie
mówi, że jeśli ktoś
nie interesuje się
polityką, to polityka
zainteresuje się nim.
Parafrazując: jeśli
ktoś nie interesuje
się kwestiami społecznymi, to kwestie
społeczne zainteresują się nim.
Prośba o aktywność
Rozwój miasta jest sprawą wszystkich mieszkańców. Nie tylko społeczników i aktywistów, ale także
przedsiębiorców, pracowników
korporacji etc. Wielu z nich, skupionych w organizacjach branżowych czy nieformalnych grupach,
często traktuje wspomniane powyżej kwestie społeczne jako tematy drugorzędne. To błąd, gdyż
to właśnie te czynniki odpowiadają za np. trudności na rynku
pracy. Odpływ młodych ludzi do
innych ośrodków miejskich i kłopoty z kształtowaniem kompe-

tencji są bezpośrednio związane
z tym, że pracodawca X nie może
znaleźć pracowników. Łączy się
to z na pozór bardzo odległymi od
sektora biznesu pojęciami jak np.
„tolerancja kulturowa”. Czy lokalny przedsiębiorca powinien zamazywać rasistowskie napisy na
ścianach? Zdecydowanie tak, gdyż
biznes próbuje radzić sobie z brakiem pracowników zatrudniając
osoby z Ukrainy. A jak zamierza
to robić, skoro w niektórych miastach już teraz narodowcy próbują organizować anty-Ukraińskie marsze i nakręcać spiralę
nienawiści?
Stare powiedzenie mówi, że
jeśli ktoś nie interesuje się polityką, to polityka zainteresuje się
nim. Parafrazując: jeśli ktoś nie
interesuje się kwestiami społecznymi, to kwestie społeczne zainteresują się nim. Wielu liberalnych ekonomistów zdało sobie
z tego sprawę. Jeden z nich, Luigi
Zingales, nie przestając doceniać
atutów wolnego rynku, skupił się
na kwestii dostępu do kapitału
jako warunku wolności gospodarczej, ale też rozwoju gospodarczego. W swoich pracach zauważa, że z powodu dysproporcji
małe firmy nie są w stanie konkurować z olbrzymi korporacjami i dlatego należy rozważyć ich
wspieranie, aby zachować wolny
rynek. Warto rozważyć tę myśl
w kontekście naszego miasta –
czy mamy pomysł na wspieranie lokalnego biznesu, kiedy po
roku 2020 wyczerpią się środki
z UE? Czy nie boimy się, że oligopol kilku korporacji zastąpi wolny rynek i de facto podporządkuje sobie rynek pracy w Łodzi? Te
dylematy powinny zjednoczyć
społeczników o przekonaniach
lewicowych i mieszkańców Łodzi posiadających poglądy wolnorynkowe.

Janusz Wdzięczak – ekonomista
i historyk gospodarczy związany
z UŁ, członek Rady Łódzkiej Izby
Przemysłowo-Handlowej.
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Ocalić od
zapomnienia
Pojawiają się w książce niezwykle ciekawe rozważania:
czy Żyd polski jest bardziej Polakiem, czy Żydem i co
będzie, gdy podczas wojny, po dwóch stronach frontu
spotkają się przedstawiciele jednego narodu.

Z
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aczynam pisać recenpartię, byłaby walka przezję książki Drzewo
ciw wszystkim siłom, któŻycia Chavy Rosenfarb.
re ograniczają i zduszają
Przeglądam ją w poszurozwój ludzkiej osobowokiwaniu fragmentów,
ści. Takich fragmentów,
które chciałabym przyrefleksji, głębokich przepomnieć, podkreślić,
myśleń nad szaleństwem
przytoczyć. Zaczynam
czasów i historii znajdzie
czytać i znowu wciąga
czytelnik w książce Romnie świat Łodzi z 1939
senfarb bardzo dużo.
roku. Bo taka jest ta poJednocześnie zobaczy
wieść – przyciąga i wchłazwykłe życie łódzkich
nia. Ani się spostrzeżesz,
Żydów – urocze, barwjuż myślisz obrazami,
ne, trudne, wzruszające.
które maluje autorka. ZaPrzywiązujemy się do
stanawiam się, czy to spebohaterów, wiedząc, że
cyfika języka jidisz, czy
za chwilę ich nie będzie.
geniusz pisarki, bo książOd pierwszych stron poka jest jak obraz, opisy Ło- FOT. ARCHIWUM CENTRUM DIALOGU IM. MARKA EDELMANA.
wieści słyszymy bowiem
dzi w przededniu II wojtykanie zegara. Ten Sylny światowej i w pierwszych jej dach, na kawałek historii widzia- wester roku 1939, na którym spodniach wyraziste, soczyste. Spa- nej z ich perspektywy. Dla mnie tykamy większość bohaterów, to
cerujemy po znanych nam, istnie- fascynujące są kwestie społecz- ostatnie chwile, kiedy spokojnie
jących do dziś miejscach, ulicach, ne przedstawione w powieści – siedzą przy stole, żartując, rozi widzimy je jak na starych foto- perspektywa My – Oni, o której ważając o polityce, flirtując. Oni
grafiach. Szczególnie dla łodzian pisze Chava Rosenfarb, a która też czują to tykanie, zagłuszają
książka jest lekturą obowiązkową. znana jest również z literatury je gromkim śmiechem i głośnyPomaga zrozumieć świat przed- polskiej. I to wrażenie, że łódzcy mi dyskusjami. A my wiemy, że
wojennego miasta, jego specyfi- Żydzi z całą pewnością byli bar- za chwilę zaczną znikać z kart
kę i koloryt. Nie jest dokumen- dzo związani z miastem, ale już książki, z życia, z pamięci.
tem historycznym, przedstawione niekoniecznie z Polakami, że dwie
Jestem łodzianką i pewnie dlawydarzenia są fikcyjne. Oprócz nacje żyjące obok siebie tworzy- tego po przeczytaniu pierwszego
Mordechaja Chaima Rumkow- ły osobne społeczności i kultu- tomu „Drzewa życia” jeszcze mocskiego i kilku postaci drugopla- rę. Jednocześnie zazębiały się ze niej odczułam pustkę po kulturze
nowych, które też są swobodnie sobą, spotykały, współegzystowa- żydowskiej. Spaceruję po mieście
zinterpretowane przez autorkę, ły. Pojawiają się w książce niezwy- i widzę dziurę po spalonej Synaświat przedstawiony w powieści kle ciekawe rozważania: czy Żyd godze, Bałuty pozbawione swojest wymyślony, ale jednocześnie polski jest bardziej Polakiem, czy ich pierwotnych mieszkańców.
niezwykle prawdziwy.
Żydem i co będzie, gdy podczas A idąc ulicą Lutomierską, wiem,
Pierwszy tom powieści w 2015 wojny, po dwóch stronach frontu że łódzcy Żydzi nazywali ją Hokloroku przetłumaczyły na język spotkają się przedstawiciele jed- wą. I myślę: udało się Chavie Ropolski Joanna Lisek i Magdale- nego narodu. Bardzo poruszyły senfarb ocalić pamięć o żydowskich
na Ruta, co dało książce nowe ży- mnie rozmyślania jednego z bo- mieszkańcach Łodzi. Dzięki jej pocie. Chava Rosenfarb napisała ją haterów, Michała Lewina, zatro- wieści już na zawsze pozostaną
w jidisz, chociaż w eseju Wyzna- skanego o losy Polski i świata: (…) w głowach czytelników.
nia żydowskiej pisarki pisze tak: W pewnym sensie wszyscy jesteśmy
Kolejny, drugi tom trylogii właJeśli pisanie to zawód dla samot- współwinni – zarówno tego, co dzie- śnie się ukazał, wydany przez Cenników, to samotność osoby piszą- je się w naszej Polsce, jak i na świe- trum Dilogu. Zatem czytelnicy,
cej w jidisz ma dodatkowy wymiar. cie. (…) Choć prawdę mówiąc, moja którzy dopiero sięgną po książJej czytelnicy zginęli, a język ule- Mirelle, wcale nie ciągnie mnie do kę, będą mogli delektować się nią
ciał z dymem krematoriów. Dla- partii, które istnieją. Chciałbym uni- dłużej. Trzeci i zarazem ostatni
czego więc postanowiła stwo- wersalnego ruchu ludzi dobrej woli, jest w opracowaniu.
rzyć Drzewo życia w tym języku? którzy mają tylko jedną sprawę na
W ten sposób najlepiej potrafiła uwadze: poszanowanie życia. Cza- Książkę można kupić na:
wyrazić siebie, ale też chciała dać sem marzę sobie, że coś takiego lada pamiatkizlodzi.pl
nieśmiertelność językowi i posłu- dzień nadejdzie: że wielka płodna
gującym się nim ludziom. Czytel- idea zgromadzi nas wszystkich,
Aleksandra Dulas – socjolożka,
nicy nie znający jidisz, musieli a koło historii zostanie skierowa- członkini Łódzkiej Rady
zatem długo czekać na tę fanta- ne na właściwe tory. (…) A jedyną Działalności Pożytku Publicznego.
styczną opowieść o łódzkich Ży- dziedziną, która jednoczyłaby moją Redaktorka naczelna gazety.

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.

AKIM
Akim jest w schronisku od 16 listopada
2016. Ma około roku, a zatem w głowie
mu głównie figle i swawole. W boksie –
spokojny, stateczny, smutny. Ale kiedy
tylko człowiek dostanie się w zasięg
jego łapek, rozpoczyna się taniec radości, podskoki, machanie ogonem. Jest
bardzo energiczny i rozbrykany, żywe
srebro w rudym wydaniu. Miłośnicy
szorstkowłosych – przybywajcie!
WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ
POD NUMEREM TELEFONU

42 656 78 42

www.schronisko-lodz.pl

lewa strona talerza

MICHAŁ KWIATKOWSKI
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Jaga Cafe,
czyli „okienko” przy dobrej kawie
O Jaga Cafe opowiadała mi już wielokrotnie redakcyjna koleżanka Ania Jurek.
Oj, Kwiatu nie byłeś jeszcze w Jadze? To duże niedopatrzenie. Koniecznie musisz o Jadze napisać.

W

FOT.AMJ

tych stolikach siedzą tylko kobiety. Zupełnie jak w filmie Seksmisja –
pomyślałem i zacząłem nerwowo
rozglądać się za „siostrami z genezis” żądnymi poddać mnie za-

biegowi „naturalizacji”. Sądząc po
wieku pań, łatwo się domyślić, że
to studentki różnych wydziałów
UŁ. Wśród nich może nawet były
jakieś „siostry z archeo”.

Jaga jest niewielkim lokalem
złożonym z dwóch pomieszczeń.
W pierwszym zobaczyłem tylko
mały stolik pod oknem, duży bar…
i poczułem piękny zapach świeżo
palonej kawy i dobrego jedzenia.
Z czarnych tabliczek na ścianach
poznałem ofertę kaw i syropów.
Od baristki dowiedziałem się, że
mieszanka Boston to autorski
przepis stworzony specjalnie dla
gości kawiarni. Czym prędzej zamówiłem duże latte i przeszedłem
do drugiego pomieszczenia. Jest
trzy razy większe niż pierwsze,
i mimo sporej liczby gości panuje
tam cisza i wręcz domowa atmosfera. Całość dopełnia wystawa obrazów i prac łódzkich artystów.
Menu Jagi to głównie ciepłe
i zimne przekąski. Można tu jeść
tosty, sałatki, naleśniki, wrapy
i śniadania. Ponieważ na śniadanie było już trochę za późno, zamówiliśmy sałaty i wrapy, które
podawane są w sześciu różnych
kompozycjach, ale można stworzyć własną z dostępnych składników. Sałatek jest trochę więcej.
Wśród nich klasyka, np. sałatka
włoska czy grecka, ale są także
bardziej egotyczne pozycje: Kurczak w Barcelonie, na Hawajach
czy w Casablance.
Co ciekawe, śniadania serwowane są na zimno w postaci taleFOT.

olę się Ani nie sprzeciwiać.
Poszperałem w internecie
w poszukiwaniu adresu i, ku mojemu zdziwieniu, pod hasłem kawiarnia Jaga znalazłem dwie. Jedna mieści się przy ul. Rewolucji
1905 r. nr 44 i w rzeczywistości
jest palarnią kawy z zaaranżowaną małą kawiarnią. Jak dowiedziałem się od Ani, pierwsza
Jaga zdobyła uznanie wśród studentów dzięki kameralnej atmosferze i rewelacyjnej, palonej na
miejscu kawie… no i cenom, ale
o tym za chwilę. Właścicielka postanowiła powtórzyć sukces Jagi
z Rewolucji. Na lokalizację drugiej
kawiarni wybrali okolice osiedla
akademickiego przy ul. Lumumby i budynków kilku wydziałów
Uniwersytetu Łódzkiego. Lokal
mieści się przy Pomorskiej 145.
Tam właśnie zawitaliśmy. Zaskoczyła mnie frekwencja. Mimo
godzin przedpołudniowych prawie wszystkie stoliki były zajęte.
Rozejrzałem się po sali i ze zdziwieniem stwierdziłem, że przy

rza wędlin lub warzyw z pieczywem i dodatkami. Próżno szukać
tu np. jajecznicy. To chyba dobrze,
ponieważ kawiarni z jajecznicą
jest w Łodzi mnóstwo, więc Jaga
oferuje miłą odmianę. Menu
może nie zaskakuje wymyślnymi potrawami, za to ceny skrojone są w sam raz na studencką
kieszeń. Uwaga, zaczynają się od
3 zł i kończą na 8 złotych. Z podobnymi spotkałem się tylko w barach mlecznych, bo na pewno nie
w kawiarniach o wysokim standardzie. W Jadze za 10 zł można
wypić kawę i zjeść sycącego wrapa. Espresso wraz z tostem z mozzarellą i pomidorem będzie nas
kosztowało tylko 7 złotych.
Latte zrobione na Bostonie smakowało wybornie. Świeża sałata
była pełna dodatków i w połączeniu z gęstym sosem także wybornie smakowała. Wrap w Jadze to
prawdziwa uczta i przyznam, że
ledwo go zjadłem po porcji sałaty i kawie.
Jaga to dobre miejsce na szybki
i smaczny lunch, ale też na dłuższe posiedzenie przy kawie. Niestety obawiam się, że w ciągu
dnia może być problem z wolnymi miejscami, ponieważ studenci tłumnie odwiedzają ten lokal. Chyba że ktoś pozna dokładny
rozkład tzw. okienek uczelnianego planu zajęć i dopasuje go do
swojego terminarza.
Kawiarnia Jaga wypełniła lukę
między drogimi sieciowymi kawiarniami a uczelnianymi bufetami, gdzie wprawdzie jest niedrogo,
ale kawa i strawa smakują czasem jak wyciąg ze ścierki – a przecież, by zaśpiewać radośnie Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!,
potrzeba czegoś nie tylko dla duszy, ale i… dla ciała. W Jadze znajdziecie i jedno i drugie.

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

POLECA
PIOTR
STATUCKI

kwiecień/maj 2017
poniedziałek

wtorek

Piotr Statucki – zaciekawiony Łodzią tegoroczny
maturzysta, początkujący rysownik i fotograf.

10

XVII FESTIWAL
NAUKI, TECHNIKI
I SZTUKI
(Wydarzenie trwa
od 03.04. do 10.04.)

11

20:00
V OGÓLNOPOLSKI
FESTIWAL POLSKIEJ
ANIMACJI O!PLA –
KATEGORIA
OFF&GO!

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

5

6

7

8

9

18:00 WYKŁAD „TRADYCJE ŚWIĄTECZNE
I KALENDARZ
KOŚCIELNY
WSPÓLNOT
REFORMACYJNYCH”

18:00 WERNISAŻ
WYSTAWY „CZAR
JAWY – BATIK.
TRADYCYJNA
TKANINA
INDONEZYJSKA”

Centrum Dialogu im. Marka
Edelmana
ul. Wojska Polskiego 83

Centralne Muzeum
Włókiennictwa
ul. Piotrkowska 282

12

JARMARK
WIELKANOCNY NA
PIOTRKOWSKIEJ
(Wydarzenie trwa
od 01.04. do 14.04.)

13

18:00 PROJEKCJA
FILMU „LINIA 41”
Centrum Dialogu
im. Marka Edelmana
ul. Wojska Polskiego 83

17:00–23:00 XIV
ŁÓDŹ STREET FOOD
FESTIVAL
Before Food Market
ul. Piotrkowska 217

Galeria Manhattan
ul. Piotrkowska 118

14

22:00 TOMASZ
STRUSZCZYK
AKUSTYCZNIE

New York Klub Muzyczny
ul. Piotrkowska 62

Kino Bodo
ul. Rewolucji 1905 r. 78/80

17

ZAKOŃCZENIE
WYSTAWY „ŁÓDZKIE
KLIMATY W HAFCIE”
Centralne Muzeum
Włókiennictwa
ul. Piotrkowska 282

18

18:00 ŁÓDZKI
DETAL I CZEMU
TO CIEKAWE –
SPOTKANIE Z MARIĄ
NOWAKOWSKĄ

19

20:00 MISTRZOSTWA
ŚWIATA W ŁAPKI
Pub Biblioteka
ul. Struga 7

20

18:00–20:00 MARATON RÓWNOŚCI:
ZRÓBMY SOBIE
MARSZ – TWORZENIE TRANSPARENTÓW I HASEŁ NA
MARSZ RÓWNOŚCI
Koniec Końców
ul. Rewolucji 1905 r. 48

18:00 KLUB
PODRÓŻNIKÓW:
ETIOPIA /
SPOTKANIE W RAJU
– ANDRZEJ I JADWIGA
ZAJĄC

25

26

I FESTIWAL
KRYMINAŁU

20:00 KONCERT –
CHRIS ELLYS

Poleski Ośrodek Sztuki
(Wydarzenie trwa w dniach
19–28.04.)

House Gigs Pogonka
ul. Pogonowskiego 45

Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18

ŚWIĘTO PRACY

27

19:00 SPOTKANIE
Z MAGDALENĄ
STARZYCKĄ,
AUTORKĄ KSIĄŻKI
„MANUFAKTURA
CZASU”
Dom Literatury
ul. Roosevelta 17

1

Odpoczywajcie, na zdrowie!

2

DZIEŃ FLAGI | DZIEŃ
POLONII I POLAKÓW
ZA GRANICĄ
Napiszmy bądź zadzwońmy
do rodziny i znajomych mieszkających poza Polską!

15

ZAKOŃCZENIE
WYSTAWY PRAC
LAUREATÓW
XXXIV KONKURSU
IM. WŁADYSŁAWA
STRZEMIŃSKIEGO

18:00 WERNISAŻ
WYSTAWY
FOTOGRAFICZNEJ
„ŁÓDŹ
NIEPOZOWANA”
Z Innej Beczki
ul. Moniuszki 6

16

21:00 CLASSIC
HARDCORE
OLDSKOOL PARTY
Williamsburg
ul. Piotrkowska 6

Ośrodek Propagandy Sztuki
ul. Sienkiewicza 44

6. dzielnica
ul. Piotrkowska 102

24

ZAKOŃCZENIE
WYSTAWY „KOBIETY,
KTÓRE SIEDZĄ
W ŁODZI / MANIFEST
OBECNOŚCI”

3

21

18:00 MARATON
RÓWNOŚCI: POKAZ
FILMU DOKUMENTALNEGO „L.POETKI”
POŁĄCZONY Z DYSKUSJĄ DOTYCZĄCĄ
TWÓRCZOŚCI LESBIJSKIEJ
Koniec Końców
ul. Rewolucji 1905 r. 48

28

17:00 DYSKUSYJNY
KLUB KSIĄŻKI –
„BALLADYNY
I ROMANSE”
IGNACEGO
KARPOWICZA

Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Bałuty, Filia nr 18
ul. Wodnika 7

4

ŚWIĘTO TRZECIEGO
MAJA | MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
ASTMY I ALERGII

18:00 AUDYCJA
STUDENTÓW KLAS
INSTRUMENTÓW
DĘTYCH

Z nadzieją na niskie stężenie
pyłków zapraszam na spacery
do ogrodu zoologicznego,
botanicznego oraz parków.

Sala Kameralna Akademii
Muzycznej w Łodzi
al. 1 Maja 4

WSPÓŁPRACA

22

13:00–15:00 MARATON
RÓWNOŚCI:
7. MARSZ RÓWNOŚCI
Stary Rynek

29

14:00–16:00 CUDA NA
KIJU – WARSZTATY
PLASTYCZNE DLA
DZIECI
Fabryka Sztuki
ul. Tymienieckiego 3
(Wiek uczestników: 6–12 lat;
wstęp: 5 zł za dziecko)

23

XI DNI JAPOŃSKIE
Wydział EkonomicznoSocjologiczny UŁ
ul. Rewolucji 1905 r. 39/41
(Wydarzenia obejmują
22. i 23.04.)

30

18:00 BIOGRAFIA LED
ZEPPELIN
New York Klub Muzyczny
ul. Piotrkowska 62
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kaprawym okiem zgreda

Piłą, Mości Panowie!
Nie wiem, kim jest gość z obłędem w oczach. Nie rozumiem, o czym mówi. Niszczy
armię, więc chyba to pacyfista. Organizuje jakieś bojówki, więc może jednak nie.

N

iech mnie ktoś wreszcie
obudzi! Niech szarpnie za
ubranko, sponiewiera nawet nieco, wrzaśnie: Zgredzie, to tylko sen!
Wstawaj! Zobacz, jak jest pięknie.
Bo przecież śpię, prawda? To nie
dzieje się naprawdę? Mdli mnie
od tego, co zjadłem, a nie od tego,
co widzę?
Jakiś elegancik mówi, że uczyni mnie szczęśliwym i bogatym.
Tylko najpierw trzeba zrównać
z ziemią wszystkie przeszkody. Co
dalej? Nie wie – bo jeszcze niczego w życiu nie zbudował.
Pan w czarnej sukience ubolewa nad moim ubóstwem duchowym. Zaleca nie myśleć zbyt wiele, bo jedyna słuszna recepta na
moralne życie już jest. I on ją ma.
„Z troską pochyla się nad moim życiem”, a ja nie mogę zwiać. Jak to
w sennym koszmarze.
Nie wiem, kim jest gość z obłędem w oczach. Nie rozumiem,
o czym mówi. Niszczy armię,
więc chyba to pacyfista. Organizuje jakieś bojówki, więc może
jednak nie.
Miotająca inwektywy kobieta, w krótkich, żołnierskich słowach wymienia wrogów rodzącej się właśnie lepszości – dużo
ich, prawie wszyscy. Ja też. I Ty.

Może oni wszyscy naprawdę chcą mi zrobić dobrze. Tylko
dlaczego mają takie nienawistne twarze?
I dlaczego mówią, że jak mi się
nie podoba, to mogę spadać na
drzewo. Właśnie, na drzewo…
Bardzo niepokoi mnie facet
biegający tu i tam z dubeltówką i piłą łańcuchową. Od tej piły
jest magistrem, a na dubeltówkę
ma pozwolenie. Mówi, że chroni
środowisko. Jak wystrzela i wyrżnie zarazę, środowisko będzie
bezpieczne. A środowisko, jak ja –
bezmyślne i nie wie, co dla niego
dobre. Ale osobnik ten sam całej przyrody nie uratuje. Krzyczy
więc: Pomożecie? Rodacy chórem
odpowiedzieli: Pomożemy! Splunęli w patriotyczne dłonie i zawarczały piły. Takiej mocy nic się
nie oprze. Już widać, jak środowisko się oczyszcza. Czysty beton, czysty asfalt… czysta głupota. Brudne powietrze, zwierzęta
w zoo… dramat. Na podwórku rosła lipa. Trzeba było wyciąć, bo
druga fura się nie mieściła. Za
płotem, u sąsiada stoi stary dąb,
więc latem i tak będzie cień. Wyciął?! A to cham!
Tam dalej budują osiedle. Już
nic nie się nie zieleni, nie rozpra-

sza, nie przeszkadza. Później postawi się jakieś bonsai w doniczkach i już – Zapraszamy! Nasze
Zielone Osiedle to najlepsze miejsce
do życia. Tanio! Całodobowa ochrona, monitoring, i bajering – gratis!
Nieopodal ojciec z synem spacerują po „jeszcze parku”. Spójrz
synu na te drzewa, krzewy, klomby. Wyobraź sobie, że ktoś to
wszystko wyciął i położył asfalt…
Masz pojęcie, ile by się tu samochodów zmieściło?
Tych drzew to nie szkoda. Posadzi się nowe i za sto lat też będą
duże. Cierpliwości. Teraz trzeba
ciąć na zapas. Bo moje, i wolno. A wiadomo jak długo? Trochę czasu jeszcze mamy. Ustawa
o poprawce do ustawy o wycince
wydaje się być niezwykle skomplikowana. Skoro do tej pory każdą
udało się klepnąć w ciągu jednej
nocy, a nad tą męczą się od kilku
tygodni?
A może to nie tak? We śnie
wszystko jest możliwe. Może ta
ustawa się ustawi, jak tylko ci, co
mają wyciąć, już wytną? I kasa
się zgodzi?

Humor z konsultacji społecznych
Z frontu wprowadzania autobusów w osiedla:
◊◊ pani z Inowrocławskiej proponuje, aby autobusy nie jeździły tam w godzinach szczytu,
bo ona wtedy wyjeżdża samochodem; emeryci mogą jeździć
poza godzinami szczytu.
◊◊ pani z ks. Brzóski uważa, że
emerytom, którzy mieszkają
w środku osiedla, w kwartale Brzóski/Srebrna/Sierakowskiego/Olsztyńska należy po-

wiedzieć, że teraz jest moda na
bycie fit i mogą się przejść; autobus na ks. Brzóski stanowi
zagrożenie dla dzieci idących
do szkoły przy ul. Pojezierskiej;
potwierdzeniem tego, jak niebezpieczny dla dzieci jest autobus, są potrącenia pieszych
przez samochody na Pojezierskiej właśnie.
WSPIERAJ AUTORA RYSUNKÓW NA PATRONITE.PL/RYSUNKI

