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Jak uratować
drzewo?

Walka o zieleń
(nie tylko) na
Niciarnianej

Z radną Urszulą Niziołek-Janiak o interwencjach w obronie
drzew, o przepisach, trudnościach i możliwościach
dla nowych nasadzeń rozmawia Marta Madejska
UJN: Bez zezwolenia można
wycinać drzewa do dziesiątego roku życia i owocowe, o ile
nie są drzewami ozdobnymi.
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Może zacznijmy od tego, które
drzewa są chronione, a które
można wycinać bez zezwolenia?

Na wycięcie pozostałych trzeba uzyskać pozwolenie. Są też
drzewa całkowicie chronione –
pomniki przyrody, objęte ochro-
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ną gatunkową i te, rosnące na
terenach prawnie chronionych
przyrodniczo, jak rezerwaty
czy obszary wpisane w rejestr
zabytków. Niestety, nie istnieją
regulacje zakazujące wycinek
i nakazujące ochronę terenów
wartościowych biologicznie ze
względu na deficyt zieleni – takich jak na Starym Polesiu. Jedyne formy zwiększonej ochrony
zwykłych drzew miejskich to
obejmujący je plan miejscowy
lub tzw. użytek ekologiczny.
Załóżmy, że widzimy, że w naszej okolicy zwykłe drzewo zaraz ma zostać wycięte lub jest
oznaczone do wycinki i nie podoba nam się ta sytuacja. Jak
możemy działać?
UNJ: Przede wszystkim musimy
znać adres albo numer działki,
na której to drzewo rośnie. Musimy też wiedzieć, w jakiej to jest
dzielnicy. Mając te informacje,
dzwonimy do Wydziału Ochrony Środowiska i prosimy o połączenie z osobą, która zajmuje się
tą dzielnicą. Numer telefonu do
WOŚ to 42 638 47 11.
Jak interweniować dalej, jeżeli
w Wydziale powiedzą nam, że
drzewo jest rzeczywiście do
wycięcia?
UNJ: Wydział Ochrony Środowiska przede wszystkim sprawdzi,
czy pozwolenie na wycięcie tego
drzewa w ogóle istnieje, bo pilarz – wykonawca wycinki – nie
dokończenie na stronie 3

Nie dziwi wcale skala
oburzenia, jaką wywołało oświadczenie Zarządu
Dróg i Transportu oraz
wykonawcy wiaduktu
kolejowego nad ulicą
Niciarnianą, o planowanym, rzekomo niezbędnym wycięciu drzew
wzdłuż ulicy.
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Protest
humanistów
Koledzy ekonomiści
i dziekan naszego Wydziału bardzo pozytywnie odnieśli się do faktu,
że chcemy wywiesić
czarną flagę, zaprotestować przeciwko polityce
naukowej rządu.
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Powstanie
Łódzkie
W dwunastym roku
życia zaczęłam pracować
w fabryce Steigerta przy
ulicy Przędzalnianej […].
Pracowałam 12 godzin
na dobę, otrzymywałam
1 rubel i 20 kopiejek
wynagrodzenia na
tydzień.
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Zaapelujmy
o więcej zieleni
i dobrosąsiedzkie stosunki
O naszą zieleń
powinniśmy się
troszczyć na co dzień.
Przewidywać, wyrażać
opinie, tworzyć ruchy,
które zajmują się zielenią,
współpracują z władzami
miasta na stałe.
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MIASTO Ł

Od naczelnej
ALEKSANDRA DULAS

Wierzę, że trzymacie Państwo,
Drodzy Czytelnicy, bardzo ważny numer Miasta Ł. Taki, w którym nasi dziennikarze wypowiadają się w imieniu wielu
niezadowolonych i rozgoryczonych mieszkańców i mieszkanek. W Łodzi trwa Wielki
Remont. Właściwie w każdym
rejonie naszego miasta prowadzone są jakieś prace. A to
przebudowujemy drogi, a to
malujemy kamienice, powstają
nowe przystanki, dworce, kolej
aglomeracyjna, tunele i wiadukty. I wydawałoby się, że miasto
rośnie w siłę i potęgę – i wszyscy powinniśmy być szczęśliwi.
Bo jak już skończy się ta wielka
budowa, to będzie tylko lepiej,
a wszyscy staniemy się piękni,
młodzi i bogaci. Budzą się jednak w nas, łodzianach i łodziankach, wątpliwości. Bo rodzi się
pytanie: czy to nasze miasto
będzie przyjazne i przytulne,
czy nam się tak zwyczajnie po
ludzku będzie chciało w nim
mieszkać. Czy nie za dużo energii wkładamy w infrastrukturę
drogową, czy nie za wielkie te
budowle i przystanki przesiadkowe? Czy nie za mało ścieżek
rowerowych, chodników, trawników, podwórców i kwiatów?
No i przede wszystkim, czy nie
za dużo drzew tracimy planując
te wszystkie wielkie inwestycje?

Łódź jest w moim odczuciu
miastem szczególnym – dużym i jednocześnie małym. Nie
mamy zbyt wielu drapaczy
chmur, szklanych wieżowców,
zimnych, ogromnych biurowców. Może być przyjazna, nie
musi przytłaczać. I to jest jej
atut. Ale tylko jeśli zostanie zachowana równowaga między inwestycjami i dbaniem o zieleń,
miejsca wypoczynku, estetykę,
wygodę – będzie nam się tutaj
żyło dobrze i wygodnie.
W tym numerze Miasta Ł apelujemy do władz o pochylenie
się nad zielenią. Jednocześnie
prosimy mieszkańców o głos
w tej sprawie i opowiadanie
się za miastem pełnym drzew,
krzewów i kwiatów. Dobrze, jak
w mieście przenika się nowoczesność z historią, krajobraz industrialny z pnączem, parkiem
i trawnikiem. Dobrze, jak jest
gdzie usiąść; dobrze, jak śpiewają ptaki. Miło jest mieć gdzie
pójść na spacer. Ten numer
Miasta Ł to również apel o sprawiedliwość ekologiczną. Zależy
nam na tym, aby wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Łodzi mogli
korzystać ze środowiska naturalnego, trawników, parków.
Nie tylko Ci, których stać na
domek na obrzeżach miasta. Za
degradację środowiska płacimy
wszyscy, przede wszystkim po-

garszającym się stanem zdrowia
naszego społeczeństwa (alergie,
astma, otyłość). Degradacja środowiska naturalnego powoduje
degradację społeczną. Dlatego
zachęcamy Państwa – Drodzy
Czytelnicy – do zastanowienia
się, w jaki sposób możecie uczynić swoją okolicę bardziej przyjazną, ładniejszą i bardziej zieloną. Włączmy się do kampanii
na rzecz miasta, które nie tylko
będzie wygodne i nowoczesne,
ale w którym będzie można oddychać pełną piersią.
To, co mnie zawsze uderza,
kiedy wyjeżdżam zagranicę, to
ludzie siedzący na trawnikach,
jedzący tam posiłki, pijący kawę
i toczący rozmowy. To jest coś,
czego brakuje mi w Łodzi. Zielonych miejsc, nawet w centrum,
gdzie można po prostu usiąść
na trawie i pomyśleć o kolejnym
wstępniaku do Miasta Ł.
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ma obowiązku jego okazania.
Możemy też zadzwonić do Straży Miejskiej i poprosić o przysłanie patrolu. Straż posiada
specjalną wewnętrzną komórkę, która zajmuje się sprawami
środowiska i ona ma prawo
zażądać okazania zezwolenia
od firmy prowadzącej wycinkę.
Warto poprosić wprost o wysłanie „ekopatrolu”. Przetestowałam to parę razy i rzeczywiście,
kiedy się powie przy pilarzu, że
wzywamy Straż Miejską lub
WOŚ, on z reguły wyłącza piłę
i czeka. Każdy dokument z decyzją o wycince zawiera informację do kogo i w jakim terminie
można się odwołać, ale najlepiej
interweniować od razu po złożeniu podania o zezwolenie. Dlatego przy dużych przebudowach
warto wcześniej kontrolować te
wnioski.
Gdzie znajdziemy informacje
o planowanych wycinkach?
UJN: Podstawowym źródłem
może być strona internetowa
ekoportal.gov.pl – tam gromadzone są zarówno złożone
wnioski, jak i wydane już decyzje
na wycinkę drzew w całej Polsce.
Chociaż przy inwestycjach drogowych czasem uruchamiana
jest inna procedura, szybsza
i trudniejsza do zatrzymania.
Bardzo dużo drzew ginie na
podstawie wniosków o zrobienie miejsc postojowych lub
likwidację zacienienia. To duży
problem – bardzo łatwo uzyskać
zgodę bez dokładnego wykazania, że takie zacienianie niezgodne z planem budowlanym
rzeczywiście ma miejsce. Na
przycięcie zwykłych drzew nie
trzeba mieć żadnego zezwolenia.
Jeżeli widzimy, że z drzewem
coś ma się dziać, czy już się
dzieje, zawsze warto zrobić dokumentację fotograficzną jego
stanu. Bardzo często zdarza się,
że zezwolenie dotyczy jednego
drzewa, a wycinane jest sąsiednie, które bardziej przeszkadza.
Jest też możliwe – choć się z tym
nie spotkałam – że zezwolenie
na wycinkę jest źle udokumentowane, np. właściciel dostarczył dokumentację drzewa
ewidentnie uschniętego, a wycina zdrowe. W tym przypadku
zdjęcia są dla nas dowodem, że
doszło do złamania prawa i możemy się domagać od WOŚ wystąpienia o odszkodowanie za
nielegalne wycięcie.
Czy formą kary może być nakaz nowych nasadzeń?
UJN: Tak, ale uważam, że skuteczniejszą metodą jest kara

finansowa, ponieważ te pieniądze zawsze muszą zostać przeznaczone na działania związane
z ochroną środowiska w mieście. Kiedy nasadzenia zleca
Magistrat, może przyjąć pewne
standardy, natomiast w przypadku terenów prywatnych nie
wolno nakazywać określonych
warunków nasadzeń zamiennych i jedynym wymogiem jest
to, by drzewo przeżyło trzy lata.
A co z wycinkami przeprowadzanymi w okresie lęgowym
ptaków, które mają gniazda na
drzewach?
UJN: Wycinka w okresie lęgowym nie jest prawnie wykluczona, ale na miejscu trzeba zbadać,
czy są tam gniazda, w których
żyją ptaki. Jeżeli widzimy, że szykują się tego typu prace, domagajmy się od WOŚ, żeby przed
wycinką sprawdzono, czy takich gniazd nie ma.
Co robić, kiedy jest już za późno,
by zapobiec wycięciu? Prywatni inwestorzy nie oznaczają
drzew do wycinki, tylko pewnego dnia o siódmej rano przysyłają ekipy pilarzy.
UJN: W takich przypadkach
można na przykład udokumentować, jakie obwody miały pnie
po wyciętych drzewach, w jakim były stanie, jak wygląda
przekrój pnia. To jest bardzo
ważne, jeżeli inwestor twierdził,
że drzewo jest zamierające, a widzimy, że było absolutnie zdrowe. Wtedy można się domagać
odszkodowania.
Czy zdarza się, że inwestorzy
dostają zgodę na wycięcie
drzew całkowicie zdrowych?
UJN: Tak. Na terenach prywatnych właściciel musi wykazać,
że istnieje kolizja z jego zamierzeniem inwestycyjnym. Jeżeli
dochodzi do sytuacji, że WOŚ
wydał zgodę na wycinkę bez
dokładnej dokumentacji i uzasadnienia takiej kolizji, możemy
interweniować w Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Wcześniej można napisać skargę i żądanie uchylenia decyzji.
Kto ma prawo do wycinania
drzew na terenach należących
do Miasta?
UJN: Zezwolenia na wycinki
drzew wydaje WOŚ, a dokładnie jego departamenty zajmujące się konkretnymi obszarami.
Miasto podpisuje umowy z firmami posiadającymi uprawnienia i tylko one mogą wycinać.
Niestety, firma, która ma uprawnienia wcale nie gwarantuje, że
przy wycince będzie obecny

człowiek, który ma odpowiednie kompetencje. Nie ma takiego wymogu.
Do kogo zwraca się Zarząd
Dróg i Transportu, kiedy jest
potrzeba wycięcia drzew pod
budowę i poszerzanie ulic?
UJN: ZDiT oficjalnie występuje do Prezydenta Miasta Łodzi,
a zezwolenia wydaje WOŚ na
podstawie wizji lokalnej i uzasadnienia.
Czy mamy jednak jakąś możliwość szybkiej interwencji,
jeżeli znajdziemy informację
o wycinkach planowanych
w naszym sąsiedztwie przy
okazji inwestycji drogowych?
UJN: W przypadku gminnych
inwestycji ważne jest, na jakim
są etapie. Tak naprawdę skutecznie możemy interweniować,
kiedy trwa jeszcze procedura
wydawania zezwolenia. W takim przypadku, jeżeli można
wykazać, że kolizja z inwestycją nie jest oczywista i da się
zachować drzewostan, proponuję udać się do WOŚ czy też do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska. Warto oczywiście
skontaktować się również z wydziałem, który tę inwestycję prowadzi. Można interweniować

przez radnych – my też nieraz
o wycince drzew dowiadujemy
się bardzo późno, bo etap przydzielania pieniędzy przez Radę
Miasta wyprzedza powstanie
konkretnych projektów.
Istnieją jakieś wyższe instancje, do których możemy się odwołać, jeżeli nic nie wskóramy
na poziomie lokalnym?
UJN: Są Inspektoraty Ochrony
Środowiska. Można też ewentualnie zaskarżać decyzje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego lub do Wojewody, choć
istnieją tu pewne ograniczenia.
Wypytuję o to tak szczegółowo,
bo wydaje się, że łódzki Zarząd
Dróg i Transportu ma jakiś poważny problem z drzewami.
Obserwując prowadzone inwestycje, mam czasem wrażenie,
że hasło „Łódź buduje” oznacza
w praktyce „Łódź betonuje”.
UJN: Na pewno ZDiT ma dwa
problemy. Pierwszy to problem związany z przepisami,
bo faktycznie pasy drogowe są
traktowane w sposób szczególny w prawodawstwie. Chodzi
przede wszystkim o instalacje, które prowadzone są pod
chodnikami, w zieleńcach czy
też częściowo pod jezdniami
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i konieczne są pasy ochronne.
Kolizja z jakimś kablem powoduje, że nie wolno już po wycięciu posadzić na nim nowego
drzewa. Drugim problemem jest
rzeczywiście brak świadomości
ekologicznej i brak realnego
włączenia w program ochrony
środowiska. To jest kwestia nie
tylko drzew i zieleni towarzyszącej, ale również powierzchni
czynnej biologicznie.
Czyli?
UJN: W uproszczeniu to jest
powierzchnia odbetonowana –
nasiąkliwa, na której coś może
urosnąć. W Zarządzie Dróg
brakuje chyba świadomości, że
ulica nie pełni wyłącznie funkcji transportowych, że to jest
przede wszystkim przestrzeń
publiczna. To się jednak powoli
zmienia. Przynajmniej w programie rewitalizacji Śródmieścia wygląda na to, że ZDiT już
wie, o co chodzi.
Na pewno potrzebna jest też
zmiana procedur. Przygotowuję
uchwałę dotyczącą zmiany procedur wewnątrz urzędu, żeby
możliwa była skuteczniejsza
ochrona zieleni nie tylko przy
miejskich inwestycjach drogowych, ale też przy inwestycjach
prywatnych.

Łódź różnych
perspektyw
ANNA JUREK
Miasto Ł rusza z nowym cyklem artykułów
„Oddajemy głos mieszkańcom”. Równolegle
z wydawaniem co miesiąc gazety, prowadzeniem portalu internetowego i profilu na
Facebook’u, będziemy prowadzić warsztaty
dziennikarskie dla osób z grup wykluczanych z dyskusji społecznej.
Będziemy pracować z dziećmi ze Starego
Polesia, osobami z mniejszości etnicznych,
osobami z niepełnosprawnościami, bezdomnymi i seniorami. Na łamach gazety
chcemy oddać głos tym mieszkańcom miasta, którzy na co dzień nie mówią we własnym imieniu i nie uczestniczą w debacie
publicznej. Każda z grup pokaże nam miasto z własnej perspektywy uwzględniając
to, co jest wartościowe oraz to, co stanowi
problem. Na łamach gazety będą publikowane relacje ze spotkań, teksty, wywiady
i fotoreportaże stworzone przez jej uczestników w ramach spotkań szkoły dziennikarskiej.

• Jak się żyje dzieciom na osiedlach Starego
Polesia?
• Czy mniejszości etniczne dobrze czują się
w Łodzi?
• Czy miasto jest przyjazne osobom z niepełnosprawnościami?
• Czy i gdzie są w Łodzi miejsca, w których
osoba bezdomna może poczuć się bezpiecznie?
• Kto i jak reprezentuje łódzkich seniorów
i seniorki? Czy ich głos jest słyszany?
Odpowiedzi na te pytania będą pojawiały
się w kolejnych numerach Miasta Ł. Będziemy mieli okazję zobaczyć Łódź z perspektywy małych i dużych, młodszych i starszych,
rodowitych mieszkańców miasta oraz tych,
którzy przybyli tutaj jako goście, a stali się
łodzianami i znaleźli tutaj swój dom, oraz
tych, którzy nadal go nie mają.
Oddajemy głos mieszkańcom i mieszkankom miasta. Jaki obraz Łodzi otrzymamy? Przekonamy się o tym w najbliższych
numerach Miasta Ł.
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Kiedy można się spodziewać tej
uchwały?
UJN: Zajęłam się tym kilka
miesięcy temu i jest już gotowa,
ale w tym czasie ukazały się
księgi dobrych praktyk i raport
NIK-u na temat ochrony drzew
przy inwestycjach, więc muszę
wprowadzić pewne zmiany.
Czy są w Łodzi plany budowy,
które można jeszcze sprawdzić,
zweryfikować założenia dotyczące wycinki i ewentualnie
interweniować?
UJN: Myślę, że Łódź w tej chwili
jest albo w trakcie, albo właśnie
kończy największe inwestycje
i większy problem będzie chyba z inwestycjami prywatnymi.
Zresztą urzędnicy są już teraz
naprawdę wyczuleni, jeśli chodzi o zieleń wysoką. Szczególnie po sprawie Niciarnianej
i incydencie przy montowaniu
systemu sterowania ruchem.
Wykonawca – moim zdaniem,
nierzetelny – dokonywał wykopów bardzo blisko korzeni
drzew i prawdopodobnie je
uszkodził. Niestety nie można
nałożyć na niego kary w tej
chwili, tylko dopiero po trzech
latach, jeżeli drzewo nie przeżyje. Mimo, że jest to właściwie
nasz wspólny majątek, prawami właścicielskimi nie jest
chroniony.
To może z drugiej strony – czy
możemy walczyć o nowe nasadzenia, jeżeli mieszkamy przy
bezdrzewnych przestrzeniach,
pod którymi nie ma żadnych
rur, kabli, centrali ciepłowniczej?
UJN: W kwestii nowych nasadzeń zawsze warto zwracać się
do Zarządu Zieleni Miejskiej,
który bardzo często wręcz szuka miejsc, gdzie można by posadzić drzewa. Po przeprowadzonych wycinkach przy miejskich
lub prywatnych inwestycjach,
do ZZM kierowane są decyzje
o wskazanie miejsc na nasadzenia zamienne. Tylko trzeba
pamiętać o czynnikach ograniczających lokowanie drzew, jak
instalacje, linie napowietrzne,
itd. Jeśli chodzi o miejsca świeżo
wyremontowane, to przez okres
gwarancji, czyli pięciu lat, nie
możemy walczyć o nasadzenia,
bo byłyby naruszeniem tego, za
co przed chwilą zapłacono. Ale
pamiętajmy, że przy wielu drogach i pasach drogowych, istnieje obligatoryjny obowiązek
nasadzeń szpaleru drzew, czyli
nie jest aż tak źle. Do zachowania i uzupełniania zieleni może
służyć plan miejscowy.

Czyli przy trasie W-Z nie będzie
betonowej pustyni?
UJN: Tam są zaplanowane nasadzenia, ale trzeba pamiętać, że
minie wiele lat, zanim młode
drzewa zastąpią stare.
Nurtuje mnie jeszcze sprawa,
dotycząca Nowego Centrum
Łodzi. Nie mam kompetencji,
żeby dokładnie analizować plany miejscowe, więc jak większość mieszkańców zapoznaję
się głównie z opisami i wizualizacjami, które jawią mi się trochę jako obraz nowoczesnego,
ale wybrukowanego raju. Nie
ma tam wiele zieleni. Jak to będzie wyglądało realnie?
UJN: W Nowym Centrum, w zależności od tego na jakim terenie jest działka, przewidziano
różny stopień zabudowy. Rzeczywiście w niektórych przypadkach jest to zabudowywanie
chyba nawet 90-procentowe, ale
nie wszędzie tak jest i też nie
radziłabym sugerować się wi-

zualizacjami. One były raczej
przygotowywane pod kątem
typu architektury czy żeby pokazać, jak będą prowadzone
ulice, a nie, jak będzie zagospodarowana przestrzeń. Swoją
drogą, bardzo jestem ciekawa,
jak Urząd Miasta będzie egzekwował zapis wprowadzony do
planu na moją prośbę, według
którego zagospodarowaniem
tymczasowym w Nowym Centrum Łodzi ma być zawsze zieleń. Tak naprawdę do momentu przeprowadzenia inwestycji,
każdy właściciel powinien swoją działkę zagospodarować „na
zielono”.

Marta Madejska – łodzianka
z wyboru, archiwistka
z przypadku. Doktorantka
Instytutu Kultury Współczesnej
UŁ, związana ze Stowarzyszeniem
Topografie, Fundacją Miejski
Kolektyw i Łódzką Gazetą
Społeczną „Miasto Ł”.

MIASTO Ł
W ETERZE
Na antenie Studenckiego Radia Żak
Politechniki Łódzkiej rozmawiamy
o wszystkim, co łódzkie, zachęcamy
do działań na rzecz miasta, promujemy
ciekawe rozwiązania, rozmawiamy
z łodzianami i łodziankami realizującymi
inspirujące projekty, monitorujemy
władzę. To, o czym czytają Państwo
w gazecie Miasto Ł, w naszej audycji
będzie rozwijane i dyskutowane.

Zapraszamy do słuchania
w każdą środę
w godz. 18.00 – 19.00 na 88,8 MHz!

www.zak.lodz.pl

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. 502 619 990 , Łukasz Biskupski.

Widok na rynek Starego Miasta oraz dopiero powstający park staromiejski, który według projektu K. Chrabelskiego
powstał w latach 1951-53 w miejscu wyburzonej w 1942 roku przez Niemców gęstej zabudowy tej części Łodzi.
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Walka o zieleń
(nie tylko) na Niciarnianej
Ulica Niciarniana jest pełna wewnętrznych sprzeczności. Z jednej strony to droga – przynajmniej na pewnym odcinku – o parametrach ulicy osiedlowej. Z drugiej strony, od dawna stanowiła ważny ciąg komunikacyjny, służący mieszkańcom i mieszkankom Widzewa do codziennych podróży do centrum miasta, jak i wyprowadzała z miasta ruch w kierunku Brzezin, Rawy
Mazowieckiej i Warszawy.
sunął – a w zasadzie częściej
stał – nieprzerwany sznur samochodów, hałasujących i kopcących. W ostatnich miesiącach,
od momentu rozpoczęcia prac
przy trasie W-Z, Niciarniana
zablokowana była praktycznie
przez cały dzień, od porannego
szczytu do godzin wczesnowieczornych. Okalające ulicę wysokie, dorodne drzewa stanowiły
naturalną barierę, przynosząc
zwłaszcza w słoneczne, wiosenne i letnie dni trochę ulgi
w swym cieniu. Tłumiły hałas
i wentylowały ulicę pełną spalin.
Nie dziwi mnie wcale skala oburzenia, jaką wywołało
oświadczenie Zarządu Dróg
i Transportu oraz wykonawcy
wiaduktu kolejowego nad ulicą Niciarnianą o planowanym,
rzekomo niezbędnym wycięciu
drzew wzdłuż ulicy. Wystarczy
odrobina wyobraźni, żeby zauważyć, jak bardzo pogorszyłyby się warunki życia mieszkańców i mieszkanek, zwłaszcza
bloków znajdujących się najbliżej Niciarnianej, których od
sznuru stojących samochodów
nie oddzielałoby już nic. A że na
Niciarnianej nadal w godzinach
szczytu będzie tworzył się korek,
jest pewne, ponieważ nawet
mimo wybudowania kosztownego wiaduktu nad torami, ulica ta nie jest przystosowana do
tak dużego ruchu samochodowego. Powodem jest niewydolne i blokujące płynny przejazd
skrzyżowanie z al. Piłsudskiego
(a nie – jak przez wiele lat twierdzono – istniejący przejazd kolejowy z często zamykanymi
zaporami). Oczywiście, wycinka
pośrednio wpłynęłaby też negatywnie na komfort życia wszystkich mieszkańców i mieszkanek tej części Starego Widzewa.
Zwłaszcza, że zniszczenie zielni
nie miałoby się ograniczyć tylko

do ulicy Niciarnianej. Objęłoby
też (a w zasadzie już obejmuje)
okolice ulic Józefa, Tunelowej
czy Kazimierza w związku
z przebudową linii kolejowej do
dworca Łódź Fabryczna oraz budową nowego stadionu piłkarskiego Widzewa. Łącznie przewidziano do wycięcia nawet 400
drzew na tak małym obszarze.
Nie przekonuje uzasadnienie
tak poważnej dewastacji zieleni
w okolicach ulicy Niciarnianej. Rozumiem, że wykonanie
wykopu może spowodować konieczność wycięcia kilku drzew
znajdujących się najbliżej dawnego przejazdu kolejowego. Nie
pojmuję jednak, jakie motywy
kierują miejskimi urzędnikami i wykonawcą, dążącym do
wycięcia drzew także w innych
częściach osiedla. Sprzeciwiają się temu zarówno względy
ekologiczne, jak i te związane
z dbałością o podnoszenie jako-

ści życia. Władze miasta chętnie powołują się na te modne
pojęcia, jednak szczegółowe
rozwiązania, jakie proponują
wdrażać, bardzo często im przeczą. Również z punktu widzenia
polityki transportowej miasta
trudno znaleźć uzasadnienie
dla takiego kroku. Ulica Niciarniana nie zostanie poszerzona,
bo nie ma na to wystarczająco
dużo miejsca pomiędzy zabudowaniami. Wycięcie drzew
mogłoby co najwyżej stworzyć
możliwość poszerzenia chodników i ewentualnie wytyczenia
drogi rowerowej. Ta ostatnia
nie powinna jednak powstawać
kosztem drzew, o ile w ogóle
jest w tym miejscu potrzebna,
a chodnikom bardziej przydałaby się naprawa nawierzchni,
a nie poszerzenie.
Stanowisko decydentów nie
przekonuje także dlatego, że
w innych miejscach Łodzi ta-

BARTŁOMIEJ
KACPER
PRZYBYLSKI
kiej sterylizacji udało się uniknąć. Nie dalej jak kilka lat temu
remontowi poddana została południowa część ulicy Niciarnianej – od al. Piłsudskiego do ulicy
Przybyszewskiego – równie bogato obsadzona drzewami, co jej
północny odcinek. Co ciekawe,
w tym przypadku drastycznej
wycinki zieleni udało się uniknąć i to mimo budowy nowej
drogi rowerowej oraz renowacji
chodników. Dlaczego to samo
nie miałoby się udać na odcinku północnym? Nie wiadomo…
Urzędników miejskich nie nauczyły niczego także negatywne
komentarze łodzian i łodzianek,
dotyczące przebudów innych
ulic w mieście, np. Kopernika
czy Inflanckiej. W tych przypadkach zwracano już uwagę

MIESZKANIEC NIICIARNIANEJ PRZY PRZEZNACZONYM DO WYCINKI DRZEWIE. FOT. ZBIIGNIEW POLĘDWICA

Jeżeli teraz wybierzecie się na
Niciarnianą, to przynajmniej
na jej północnym odcinku nie
zobaczycie dużego ruchu samochodowego. Ulica została zam
knięta na wysokości dawnego
przejazdu i przyszłego wiaduktu kolejowego. Z rzadka pojawi
się samochód osobowy, czasami
ciężarówka zmierzająca w kierunku placu budowy. Po zamknięciu przejazdu przez tory
ruch zmniejszył się właściwie
do zera, zmalał hałas, przestał
jeździć autobus… Nie zmieniło
się jedno – bujna zieleń.
Niciarniana jest jedną z tych
ulic, które prawie na całej długości otoczone są drzewami. Po
obu stronach na pasach zieleni
oddzielających jezdnie od chodników można znaleźć między
innymi lipy. Drzewa i krzewy
rosną również na trawnikach
oddzielających chodniki od
bloków i posesji. Zieleń ulicy
Niciarnianej świetnie się komponuje z jej otoczeniem – od północy zamyka ją Zieleniec przy
Konstytucyjnej, potem wzdłuż
rozciąga się Park im. Roberta
Baden-Powella, a za skrzyżowaniem z al. Piłsudskiego – Park
Widzewski. To czynniki, które
czynią tę część Starego Widzewa całkiem przyjemnym miejscem zamieszkania. Nie brak tu
miejsc, do których można udać
się na spacer czy żeby znaleźć
chwilę wytchnienia od miejskiego zgiełku, słuchając śpiewu
wyjątkowo licznych w tej okolicy ptasich kolonii. I to wszystko
mimo niewielkiej odległości od
centrum.
Wydaje się, że właśnie ta zieleń pomagała przez wiele lat
mieszkańcom i mieszkankom
Starego Widzewa przetrwać
nadmierny ruch samochodowy
na ulicy Niciarnianej. Od dawna w godzinach szczytu ulicą
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na niszczycielską, krótkowzroczną politykę wycinania
prawie całej zieleni i zastępowania jej co najwyżej małymi, ozdobnymi krzaczkami
i drzewkami, stanowiącymi
ułamek tego drzewostanu,
który znajdował się tam poprzednio. Co może czekać
mieszkańców i mieszkanki
Niciarnianej można sprawdzić, wybierając się właśnie
na Inflancką. Ulica bez zieleni
wygląda naprawdę szpetnie,
jak jakaś wyrwa w tkance
miejskiej, miejsce po jakiejś
katastrofie. Można też odbyć
wycieczkę poglądową pociągiem z Widzewa do Koluszek
i z powrotem i zobaczyć, jak
smętnie wyglądają okolice
torów, całkowicie pozbawione zieleni, za to „obsadzone”
betonowymi ekranami akustycznymi. To też może być
za chwilę element nowego
krajobrazu okolic ulicy Niciarnianej. Mam wrażenie, że
nie chcielibyśmy, aby według
takich wzorców kształtowana
była przestrzeń wokół nas.
Mieszkańcy i mieszkanki
Niciarnianej oraz sympatycy zieleni z całego miasta nie
chcą tak łatwo dać za wygraną
i zapowiadają, że będą bronić
drzew. Przygotowany przez
Ewę Drewnowicz protest poparło na portalu społecznościowym Facebook ponad 3,5
tysiąca osób. Problem w tym,
że władze i urzędnicy miejscy
już wielokrotnie okazali się
obojętni na głos mieszkańców
i mieszkanek, a w kwestiach
związanych z zielenią i ekologią wydają się kompletnie
głusi i pozbawieni wyobraźni.
Niewykluczone, że drzewa na
Niciarnianej staną się kolejnymi ofiarami, jednak skala
społecznego oburzenia działaniami miasta wobec zieleni
ciągle rośnie i może właśnie
zbliża się do punktu krytycznego, który będzie musiał doprowadzić do zmiany polityki
w tym zakresie.
Do sprawy będziemy wracać w kolejnych numerach
Miasta Ł.

Bartłomiej Kacper Przybylski
– socjolog i prawnik, nauczyciel
akademicki i pracownik
naukowy Instytutu Socjologii
Uniwersytetu Łódzkiego,
działacz organizacji
pozarządowych (m.in. Fabryka
Równości). Z zamiłowania
łodzianin.

Protest humanistów
W imieniu Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej,
Anna Kronenberg rozmawia z dyrektor Instytutu Socjologii
Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Wielisławą WarzywodąKruszyńską
AK: Dlaczego pani profesor
zdecydowała się włączyć Instytut Socjologii UŁ do Komitetu
Kryzysowego Humanistyki
Polskiej?
WWK: Sytuacja Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Łódzkim jest inna niż w pozostałych
uczelniach. My funkcjonujemy
od 50 lat na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. To jest
absolutny ewenement. Dlatego
status łódzkiej socjologii jest
trochę inny niż socjologii na pozostałych uniwersytetach. Tam
funkcjonują one na wydziałach
humanistycznych. Inna jest
również sytuacja finansowa naszego Wydziału, zdecydowanie
lepsza niż wydziałów humanistycznych. Zdecydowaliśmy
się przystąpić do tego protestu
przede wszystkim jako wyraz
solidarności z socjologią, filozofią, historią i etnografią. Uważamy, że sytuacja tych dyscyplin
naukowych jest zła, także pod
względem finansowym. My jesteśmy w lepszym położeniu,
ale oczywiście wszystkie inne
dolegliwości, które dotyczą
nauk humanistycznych, dotykają także nas. Muszę dodać, że
koledzy ekonomiści i dziekan
naszego Wydziału bardzo pozytywnie odnieśli się do faktu, że
chcemy wywiesić czarną flagę,
zaprotestować przeciwko polityce naukowej rządu. Dlatego nie
jesteśmy na Wydziale osamotnieni. Także koledzy ekonomiści
uważają, że sprawa jest ważna
i nie można jej ignorować.
AK: Które z postulatów Komitetu uważa pani profesor za najważniejsze?

WWK: Uważam, że absolutnie
największym problemem jest
niedoinwestowanie nauki. Sytuacja jest dramatyczna, nauka
jest traktowana jak piąte koło
u wozu. Istnieje przekonanie, że
można funkcjonować i rozwijać się bez pieniędzy, że środowisko naukowe wszystko wytrzyma. A bez pieniędzy, także
w humanistyce, nic się zrobić
nie da. Jak wiadomo, w strategii Europa 2020 określono, że
do 2020 roku, na badania i rozwój, ma być przeznaczone 3%
PKB (Produktu Krajowego Brutto). W Polsce jest to dzisiaj 1%.
Zakłada się, że być może w 2020
roku będzie 1,5%. Nauka musi
być doinwestowana, żeby kraj
się rozwijał. Wydajemy ogromne pieniądze na zbrojenia, ale
nie stać nas na to, żebyśmy
zrealizowali cel unijny, jakim
jest 3% PKB. A tymczasem
funkcjonuje system uzależniający wielkość finansowania od
liczby studentów, choć świetnie
wiadomo, że jest niż demograficzny. Zatem – im mniej studentów – tym mniej pieniędzy
dla uczelni. Główne źródło
przychodu uniwersytetów
stanowi dotacja dydaktyczna
ministerstwa. Granty na badania, ze względu na ogólną małą
kwotę przeznaczaną na naukę,
nie rozwiązują problemu. Na
naukę muszą być przeznaczone
większe kwoty, w tym na nauki
humanistyczne i społeczne, bo
to one przyczyniają się do zachowania kulturowej ciągłości
społeczeństwa i rola ich nie maleje, lecz wzrasta w warunkach
gwałtownej zmiany społecznej.

Reprezentanci 70 humanistycznych wydziałów i instytutów
z 16 uczelni z całego kraju spotkali się na Kongresie Komitetu
Kryzysowego Humanistyki. Z kongresu popłynął przekaz, że
cierpliwość naukowców powoli się kończy, tak jak czas na
rozmowy z ministerstwem, które konsekwentnie ignoruje
postulaty środowiska.
Humaniści postulują min.:
• większe nakłady na naukę
• zmianę algorytmu naliczania dotacji finansującej
działalność uczelni
AK: Jak pani profesor wyobraża
sobie reformę polskiej nauki?
WWK: Przede wszystkim trzeba
jasno postawić sprawę, że główne zadanie uniwersytetu nie
sprowadza się do kształcenia
ludzi na potrzeby rynku pracy. Studentów jest coraz mniej
i nie zapowiada się, żeby było
ich dużo więcej. A absolwenci?
Nie wszyscy muszą trafić na
określone miejsce na rynku
pracy. To oznacza, że nie każdy
socjolog musi pracować jako
socjolog. Jeżeli wykształcimy
uniwersalne umiejętności, a do
tego jest powołany uniwersytet,
to studenci-absolwenci znajdą
zatrudnienie. Jeżeli będziemy
kształcić ich do konkretnego
miejsca pracy i tak zostaną bezrobotni, bo rynek pracy wciąż
i coraz szybciej się zmienia.
Uniwersytety są instytucjami należącymi do dziedzictwa
kulturowego. Mają rozwijać
wiedzę, kształcić postawy, a nie
tylko produkować pracowników dla bardzo zmieniającego
się rynku pracy. Z rynkowego
podejścia do uniwersytetów
wynikają dla uczelni problemy:
nie kształcisz dla rynku pracy
– nie masz kasy. Jeśli twoi absolwenci nie mają pracy, trze-

ba zwolnić pracowników. Przy
takim postrzeganiu nauki
i szkolnictwa wyższego, krach
będzie generalny. Zarządzanie
uczelnią jak firmą, w której najważniejszy jest wynik finansowy, nie sprawdza się. Zamiast
rozwijania nauki, pracownicy
gonią za punktami. Działalność
naukowa została absurdalnie
zindywidualizowana i skwantyfikowana. Spowodowało to,
że umknęły dwie sprawy. Po
pierwsze, że w nauce potrzebny jest czas na namysł, podczas
gdy logika projektowa wymaga wyprodukowania „produktów” do zakończenia projektu.
Po drugie, że tylko badania
zespołowe stwarzają szansę na
wieloaspektowe podejście do
badanych problemów.
Oddolny ruch sprzeciwu jest
konieczny, żeby odwrócić trendy szkodzące nauce.

Anna Kronenberg –
zainteresowania naukowe
badaniami gender, geopoetyką,
ekokrytyką i ekofeminizmem
łączy z zaangażowaniem
społecznym, współpracując
z organizacjami na rzecz równości
i zrównoważonego rozwoju.

PODZIĘKOWANIA DLA STOWARZYSZENIA „WOLNA MUZYKA” ZA STWORZENIE
OPRAWY MUZYCZNEJ DO AUDYCJI
MIASTO Ł W ETERZE
Stowarzyszenie zajmuje się organizacją koncertów, prowadzeniem warsztatów muzycznych oraz realizacją dźwięku
i techniki scenicznej. W organizacji pracują zawodowi muzycy, znani ze współpracy z takimi wykonawcami jak:
MOSKWA, BRAK, RANDEZ-VOUS, Bartek Papierz, Włodzimierz Kiniorski, Ziemowit Kosmowski.
Efekty pracy Stowarzyszenia można usłyszeć w każdą środę między 18.00 a 19.00 w Studenckim Radiu Żak.
Prząśniczka w wersji rockowej budzi zachwyt!
Dziękujemy za wsparcie ii zachęcamy do odwiedzana profilu stowarzyszenia na Facebooku www.facebook.com/
wolnamuzyka
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Partycypacja w rewitalizacji
estakady
Jako socjolog nauczyłem się mówić całkiem ładnie o banałach.
Nauczyłem się mówić mądrze
o prawidłowościach i społecznych trendach, co to nikt by na
nie nie zwrócił uwagi, gdyby nie
jakiś socjolog właśnie. Ponieważ
jestem socjologiem, zauważyłem pewną społeczną ciekawostkę. Pewnie można by o niej
napisać całą pracę magisterską… Swoją już napisałem, dlatego ciekawostką podzielę się
z Wami, o tutaj. Kto wie, może
kiedyś będzie się to oficjalnie
nazywać Prawem Przedziwki?
Jak by brzmiało? Otóż wraz ze
wzrostem temperatury w mieście, spada częstotliwość używania słów trudnych i skomplikowanych na rzecz monosylab
i zdań prostych. Zamiast zajmować się – przepraszam –
partycypować w rewitalizacji,
zamiast konsultować estakady
i projektować woonerfy, aktywność obywatelska w zakresie
lingwistyki spada do banałów
z poziomu: „Piwo? Eheś” lub
„Gorąco… Noooo”. Nie dobrze.
Bo przecież za tymi mądrymi
słowami kryje się mnóstwo najważniejszych na świecie rzeczy!
Przecież teraz, gdy nie tylko
społecznie mówi się mniej, ale
i urzędowo mniej się jakoś wysila, jest dobry moment, by działać. Działać po łódzku – kreować.
Dawno, dawno temu mieliśmy
Prezydenta, który kreował. To
było coś! Jeden plac, jedna fontanna – ile znaczeń! Nasze małe
łódzkie tsunami, na którym
ginekolodzy mogliby uczyć się
anatomii – toż to pomnik godny
włodarza miasta. Nic dziwnego,
że obecna Pani Prezydent pozazdrościła. Że zapragnęła jakiegoś
genitalnego w swoim kształcie
pomnika swoich kadencji. Żeby
płciowo było po równo, propozycja sugerowała budowę w mieście dwóch wielkich, długich,
sztywnych… pylonów! No jakże
byłoby pięknie! Gdyby jeszcze te
pylony w południe rzucały cień
na fontannę na placu Dąbrowskiego, mielibyśmy doskonały
manifest stosunku władzy do

mieszkańców i mieszkanek! Ku
zdziwieniu włodarzy, stosunek
mieszkańców i mieszkanek do
słupków z zawieszonym mostkiem pomiędzy był nieco inny.
Fallicznych motywów w mieście nie uświadczymy. Przyszło lato – nawet nie ma o nich
mowy. Partycypacja? Im wyższe temperatury, tym bardziej
„party…cypacja”. Imprezujemy
bawimy się świetnie, tymczasem uczestnictwo poszło sobie
w cień… drzewa na woonerfie.
Rewitalizacja? Bardzo ładne
słowo na określenie zestawu
aktywności i inicjatyw, by postawić ławkę w miejscu, gdzie jej
nie było i zmienić w ten sposób
społeczne znaczenie przestrzeni.
Trzy, dwa, jeden – mieszkańcy!
Aktywizacja! Ławka z miejscem
przestaje być miejscem z ławką
i staje się piwnym ogródkiem,
gdzie ponownie: party!
Jak już wspomniałem, będąc socjologiem umiem ładnie
mówić o banałach. Brakuje mi
latem tych wszystkich słów, któ-

rych jakże powszechnie używamy, gdy chcemy zbudować estakadę (estakada – też piękne),
gdy trzeba poprawić komuś
życie remontem nie tylko kamienicy, ale życia właściwego
także. Brakuje mi tego społecznego zaangażowania ubranego
w doskonale skrojone terminy
i hasła. Brakuje mi także zaangażowania mieszkańców
i mieszkanek Łodzi w życie miasta, poszukiwania optymalnych
rozwiązań, tworzenia ułatwień,
kreowania nowych, innowacyjnych rozwiązań, by latem mogło
być jeszcze piękniej. Ja wiem, że
jak gorąco, to się chce odpoczywać. Po odpoczynku odpocząć,
a różne trudne projekty, tworzone „pod płaszczykiem” mądrych
słów, chciałoby się porzucić
i wrócić do nich trochę później,
gdy będzie chłodno, brzydko
i mniej sympatycznie. Rozumiem doskonale. Mam jednak
pewien pomysł, taką koncepcję,
która pozwoliłaby połączyć ze
sobą wszystkie wspomniane

trudne słowa i stojące za nimi fontanny, klomby, ścieżki rowedziałania. Mam plan, by za rok rowe, miejsca dla artystów, przelato spędzać w cieniu jeszcze strzenie na knajpki i kawiarnie
większej ilości drzew, by łódzki – wszystko to od pylonu do pylowoonerf był miejscem pielgrzy- nu! Jakże cudowne byłoby lato
mek ludzi z całego świata! Idea na takiej estakadzie! A widok
jest banalna! Chcę estakady jaki z wysokości! Eheś, tworzę
w centrum Łodzi! Chcę wielkie- sobie mały absurd. No, ale jak go
go wiaduktu, z dwoma wielkimi, nie tworzyć, gdy sami nie wiewyprężonymi pylonami! Niech my, co robimy? Gdy nie do końca
ma nawet sześć pasów i po dwa mamy świadomość, co znaczą
chodniki! Czemu? Bo tak sobie te wszystkie mądre słowa, stramyślę, że taka budowla poru- tegie, koncepcje? Taka estakaszyłaby setki łodzian i łodzianek. da… Oczywiście, to jest projekt
Że mielibyśmy ruch społeczny na miarę naszych możliwości.
godny referendum – taki, który Szkoda, że potrzebujemy estazakończył przygodę poprzednie- kady, by się zaangażować jakoś
go Prezydenta miasta z miastem. ambitniej – cóż, tacy z nas sezoTylko zamiast referendum mo- nowi obywatele i obywatelki.
glibyśmy zrobić wspólnie coś
innego! Uwaga, będzie ambitnie:
moglibyśmy partycypować na
rzecz rewitalizacji! Zauważcie:
pewnie w kwietniu znów bę- Szczepan Przedziwko – łodzian,
dzie można składać zadania do wioskowy głupek. Jeżeli
budżetu obywatelskiego. Będzie kiedykolwiek powstanie opowieść
o łodzianach pt. „celebryci
jeszcze całkiem chłodno. Przy- i renciści” jest spora szansa,
gotowujemy projekt miejskiego że znajdzie się w niej w obu
podwórca! Planujemy drzewa, głównych rolach.
WOONERF JAKO MIEJSCE PIELGRZYMEK LUDZI Z CAŁEGO ŚWIATA. FOT. COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/WIKI/USER:AREWICZ
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Powstanie Łódzkie
Najważniejszym dla Łodzi wydarzeniem doby Rewolucji 1905 roku było Powstanie Łódzkie, trwające
od 22 do 24 czerwca. To wtedy tysiące mieszkańców spontanicznie rzuciły się do walki z wojskiem
i policją. W Śródmieściu zbudowano około stu barykad i mimo przewagi technicznej wroga próbowano stawić mu opór. Walczono o wolność i godność.
Łódzkie barykady –
relacje świadków
Eugeniusz Pieńkowski
Matka moja, pracując w fabryce koronek Geyera przy Górnym
Rynku, zajęta była tam od godziny 6 rano do 6 wieczorem, później dostawała pracę do domu,
wobec czego i my musieliśmy
pomagać matce w niektórych
pracach […]. Byłem wychowany
w takich warunkach życia, że
nie znałem, co to łzy, ból, głód.
Na łzy nie było czasu, na ból nie
wolno było narzekać, bo nie było
komu się użalić. A jeżeli dokuczał głód, to kładłem się na brzuchu i tak zasypiałem, oczekując
powrotu z fabryki matki, która
zawsze jakąś kolację ugotowała.

Aleksy Rżewski
Od 12. roku pracowałem już
w jednej z przędzalni łódzkich
i na własnej skórze poznałem
dolegliwości ustroju kapitalistycznego, a więc: niska płaca,
dwunastogodzinny dzień roboczy, praca ponad siły, niedostatek w domu, ciasne mieszkanie,
w którym musiało się pomieścić
osiem osób, słowem, życie zwykłe proletariusza łódzkiego, wytwarzającego miliony dla krezusów bawełnianych.

Bronisława Wojciechowska
W roku 1904, kiedy wybuchła
wojna na Dalekim Wschodzie,
taka się bieda w Łodzi zrobiła,
że chleb oglądałam już tylko
przez szybkę w witrynie. Fabrykanci powystawiali kuchnie na
placach i ludzie chodzili tam
po zupkę. Ale złość wszystkich
brała, że tak muszą cierpieć, gdy
burżuje bogacą się na zamówieniach wojskowych.

Józefa Bariasz
W dwunastym roku życia zaczęłam pracować w fabryce Steigerta przy ulicy Przędzalnianej […].
Pracowałam 12 godzin na dobę,
otrzymywałam 1 rubel i 20 kopiejek wynagrodzenia na tydzień.
W styczniu 1905 roku ja pierwsza

z całej naszej sali ujrzałam przez
okno potężny tłum robotników,
gromadzący się przed bramą
fabryki. Gdy otworzyłam okno,
poprzez huk maszyn dotarły do
nas okrzyki: „Precz z wyzyskiem.
Nasze hasło – 8 godzin pracy i 20
kopiejek na godzinę”.

Franciszek Joachimiak
Na wieść o „krwawej niedzieli”
zaczęła strajkować cała Łódź […].
Jedna z największych wówczas
fabryk bawełnianych, słynna
spółka Heinzla i Kunitzera,
znajdowała się w znacznej odległości od centrum miasta, na
Widzewie, który formalnie nie
należał do Łodzi, był osobną
wsią. Gdy inne zakłady strajkowały już od kilku dni, Heinzel
i Kunitzer otoczyli swą fabrykę
wojskiem i terroryzując ludzi,
zmuszali ich do pracy.

Irena Tuwim
Nic tak głęboko nie zapadło
w pamięć mojego serca, jak wystawa kwiaciarni [Wojciecha]
Salwy. Na niewielkim podium
pokrytym białym aksamitem,
który miał imitować całun śniegu, stał wazon pełen pąsowych
róż. Na tle aksamitu leżały rozsypane, niby to nieumyślnie,
szkarłatne płatki, a obok – zwykły, kuchenny nóż. Kontrast był
tak brutalny, tak uderzający, że
nic nie mówiąc, spojrzeliśmy
najpierw po sobie, a potem na
Matkę. „To symbol rewolucji” –

powiedziała matka. Były to dla
nas dwa nowe, nieznajome słowa, których znaczenia nie znaliśmy, ale których sens przeczuwaliśmy, gdy w domu mówiono
po cichu o tym, jak to kozacy na
koniach wjechali do hal fabryki
Heinzla i Kunitzera, tratując robotników…

Juliusz Kunitzer – apel
do władz carskich z 12
kwietnia:
Około dwustu ludzi już od 24
godzin siedzi nieprzerwanie
w tkalni naszego Towarzystwa
[Towarzystwa Akcyjnego Heinzel i Kunitzer] i nie chcą jej opuścić. Siedzą bez jedzenia, między
nimi jest wielu podżegaczy. Czy
nie uważa Pan za możliwe, by
[…] aresztować ich wszystkich,
a przy tym poprzez indywidualne przesłuchania bezwarunkowo zdemaskować wszystkich
podżegaczy? Jestem przekonany,
że takie stanowcze rozwiązanie
nieuchronnie wywrze wpływ odstraszający na pozostałe fabryki
Łodzi i uspokoi miasto przed
świętami [wielkanocnymi].

Fabrykant Alfred
Biedermann – z listu
do żony napisanego
w przeddzień powstania
czerwcowego:
Nasze władze, zamiast wieszać
tych morderców [rewolucjonistów] na poczekaniu, bez końca
dywagują nad konwenansami,

przez co ściągają na siebie coraz większą odpowiedzialność
za wszystko, co nastąpi.

Władysław Kossek
Któregoś dnia dano znać, że
w niedzielę 18 czerwca w łagiewnickim lesie odbędzie się
pod pozorem majówki zebranie
robotników, na którym przemawiać będą towarzysze z PPS, SDKPiL i Bund […]. Był to pogodny
dzień i w łagiewnickim lesie, jak
zwykle po odpustowym nabożeństwie, zebrało się wiele ludzi.
Nigdzie nie było widać kozaków,
wojska ani policji, więc towarzysze energicznie zabrali się do rozdawania odezwy […]. Pod wieczór
uformował się duży pochód, który ruszył w kierunku miasta.

Józef Szynkielewski
Byłem w obstawie manifestacji
w Łagiewnikach 18 czerwca 1905
roku. Podczas marszu w stronę
miasta, na ulicy Łagiewnickiej,
w tym mniej więcej miejscu,
gdzie później była rzeźnia, zagrodzili nam drogę kozacy. Dali
salwę. My również wyciągnęliśmy browningi. Ostrzeliwaliśmy się, uciekając, aż do Bałuckiego Rynku. Znów padło kilku
zabitych.

Tomasz Maciejewski
Kiedy przyszliśmy pod szpital
Poznańskiego po ciała dwóch
robotników żydowskich, okaOBCHODY 110 ROCZNICY REWOLUCJI 1905 R. FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA

Impulsem do rozpoczęcia walk była wiadomość
o śmierci robotników żydowskich ranionych przez wojsko
w trakcie pochodu 18 czerwca. Pojawiła się pogłoska, że
władze pochowały ich ciała
w tajemnicy, bo obawiały się
masowej demonstracji na
pogrzebie. Na znak protestu
wybuchł w Łodzi strajk generalny. Ulicami Łodzi przeszedł
stutysięczny tłum, w którym
solidarnie szli robotnicy niemieccy, polscy i żydowscy. Pokojowy protest zaatakowało
wojsko, było wielu zabitych
i rannych. Następnego dnia
robotnicy przystąpili do walki
– w mieście stanęły barykady.
Barykady wielokulturowej
Łodzi.
Gazety rewolucjonistów
tak opisywały te wydarzenia:
„Walczyli robotnicy Łodzi
o trochę więcej życia ludzkiego, o trochę więcej chleba
i światła dla siebie i rodzin
swoich. Walczyli o 8-godzinny dzień roboczy... o godność
ludzką”.
Najwięcej o Powstaniu
Łódzkim mówią zapisy uczestników i świadków wydarzeń.
Przygotowaliśmy wybór relacji uporządkowany w kolejności chronologicznej.
Opowieści kończą się wraz
z momentem upadku powstania. Wśród cytowanych osób
znalazły się takie postaci, jak
Aleksy Rżewski, pierwszy
prezydent Łodzi w II Rzeczypospolitej i członek Organizacji Bojowej PPS; związani
z Polską Partią Socjalistyczną:
Henryk Bitner, Bolesław Dudziński, Władysław Kossek,
Eugeniusz Pieńkowski, Józef
Szynkielewski oraz Bronisława Wojciechowska; związani
z SDKPiL: Józefa Bariasz, Franciszek Joachimiak, Tomasz
Maciejewski oraz Józef Madejczyk. Opowieść uzupełniliśmy o komentarz dotyczący
Powstania Łódzkiego z gazety
„The New York Times” oraz
teksty łódzkich fabrykantów:
Juliusza Kunitzera i Alfreda
Biedermanna.
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OBCHODY 110 ROCZNICY REWOLUCJI 1905 R. FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA

zało się, że zostali oni już pochowani chyłkiem, minionej
nocy. Staliśmy pod szpitalem,
nie wiedząc, co robić. Nagle
ktoś rzucił hasło: „Chodźmy
na skargę do policmajstra”.
Przez Targową i Cegielnianą
[obecna Jaracza] ruszyliśmy do
Piotrkowskiej. Po drodze tłum
gęstniał […]. Szły całe rodziny,
matki niosły dzieci na rękach,
mężczyźni maszerowali z podniesionymi pięściami, rzucając
hasła rewolucyjne. Przy rogu
Piotrkowskiej i Karola [obecna Żwirki] ze wszystkich stron
otoczyło nas wojsko. Z fabryki
Silbersteina ruszyła piechota,
z ogrodu letniego „Paradyż”
wypadli kozacy.

Józef Madejczyk
Po raz pierwszy użyłem browninga w dniu 21 czerwca 1905
roku, gdy na spokojną demonstrację robotniczą, złożoną z ponad 100 tysięcy ludzi, natarli
dragoni i piechota, wyskakując
niespodziewanie z tzw. „Paradyżu” przy ulicy Piotrkowskiej
175. Pod gradem kul tłum rzucił
się do ucieczki. Tylko nieliczni uzbrojeni bojowcy stawiali
opór. Strzelałem z ukrycia za
szerokim postumentem latarni
ulicznej […].

Aleksy Rżewski
Za napad kozactwa i krwawą
masakrę bezbronnego tłumu
manifestantów przy ul. Piotrkowskiej zawrzała protestem
Łódź robotnicza […]. Do pierwszego starcia z żołdactwem
doszło w tak zwanej „republice PPS” na Widzewie. Kilkuset
robotników, z żerdziami wyrwanymi z parkanów, ruszyło
w brawurowym ataku na oddział kozacki, który, zostawiwszy dwóch ciężko rannych kozaków na miejscu, pierzchnął
w panicznym popłochu. Ażeby
uchronić się od karnej ekspedycji na Widzew, zbudowano
barykady z nabytych pak bawełnianych.

Henryk Bitner
23 czerwca od samego rana
rozpoczęła się zażarta walka
[…]. Stanęły barykady i dwa dni
walczył proletariusz łódzki przeciwko despotyzmowi carskiemu,
walczył przeciw prowokacji,
gwałtom i zbrodniom rządu
samowładnego […]. Nieomal
wszystkie sklepy państwowe
[…], tzw. „monopole”, zostały
rozbite, często spalone. W wielu
miejscach poprzewracano słupy
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telegraficzne, których użyto do
budowania barykad. Zewsząd
znoszono urządzenia sklepowe, beczki, wozy, skrzynie […].
W wielu miejscach poprzeciągano druty w poprzek ulicy, chroniąc się w ten sposób od nalotu
kawalerii […].

The New York Times
O godzinie 11 wszyscy robotnicy fabryczni ogłosili strajk i wyszli na ulice. Kozacy, dragoni
i piechota raz po raz nacierali
na wzbierające tłumy, oddając
salwę za salwą w stronę zwartych szeregów. Tymczasem
buntownicy zdobywali broń.
Ulice były pełne ludzi uzbrojonych w rewolwery, a do kanonady dołączali ich towarzysze
w oknach i na dachach budynków. Niektórzy z wysokości
zrzucali kwas siarkowy na oddziały wojska […]. Ulice przypominały pole bitwy. Wejścia
do kamienic zabarykadowano
deskami i materacami. Przez
długie godziny w każdej dzielnicy miasta słyszano huk salw
i pojedyncze wystrzały z broni
palnej.

Józef Madejczyk
Gdy wojsko rozpoczynało szarżę
na którąś barykadę, mieszkańcy
okolicznych domów lali wrzącą wodę i ciskali kamieniami
z okien, a my z ukrycia strzelaliśmy. Z naszej strony pojedyncze
strzały, a z tamtej – salwa za salwą. Tak potężnego naporu nie
można było wytrzymać, więc
wycofywaliśmy się do następnej
przeszkody.

Bronisława Wojciechowska
Dowiedziałam się od ludzi, że
była wielka masakra na Piotrkowskiej, przy rogu Karola
[obecna Żwirki] i Pustej [obecna
Wigury], i że ludzie w całym mieście stawiają barykady. My przy
Młynarskiej też niezwłocznie
zaczęliśmy budować przeszkodę. Bruku na naszej ulicy nie
było, więc każdy znosił z podwórza, co miał – stare beczki,
łóżka, wózki. Nawet furmanki
wyciągano z szop. Nie zdobyli
naszej barykady szarżą, w walce. Rozebrało ją wojsko dopiero
wtedy, gdy bojowcy odeszli.

Bolesław Dudziński
Gdy wybuchały gorące dni
czerwcowych barykad, ustawionych na skrzyżowaniu Wschodniej i Południowej [obecna Rewolucji 1905 roku], zabroniono
mi kategorycznie wychodzenia
za próg mieszkania. Zamknięto
nawet na klucz drzwi od balkonu. […] Pamięć o tych pobliskich
barykadach – to dla mnie wielogodzinny zgiełk, hałas, krzyki,
strzelanina – akustyczne efekty
zaciętych walk, rozchodzące się
w szerokim zasięgu. Przygnębiający był wtedy wieczorny
widok ciemnej i wyludnionej
ulicy Południowej. Latarnie nie
paliły się, częściowo były porozbijane […].

Aleksy Rżewski
Zbudowaliśmy […] kilka barykad
wzorowych, wedle wszelkich zasad saperskich. Wyrwaliśmy na
pewnej przestrzeni bruk, kamienie usunęliśmy zupełnie i wyko-

paliśmy szaniec ze stosownym The New York Times
nasypem, który był doskonałą Miasto przypomina pobojowiosłoną. Wyloty barykad znaj- sko. Makabryczne wydarzenia
dowały się ukośnie w bramach, ostatnich dwóch dni na zawsze
skąd w razie przewagi nieprzy- pozostaną w pamięci Polaków
jaciela można się było wycofać […]. Wojsko wykazuje się bezbez strat w sąsiednie podwórza. sensownym okrucieństwem.
Służbę sanitarną zorganizowa- Dziś późnym popołudniem żołliśmy w okolicznych domach nierze zastrzelili dwie kobiety
[…]. Barykada taka, zbudowana – matkę i córkę. Wczoraj strzew formie trójkąta na skrzyżowa- lali na oślep, nie rozróżniając
niu ulic, umożliwiała wygodne między bojowcami a pokojoostrzeliwanie atakujących […]. wymi demonstrantami, w wyJedna z najsilniejszych barykad niku czego zginęło wiele kobiet
była na Widzewie.
i dzieci. Ofiary czwartkowych
i piątkowych zajść pochowano potajemnie w okolicznych
Bronisława Wojciechowska wsiach. Ze względu na to, że
Wciąż niezdobyta była barykada różne źródła podają sprzeczne
przy rogu Długiej i Ogrodowej informacje, niepodobna ustapod fabryką Poznańskiego i na lić liczbę zabitych i rannych.
Wólczańskiej […]. Strzelanina Z pewnością zginęło ponad sto
jeszcze wybuchała, to w jednej, osób, być może nawet dwieście,
to w drugiej ulicy, ale bojowców a rannych jest pięciokrotnie
było mało, nie miał kto bronić więcej. Zdaniem niektórych
tych barykad, których tak wie- łączna liczba ofiar sięga dwóch
le zbudowali robotnicy łódzcy tysięcy.
w ciągu zaledwie paru godzin.
Patrzyłam, jak ginie barykada
przy Wólczańskiej. Była tak po- Bronisława Wojciechowska
tężna, że w żaden sposób wojsko Walka zbrojna była przegrana,
nie mogło jej rozebrać. Dopiero bo cóż mogło poradzić niewielu
ogień ją zmógł.
bojowców, zaopatrzonych tylko
w browningi, przeciwko tysiącom karabinów. Ale ludzie dalej
Józef Madejczyk
nie tracili nadziei. Wciąż wybuWalczyłem przez dwa dni bez chały strajki.
przerwy, nie śpiąc, nie jedząc
i nie pijąc, bezustannie tylko
nasłuchując, z której strony pa- Michał Gauza - programista,
dają strzały i gdzie trzeba spie- magister Informatyki na
szyć z pomocą. Mój browning Uniwersytecie Łódzkim; ukończył
Wyższe Studium Scenariuszowe
napracował się za więcej, niż w Państwowej Wyższej Szkole
był wart. Gdybyśmy wtedy mieli Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej
większą ilość broni i amunicji, w Łodzi. Prowadzi stronę
nie wiadomo, jak potoczyłaby internetową o Rewolucji 1905 roku
(http://rewolucja1905.pl).
się walka.
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KLASA 6A, Z SZYLDAMI RETRO SKLEPIKÓW USŁUG I RZEMIOSŁ Z DAWNYCH
LAT. FOT. ARCHIWUM NIEFORMALNEJ GRUPY „KAMIENICA POD 5TKĄ”

dobre praktyki!

Budzimy poczucie
tożsamości lokalnej

MAŁGORZATA
CYRAŃSKA

Więcej o projekcie:
https://www.facebook.com/
galantebaluty

Niezwykle ważną częścią rewitalizacji obszarowej Centrum Łodzi są różnorodne działania skupione wokół społeczności lokalnych. Mają na celu rozwiązywanie dotykających je problemów, przeciwdziałanie występowaniu negatywnych
zjawisk społecznych, a także wykorzystanie sił i zasobów lokalnych oraz tkwiącego w nich potencjału.

GRA W KLIPĘ ZWANA RÓWNIEŻ KICKĄ. ZAKOŃCZENIE WYCIECZKI PO BAŁUTACH.
FOT. ARCHIWUM NIEFORMALNEJ GRUPY „KAMIENICA POD 5TKĄ”

Jeden z projektów realizujących
takie cele prowadziła w czerwcu
grupa nieformalna „Kamienica
pod 5tką”, a przestrzenią jej działań było Stare Miasto i Bałuty. Ta
grupa to: Małgorzata Cyrańska –
animatorka/plastyczka, Natalia
Salamon – przewodniczka/fotografka i Magdalena Podgórska

– przewodniczka/pasjonatka
kultury żydowskiej.
Głównymi beneficjentami
projektu byli młodzi ludzie –
uczniowie klas VIa i VIb ze Szkoły Podstawowej nr 45 przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego
w Łodzi. Realizowane działania
obejmowały spotkania warsztatowe z młodzieżą, która na

Bałutach mieszka i uczy się. Tematyka spotkań skupiona była
wokół jednej z największych
dzielnic Łodzi, która równo
100 lat temu została włączona
w granice administracyjne naszego miasta. Działania polegały na przybliżeniu uczestnikom
ciekawej historii dzielnicy i jej
dawnych mieszkańców, pokaza-

niu, czym się trudnili, w jakich
żyli warunkach, jak spędzali
wolny czas, jakimi językami
mówili, a nawet jak się ubierali.
Uczniowie mieli więc okazję
wyobrazić sobie przedwojenne Bałuty wraz ze wszystkimi
składnikami ich kulturowego
kolorytu. Pomocne okazały
się stare zdjęcia miejsc dobrze
uczestnikom znanych i bardzo
bliskich, bo znajdujących się
w sąsiedztwie ich szkoły czy
miejsca zamieszkania. Wiele
z tych miejsc zmieniło się nie
do poznania, wiele przestało
istnieć, dlatego wspólne odkrywanie zachowanych do dziś
przedwojennych budynków
i kamienic było zaskakującą
przygodą.
Podsumowaniem projektu
był piknik połączony z warsztatami plenerowymi, który odbył
się 23 czerwca 2015 roku w Alei
Kasztanowej niedaleko budynku szkoły. Uczestnicy pikniku
mogli m.in. podziwiać prace
plastyczne wykonane podczas
czerwcowych warsztatów, stworzyć własnoręcznie drewnianą
zabawkę, pozować do zdjęcia

w stylizacji inspirowanej przedwojenną modą, a także zgłębić
tajniki alfabetu hebrajskiego.
Celem projektu było wzmocnienie identyfikacji młodych
ludzi z miejscem, w którym
żyją, bawią się, dorastają i uczą.
Aby pozytywnie postrzegali
przeszłość tych miejsc, ale też
odczuwali potrzebę ich zmiany
w przyszłości.
Wszystko to było możliwe
dzięki uzyskaniu mikrowsparcia w ramach projektu pod
nazwą: „Opracowanie modelu
prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym
obszarze w Mieście Łodzi”, który jest realizowany na zlecenie
Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju i współfinansowany
przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013.

Małgorzata Cyrańska absolwentka pedagogiki na
Uniwersytecie Łódzkim w zakresie
profilaktyki i animacji społecznokulturalnej, plastyczka, członkini
grupy nieformalnej „Kamienica
pod 5tką”.
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Zaapelujmy o więcej zieleni
i dobrosąsiedzkie stosunki
Łódź jest dzisiaj wielkim placem budowy. Remontowane
jest właściwie całe miasto.
Czy można przeprowadzić te
konieczne przecież inwestycje i ocalić rosnącą tam zieleń,
zwłaszcza duże drzewa?
JK: Oczywiście należy tak planować inwestycje, żeby jak
najmniej ingerować w zieleń,
zwłaszcza jeśli mówimy o takiej, która wymaga dziesiątek
lat, żeby się uformować, czyli
na przykład drzewa. Można
je omijać, jeśli to tylko możliwe. Można korzystać z takich
technologii, które nie niszczą
systemów korzeniowych. Są takie systemy konstrukcji, które
wprowadza się pod ziemię, żeby
korzenie drzew miały miejsce
do rozwoju i jednocześnie żeby
nie niszczyły nawierzchni, np.
asfaltowej.
Jednak doświadczenie pokazuje, że dopiero pod dużą presją mieszkańców i aktywistów
urzędnicy biorą pod uwagę
takie planowanie inwestycji,
które pozwala na zachowanie
drzewostanu czy innych elementów zieleni…
JK: Doświadczenie pokazuje,
że mieszkańcy interesują się
zielenią tylko wtedy, gdy dotyczy to bezpośrednio miejsca ich
zamieszkania, a nie dostrzegają
szerszego kontekstu tego problemu. Protestują przeciwko
wycinaniu drzew wtedy, gdy
one już są wycinane, gdy decyzje
już zapadły. Tymczasem o naszą
zieleń powinniśmy się troszczyć
na co dzień. Przewidywać, wyrażać opinie, tworzyć ruchy, które
zajmują się zielenią, współpracują z władzami miasta na stałe,
by te miały świadomość, że zieleń jest mieszkańcom potrzebna. Jeżeli tego poparcia dla zieleni mieszkańcy nie wyrażają,
słyszane są tylko te głosy, które
domagają się wycięcia drzewa,
bo zasłania światło czy zabija
kierowców (popularne ostatnio
stwierdzenie).

RYS. BRUNO POLIS

Miasto Ł rozmawia z Jakubem Kronenbergiem z wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego i Fundacji Sendzimira

Słyszymy często, że zieleń przeszkadza inwestycjom, rozwojowi miasta. A jednocześnie znamy przykłady bogatych miast,
w których żyje się najlepiej,
najprzyjemniej, przyciągających mieszkańców, tonących
wręcz w zieleni, jak np. Berlin.
JK: Zieleń, jak już powiedziałem,
nie musi przeszkadzać w inwestycjach. Można je tak planować, żeby zbudować i zachować
zieleń. Można nasadzać zieleń
później. Jest wiele przykładów
miast na świecie, które wprowadzają przepisy, nakazujące
ochronę zieleni przy wszelkich
inwestycjach. Np. jeśli drzewa
rosną w pasie drogi, stosuje się
systemy ochrony korzeni albo
zmienia profil drogi. Można też
zwęzić drogę i wykorzystywać
drzewa jako wyspy spowalniające ruch. Można wreszcie pomyśleć o tym, że te drzewa dostarczają wielu korzyści. Chronią
uszy przed hałasem, chronią
płuca przed chorobami związanymi z zanieczyszczeniem
powietrza.
Jak Pan ocenia problem jako
ekonomista? Czy miastu opłaca się dbać o zieleń, sadzić drzewa?
JK: Oczywiście. Gdyby chcieć
wszystko przeliczyć na pieniądze, można mówić o utraconych
środkach, ale gdy weźmiemy
pod uwagę zdrowie mieszkań-

ców, koszty ich leczenia… Te
koszty można by w dużej mierze zmniejszyć, gdybyśmy chronili skutecznie zieleń w mieście i wpływali tym samym na
poprawę jakości zdrowia ludzi,
którzy w nim żyją.
Możemy też pytać, ile warte są
drzewa dla mieszkańców. Fundacja Sendzimira i Uniwersytet
Łódzki prowadziły w Łodzi takie badania. Pytaliśmy respondentów, czy i ile byliby skłonni
zapłacić za zwiększenie ilości
drzew na ulicach w centrum
miasta. To była dość skomplikowana metoda wyboru warunkowego. Wymagała stworzenia
hipotetycznych scenariuszy.
Okazało się, że mieszkańcy są
tym zainteresowani i skłonni
płacić za to, żeby zieleni przy
ulicach w centrum miasta było
więcej. To oznacza, że drzewa
mają wartość dla mieszkańców.
Wielokrotnie przytaczałem wyniki tych badań w dyskusjach
z Urzędem Miasta. Niestety nie
trafiły na podatny grunt.
Możemy zauważyć, że w mieście pojawiają się nowe nasadzenia. Jednak widać też, że
młode drzewka nie są szczególnie zadbane. Nikt ich nie podlewa, nie troszczy się o wspierające je słupki.
JK: Tak, to prawda. Mam wrażenie, że są pieniądze na to, żeby
drzewa posadzić, ale już nie ma

na ich pielęgnację. Zresztą najprawdopodobniej większość
z nich została posadzona w ramach nasadzeń zastępczych
za drzewa, które gdzieś wycięto. Zatem obowiązek pielęgnacji przez pierwsze trzy lata
spada na tego, kto je posadził.
Chyba jednak nikt tego nie egzekwuje, a jeśli te drzewa nie
będą odpowiednio zadbane, to
wypadną. Gdy to się stanie po
trzech latach, nikt się tym nie
będzie przejmował. Oprócz, być
może, nielicznych mieszkańców
i mieszkanek, którym na tym
zależy.
No właśnie, przecież te drzewa będą rosły przy blokach,
kamienicach, szkołach, przedszkolach. Dlaczego sami mieszkańcy nie są zainteresowani
opieką nad nimi, niechby tylko podlewaniem? Można jakoś
uświadomić im, że te nowe, nasadzone drzewa są wspólnym
dobrem, wspólną przestrzenią
ich spotkań, integracji, wspólną troską o zieleń?
JK: Ależ oczywiście, mieszkańcy
mogliby, a nawet powinni integrować się wokół dbania o swoje
własne otoczenie. Ale to „powinni” bardziej wynika z mojego
osobistego przekonania niż
z rzeczywistych obserwacji. Bardzo chciałbym, żeby tak było. To
byłby jakiś symptom społeczeństwa obywatelskiego, ale wyma-

ga jakiegoś zaangażowania z ich
strony, zrozumienia problemu,
wyrażenia woli zaangażowania
się na rzecz czegoś szerszego niż
własny, prywatny, wąsko rozumiany interes. A z tym mamy
w Polsce problem. Natomiast
Miasto wspólnie z mieszkańcami mogłoby wypracować modelowe rozwiązania dotyczące
ochrony terenów zielonych. Bo
wszyscy mamy w tym interes.
Więc może na zakończenie wywiadu zaapelujmy do mieszkańców i mieszkanek naszego miasta, żeby troszczyli się
o nowe nasadzenia, ponieważ
spełniają one ważne, również
dla nich, funkcje.
JK: Apelujmy, apelujmy, tylko trzeba to robić z głową. No
bo jak przyjdzie mieszkaniec
i podleje to drzewo, a następny
podleje to samo i jeszcze jeden
podleje to samo, a drugie obok
będzie suche, to nie widać sensu.
Ci mieszkańcy powinni między
sobą ustalić…
Dlatego można zaapelować
o dbanie o te drzewa i jeszcze
o dobrosąsiedzkie relacje. Bo
wtedy wszystko będzie łatwo
ustalić.
JK: No bardzo pięknie. Zaapelujmy.
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Dekada ajentów

JOANNA JURKIEWICZ

LICZBA ŻABEK W CENTRUM ŁODZI

Rozmawiałam z kilkudziesię- nia, jakiego zwykle wymaga się
cioma osobami prowadzącymi od pracownika. W umowie istŻabki, czytałam dokumenty nieje np. wyraźny zapis o tym, że
przez nie zgromadzone, wyroki bez zgody spółki ajent nie może
prokuratorskie i sądowe, mate- prowadzić innej działalności goriały potrzebne do prowadzenia spodarczej. Jako ajent masz obosklepu. Słuchałam różnych hi- wiązki pracownika – rozliczenia,
storii. Wśród nich wielu osób zadania do wykonania – ale nie
w trudnej sytuacji, np. długo- masz jego uprawnień (nie mótrwale bezrobotnych czy kobiet wiąc już o możliwości dołączenia
w wieku 50+, które liczyły, że do związku zawodowego). Masz
ciężką pracą coś osiągną. Chcia- też jednocześnie obowiązki sały się odbić od dna. Niestety, modzielnego podmiotu gospoŻabka to nie jest miejsce, gdzie darczego – odpowiedzialność
może się to zdarzyć.
finansową, rozliczenia podatAjenci nie są pracownikami, kowe, składki – ale bez swobody
nie można ich również nazwać decydowania o swojej działalnow pełni samodzielnymi pod- ści. Z bardzo niewielkiej marży,
miotami gospodarczymi – nie którą zostawia ci spółka Żabka
ma formuły prawnej, która do- Polska – jedyny kontrahent, zlebrze oddawałaby ich położenie. ceniodawca i twórca tej relacji
Pojęcie fałszywego samozatrud- – musisz utrzymać swoją dzianienia, czyli prowadzenia jedno- łalność w ramach, jakie do tego
osobowej firmy tylko dlatego, że przewidziano, prowadząc sklep,
dawny szef nie chciał ponosić w którym praktycznie nic nie
kosztów pracy, również do nich należy do Ciebie.
nie pasuje. Najłatwiej zrozuUmowa współpracy między
mieć, kim są ajenci, oceniając firmą ajenta a firmą Żabka Polwarunki ich współpracy ze spół- ska z siedzibą w Poznaniu jest
ką Żabka Polska.
dla kontrahenta spółki niekoObie strony podpisują umowę rzystna. Potwierdziła to prokuwspółpracy jako samodzielne ratura w Krakowie. Zajmowała
podmioty gospodarcze, jednak się przede wszystkim zarzutami
faktycznie ajenci zobowiązują dotyczącymi psychomanipulasię do takiego podporządkowa- cji podczas szkoleń, jednak oce-

FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA

Z łódzkiego krajobrazu znikają rodzinne sklepy spożywcze, a przybywa sklepów sieciowych, na przykład Żabek. Jest
ich już tak wiele, że na jednej ulicy w centrum miasta można znaleźć nawet trzy punkty tej sieci. Wydaje się, że to
ewenement na skalę Polski. Chyba żadne inne duże miasto nie jest tak gęsto usiane Żabkami jak Łódź, powstają nawet
w najuboższych kwartałach miasta. Nie jest to niestety zmiana na lepsze. Tylko pozornie Żabki to rodzinne sklepiki.
W praktyce prowadzone są na podstawie umowy ze spółką Żabka Polska. Współpraca taka stawia ajenta, czyli osobę
prowadzącą sklep, w niekorzystnym położeniu. W chwili podpisywania umowy ze spółką ajenci nie wiedzą, że system,
w którym będą pracować, jest tak skonstruowany, by zyski wracały do spółki, a ajentom zostawały głównie koszty. Przekonałam się o tym, zbierając materiały do książki „Dekada ajentów. System agencyjny spółki Żabka Polska”.

niała również zasady, na jakich rencyjność. Natomiast ustalane finansowym. Marża na towary
ajenci prowadzić muszą „swoje” z góry przez centralę marże i nie- jest niska, nie przekracza 10%.
placówki. Wielu z nich kończyło możność zmian cen poszczegól- Dla porównania – osiedlowe
współpracę ze spółką z długami nych towarów przez prowadzą- „spożywczaki” narzucają co najdochodzącymi nawet do kilku- cych sklepy ajentów powodowało mniej 25%.
dziesięciu tysięcy złotych. Ajen- małą elastyczność danego punktu
W związku z posiadaniem staci próbowali udowodnić przed sklepowego i jego niekonkurencyj- tusu przedsiębiorców na ajenprokuraturą, że podczas szkole- ność.
tów została również przeniesionia zostali wprowadzeni w błąd,
Prokuratura wymienia też na odpowiedzialność prawna
dlatego podpisali niekorzystną inne niekorzystne dla ajentów i skarbowa za prowadzenie
dla siebie umowę; dodatkowo warunki współpracy, m.in. to, sklepów, chociaż ich decyzyjfirma miała wykorzystać ich że te najważniejsze określane są ność ogranicza się w zasadzie
przymusowe położenie. Ta ar- przez tzw. Instrukcje i Wytycz- do wyboru personelu. Pełnią
gumentacja miała uchronić ich ne. Ajenci nie znają ich w chwili w „swoich” placówkach funkcję
przed nakazem spłaty weksla – podpisywania umowy – przesy- quasi-kierowników, ale przez inpodpisanie weksla in blanco jest łane są na bieżąco, zawierają stytucje państwowe traktowani
warunkiem prowadzenia Żabki. informacje o promocjach, zmia- są jak przedsiębiorcy, a przez
W chwili, gdy ajent ma długi wo- nach marży, nowym ustawieniu spółkę Żabka Polska SA jak pobec sieci, spółka wpisuje należ- towarów itd.
zbawieni przywilejów pracowną kwotę na podpisany weksel
Wymieniając kolejne zasa- nicy, za których nie trzeba poi domaga się jego zapłaty.
dy uderzające bezpośrednio nosić żadnej odpowiedzialności.
Oto urywek z postanowienia w ajentów, zacznijmy od tego,
Ajent jest w rzeczywistości
o umorzeniu śledztwa (pisow- że nie ustalają oni większości właśnie kimś pomiędzy przednia oryginalna): Bardzo nieko- asortymentu. Samodzielnie de- siębiorcą a pracownikiem. Wyrzystnym dla ajentów rozwiąza- cydują jedynie o tzw. towarach pełnia obowiązki tego drugiego,
niem było także ustalanie z góry regionalnych: owocach, wa- natomiast ponosi odpowiedzialprzez sieć cen na poszczególne to- rzywach, części nabiału, mro- ność pracodawcy i podmiotu
wary, czy też nałożenie obowiązku żonkach. Nie mają też wpływu gospodarczego. Trudno określić,
zakupu co najmniej jednej sztuki na ceny, za jakie kupują towar po której ze stron umieścić jego
artykułu danego rodzaju. Ustala- – mają obowiązek zaopatrywać zyski. Nie ma żadnej gwarancji,
ne z góry, w większości stosunko- się w hurtowni należącej do że w danym miesiącu cokolwo wysokie ceny, powodowały, iż sieci. Płacą natomiast podatki wiek zarobi, różni się zatem od
sklep sieci w opiniach tak ajentów, za sprzedany towar i sami za- pracownika, który otrzymuje
jak i klientów odbierany był jako trudniają pracowników, co jest ustalone wynagrodzenie. Jednodrogi, co zmniejszało jego konku- dla nich dużym obciążeniem cześnie nie może, jak przecięt-
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ny przedsiębiorca, próbować nuje, pisząc, że ajenci powinni
zwiększyć dochodów, ponieważ byli spodziewać się podporządto nie on ustala marże i decy- kowanej pozycji, nawiązując
duje o asortymencie. Jedyne, co współpracę ze znacznie od nich
może zrobić, to obniżyć koszty, bogatszą i potężniejszą firmą.
przerzucając je na kogoś inne- W takiej sytuacji ajent pozbago. Jeśli na członków rodziny – wiony w zasadzie pola manewru,
wtedy oni będą tyrać na ajenta. skłania się ku wszelkim spoJeśli na własne barki – pracuje sobom ograniczania kosztów,
sam, siedem dni w tygodniu, od także sprzecznym z prawem.
6 do 23. Zostają jeszcze kasjerki
Sekret sukcesu Żabek to poi bardzo często to one zmuszo- zbycie się „problemu” praw prane są partycypować w kosztach, cowniczych i ryzyka. Kupując
których wymaga prowadzenie w placówkach tej sieci pamięsklepu.
tajmy, że nie przyczyniamy się
Rzecz jasna, dla spółki ludzie do rozwoju małego sklepiku,
zatrudnieni w poszczególnych pozwalającego utrzymać się
sklepach w ogóle nie są pra- całej rodzinie; z moich badań
cownikami Żabki, ale „ajentów”. wynika, że prowadzenia takieI ich zmartwieniem. Sieć w ogó- go sklepu z zyskiem – i jednole nie odpowiada za standardy cześnie zgodnie z prawem – jest
pracy czy relacje w sklepach, w zasadzie niemożliwe. Wspieinteresuje ją tylko wysokość ramy ekspansję giganta, który
kwoty przesyłanej codziennie osłabia drobną przedsiębiorprzez ajenta na konto spółki. Ta- czość, a swoich kontrahentów
jemnicą poliszynela jest zatrud- nierzadko czyni bankrutami.
nianie kasjerek „na czarno” lub
Dla mnie „system Żabki” to
wypłacanie im najniższej kra- polski kapitalizm w pigułce.
jowej oraz dopłacanie „pod sto- Odsuwanie od siebie problemu
łem”. Dla młodych dziewczyn, przestrzegania praw pracowniktóre zwykle można spotkać za czych, propaganda jednostkożabkową ladą, to niekorzystne wego sukcesu oraz jednostkorozwiązanie. Pracując wiele lat wej odpowiedzialności w chwili
bez stałej umowy, pozbawiają niepowodzenia, promocja najsię składek i skazują na bardzo bardziej niestabilnych form
niską emeryturę w przyszłości. zatrudnienia, obojętność instyCo więcej, jeśli ajent boryka się tucji państwowych wobec niez kradzieżami – a skoro mowa równych i niesprawiedliwych
o sklepach samoobsługowych, umów – z tym wszystkim zeproblem jest uniwersalny – tknie się ajent Żabki.
może obciążać pracowników
Może niebawem wszyscy
ich kosztami. Zdarzają się rów- będziemy ajentami: współpranież przypadki, że ajenci nie cownikami, partnerami, kontrawywiązują się z zobowiązań hentami. Może bez podpisania
wobec personelu, np. nie wypła- weksla in blanco nikt nie będzie
cają pensji lub nie przekazują chciał nas zatrudnić ani z nami
składek do ZUS, próbując w ten „współpracować”. Czy w tym
sposób zaoszczędzić, albo wy- kierunku zmierza polski kapimuszają bezpłatne nadgodziny. talizm?
Wielu ajentów nie miało
Trwają przygotowania do
wcześniej żadnych doświadczeń wydania napisanej już książki
w roli pracodawcy, co można o ludziach zdeterminowanych
stwierdzić choćby na podstawie i walecznych, którzy na różne
przywoływanej decyzji proku- sposoby próbują przetrwać
ratury, która zarzuciła im brak w Żabce, przeciwstawiając się
należytego przygotowania do korporacji i obojętnemu pańprowadzenia własnej działalno- stwu. „Dekada ajentów...” to
ści gospodarczej. Byłe i obecne książka naukowa napisana z rekasjerki na forach interneto- porterskim zacięciem. To tragiwych często odradzają pracę komiczne historie upadających
w Żabce, opisując ją jako ciężką, interesów, opowiedziane ustanieadekwatną do niskich i nie- mi samych ajentów. Jeśli chcesz
regularnych zarobków. Piszą otrzymać książkę, jak tylko się
również o nieuczciwych ajen- ukaże – szukaj jej w sklepiku
tach, którzy dorabiają się ich internetowym kwartalnika
kosztem.
„Nowy Obywatel”.
Przerzucanie ryzyka na coraz
niższe piętra firmowej hierarchii
skutkuje zatem złymi warunkami pracy nie tylko dla ajentów, Joanna Jurkiewicz – autorka
„Dekady ajentów”, absolwentka
ale również kasjerek. Żabka Polstudiów międzywydziałowych
ska SA nie traktuje ajenta jako na UMK w Toruniu, doktorantka
równorzędnego partnera – co IS UW, od kilku lat publikuje
zresztą prokuratura sankcjo- w kwartalniku „Nowy Obywatel”.
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POMÓŻ ZMIENIĆ
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W ŁODZI
W każdym numerze zachęcamy naszych czytelników
do adopcji jednego zwierzaka z łódzkiego schroniska.
Ich życiorysy przedstawia dla Państwa członkini rady
programowej schroniska Marta Olesińska.

BALBINKA

Bardzo przyjacielska suczka, źle znosi samotność
i bardzo czeka na ludzi, którzy poświęcą jej choć
odrobinę uwagi. Balbinka (474) jest w schronisku
od marca 2014 roku.
Łagodna, delikatna, spokojna. Ma około 5 lat.
Idealna dla osoby starszej.
Prawie rok czeka na swojego człowieka.

Więcej informacji o suni chętnie udzieli Monika
tel.: 503 628 118

Zmieńmy los Balbinki!

14

lipiec 2015 • www.miastol.pl

MIASTO Ł

FOT. ANNA JUREK

lewa strona talerza

Aniuta
Nigdy nie lubiłem pierogów. Te z serem i cynamonem czasem zjadłem
ze względu na ich słodki smak, te z kapustą i grzybami jadłem, ponieważ mogłem po ich „ładnym zjedzeniu” wcześniej rozpakować bożonarodzeniowe prezenty. Pierogi źle mi się kojarzą, ponieważ w przedszkolu były podawane zawsze rozgotowane, a nadzienie było nasiąknięte
słoną wodą.
raniny. Jarosze dostaną pierogi
jarskie. Każda porcja podawana
jest wraz z sosami lub śmietaną.
Dodatkowo w barze można do
dań zamówić musztardę, którą
przygotowuje się na miejscu według tradycyjnej receptury.
Mnie najbardziej smakują te
z baraniną. Mają bardzo wyraźny orientalny smak. Nadzienie
jest suche, a pierożek szczelny
jak kadłub pancernika Potiomkin. Ciasto blado żółte i sprężyste, tak jak lubię. Pierożki są
niewielkie i można je zajadać
pojedynczo bez potrzeby rozdrabniania. Warto każdy z nich
zamoczyć wcześniej w podanym sosie.
Polecam wam dodatki do pierogów, które także robione są na
miejscu. I tutaj uwaga – dodatki
nie zawsze są dostępne od ręki.
Jeżeli goście zjedzą przygotowaną na dany dzień np. surówkę, nie znajdziemy jej w menu
do wieczora. Tak jest często
z przepyszną Czimcz. To utarta
w drobne niteczki marchewka

marynowana w przyprawie
Kim chi znanej i lubianej w całej Azji. Kiedy spytałem kucharkę o tę przyprawę, ta nie miała
o niej zielonego pojęcia. Prawdopodobnie Kim chi przywędrowało do Kazachstanu z Chin
tak dawno, że dziś przyprawa
ta jest traktowana jak zwykły
regionalny przysmak.
Pośród wielu smaków pierogów warto także spróbować
pierożków ze szpinakiem. Te
nijak się mają do włoskich
czy naszych polskich wariacji
na temat. Kazachski pierożek
ze szpinakiem to prawdziwy
Sputnik. Mała kapsułka przypomina kształtem tę, w której
z Kazachstanu w kosmos poleciał Jurij Gagarin. Kiedy powiedziałem o tym właścicielce,
zdziwiła się, jakby nigdy nie
słyszała o słynnym Bajkonurze (miejscu startu rosyjskich
rakiet, m.in. tej z Gagarinem
na pokładzie), który znajduje
się właśnie w Kazachstanie.
Zresztą, odniosłem wrażenie,

MICHAŁ KWIATKOWSKI

że właściciele nie lubią wspominać czasów, gdy ich kraj był
republiką Wielkiego Brata. Za
to chętnie pokazują i opowiadają o swojej stolicy, która na zdjęciach prezentuje się naprawdę
interesująco.
Wróćmy do pierogów. Kolejna,
godna polecenia pozycja z menu
Aniuty to pierogi z… kaszą. I tu
następne zaskoczenie. Wydawało mi się, że powinny być
suche i nudne w smaku. Tymczasem znów dostałem porcję
sprężystego ciasta napakowaną
pikantnym i ciekawym w smaku nadzieniem. Warto dodać,
że pierożki można zamówić
w dwóch wersjach. Smażone na
głębokim tłuszczu albo z wody.
Osobiście polecam pierożki
z wody. Moim zdaniem, farsz le-

piej smakuje, a ciasto nie traci
specyficznego ziemniaczanego
smaku.
Aniuta to bar, który spodoba się każdemu. Znajdą tu dla
siebie pierożki zarówno osoby
lubiące eksperymentować, jak
i ci, których podniebienia wolą
tradycyjne doznania smakowe.
Z napojów polecam domowy
kompot, który mi przypomniał
lato spędzone u babci na działce
w 1985 roku.

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

W BARZE Z WŁAŚCICIELKĄ LOKALU. FOT. MICHAŁ KWIATKOWSKI

PRZED BAREM ANIUTA. FOT. MICHAŁ KWIATKOWSKI

Wszystko zmieniło się rok temu,
kiedy po raz pierwszy wszedłem
do Aniuty – małej pierogarni
przy ul. Nowomiejskiej. Bar położony jest tuż przy placu Wolności. Witryna swoimi kolorami
przypomina lombard z pożyczkami. We wnętrzu – małym
i przytulnym – zawsze pachnie
jedzeniem. W lokalu jest miło
i czysto.
Aniuta to rodzinny biznes Kazachskich emigrantów. Widać,
że właściciele tęsknią za swoim
domem, ponieważ na ścianach
wisi mnóstwo zdjęć i pamiątek
z tamtego regionu. Sami właściciele chętnie opowiadają o swojej ojczyźnie. Zresztą, w ogóle są
skorzy do rozmowy.
W porze lunchu wszystkie
stoliki często są zajęte, ale po
14:00 ruch jest wyraźnie mniejszy i spokojnie można zasiąść
przy drewnianym stoliku.
Pierogi w Anjucie to nie są
takie tam pierogi. Znajdą tutaj
coś dla siebie amatorzy słodkości, ostrego nadzienia czy ba-
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POLECA
SEBASTIAN R.
WIŚNIEWSKI
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poniedziałek

wtorek

29 30

środa

czwartek

17:00 OPROWADZANIE KURATORSKIE
PO WYSTAWIE PT.
„KARL DEDECIUS.
LITERATURA-DIALOG-EUROPA”

20:10 PROJEKCJA
FILMU PT. „DZIKIE
HISTORIE” (2014)

1

2

Kino BODO
ul. Rewolucji 1905 r. 78/80

Muzeum Miasta Łodzi
ul. Ogrodowa 15

6

19:00 WIECZÓR
NARODÓW
Dom Kultury Ariadna
ul. Niciarniana 1/3

7

8

15:00–15:30 PARADA
FOLKLORYSTYCZNA ULICĄ PIOTRKOWSKĄ

19:00 SPEKTAKL
PT. „WYZNANIA
KOMIWOJAŻERA”
(REŻ. A. CZERNY)

Centrum Kultury Młodych
Plac Wolności – Pasaż Schillera

Dom Literatury
ul. Roosevelta 17

piątek

3

21:30 PROJEKCJA
FILMU PT. „WILK
Z WALL STREET”
(2013)
Letni Kinematograf
Rozrywkowy 2015
Stary Rynek

sobota

4

niedziela

5

16:00 KONCERT
W RAMACH FESTIWALU MIĘDZYNARODOWE
WARSZTATY FOLKLORYSTYCZNE

14:00–15:00
FAMILIJNY
SPEKTAKL
MARIONETKOWY
PT. „HAMLET”
(REŻ. A. WALNY)

Centrum Kultury Młodych
ul. Śląska 168 (Park na Młynku)

Ogród przy Muzeum Pałac
Herbsta
ul. Przędzalniana 72

9 10 11 12

18:00 WYKŁAD
MICHAŁA
WENDERSKIEGO
PT. „CZYM JEST
DADA, CZYM BYŁO
I JAK POWSTAŁO?”

19:00 WERNISAŻ
WYSTAWY PT.
„BIAŁA ŁÓDŹ”
Galeria Manhattan
ul. Piotrkowska 118

ms1
ul. Więckowskiego 36

11:00–17:00 WYSTAWA PT. „IRENEUSZ
PIERZGALSKI.
MALARSTWO –
RETROSPEKTYWA
2015”
Ośrodek Propagandy Sztuki
ul. Sienkiewicza 44

17:00 OPROWADZANIE KURATORSKIE
PO WYSTAWIE PT.
„MORSKI ŻYWIOŁ
W PEJZAŻACH
SOTERA JAXY-MAŁACHOWSKIEGO”
Muzeum Miasta Łodzi
ul. Ogrodowa 15

13 14 15 16 17 18 19

21:00 POLÓWKA
2015: PROJEKCJA
FILMU PT. „CO
WIESZ O ELLY?”
(2009)
Park Ocalałych (Centrum
Dialogu im. M. Edelmana)
ul. Wojska Polskiego 83

12:00–17:00
WYSTAWA
PT. „DAMIAN
IDZIKOWSKI.
FORMUŁY
UTRATY”

12:00 SPOTKANIE
PODRÓŻNICZE
DLA DZIECI
PT. „AFRYKA –
KONTYNENT
KONTRASTÓW”

21:00 LDZ
ALTERNATYWA:
KONCERT
ZESPOŁU
PABLOPAVO
I LUDZIKI

Galeria Bałucka
Stary Rynek 2

MBP Łódź-Śródmieście Filia Nr 1
dla Dzieci i Młodzieży
ul. Ogrodowa 24

Fabryka Sztuki
ul. Tymienieckiego 3

18:00–22:00 AKCJA
PT. „NOC JEDNEGO
MUZEUM” (WSTĘP
WOLNY)
Centralne Muzeum
Włókiennictwa
ul. Piotrkowska 282

12:00–13:30 SPACER
MUZEALNY PT.
„SZLAKIEM ANNY
MARII HERBST”
Muzeum Pałac Herbsta
ul. Przędzalniana 72

11:00–19:00
WYSTAWA PT.
„DADA IMPULS.
KOLEKCJA EGIDIO
MARZONY”
ms1
ul. Więckowskiego 36

20 21 22 23 24 25 26

21:00 POLÓWKA
2015: PROJEKCJA
FILMU PT.
„POZYCJA DZIECKA”
(2013)
Park Ocalałych (Centrum
Dialogu im. M. Edelmana)
ul. Wojska Polskiego 83

11:00–14:00
LATAJĄCY DOM
KULTURY
2015 (PARADA
PLENEROWA)

Fundacja FORM.ART
ul. Dąbrówki / Ziemowita, tzw.
„górka”

19:00 SPEKTAKL
PT. „THIS IS NOT
A LOVE SONG,
CZYLI MIŁOŚĆ CI
WSZYSTKO WYPACZY” (FUNDACJA
POMYSŁODALNIA)

21:00 LDZ
ALTERNATYWA:
KONCERT
ZESPOŁU JERZ
IGOR
Fabryka Sztuki
ul. Tymienieckiego 3

21:00 PLENEROWA
PROJEKCJA FILMU
PT. „LEWIATAN”
(2014)
Letni Kinematograf
Rozrywkowy 2015
Stary Rynek

Dom Literatury w Łodzi
ul. Roosevelta 17

21:00 POLÓWKA
2015: PROJEKCJA
FILMU PT. „WRÓG”
(2014)

Park Ocalałych (Centrum
Dialogu im. M. Edelmana)
ul. Wojska Polskiego 83

Park na Zdrowiu
Amfiteatr

19:00 SPEKTAKL PT.
„BYĆ JAK CHARLIE
CHAPLIN”
(FUNDACJA
POMYSŁODALNIA)
Dom Literatury w Łodzi
ul. Roosevelta 17

14:00–21:30
POLESKI PIKNIK
FOLKOWY

Pałac Młodzieży im. J. Tuwima
al. Wyszyńskiego 86

Muzeum Kinematografii
pl. Zwycięstwa 1

27 28 29 30 31

21:00 POLÓWKA
2015: PROJEKCJA
FILMU PT. „OMAR”
(2013)

11:00–18:00 DZIEŃ
WOLNEGO WSTĘPU DO MUZEUM
(W TYM WYKŁAD
I PROJEKCJA FILMU PT. „ZIEMIA
OBIECANA”)

21:00 LDZ
ALTERNATYWA:
KONCERT
STEFANA
WESOŁOWSKIEGO

11:00–18:00 WYSTAWA PT. „PIOTR
TUREK. WIBRACJE
I ROZMOWY KOLORATUROWE”

Fabryka Sztuki
ul. Tymienieckiego 3

Galeria Re: Medium
ul. Piotrkowska 113

1

2

Sebastian R. Wiśniewski – student x 2, menedżer
artysty muzycznego, muzyk, wolontariusz
Fundacji Rokoko.
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Krańcówka

CENTRUM DIALOGU IM. MARKA EDELMANA, WIDOK Z LOTU PTAKA

WSPIERAJĄ NAS

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

