
Gram w Łodzi, bo 
tak zdecydowałem

Z Kamilem Maćkowiakiem rozmawia Aleksandra Dulas.

Aleksandra Dulas: Prowadzisz 
teatr, który nie ma własnej sceny.
Kamil Maćkowiak: No nie, cały 
czas myślimy o tym, szukamy, 
dojrzewamy.

W Nowym Centrum Łodzi nie 
będzie dla Was miejsca?
KM: Nie myślałem o tym i chyba 
nikt inny też o tym nie myślał. Nie 
czuję, żeby jakimś decydentom 
miało na tym zależeć. Musiałby 
ktoś w nas uwierzyć i zrozumieć, 
że nie liczą się tylko fajerwerki. Że 
taka praca u podstaw, którą wy-
konujemy my i inne organizacje, 
jest ważna. Zrozumieć, że jeste-

śmy wizytówką tego miasta, co-
dziennie. Od kilku lat ludzie mogą 
przyjść na nasze spektakle. Jeste-
śmy częścią tkanki, a nie meteo-
rem, który raz do roku rozbłyśnie. 
Codziennie, żmudnie pracujemy. 
Potrzebne są oczywiście również 
wielkie imprezy przyciągające tłu-
my, ale nie można marginalizo-
wać tej naszej codziennej pracy.

Może nie jesteście potrzebni?
KM: Od dwóch lat utrzymujemy 
się wyłącznie z biletów, więc gdy-
byśmy nie mieli widzów, dawno 
byśmy zdechli. To znaczy, że jest 
zapotrzebowanie na to co robimy. 

A przecież mówimy o spektaklach 
kameralnych. Żeby się utrzymać, 
musimy grać dużo ciekawych rze-
czy, zmieniać ofertę, kombinować, 
czym przyciągnąć widza. I bardzo 
bym chciał, żeby to było zauwa-
żane. Nie – raz zauważone, tyl-
ko stale, codziennie zauważane. 
W dzisiejszych czasach chyba nic 
nie weryfikuje skuteczniej niż to, 
czy jest na coś popyt.

To znaczy, że popyt weryfikuje 
kulturę?
KM: Ja tak nie uważam, ja jestem 
z tej szkoły, która uczy, że kultu-
ry nie można weryfikować tyl-

ko przez popyt. Jestem z tego po-
kolenia, które nie myśli tylko 
komercyjnie. Ale w swojej Fun-
dacji muszę tak działać – muszę 
być menadżerem. I wiem, że albo 
mam sprzedane bilety i mam do-
chód, albo nie ma kolejnych dzia-
łań. Nie stać mnie już na to, żeby 
dokładać z własnej kieszeni. Ten 
czas się skończył.

A może łodzianie nie potrzebu-
ją wysokiej kultury? Wystarczą 
im stragany na Piotrkowskiej?
KM: Potrzebne jest i to, i to. Ja nie 
chcę tutaj występować w roli eks-
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A może spotkajmy 
się na rogu 
Jakubowskiej i…?
Jeśli chodzi o propozycję 
umieszczenia nazwiska Wan-
dy Jakubowskiej na planie 
Nowego Centrum Łodzi, to 
nie musi koniecznie sąsiado-
wać z ulicą Agnieszki Osiec-
kiej. Nie upieram się. Ewentu-
alnie proponuję rozpatrzenie 
parytetowej propozycji odci-
śnięcia śladów filmowej Ło-
dzi na ulicach nowego jej cen-
trum przez parę: reżyserka 
i reżyser. Spotkajmy się więc 
na rogu Jakubowskiej i Wajdy.

strona 4

Nowe Centrum 
Złudzeń
Kiedy w 2011 roku obecne 
władze w poprzedniej kaden-
cji zdecydowały się pod wpły-
wem społecznych nacisków 
zmienić nierealną wizję „naj-
szybciej rozwijającej się me-
tropolii środkowo-wschod-
niej Europy” na wizję miasta 
zrównoważonego (oby rów-
nież psychicznie!), zatliła się 
we mnie nadzieja, że centrum 
jeszcze może być dla nas na co 
dzień, a nie tylko od święta.
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Dokąd zmierzasz 
budżecie 
obywatelski?
Albo zaczniemy uczyć miesz-
kańców i mieszkanki Łodzi, 
w jaki sposób wykorzystywać 
budżet obywatelski i jak dzia-
łać na rzecz wspólnoty, albo 
przyznajmy otwarcie: budżet 
obywatelski to zwykłe narzę-
dzie PR-owe miasta zorien-
towane na ładny wygląd wy-
kresów i słupków związanych 
z zaangażowaniem łodzian 
i łodzianek w życie miasta.
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Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki! 
Tyle dobrych i ciepłych słów nie 

słyszałam dawno. Nie pod swoim ad-
resem, ale pod adresem całej redakcji. 
Że czytacie, że czekacie, że chcecie, że-
byśmy dalej pisali. Jeden Pan napisał 
nawet, że tylko Miasto Ł czyta, żadnej 
innej prasy do ręki nie bierze. Tego 
nie pochwalamy, ale miło słyszeć. Jak 
zobaczyliście, że nam pieniędzy na 
dalsze działanie potrzeba, to zwarli-
ście szeregi dużo prężniej niż bojówki 
ONR. Dostajemy telefony od przyja-
ciół, realizujących różnego typu dzia-
łania, z propozycją: napiszcie o nas, 
a my Wam zapłacimy – mamy trochę 
pieniędzy na promocję. Wpłacacie, za-
chęcacie innych. Bardzo to docenia-
my. Fantastyczny test przed nami. Test, 
czy jesteśmy potrzebni. Bo sprawa jest 
prosta, banalna, oczywista. Jeśli nie 
znajdzie się wystarczająco dużo ludzi, 
żeby zapłacić za druk, skład i kolpor-
taż gazety, to znaczy, że nasza praca 
nie ma sensu. I to nie jest żaden po-
wód do rozpaczy i darcia szat. Po pro-
stu trzeba zająć się czymś, co jest bar-
dziej społecznie użyteczne.

Mam jednak nadzieję, że się uda. I że 
dzięki tej akcji zaczniemy budować 
społeczność wokół gazety, która wspól-
nie z nami będzie wydawać Miasto Ł. 
To jest moje marzenie. Zbudować ta-
kie zaufanie społeczne, żeby czytelnicy 
chcieli co miesiąc wpłacać niewielką 
kwotę na rozwój gazety. Jest nas około 
15 000. Osób, które piszą, tworzą, czy-
tają Miasto Ł w druku i w Internecie. 
To bardzo dużo ludzi. Część z nas nie 
może pozwolić sobie na przekazanie 
choćby złotówki, dlatego tak ważne 
jest, żeby gazeta była bezpłatna. Ale 
gdyby pozostali wpłacali 5 złotych co 
miesiąc, moglibyśmy zwiększyć liczbę 
stron, drukować więcej egzemplarzy, 
postarać się o nowych autorów, świet-
ne rysunki, ciekawe odcinki Kamery 
Miasta Ł. Moglibyśmy robić wiele de-
bat, spotkań, konsultacji, warsztatów 
i spotkań z młodymi ludźmi. Pozwoli-
łoby nam to aktywniej budować spo-
łeczeństwo obywatelskie w naszym 
mieście, być tubą dla III sektora, drob-
nych przedsiębiorców, wykluczonych 
mieszkańców i mieszkanek. Częściej 
bylibyśmy widoczni w przestrzeni 

miasta. Bo zamiast ganiać za złotów-
kami na druk, moglibyśmy tworzyć, 
pisać, spotykać się z mieszkańcami 
i mieszkankami. Czy to jest utopia? 
Niektórzy powiedzą, że tak, bo pol-
ska demokracja jeszcze za młoda na 
takie gesty. Gdzieś jednak pod skórą 
czuję, że to jest możliwe. Ręczę za ze-
spół Miasta Ł głową, że są to ludzie 
mądrzy, empatyczni, chcący zmie-
niać, poprawiać, pracować na rzecz 
Łodzi i jej mieszkańców. Mamy zatem 
ogromny kapitał w tych ludziach. Te-
raz czas na zbudowanie kapitału po 
drugiej stronie, po stronie odbiorców, 
czytelników. Będziemy pracować na 
Wasze zaufanie.

Stwórzcie z nami Miasto Ł, zróbmy 
sobie wspólnie gazetę.

Liczymy na Wasze wsparcie:  
http://wspieram.to/lodzkagazeta

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

ALEKSANDRA 
DULAS

wstępniak

Jeśli nie chcesz skrętu 
kiszki, na gazetę daj 
dwie dyszki

www.wspieram.to/lodzkagazeta

Gazeta „Miasto Ł” jest bezpłatna,  
ale nawet bezpłatna gazeta kosztuje.

Ty możesz nas wesprzeć, możesz być osobą,  
która współtworzy z nami „Miasto Ł”.

Wpłać 5 zł, 10 zł lub więcej.
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perta od kultury. Mogę tylko po-
służyć się przykładem mojej Fun-
dacji. Na bardzo ciężki spektakl 
Niżyński  – dwugodzinny mo-
nodram o  chorobie psychicz-
nej – sprzedaliśmy 1200 biletów 
w ciągu dwóch tygodni, w lipcu. 
Mamy bilety wyprzedane do koń-
ca stycznia. Przedstawienie jest 
koprodukcją, więc bilety są dro-
gie. To pokazuje, że łodzianie, jak 
wszyscy, potrzebują różnorakiej 
kultury. Zatem ambicją i powin-
nością decydentów powinno być 
znalezienie środka, żeby podzielić 
pieniądze, wsparcie, reklamę na 
wszystkie sfery, nie tylko na even-
ty na Piotrkowskiej. Mam wra-
żenie, że miasto reklamuje tylko 
imprezy, które i tak już są znane, 
jakby nie chciało zaryzykować 
i wesprzeć takich działań, które 
najbardziej wsparcia potrzebu-
ją, i też są cenne dla miasta. Łódź 
potrzebuje również takiej sztuki, 
która uczy widza, przyzwyczaja 
do trudnych treści. Tymczasem 
wygląda na to, że łódzki artysta 
musi najpierw kilka lat pograć 
w Warszawie, żeby zostać doce-
nionym. Nie mamy w Łodzi pomy-
słu na zdolnych ludzi. Nie potrafi-
ło miasto wykorzystać talentu na 
przykład Waldemara Zawodziń-
skiego, który odszedł z Teatru Ja-
racza. Tylko my zaproponowali-
śmy mu współpracę. Wyjechał. 
Robi wielkie, fantastyczne spek-
takle.

Miasto Was wspiera?
KM: Tak. Mamy siedzibę Fundacji 
z oferty lokali dla kreatywnych. 
Do tej pory dostaliśmy 100 ty-
sięcy złotych od miasta. W 2013 
roku na Diva Show otrzymaliśmy 
60 tysięcy, rok później na Amok 
40 tysięcy. Trzeba podkreślić, że 
bez tych pieniędzy nie powstały-
by te przedstawienia. Ale każdy, 
kto pracuje w profesjonalnym te-
atrze, wie, że to za mało, żeby zro-
bić spektakl. To jest honorarium 
reżysera i scenografa. Nieliczni 
mają tę świadomość. Ja, mając bu-
dżet 40 tysięcy, wolę wydać pie-
niądze na scenografię, reklamę 
i inne rzeczy, które są niezbędne 
przy spektaklu, niż zarobić jako 
twórca, bo we mnie wygrywa ego 
artysty. Chcę zagrać, napisać sce-
nariusz, stworzyć spektakl, któ-
ry mnie rozwinie. Będę spełniony, 
a jeszcze mam szansę go sprze-
dać. Ale cały czas eksponowane 
jest moje nazwisko: Maćkowiak 
reżyseruje, Maćkowiak gra. Wy-
chodzi więc na to, że jestem be-
neficjentem każdej złotówki. I tak 
tworzy się obraz Maćkowiaka. Do-
datkowo dzięki różnym umowom 
barterowym jesteśmy bardzo wi-
doczni w mieście. Rodzi się prze-
konanie, że mamy bardzo dużo 

kasy, bo jesteśmy w autobusach, 
na plakatach, słupach… wszę-
dzie. Chyba ta zaradność obraca 
się przeciwko nam. Przecież Mać-
kowiak to sobie radzi, on nie po-
trzebuje wsparcia. A ja, bez pie-
niędzy, nie pozyskam aktorów, 
reżyserów, z którymi chciałbym 
pracować. Dyrektor Waldemar 
Zawodziński też pracuje u nas wo-
lontaryjnie. Ale nie mogę wciąż 
żerować na prywatnych przyjaź-
niach, bo to wyklucza profesjo-
nalizm. W pewnym momencie 
ważniejsze będzie kto zrobi coś 
dla mnie za darmo, a nie kto bę-
dzie do tego lepszy. Bez pieniędzy 
z miasta lub od prywatnych spon-
sorów nie stworzymy kolejnego 
spektaklu. Pieniądze z biletów po-
zwalają nam przetrwać, ale nie 
tworzyć kolejne projekty. 

Robicie Wywiad.
KM: Robimy. Ale to jest 
wielka logistyka. Mamy 
partnerów, mamy spon-
sorów, o których jest 
w  Łodzi bardzo trud-
no. Z moich doświad-
czeń wynika, że barte-
rowo jeszcze ktoś nas 
wesprze, ale finanso-
wo nie. Może jeszcze 
nie zapukałem do wła-
ściwych drzwi. Staramy 
się zarabiać, proponuje-
my usługi promocyjne 
w zamian za wsparcie, 
reklamę przed spekta-
klem, w  Ławeczce na 
Piotrkowskiej jest na-
wet lokowanie produk-
tu. Ja jestem do sprze-
dania. Jeśli ktoś będzie 
chciał mnie kupić, to ja 
dla Fundacji sprzedam 
się bez wahania. Jeszcze 
niedawno mówiłem, 
że nie zagram w rekla-
mie, nawet w serialach 
grałem niechętnie. Te-
raz, proszę bardzo. Jeśli Funda-
cja dzięki temu zyska – tak, je-
stem na sprzedaż. Ja nie jestem 
roszczeniowy i sfrustrowany. Ja 
jestem zaradny i robię się okrze-
pły w tej rzeczywistości, ale wi-
dzę jej braki.

Mówisz, że jest trudno, a  jed-
nak Fundacja to pasmo sukce-
sów. Z czego jesteście najbardziej 
dumni?
KM: Szkoda, że tu nie ma jesz-
cze kogoś z Fundacji, bo moja 
duma jest nieobiektywna, ja je-
stem w tym wszystkim umoczo-
ny po wielokroć. Jestem produ-
centem, autorem (DIVA Show), 
reżyserem większości spektakli 
i gram w każdym z nich, poza 
ostatnim. Trudno mi coś wyróż-
nić. Ale szczerze mówiąc, najbar-

dziej mnie cieszy, że jest ze mną 
grupa wolontariuszy, z którymi 
razem tworzymy Fundację. U nas 
zatrudniona jest tylko jedna oso-
ba. Wszyscy pozostali, również ja 
i moja wiceprezes, pracują wolon-
tarystycznie. To są osoby, które od 
trzech lat tworzą trzon organiza-
cji. Po takim czasie w pracy, w któ-
rej zarabiasz, możesz być znudzo-
na i wypalona. A tutaj mam grupę 
ludzi, którym ciągle się chce pra-
cować. Mnie jako menadżera czę-
sto frustruje to, że oni nie dosta-
ją pieniędzy. Inaczej pracujesz 
z ludźmi, od których wymagasz, 
bo im płacisz, a inaczej, kiedy mu-
sisz do nich dotrzeć kluczem indy-
widualnych potrzeb. Musisz wie-
dzieć, kto i dlaczego z Tobą jest. 
Motywy mogą być różne: ktoś 
lubi mnie, ktoś inny bardzo lubi 
teatr, może coś go dowartościo-

wuje w tej współpracy, a może ma 
jakieś ambicje artystyczne, któ-
re trzeba odkryć i dobrze uloko-
wać. Czasami dowiadujemy się 
o czymś dopiero po dłuższej zna-
jomości, np. o tym, że Asia robi 
świetne zdjęcia, tylko trochę się 
z tym ukrywała. Trzeba odkrywać 
w ludziach potencjał. Ten zespół, 
który stworzyliśmy, jest dla mnie 
powodem do dumy.

Maćkowiak kojarzy się z artystą, 
kreacją, gwiazdą, a Ty mi ciągle 
opowiadasz, że jesteś menadże-
rem. Jak to się razem układa?
KM: Z tego też jestem dumny, że 
coraz bardziej sprawdzam się 
w menadżerowaniu. Taki samiec 
alfa się we mnie obudził. I szanuję 
to w sobie, lubię to. Nawet okazu-
je się, że najmniej szanuję w sobie 

tego artystę, bo on jest histerycz-
ny, roszczeniowy, skoncentrowa-
ny na sobie. A ja poznałem no-
wego siebie, takiego, który jest 
odpowiedzialny, załatwia spra-
wy, organizuje.

Czy to jest tak, że się nauczyłeś 
zupełnie nowych rzeczy?
KM: Naturalnie. Ja pracuję nad 
sobą od wielu lat, z różnych trud-
nych sytuacji w swoim życiu wy-
szedłem. To jest taki przeskok od 
himerycznego aktora, który od-
woływał spektakl, bo był cho-
ry albo miał depresję, do osoby, 
która zagra, choćby na rzęsach. 
Albo załatwi, bo musi. I to jest 
dla mnie najbardziej satysfak-
cjonujący obszar. Taka zmiana, 
którą Ray Charles by dostrzegł. 
Każdy, kto mnie zna od lat, przy-
zna, że dzisiaj działam inaczej, że 

staram się dogadać, że 
widzę priorytety. Ostat-
nio, wychodząc ze spo-
tkania z pewnym arty-
stą, z którym zresztą 
bardzo chcę pracować, 
westchnąłem do mojej 
kierowniczki produk-
cji: Ech, Ci artyści! I tro-
chę zdałem sobie spra-
wę, że ja w mojej głowie 
już siebie nie zaliczam 
do tej grupy. Bardziej 
się sytuuję w roli pro-
ducenta, menadżera. To 
jest wielka zmiana.

Na pewno masz swoje zawodowe 
marzenia. Jakie są te największe?
KM: Realnym marzeniem jest po-
siadanie swojego miejsca, swojej 
sceny. Kiedyś wydawało mi się 
to przedsięwzięcie ponad nasze 
możliwości. Dziś wiem, że małą 
scenę na 150 osób jestem w sta-
nie poprowadzić. Marzy mi się 
też, żeby wystawiać sztuki am-
bitne, mówiące o ważnych tema-
tach, ale zrealizowane w sposób 
przystępny dla widza. Myślę, że 
DIVA Show jest tego przykładem. 
To jest spektakl trudny, ale poda-
ny w sposób tak atrakcyjny, że 
widz się bawi. Refleksja przycho-
dzi później. Bardzo bym chciał 
tworzyć takie spektakle.

A jeśli pytasz o naprawdę wiel-
kie marzenie, to chciałbym mieć 
w Łodzi taki kulturalny Off Piotr-

kowska. Coś co byłoby teatrem, 
wystawą, kinem studyjnym, 
klubem. Gdzie człowiek mógłby 
przyjść po południu i zostać do 
pierwszej w nocy, będąc wysta-
wionym na różne bodźce arty-
styczne. Tam byłaby szansa wy-
korzystania potencjału łodzian. 
To moje marzenie totalne.

Rozmawiając z Tobą wyobrażam 
sobie, że gdyby władze Łodzi po-
słuchały głosu swoich mieszkań-
ców i mieszkanek, to miałyby 
przepis na świetne miasto po-
dany na tacy.
KM: Może i tak, tylko co zrobić, 
żeby ten głos łodzian nie zamie-
nił się w lament, którego nikt nie 
chce słuchać? Żeby organizacje 
pozarządowe ze sobą współpraco-
wały? Co zrobić, żebyśmy powie-
dzieli w istotnych dla siebie spra-
wach jednym głosem? Może to 
jest dla nas wyzwanie. No i trzeba 
by zainteresować władze miasta 
tymi naszymi pomysłami. Chciał-
bym, żeby mogli ocenić, czy war-
to to wspierać. Widz twierdzi, że 
tak, ale widz da 45 zł za bilet, a my 
za to opłacimy czynsz i inne pod-
stawowe rachunki, zmienimy to-
ner w drukarce, ale nie zrobimy 
kolejnego spektaklu.

Masz propozycje wystawienia 
swoich sztuk w Warszawie?
KM: Mam. I to na bardzo dobrych 
warunkach. Zaproponowano mi, 

żebyśmy regularnie grali w do-
brym miejscu, w dobrej cenie. 
Nie chcę. Bo ja naprawdę czuję 
się częścią tego miasta. Chociaż 
nie jestem łodzianinem, jestem 
gdynianinem. Przyjechałem tu na 
studia. Tu mam swoich przyjaciół, 
swoje życie prywatne, swoją pu-
bliczność. Natomiast jako aktor 
lepsze propozycje mam z Warsza-
wy. Ale cały czas myślę o sobie TU. 
I wścieka mnie, kiedy decydenci 
myślą, że jestem TU, bo nie mogę 
być TAM. Jestem tu, bo tak zde-
cydowałem. I nie jestem jedyny.

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

 dokończenie ze strony 1 

FOT. JOANNA JAROS

Kamil Maćkowiak – aktor, reżyser, scenarzysta, 
tancerz i choreograf. Absolwent gdańskiej 
Szkoły Baletowej i łódzkiej PWSFTviT. Laureat 
ponad dwudziestu nagród teatralnych, Prezes 
Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka. Od 2000 
do 2013 roku związany z Teatrem im. Stefana 
Jaracza w Łodzi.
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A może spotkajmy się  
na rogu Jakubowskiej i…?
Po wojnie nakręciła „Ostatni etap” – pierwszy polski film o międzynarodowym oddźwięku.  
Został on objęty protektoratem Rady Filmowej ONZ i pokazywany był od Brazylii po Indonezję,  
w tym w Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Po latach świat powrócił do tego filmu.

Spotkajmy się na rogu Hasa i Kie-
ślowskiego – wzywała latem łódz-
ka Gazeta Wyborcza do inicjaty-
wy mianowania ulic w Nowym 
Centrum Łodzi nazwiskami 
gwiazd związanych z filmową 
Łodzią i łódzką Filmówką. Fajny 
pomysł – myślę sobie. Ale… za-
raz, na liście kandydatów nie ma 
ani jednej kobiety! Mamy już co 
prawda w Łodzi uliczkę Jędrze-
jewskiej, ale gdzie nazwiska in-
nych kobiet? No nie, proszę Pań-
stwa, tak nie może być! A przecież 
film to nie tylko aktorki, ale też 
reżyserki, o których jakoś zapo-
minamy. Może warto więc upa-
miętnić Wandę Jakubowską albo 
Agnieszkę Osiecką?

Agnieszki Osieckiej nie trzeba 
przedstawiać. Nie została wpraw-
dzie reżyserką, ale reżyserię stu-
diowała. Ma już swoje miejsce 
w Śródmieściu: pomnik „Kochan-
ków z ulicy Kamiennej” na ulicy 
Włókienniczej, kiedyś Kamien-
nej właśnie.

Ale Jakubowska? Wanda Jaku-
bowska, ta od „Ostatniego etapu”? 
W towarzystwie romantycznej 
Osieckiej?

Kto w ogóle kojarzy Jakubow-
ską? Sprawdźmy. Jest biogram 
na Wikipedii, jest też populary-
zatorski z założenia tekst Jacka 
Szczerby na łamach Wysokich 
Obcasów. Zaczyna się tak:

Była drobnej postury, nosiła ofi-
cerki i miała wąsy, które żółkły od ty-
toniu, bo odpalała papierosa od pa-
pierosa (całość pod linkiem http://
www.wysokieobcasy.pl/wysokie-
-obcasy/1,96856,16907975,Wan-
da_Jakubowska___babcia_pol-
skiego_kina.html). Pierwotnie 
tekst ten ukazał się w dodatku 
historycznym Gazety Wybor-
czej, być może ktoś uznał, że ta 
niepochlebna charakterystyka 
powierzchowności Wandy Jaku-
bowskiej to coś, co zainteresuje 
czytelniczki dodatku kobiecego? 
W dodatku wygląd kobiety na za-
mieszczonym zdjęciu nijak się ma 
do tego opisu. Owszem, niewyso-
ka, ale sympatyczna na oko pani 
w średnim wieku, w chusteczce 
na głowie. Ani śladu wąsów. Na 
innych zdjęciach wygląda jeszcze 

cieplej, zwłaszcza na tych z pla-
nu „Króla Maciusia”. Jednak wą-
sata baba w oficerkach bardziej 
pasuje do popularnego wyobra-
żenia o Wandzie Jakubowskiej, 
niż wizerunek pani w chustecz-
ce czy jeszcze inny – bywalczyni 
światowych festiwali filmowych, 
nakreślony przez Monikę Talar-
czyk-Gubałę w książce „Wanda 
Jakubowska. Od nowa” (Wydaw-
nictwo Krytyki Politycznej, 2015).

Paskudna czy niewygodna? – 
pyta autorka we wstępie (frag-
ment opublikowany został na: 
http://www.krytykapolityczna.
pl/artykuly/film/20141110/wan-
da-jakubowska-od-nowa). W wy-
wiadzie dla Radia Łódź Talarczyk-
Gubała, wykładowczyni łódzkiej 
filmówki, próbuje odpowiedzieć 
na pytanie, jak to się stało, że o Ja-
kubowskiej mamy nie tyle nie-
pamięć, co złą pamięć. Zwraca 
uwagę, że ta zła pamięć, całkiem 

niesłusznie przyczepiła się do Ja-
kubowskiej jak do wszystkiego, co 
związane z PRL i tradycją przed-
wojennej jeszcze lewicy.

Pamiętamy Jakubowską propa-
gatorkę, a nawet propagandystkę. 
Nie chcemy pamiętać, że odsunię-
to ją od zajęć, a potem usunięto 
ze Szkoły Filmowej za dopusz-
czenie do realizacji studenckiej 
etiudy Filipa Bajona pokazują-
cej wydarzenia grudnia 1970 
w Trójmieście (https://www.ra-

diolodz.pl/posts/12204-wanda-
jakubowska-jest-ikona-rozmo-
wa-z-monika-talarczyk-gubala). 
Nie pamiętamy jej ekranizacji 

„Nad Niemnem”, bo premierowy 
pokaz przerwał wybuch drugiej 
wojny światowej. Nie pamięta-
my „Ostatniego etapu”, bo od 
dawna nikt, poza historykami 
filmu, do niego nie wraca. I kto 
chce pamiętać pierwszy (pierw-
szy w ogóle, nie tylko w Polsce) 
film o obozach?

Uśmiechamy się na myśl 
o ekranizacji „Króla Maciusia” 
Korczaka, bo kino dziecięce to 
właściwe miejsce dla kobiety re-
żysera. Tylko, że mimo dziecię-
cego bohatera, to film o polityce 
i sama Jakubowska nigdy nie zgo-
dziłaby się na zapędzenie do ko-
biecego getta. Zresztą reprezen-
tuje pokolenie, w którym kobiety 
miały więcej do powiedzenia w fil-
mie i sztuce niż następna gene-
racja, wepchnięta do szufladek 
produkcji dziecięcych, oświato-
wych i dokumentalnych. Zaczy-
nała przed wojną i zrobiła wtedy 
nie tylko „Nad Niemnem” (które-
go kopia zaginęła). Po wojnie zaś 
nakręciła „Ostatni etap” – pierw-

szy polski film o międzynarodo-
wym oddźwięku. Został on obję-
ty protektoratem Rady Filmowej 
ONZ i pokazywany był od Bra-
zylii po Indonezję, w tym w Mu-
seum of Modern Art w Nowym 
Jorku. Po latach świat powrócił 
do tego filmu. Jakubowska sama 
nie mogła zrozumieć sukcesu, jaki 
odniósł on w 1993 roku na Festi-
walu w Telluride w USA, dokąd 
zresztą zaproszono ją jako kla-
syczkę kina.

Choć film ten zapewnił jej 
nieśmiertelność i tytuł „matki 
wszystkich filmów o Holokau-
ście”, studenci woleli widzieć 
w niej „Matkę Boską Jakubow-
ską”, bo jej troska o studentów 
wydawała się nieograniczona. 
Obejmowała także bezpośred-
nią, choć dyskretną pomoc ma-
terialną. Do tematyki wojennej 
powróciła w „Spotkaniach w mro-
ku” opartych o pisarstwo Stani-
sławy Fleszerowej-Muskat.

Barbara Hollender, podczas 
wywiadu dla tygodnika Ekran 
w 1987 roku, zapytała Wandę Ja-
kubowską o to, jakie chwile ze 
swego życia wspomina najmilej. 
Jakubowska najpierw poprosiła 
o wyłączenie dyktafonu, a potem 
powiedziała:

Zamknij dziecko to pudełko, to 
powiem. Najmilsze są bibki po za-
kończeniu kolejnych etapów reali-
zacji. Kiedy człowiek zjedzie zmę-
czony z planu i ma jeszcze ochotę na 
to, żeby strzelić kielicha i zatańczyć.

Mam nadzieję, że cytując tę wy-
powiedź, nie przyczyniam się do 
powstania kolejnej negatywnej 
legendy, złej pamięci, tym razem 
o złej babie z kieliszkiem w ręku.

PS 1. Tekst nie rości żadnych 
pretensji do naszkicowania choćby 
biografii Wandy Jakubowskiej, bo 
nawet Monika Talarczyk-Gubała 
nie ważyła się na nazwanie swej 
książki o Jakubowskiej, pierwszej 
w ogóle w języku polskim, 
mianem biografii. Polecam gorąco 
i odsyłam do linkowanych źródeł.

PS 2. Jeśli chodzi o propozycję 
umieszczenia nazwiska Wandy 
Jakubowskiej na planie Nowego 
Centrum Łodzi, to nie musi 
koniecznie sąsiadować z ulicą 
Agnieszki Osieckiej. Nie upieram 
się. Ewentualnie proponuję 
rozpatrzenie parytetowej 
propozycji odciśnięcia śladów 
filmowej Łodzi na ulicach nowego 
jej centrum przez parę: reżyserka 
i reżyser. Spotkajmy się więc na 
rogu Jakubowskiej i Wajdy.

Iza Desperak – socjolożka z Bałut.

IZA 
DESPERAK

Podczas pierwszej tury konsultacji dotyczących 
nazewnictwa ulic, alei i placów w NCŁ, Kolektyw 
Kobiety z nad Łódki zaproponował nazwanie ulic 
nazwiskami kobiet, m.in. Wandy Jakubowskiej 
i Agnieszki Osieckiej. W drugiej fazie konsultacji 
łodzianie i łodzianki będą mogli w głosowaniu 
zdecydować, które nazwiska kobiet znajdą się 
na tablicach z nazwami ulic, alei i placów.

OKŁADKA KSIĄŻKI MONIKI TALARCZYK-GUBAŁY „WANDA JAKUBOWSKA. OD NOWA”, 
WYDAWNICTWO KRYTYKA POLITYCZNA
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Nowe Centrum Złudzeń
Teraz nie mam nawet gwarancji, czy przy nowym Dworcu Fabrycznym znajdę jakiekolwiek  
miejsce, w którym będzie mnie stać na kawę i kanapkę, nie mówiąc już o ciepłym posiłku.  
Wszak Dworzec ma być częścią Nowego Centrum Złudzeń, tfu, przepraszam, Nowego Centrum 
Łodzi, które, sądząc z wypowiedzi decydentów miejskich, będzie odpowiednio lśniące,  
odpowiednio wystawne, odpowiednio luksusowe.

Do Off-Piotrkowskiej włazi re-
mont. Charakterystyczne indu-
strialne przestrzenie być może 
niedługo zmienią się w wypuco-
waną wydmuszkę pod wynajem 
dla wielkiego biznesu. Ludzie pła-
czą nad Offem, a mnie się przypo-
mina Chinatown. Było ono dość 
paskudne, ale tęsknię za nim. Nie 
znaczy to, że chciałabym, żeby 
trwało w tamtej formie czy żeby 
teraz powróciło. Ale z rozrzewnie-
niem wspominam pomysł pewne-
go związanego z Łodzią holender-
skiego architekta, aby utworzyć 
wędrowne Chinatown, wchodzą-
ce w miejsca po wyburzeniach za-
miast „dziadoparkingów”. Zespół 
małych, ładnych budek z jedze-
niem, na które stać każdego prze-
chodnia. W przypadku nowej in-
westycji takie Chinatown można 
by przeprowadzać na kolejne pu-
ste place, przecież wciąż ich dużo 
w centrum. Tylko że takich pomy-
słów się dzisiaj nie realizuje, aspi-
racje znacznie wzrosły.

Bar Bonanza był jeszcze pa-
skudniejszy niż Chinatown, ale 
to tam spędzałam senne minuty 
w oczekiwaniu na mój nocny au-
tobus na Pomorze, gdy jechałam 
odwiedzić rodzinę. Teraz nie mam 
nawet gwarancji, czy przy nowym 
Dworcu Fabrycznym znajdę ja-
kiekolwiek miejsce, w którym bę-
dzie mnie stać na kawę i kanapkę, 
nie mówiąc już o ciepłym posił-
ku. Wszak Dworzec ma być czę-
ścią Nowego Centrum Złudzeń, 
tfu, przepraszam, Nowego Cen-
trum Łodzi, które, sądząc z wy-
powiedzi decydentów miejskich, 
będzie odpowiednio lśniące, odpo-
wiednio wystawne, odpowiednio 
luksusowe. Choć staram się dużo 
uśmiechać i regularnie czyścić 
buty, nie wiem, czy z moim niere-
gularnym zarobkiem, czasem na 
poziomie minimum socjalnego, 
będę mogła stanowić żywy odpo-
wiednik dla świetlistych postaci, 
które zwykle oglądamy na wizu-
alizacjach tej inwestycji.

Jakby tych obaw było mało, 
przed wakacjami pojawiły się pro-
pozycje nazw nowych ulic i arterii 
w NCŁ. Z powodu braku jakichkol-
wiek wcześniejszych konsultacji 
oraz dużego nasycenia nazwiska-
mi fabrykantów na metr kwadra-
towy – wzbudziły niemało emocji.

Staram się, żeby symbolicz-
ne wojny o nazwy rond, placów 
i alei nie odwracały mojej uwagi 
od dużo „grubszych” problemów 
(jak na przykład tego, że Fabrycz-
ny będzie sporo droższy niż plano-
wano lub że wkrótce może wytną 
nam kilkaset drzew na Zdrowiu, 
żeby sprowadzić 12 indyjskich 
słoni). Jednak kiedy wyobrażam 
sobie, jak będę tamtędy taszczyć 
siaty (NCŁ będzie dla mnie świet-
nym skrótem do domu) z tą moją 
po taniości zdobytą kapustą i kar-
toflami, to mnie pusty śmiech 
ogarnia – wyobrażam sobie, że 
z alei Poznańskich skręcę w ale-

ję Scheiblerów, rzucę wzrokiem 
w stronę ulic i pasaży Schweiker-
tów, Herzów, Kunitzerów i innych 
takich, a potem podążę naprzód 
wzdłuż skweru Ziemi Obiecanej. 
Może czasem jakiś ziemniak mi 
wypadnie i stoczy się aleją Gey-
erów i Grohmanów w stronę uli-
cy Tuwima – ten by się zapewne 
z całej tej nazewniczej imprezy 
po swojemu uśmiał. Fabrykant 
fabrykanta fabrykantem poga-
nia. I nawet plac przed dworcem, 
zamiast być po prostu, po łódzku, 
na przykład Placem Fabrycznym, 
został Placem Fabrykantów.

Ale nie, chwila, przecież zapro-
jektowano tam tyle pasów jezd-

ni, że chodzenie skrótem pewnie 
nie będzie miało dla mnie sensu. 
Więc nie Ziemia Obiecana, a obie-
canki cacanki.

Skrawek ziemi, pokolejowe 
pole, które ma stać się nową 
dzielnicą – taki widok ujrzałam, 
kiedy dziesięć lat temu po raz 
pierwszy w życiu przyjechałam 
do Łodzi. Przez lata z mieszanką 
grozy i fascynacji obserwowałam 
przeskalowane plany na przeróż-
ne specjalne strefy sztuki i bramy 
miasta. Kiedy w 2011 roku obec-
ne władze w poprzedniej kaden-
cji, zdecydowały się pod wpływem 
społecznych nacisków zmienić 

nierealną wizję „najszybciej roz-
wijającej się metropolii środko-
wo-wschodniej Europy” na wi-
zję miasta zrównoważonego (oby 
również psychicznie!), zatliła się 
we mnie nadzieja, że Centrum 
jeszcze może być dla nas na co 
dzień, a nie tylko od święta. Dla 
nas, przeciętniaków, tych, którzy 
niekoniecznie są żwawi, zasobni 
i świetliści jak ludzie z wizualiza-
cji, nas, których nie stać na dewe-
loperskie mieszkania i kawę za 12 
złotych. Kilka lat temu odbywały 
się konsultacje na temat przyszło-
ści tego terenu. Jacyś mieszkańcy 
zgłosili, że super byłoby tam umie-
ścić publiczny basen, co jest zrozu-

miałe, bo w śródmieściu niewie-
le tego typu infrastruktury. Czy 
zobaczyliśmy taki pomysł w ja-
kichkolwiek planach na NCŁ? Nie 
przypominam sobie. Proszę mnie 
oświecić, jeżeli coś mi umknę-
ło. Tworzenie nowego kawałka 
miasta wciąż rozbudza aspira-
cje i rozpala ego, co widać na in-
spirującej stronie internetowej 
www.ncl.uml.lodz – zagranicz-
ni goście przemykający między 
fabrykanckimi placami, oglą-
dający instalacje na Expo 2020. 
Metal i szkło. I dużo betonu. Sil-
ne centrum. Nowy dworzec. Lu-
dzie z pasją.

Ostatecznie garstka radnych 
miejskich złożyła wniosek o kon-
sultacje nazw w NCŁ. Posypały 
się pomysły. Kolektyw Kobiety 
znad Łódki słusznie przypomi-
na, że mamy nieproporcjonalnie 
mało patronek (plac Włókniarek 
Łódzkich po trzyletnich wędrów-
kach wyląduje prawdopodobnie 
na rynku Manufaktury, a szko-
da, bo byłby idealny w Centrum). 
Propozycje zgłaszało środowisko 
filmowe, zwracając uwagę na 
obecność Narodowego Centrum 
Kultury Filmowej. Padały nazwi-
ska wybitnych łodzian i łodzia-
nek, twórczyń i uczonych z dużo 
bliższych nam czasów rozwoju 

Łodzi niż XIX-wieczni fabrykan-
ci. Wielu z tych pomysłów przy-
klaskuję, ale – może dlatego że 
nie mam pamięci do nazwisk, 
a może dlatego, że męczy mnie 
już wieczne lustrowanie biografii 
martwych patronów i patronek 
oraz cały ten koncert życzeń z po-
lityką historyczną w tle – powta-
rzam wysuwaną już latem pro-
pozycję: Poproszę ulicę Indian 
Amerykańskich, bo ich przesie-
dlanie i wyżynanie umożliwiło 
powstanie plantacyjnego króle-
stwa bawełny w Stanach Zjedno-
czonych, co z kolei przyczyniło 
się do rozwoju przemysłu baweł-
nianego na całym świecie, w tym 
w Łodzi. Z tego samego powodu 
przydałaby się ulica Niewolnicza, 
przecinająca Robotniczą i aleję 
Włókniarek. Obok może być bar-
dziej aktualna ulica Monterów 
AGD i Pracowników Sezonowych. 
Patrząc w przyszłość, zaproponuj-
my ulice Matek Bez Emerytury 
i Prekariatu Polskiego (ta byłaby 
najbardziej moja). Bardzo marzy 
mi się też ulica Puszczy Łódzkiej. 
To ładnie upamiętniłoby wycina-
nie jej resztek.

Kpię oczywiście, ale sprawa nie 
jest śmieszna. Na poważnie wzię-
łam udział w konsultacjach na te-
mat nazewnictwa ulic NCŁ i na 
poważnie pytam: Czy bez wzglę-
du na te nazwy będzie NCŁ cho-
ciaż trochę dla mnie, łódzkiej 
prekariuszki? Czy będzie dla 
emerytowanych włókniarek 
z ich dziadowskimi emerytura-
mi i częstymi problemami z po-
ruszaniem się? Czy dla sąsiadów 
z trójką dzieci, co mieszkają nade 
mną też? Dla kogo będzie Nowe 
Centrum Łodzi?

***

Pierwszy etap konsultacji nazw 
dla NCŁ – zgłaszanie propozycji – 
trwał do 24 października. Elektro-
niczne głosowanie nad propozy-
cjami trwa od 27 października do 
16 listopada. Więcej informacji na 
stronie UMŁ w zakładce „konsul-
tacje społeczne”.

Marta Madejska – łodzianka 
z wyboru, związana m.in. 
ze Stowarzyszeniem Topografie 
i Fundacją Miejski Kolektyw. Pisze 
książkę o łódzkich włókniarkach.

WIZUALIZACJA NOWEGO CENTRUM ŁODZI. ŹRÓDŁO: INFORMACJA PRASOWA Z MAJA 2015 R. DELOITTE, WWW2.DELOITTE.COM

MARTA 
MADEJSKA
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Dokąd zmierzasz  
budżecie obywatelski?
Kolejne, ograniczające zasady budżetu udowadniają jedynie, że Urząd Miasta Łodzi nie ufa wcale mieszkańcom  
i mieszkankom – cała idea budżetu chwieje się i sypie w posadach. Nadal próbując dostosować budżet obywatelski  
do nikłej liczby prawdziwych „obywateli”, możemy dojść do skrajnego i absurdalnego wniosku: największą bolączką  
całej procedury jest współdecydowanie mieszkańców i mieszkanek, bo to oni wszyscy stwarzają problemy. 

Zakończyła się właśnie kolejna, 
czwarta już edycja budżetu oby-
watelskiego w Łodzi. Budżet co 
roku się zmienia, w każdej kolej-
nej edycji pojawiają się nowe za-
sady, które mają mieć pozytywny 
wpływ na jego wyniki i które po-
winny rozwiązywać pojawiające 
się problemy. Dlaczego zatem cią-
gle mówimy o zbyt dużej liczbie 
instytucji i placówek miejskich 
wygrywających w głosowaniu, 
dlaczego znowu problemem jest 

„szczelność” głosowania i sięgają-
ca 10% liczba nieważnych głosów? 
Oczywiście, możemy wypominać 
nieuczciwość szkołom, przychod-
niom i im podobnym placówkom. 
Możemy zarzucać wykorzysty-
wanie cudzych danych osobo-
wych i głosowanie za kogoś, po-
wodujące nieważność głosów, tym 
złym ludziom, którzy egoistycznie 
chcą pieniędzy na swoje projek-
ty. Trzeba nadal rozmawiać o ko-
lejnych zmianach w procedurze: 
o lepszym zabezpieczeniu głoso-
wania przez wyeliminowanie jego 
papierowej wersji, o wyłączeniu 
jednostek edukacyjnych z bu-
dżetu obywatelskiego (najlepiej 
w ogóle), o wprowadzeniu dodat-
kowo głosowania negatywnego. 
Najgorsze jest to, że dys-
kutujemy o tym już po raz 
czwarty. Znów pojawiają 
się pomysły, by procedurę 
budżetu obywatelskiego 
zmieniać, uczynić ją jesz-
cze bardziej restrykcyj-
ną. Jak dotąd nic z tego 
nie wynikło. Mieszkań-
cy i mieszkanki miasta 
zawsze znajdują sposób, 
by ominąć reguły i „grać 
na siebie”. Budżet obywa-
telski trzeba zmieniać – 
bez wątpienia. Nie jest to proce-
dura, którą można opracować raz 
i korzystać z niej po wsze czasy. 
Czemu? Ponieważ zmieniają się 
realia społeczne, oczekiwania, po-
trzeby mieszkańców, poziom ich 
obywatelskiej świadomości, moż-
liwości finansowe samego miasta. 
Zgłaszane są inne projekty i inne 
miejsca potrzebują dofinansowa-

nia. Naturalnie, zmiany w budże-
cie powinny także naprawiać błę-
dy i minimalizować nadużycia. 
Pytanie brzmi: czy rzeczywiście 
kłopoty łódzkiego budżetu są wy-
nikiem złej procedury? Wydaje 
się, że niekoniecznie.

Partycypować, czyli co?

Wrócę na chwilę do początku 
idei budżetu obywatelskiego. To 
proces, w którym mieszkańcy 
i mieszkanki mogą współdecy-
dować o wykorzystaniu pewnej 
puli środków z budżetu miasta. 
Taki demokratyczny proces wy-
boru najważniejszych dla danej 
wspólnoty projektów powinien 
opierać się na dyskusji i zaanga-
żowaniu mieszkańców. Znaczenie 
budżetu obywatelskiego dla danej 
społeczności można postrzegać 
w dwójnasób: może być dodatko-
wym narzędziem rozwijającym 
demokrację w mieście czy w re-
gionie, może także być narzędziem 
nauki demokracji dla społeczno-
ści, które dopiero ją odkrywają. 
W pierwszym przypadku, budże-
ty partycypacyjne pozwalają na 
dodatkowe wzmocnienie głosu 
mieszkańców i mieszkanek – pod 

warunkiem, że pozwala im na to 
wypracowana świadomość oby-
watelska i zaangażowanie w ży-
cie miasta. W drugim przypadku 
natomiast, budżet obywatelski do-
skonale wręcz uczy, że warto się 
angażować i współdecydować, że 
głos pojedynczych osób ma prze-
łożenie na jakość życia w mieście, 
i wreszcie, że świadome działa-

nie na rzecz swojej wspólnoty po-
zwala na poprawienie komfortu 
życia, budowanie więzi i wzmoc-
nienie lokalnego poczucia przy-
należności. To wymaga jednak 
wielu działań edukacyjnych i in-
formacyjnych toczących się rów-
nocześnie z procedurami budżetu 
obywatelskiego. Tylko tak moż-
na naprawdę wyjaśnić, o co cho-
dzi i jak to powinno działać. Gdy 
przyjrzeć się, jak budżet obywa-
telski został wprowadzony w Ło-
dzi i jakie zmiany są w nim do-
konywane, można by pomyśleć, 
że społeczeństwo naszego miasta 

ma najwyższe wskaźniki 
postaw obywatelskich na 
świecie. Jeszcze trzy lata 
temu socjologiczne bada-
nia wskazywały, że Łódź 
jest pod tym względem na 
szarym końcu listy miast 
w Polsce, o krajach Euro-
py Zachodniej nie wspo-
minając. Czwarta edycja, 
po raz kolejny pokazuje 
efekty tego przeszacowa-
nia – ilość projektów in-
stytucjonalnych jest przy-

tłaczająca, ilość nadużyć przy 
głosowaniu jest olbrzymia. Na-
tomiast, jeżeli spojrzeć na staty-
styki projektów stricte obywatel-
skich, to jest ich właściwie garstka. 
Żadna z tych kwestii nie jest jed-
nak tak naprawdę problemem. Jest 
skutkiem. Efektem braku działań 
edukacyjnych, informacyjnych, 
szeroko zakrojonych kampanii 

wspierających rozwój demokracji 
uczestniczącej odwołujących się 
do samego budżetu. Krótko mó-
wiąc, budżet obywatelski w tej 
chwili jest dla jego organizato-
rów celem samym w sobie. Mia-
sto zmienia procedurę z każdym 
rokiem tak, by eliminować doraź-
ne kłopoty i zwiększać frekwen-
cję, zarówno na poziomie składa-
nia wniosków, jak i głosowania. 
A to w końcu pęknie, rozsypie się – 
w ten sposób problemów nie da 
się rozwiązać. Frekwencja nie bę-
dzie wzrastać w nieskończoność, 
zwłaszcza przy coraz liczniejszych 
głosach krytyki. Albo zaczniemy 
uczyć mieszkańców i mieszkanki 
Łodzi, w  jaki sposób wykorzy-
stywać budżet obywatelski i jak 
działać na rzecz wspólnoty, albo 
przyznajmy otwarcie: budżet oby-
watelski to zwykłe narzędzie PR-
-owe miasta zorientowane na ład-
ny wygląd wykresów i słupków 
związanych z zaangażowaniem 
łodzian i łodzianek w życie miasta.

Ilość – nowa jakość?

Na infografikach i w materia-
łach promocyjnych budżet oby-
watelski w Łodzi wygląda impo-
nująco – ponad 1600 zgłoszonych 
propozycji zadań, około 170 tysię-
cy głosujących w ostatnim etapie. 
Takie statystyki rzeczywiście dają 
miastu czołową pozycję w Pol-
sce. Spróbujmy jednak zastano-
wić się, skąd te budzące podziw 

liczby. W tym roku formularz 
zgłoszeniowy został uproszczo-
ny. Oficjalnie po to, by zaintere-
sowanym jeszcze bardziej ułatwić 
składanie propozycji – opis pomy-
słu ograniczono do sześćdziesię-
ciu słów, znikła z formularza in-
formacja o możliwości dodania 
załączników dodatkowo opisują-
cych projekt. Faktycznie było zde-
cydowanie łatwiej – propozycja 
zadania nie wymagała praktycz-
nie żadnego zaangażowania ze 
strony autora bądź autorki. Dla 
tych, którzy chcieli przygotować 
swój projekt rzetelnie, formu-
larz stał się powodem frustracji. 
Zmiany w nim były zdecydowa-
nie dobrym posunięciem, jeżeli 
ocenimy budżet obywatelski na 
podstawie słupków i wykresów 
i uznamy go za narzędzie PR-o-
we miasta. A jaki to miało wpływ 
na wspomnianą wcześniej dysku-
sję obywatelską i zaangażowanie 
mieszkańców i mieszkanek w ży-
cie Łodzi? Napisanie 60 słów to 
żaden problem, żaden wysiłek – 
projekt można było przygotować 
w 15 minut. I natychmiast o nim 
zapomnieć. To przykre, bo budżet 
obywatelski powinien rozwijać 
i stymulować obywatelskie zaan-
gażowanie – więcej pracy nad po-
mysłem, pełniejsze opracowanie 
i przemyślenie, poprawiłoby jego 
jakość, co więcej, budowałoby od-
powiedzialność za zgłoszoną ini-
cjatywę i przywiązanie do niej. We 
wcześniejszych latach projektów 
było mniej, były jednak lepsze ja-
kościowo – zawierały wizualiza-
cje, plany, opinie i zdjęcia. Auto-
rom, którzy włożyli wysiłek w ich 
przygotowanie, naprawdę na nich 
zależało. W tym roku zadania sta-
ły się bardziej bezosobowe. Dodat-
kowym powodem zwiększenia 
frekwencji i jednocześnie obni-
żenia jakości projektów był ma-
raton pisania zadań do budżetu 
obywatelskiego w łódzkim Pla-
netarium. Napisz wniosek – do-
staniesz bilet na pokaz to świetny 
pomysł, tylko nie do końca cho-
dziło o to, by na szybko napisać 
cokolwiek i popatrzeć na gwiaz-

PRZEMEK 
GÓRSKI

Na infografikach i w materiałach 
promocyjnych budżet obywatelski 
w Łodzi wygląda imponująco – 
ponad 1600 zgłoszonych propozycji 
zadań, około 170 tysięcy głosujących 
w ostatnim etapie. Takie statystyki 
rzeczywiście dają miastu czołową 
pozycję w Polsce. Spróbujmy jednak 
zastanowić się, skąd te budzące 
podziw liczby.

RYS. MARTA POKORSKA-JUREK
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dy. Skrócony formularz oraz na-
groda za jego wypełnienie, to dzia-
łania obliczone na zwiększenie 
ilości propozycji zadań. W pierw-
szym etapie kampania informa-
cyjna została ograniczona do mi-
nimum, a jej promocja właściwie 
nie zaistniała. Nie było to zresz-
tą potrzebne – urzędnicy znaleźli 
sposób, by poradzić sobie także 
z najtrudniejszą dla wnioskodaw-
cy częścią projektu – kosztorysem. 
Napisz swój pomysł – urzędnicy po-
mogą Ci przygotować formularz – 
tak brzmiała informacja na stro-
nach facebookowych związanych 
z budżetem. Zgłoszono około stu 
pomysłów. Po powierzchownej 
weryfikacji ich wykonalności pro-
wadzonej przez Biuro ds. Party-
cypacji Społecznej, organizacja 
pozarządowa odpowiedzialna za 
kampanię edukacyjną miała za 
zadanie opracowanie praktycznie 
całego formularza. Mieszkańcy 
i mieszkanki otrzymywali wypeł-
nione kosztorysy i opisy meryto-
ryczne. Oczywiście, mogli sperso-
nalizować swoje projekty. Jedyne 
co tak naprawdę musieli zrobić, to 
dołączyć listę piętnastu podpisów.

Edukacja? A po co to komu?

Podobnie jak w poprzednich la-
tach Urząd Miasta Łodzi ogłosił 
konkurs dla organizacji pozarzą-
dowych na przygotowanie kam-
panii informacyjnej i edukacyjnej. 
Wysokość środków przeznaczo-
nych na te działania wyniosła „aż” 
36 tysięcy złotych. Dla porówna-
nia, kampania pierwszej edycji 
budżetu obywatelskiego koszto-
wała 200 tysięcy. Wszystko od-
było się tak jak w poprzednich 
latach – organizacja zapewniła 
punkt konsultacyjny, „mobilne 
godziny doradcze” (spotkania in-
formacyjne i usługi doradcze „na 
życzenie”) oraz spotkania w for-

mie maratonów pisania zadań. 
Przez dwa tygodnie funkcjono-
wania usług doradczych, na te-
lefon konsultacyjny zadzwoniło 
mniej więcej pięć osób. Tyle samo 
odwiedziło punkt konsultacyjny 
osobiście. Dlaczego? Za promocję 
kampanii odpowiedzialne było 
miasto – w żadnym materiale 
informacyjnym i promocyjnym 
nie pojawił się numer telefonu 
konsultantów. Numer, który był 
umieszczany na plakatach, łączył 
natomiast z centralą telefoniczną 
Urzędu Miasta Łodzi dzięki czemu 
oczywiście można było dotrzeć do 
właściwej komórki merytorycznej, 
wymagało to jednak sporo cierpli-
wości i zaangażowania. Podobnie 
było w przypadku maratonów pi-
sania wniosków – informacja na 
ich temat właściwie nie pojawiła 
się w oficjalnych komunikatach 
miasta. Poza jednym – marato-
nem pisania zadań w Planetarium, 
o którym informowano kilka-
krotnie na konferencjach praso-
wych oraz za pośrednictwem me-
diów społecznościowych. Trudno 
oprzeć się wrażeniu, że jakakol-
wiek kampania informacyjna 
i edukacyjna, dotycząca budże-
tu obywatelskiego i jego pierwsze-
go etapu, nie była miastu potrzeb-
na. Działania zostały zrealizowane 
zgodnie z przedstawioną ofer-
tą, mało kto jednak je zauważył 
i wziął w nich udział. Ponownie 
odniosę się do idei budżetu oby-
watelskiego oraz aktualnych dys-
kusji o nim: w jaki sposób miesz-
kańcy i mieszkanki Łodzi mogą 
rozwijać swoje zainteresowanie 
budżetem obywatelskim, a po-
średnio uczyć się współdecydowa-
nia o mieście i aktywnych postaw 
obywatelskich, skoro żadna infor-
macja na ten temat do nich nie 
dociera? Przekaz, który towarzy-
szy budżetowi obywatelskiemu na 
poziomie materiałów promocyj-

nych, jest prosty: złóż propozycję, 
popraw swoje miasto. Budżet nie-
stety tak nie działa. Taki sposób 
komunikacji, zamiast współdecy-
dowania, sugeruje relację na po-
ziomie urzędnik-petent: powiedz 
nam, czego potrzebujesz, my zoba-
czymy, co da się zrobić. Gdzie prze-
strzeń na wspólne i wspólnotowe 
działanie? Co więcej, ten mecha-
nizm stawia autorów i autorki za-
dań w roli swoich konkurentów 
w grze o pieniądze, nie w roli ak-
tywistów zaangażowanych we 
wspólne działanie na rzecz swo-
jego otoczenia. To nie wszystko. 
Brak edukacji widoczny jest tak-
że w jeszcze jednym miejscu: ja-
kim sposobem szkoły są w stanie 
składać kolejne projekty do bu-
dżetu obywatelskiego, gdy projek-
tów uczniowskich, poza kilkoma 
wyjątkami, praktycznie nie ma? 
Rozwinięta edukacja obywatel-
ska na poziomie szkół pozwoliłaby 
wziąć udział uczniom i uczenni-
com w tym przedsięwzięciu bar-
dziej świadomie. Przecież budżet 
jest także kierowany do nich. Tym-
czasem coś poszło nie tak – na-
uczyciele, którzy przychodzą na 
spotkania informacyjne, nie prze-
kazują wiedzy dalej. Uczniowie 
nie składają swoich wniosków, bo 
w wielu przypadkach nie są na-
wet świadomi, że mogą to zrobić. 
Wiedzą natomiast, że otrzymają 
dobrą ocenę, jeśli zdobędą głosy 
na swoją szkołę. To poważna spra-
wa wynikająca z braku edukacji. 
Uczeń, który zbiera podpisy i dane 
osobowe pod projektem zgłoszo-
nym przez szkołę, działa de facto 
niezgodnie z prawem – pesel, imię 
i nazwisko, adres zamieszkania, 
to przecież dane wrażliwe. Z dru-
giej strony, osoby, które zgadzają 
się podpisać kartę do głosowania 
na ulicy, nieświadomie udzielają 
tych danych osobom trzecim, co 
także nie powinno mieć miejsca. 

Dlaczego to robią? Po pierwsze, 
nie wiedzą, że danych wrażliwych 
nie należy podawać, po drugie, nie 
znając idei budżetu obywatelskie-
go, chcą pomóc dzieciakom. To 
taka pozorna obywatelska po-
stawa – pomagam szkole, więc ro-
bię przecież dobrze. Edukacja jest 
w tym przypadku kluczem, by ro-
bić lepiej.

Nie tędy droga – wracajmy

Żadna zmiana w procedurze bu-
dżetu obywatelskiego nie jest 
w stanie wyeliminować projek-
tów szkolnych, nieważnych gło-
sów i wszelkich innych działań, 
mających negatywny wpływ na 
ocenę inicjatywy. To całkiem pro-
ste – budżet opiera się na zaufaniu, 
bazuje na zaangażowaniu miesz-
kańców i mieszkanek, i założeniu, 
że Ci korzystają z niego w dobrej 
wierze i na rzecz wspólnoty. Kolej-
ne, ograniczające zasady budże-
tu udowadniają jedynie, że Urząd 
Miasta Łodzi nie ufa wcale miesz-
kańcom i mieszkankom – cała 
idea budżetu chwieje się i sypie 
w posadach. Nadal próbując do-
stosować budżet obywatelski do 
nikłej liczby prawdziwych „oby-
wateli”, możemy dojść do skraj-
nego i absurdalnego wniosku: 
największą bolączką całej pro-
cedury jest współdecydowanie 
mieszkańców i mieszkanek, bo to 
oni wszyscy stwarzają problemy. 
Co zrobić? Jeżeli uczniowie będą 
mieli świadomość, że sami mogą 
złożyć swoją propozycję i nie da-
dzą się wykorzystywać nauczy-
cielom, sami być może zabiorą 
się do pracy, zaczną ze sobą roz-
mawiać i tworzyć zadania. Jeżeli 
wyjaśnimy mieszkańcom i miesz-
kankom, czym jest budżet i dla-
czego swoich danych osobowych 
nie należy lekkomyślnie przeka-
zywać komukolwiek, każdy zasta-

nowi się dwukrotnie, nim pod-
pisze otrzymaną na ulicy kartę. 
Chcąc zagłosować świadomie, naj-
pierw zapozna się z projektami. 
Dopiero potem osobiście zagło-
suje. Jeżeli budżet przestanie sta-
wiać mieszkańców i mieszkanki 
w roli swoich konkurentów, a oni 
sami zrozumieją, że partycypa-
cja jest działaniem wspólnym na 
rzecz całej społeczności, pojawi 
się więcej grup inicjatywnych, 
a więc więcej projektów praw-
dziwie obywatelskich. Być może 
warto także pomyśleć o dodatko-
wych spotkaniach w ramach bu-
dżetu obywatelskiego – miejscu, 
w którym lokalne wspólnoty będą 
mogły wybrać te projekty, które 
są dla nich najważniejsze i pod-
dać je pod głosowanie. Może nale-
żałoby zmienić sposób składania 
zadań? Czy formularze nie powin-
ny być trudniejsze, a ich ilość na 
jednego mieszkańca ograniczo-
na? Spowodowałoby to naturalnie 
spadek frekwencji, ale przy jed-
noczesnym wzroście jakości pro-
jektów i rozwoju dialogu między 
mieszkańcami. A przecież to roz-
mowa jest podstawą współdecydo-
wania, przecież właśnie wspólne 
zadania rozwijają nasze zaangażo-
wanie w życie miasta i przywiąza-
nie do niego. Sprawiają, że razem 
dbamy o jakość życia w nim. Sta-
tystycznie Łódź osiągnęła w bu-
dżecie obywatelskim wyżyny. Być 
może warto zmienić ten ilościowy 
PR? Wystarczy ogłosić, że teraz 
łódzki budżet obywatelski będzie 
pierwszym w Polsce, który rezy-
gnuje z ilości i stawia na jakość.

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

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA OSÓB STARSZYCH 
Polska jest krajem o wciąż małej, 
w stosunku do średniej europej-
skiej, partycypacji obywateli w ży-
ciu społecznym, procesach decy-
zyjnych i kształtowaniu polityki 
publicznej. Dotyczy to zwłaszcza 
pokolenia 60+. Tymczasem ak-
tywne wpływanie na przestrzeń 
publiczną i umiejętność jej dosto-
sowywania do własnych potrzeb 
i oczekiwań są bardzo ważne dla 
zdrowia, jakości życia, niezależ-
ności i poczucia bezpieczeństwa 
osób starszych. 

Europejskie Centrum Edukacji 
Społecznej realizuje projekt „Na-
sza Przyjazna Przestrzeń. Senio-
rzy Decydują”. W projekcie bie-

rze udział 12 grup osób w wieku 
60+ z regionu łódzkiego. W cza-
sie 5 spotkań uczestnicy pozna-
ją zasady działania budżetu oby-
watelskiego, inicjatywy lokalnej, 
dowiadują się, czym jest rada se-
niorów i dlaczego ważne jest, by 
brać udział w konsultacjach spo-
łecznych. Uczą się o aktywności 
obywatelskiej, poznają narzędzia, 
rozmawiają o swoich potrzebach 
w przestrzeni publicznej. W każ-
dej grupie organizujemy też mi-
ni-spacer badawczy, po którym 
powstaje lokalna lista potrzeb: 
Łodzianie w wieku 60+ wska-
zują, jak mało jest ławek w prze-
strzeni miejskiej, ubolewają nad 

brakiem na osiedlach niedrogich 
miejsc spotkań, a także miejsc, 
gdzie można zjeść domowy obiad. 
Zwracają uwagę na sygnalizację 
świetlną, która czasem jest zupeł-
nie nieprzystosowana do potrzeb 
osób starszych (np. zielone świa-
tło świeci się zbyt krótko), mó-
wią o rowerzystach jeżdżących 
po chodnikach i stwarzających 
zagrożenie. 

Realizacja projektu pokazu-
je nam, że ofertą dla seniorów 
nie musi być wycieczka do te-
atru, warsztat rękodzielniczy czy 
udział w przedstawieniu przywie-
zionym z innego miasta. Osoby 
60+ często sprawne, samodziel-

ne i aktywne chętnie zaangażują 
się w wolontariat, przy wsparciu 
same wymyślą projekt do budże-
tu obywatelskiego czy poszukają 
środków na lokalny projekt. 

Więcej o projekcie na www.eces.pl 
Infografiki obywatelskie dostępne 
na www.opus.org.pl 

Europejskie Centrum  
Edukacji Społecznej
pl. Wolności 2, 91-415 Łódź  
tel/fax (42) 231-31-01
e-mail:eces@eces.pl

Artykuł sponsorowany w ramach projektu „Nasza Przyjazna Przestrzeń. 
Seniorzy Decydują” współfinansowanego przez MRPiPS w ramach Rządo-
wego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014 – 2020. 
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Porwać za sobą tłum
W momencie wsparcia wybranej akcji, tłum dokonuje aktu zawierzenia. Wspiera inicjatywę,  
pomysł, przedsięwzięcie, które uważa za ciekawe, ważne, potrzebne. Wierzymy w to, że właśnie  
cyfrowy tłum będzie zmieniał gospodarkę, kulturę, politykę – z Marcinem Giełzakiem  
z Fundacji WE the CROWD rozmawiała Anna Jurek.

Anna Jurek: Coraz większą po-
pularność w Internecie zysku-
ją akcje zbierania funduszy na 
realizację różnych pomysłów: 
wydanie płyty lub książki, zor-
ganizowanie wystawy fotogra-
ficznej czy podróż do egzotyczne-
go miejsca. Ludzie opisują swój 
pomysł i zachęcają do jego wspar-
cia, oferując w zamian nagrody. 
Proces pozyskiwania funduszy 
w ten sposób określa się słowem 

„crowdfunding”. Jesteś specjali-
stą w tej dziedzinie. Opowiedz 
o tym zjawisku.
Marcin Giełzak: W pewnym sen-
sie łatwiej zdefiniować to zjawi-
sko, gdy pokażemy, czym nie jest. 
Crowdfunding nie jest zbiórką pu-
bliczną, bezzwrotnym kredytem 
czy żebraniem. To raczej wymia-
na wartości. Oddolna i cyfrowa 
metoda finansowania polegająca 
na tym, że ludzie głosują swoimi 
pieniędzmi na te projekty, z któ-
rymi się utożsamiają. W zamian 
otrzymują nagrodę, proporcjo-
nalnie do wkładu finansowego. 
Na przykład, zbieram pieniądze 
na książkę o tematyce, której nie 
ma na rynku. Mam bardzo kon-
kretne wyobrażenie o niej i nie 
chcę iść na kompromisy z wy-
dawnictwem, które wprowadzi-
łoby liczne zmiany do jej treści 
i wyglądu. Chcę się z niej rozliczyć 
przed publicznością. Chcę się do-
wiedzieć, czy czytelnikom się ona 
podoba i to ich proszę o wsparcie. 
Pokazuję prototyp książki, opi-
suję kosztorys jej wydania, pro-
ponuję nagrody, które dostaną 
osoby wspierające mój pomysł. 
Jeśli ktoś wpłaci 50 zł dostanie eg-
zemplarz książki. Jeśli 150 zł do-
stanie wersję limitowaną. Jeśli 
ktoś wesprze projekt kwotą 500 
zł, otrzyma notatnik, w którym tę 
książkę pisałem. Każda taka kam-
pania odbywa się na jednej z plat-
form crowdfundingowych. Są to 
najczęściej Polak Potrafi i Wspie-
ram.to, a akcja zazwyczaj trwa 30 

dni. Jeśli zbiorę sumę, którą za-
łożyłem, rusza proces wydania 
książki – właśnie dzięki wspar-
ciu cyfrowego tłumu.

Czyli Ty i ja, ale też nasi czytel-
nicy, jesteśmy częścią tłumu cy-
frowego.
MG: Jak najbardziej. W momen-
cie wsparcia wybranej akcji 
tłum dokonuje aktu zawierze-
nia. Wspiera inicjatywę, pomysł, 
przedsięwzięcie, które uważa za 
ciekawe, ważne, potrzebne. Wie-
rzymy w to, że właśnie cyfrowy 
tłum będzie zmieniał gospodarkę, 
kulturę, politykę. Już teraz w ten 

sposób finansowane są start-up’y 
[przedsiębiorstwo lub tymczaso-
wa organizacja stworzona w celu 
poszukiwania modelu bizneso-
wego, który gwarantowałby jej 
rozwój – przyp. red.]. Na tej zasa-
dzie redagowana jest nowa kon-
stytucja Islandii. BMW i Fiat ra-
zem z internautami projektują 
swoje samochody.

Tłum cyfrowy, podobnie jak 
ten realny, jest rzeszą ludzi, zło-
żoną z bardzo różnych jednostek 
w szerokim ujęciu demograficz-
nym, różniących się zaintere-
sowaniami, poglądami, stylem 
życia. Bliski jest mi cytat z Car-

la Sandburga: Jestem tłumem, je-
stem masą, motłochem. Wszystko 
wielkie, czego dokonano w histo-
rii, dokonano dzięki mnie – te sło-
wa pokazują znaczenie i wpływ 
tłumu na procesy społeczne i hi-
storyczne. Jeśli chcemy realnej 
zmiany, potrzebujemy wielkiej 
liczby ludzi, których porwie na-
sza idea, a my powinniśmy ten 
tłum właściwie ukierunkować. 
To znaczy, np. uświadamiać, że 
słowa w sieci też ranią, pokazy-
wać jak kreatywnie wykorzysty-
wać Internet dla zaangażowania 
obywatelskiego, jak zbierać pod-
pisy pod e-petycją, co jest o wiele 
skuteczniejsze, niż zbieranie ich 
na Piotrkowskiej, jak realizować 
za pośrednictwem sieci ambitny 
projekt związany z kulturą.

Kiedy myślę o tłumie, widzę jed-
nocześnie społeczników, marke-
tingowców i polityków, którzy 

zastanawiają się nad tym, jak po-
rwać za sobą takie masy ludzi. 
Wy wiecie, jak to się robi?
MG: Nie należy stawiać sobie za 
cel porwanie tłumów. Trzeba do-
kładnie określić, co chcemy zrobić 
i dlaczego. Podam taki przykład: 
matka samotnie wychowująca 
dziecko ciężko zachorowała. Jej 
córka poczuła, że same sobie nie 
poradzą w tej sytuacji i potrzebu-
ją wsparcia. Poszła więc do są-
siadów i zachęciła ich do zorga-
nizowania targu na podwórku. 
Dochód z wypieków miał zostać 
przeznaczony na leczenie matki. 
Sąsiedzi informowali o tym wy-

darzeniu znajomych z kamieni-
cy i okolicznych domów. Tamci 
z kolei powiedzieli innym i infor-
macja o targu, ale przede wszyst-
kim o przyczynie zbiórki pienię-
dzy, dotarła do dużej liczby osób, 
które wsparły dziewczynkę i jej 
matkę. Zaczyna się od zmotywo-
wanej mniejszości, która ma do 
nas zaufanie i będzie wciągać do 
akcji kolejnych ludzi. Już nie tyl-
ko tych, którzy znają nas i nasze 
działania, ale także tych, którzy 
dopiero nas poznają i którym 
spodoba się to, co chcemy zrobić.

Dlaczego ludzie wspierają pro-
jekty, z którymi często nie mają 
nic wspólnego?
MG: Kiedy tworzy się kampanię 
crowdfundingową trzeba pobu-
dzać różne motywacje. Czasem 
będzie to nagroda, np. płyta ze-
społu, którego muzyka podoba 
mi się. Wpłacam określoną kwotę 

i dostaję ich płytę pocztą. Traktuję 
to w pewnym sensie jak sklep in-
ternetowy. Są ludzie, którzy będą 
utożsamiać się z celem jako ta-
kim, np. stworzeniem płyty na 
własnych zasadach, niezależnie 
od wytwórni, ale we współpracy 
ze słuchaczami – to Wy jesteście 
naszymi słuchaczami i wy wiecie 
najlepiej jak mamy grać. Taki akt 
buntu podoba się i ludzie chcą 
brać w nim udział. Czasem mo-
tywuje innowacyjny produkt. Kil-
ku młodych, niemieckich inży-
nierów stworzyło aparat, który 
robi zdjęcia w 360 stopni. Podrzu-
ca się go w powietrze jak piłkę, 

ANNA JUREK

MARCIN GIEŁZAK, FOT. ADAM BĘCZKOWSKI

Marcin Giełzak – współzałożyciel i członek zarządu 
Fundacji WE the CROWD oraz wiceprezes ShareHire, 
firmy przenoszącej rozwiązania społecznościowe 
w obszar rekrutacji, współautor książki „Crowdfunding. 
Zrealizuj swój pomysł ze wsparciem cyfrowego tłumu”.

www.wspieram.to/lodzkagazeta
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a urządzenie robi panoramicz-
ne zdjęcie. Wśród ludzi, którzy 
ich wsparli, na pewno znajdują 
się osoby, które powiedziały: Ja 
sfinansowałem ten aparat zanim 
trafił do sklepów. To ja byłem jed-
nym z pierwszych, który pomógł 
mu powstać. Każdy lubi być ojcem 
sukcesu, choćby jednym z wie-
lu. Ale jeśli ludzie widzą, że pro-
jekt może się nie udać, to nawet 
gdy podoba im się pomysł, nie po-
prą go. Mimo że nic nie ryzyku-
ją, bo w crowdfundingu jest za-
sada, że jeśli projekt się nie uda, 
po skończonej kampanii pienią-
dze wracają na konta wpłacają-
cych. Ludzie nie chcą brać udziału 
w nieudanych przedsięwzięciach. 
Jeśli projekt zebrał 96% fundu-
szy, a zostało jeszcze kilka dni 
do końca akcji, następuje skok 
wpłat i projekt może zdobyć po-
nad 100% zakładanej sumy mini-
malnej. Wiele osób, które wstrzy-
mały się z poparciem, biegną do 
komputera i wpłacają, żeby zna-
leźć się wśród tych, którzy brali 
udział w sukcesie.

Pamiętasz akcję, która była szcze-
gólnie spektakularna?
MG: Bardzo lubię przykład kam-
panii „Space is more”. Ekipa stu-
dencka z Politechniki Wrocław-
skiej wzięła udział w konkursie 
NASA na projekt wahadłow-
ca, który miał polecieć na Mar-
sa. Jako jedyna reprezentowała 
nasz kraj i została finalistą kon-
kursu. Studenci potrzebowali 
funduszy na bilety lotnicze do 
Stanów Zjednoczonych, w prze-
ciwnym razie zostaliby w domu. 
Kiedy wieść o akcji się rozeszła, 
w ciągu kilku dni zebrali ponad 90 
tys. zł. Wspierało ich ponad 1000 
osób. Polacy poczuli, że to byłaby 
hańba narodowa, gdyby tam nie 
pojechali. Jedną z nagród, która 
kosztowała kilka tysięcy złotych 
był wyjazd z ekipą do NASA. Za-
płacił za nią jakiś przedsiębior-
ca, zresztą góral, ale nie poleciał 
do Stanów, bo jak powiedział: Ja 
mam tu pilne interesy. Nie mogę się 
ot tak, oderwać od życia i polecieć 
do Houston. Ale jako Polak uważam, 
że tacy młodzi ludzie jak Wy, po-
winni mieć tę szansę. Cieszę się, że 
w większym stopniu niż inni mo-
głem się do tego dołożyć.

Opowiedz o łódzkich akcjach, 
które zakończyły się sukcesem.
MG: Łódź przez jakiś czas była 
rekordzistką w pozyskiwaniu 
funduszy w ten sposób. Funda-
cja Cohabitat miała dwie bardzo 
udane akcje na platformie Polak 
Potrafi. Najpierw Festiwal „Coha-
bitat Gathering 2012”, który był 
konferencją dla osób zajmujących 
się budownictwem naturalnym 

i dzięki któremu w dużej mierze 
Polska znalazła się na mapie świa-
ta, dotyczącej tego rodzaju wiedzy. 
A potem „Cohabitat MAKE”, który 
pomógł rewitalizować Widzewską 
Manufakturę, gdzie część pustej, 
pofabrycznej przestrzeni zosta-
ła zamieniona w laboratorium 
fabrykanckie. Cohabitat dał lu-
dziom możliwość realizowania 
własnych projektów przy pomocy 
maszyn i innego sprzętu inżynie-
ryjnego. Można było własnoręcz-
nie zbudować stołek lub kolek-
tor słoneczny. Dowiedzieć się, jak 
działa druk 3D i jak oczyszczać 
wodę za pomocą alg. Przy okazji 
był to znakomity sposób popula-
ryzowania wiedzy ścisłej.

Jakie kwoty udało im się zebrać?
MG: To było 97 tys. zł na „Coha-
bitat Gathering 2012” i 86 tys. zł 
na „Cohabitat MAKE”.

Pisaliśmy w gazecie także o ak-
cji Lodz Solar Team.
MG: To także był duży sukces. Gru-
pa pasjonatów stworzyła bolid na-
pędzany energią słoneczną, któ-
ry miał pojechać na największy 
konkurs tego typu pojazdów do 
Australii i zmierzyć się z innymi 
bolidami, pokonując 3 tys. km pu-
styni bez kropli paliwa. Naszą eki-
pę z Łodzi wspierała tylko jej wła-
sna, lokalna społeczność. Można 
powiedzieć, że bolid był napędza-
ny nie tylko energią słoneczną, 
ale także społeczną. Żeby podkre-
ślić swoją łódzkość, trzymali się 
tego, że są Lodz Solar Team i rze-
czywiście, większość wpłacili ło-
dzianie. Piękne w crowdfundingu 
jest to, że dzięki takim akcjom lu-
dzie działający w niszy mogą się 
odnaleźć i razem robić świetne 
rzeczy. Na przykład ci, którzy ro-
bią gry planszowe czy off-owy te-
atr. Oni nie maja wielkich szans, 
żeby pozyskać finansowanie miej-
skie czy biznesowe, ale uzyskują 
wsparcie od ludzi, którzy grają 
w gry, przychodzą na spektakle. 
I w ten sposób tworzą jeszcze sil-
niejszą społeczność. To mogą być 
także inicjatywy, które z powo-
dów politycznych mają trudno-
ści z pozyskiwaniem funduszy 
państwowych, np. Stowarzysze-
nie Fabryka Równości sfinan-
sowało w ten sposób organiza-
cję Maratonu Równości w 2014 
r. Nie tylko udało im się zebrać 
100% kwoty, ale także wypromo-
wać markę i przyciągnąć do sie-
bie wielu ludzi.

Dużo się mówi o budowaniu spo-
łeczeństwa obywatelskiego, ka-
pitału ludzkiego, wzajemnym 
wsparciu, współpracy. Czy mo-
żemy mówić o cyfrowym społe-
czeństwie obywatelskim?

MG: Uważam, że crowdfunding 
najlepiej działa tam, gdzie nie 
działa państwo ani rynek. To 
jest trzecia droga. Jakiś start-up 
idzie do inwestora ze swoim po-
mysłem, a ten mówi: Moim zda-
niem to się nie przyjmie na rynku, 
więc nie włożę w to pieniędzy. Oni 
na to: OK, skonfrontujmy się z ryn-
kiem. Pokażmy prototyp, zróbmy 
kampanię crowdfundingową. Jeśli 
ludzie będą dokonywać przedpłat 
w ramach kampanii, to znaczy, że 
tego chcą. Jeśli się okaże, że popierają 
nasz pomysł, to znaczy, że inwesto-
rzy się pomylili. Mając społeczny 
projekt, chcąc dokonać rewitali-
zacji, edukować obywateli, a nie 
mogąc zyskać finansowania od 
samorządu, instytucji państwo-
wych lub podmiotów gospodar-
czych, wychodzimy do obywateli 
z pytaniem: Czy jesteście w stanie 
wesprzeć własnymi pieniędzmi tę 
inicjatywę? Jeśli tak, to oznacza, 
że ministerstwo się myliło, mia-
sto się myliło, tzw. rynek się mylił, 
a my mieliśmy rację. Jeśli wpłat 
nie było, to nie ma realnej, oddol-
nej potrzeby na takie działanie i to 
też jest ważna informacja.

Czy zachęcasz do wspierania ak-
cji crowdfundingowych?
MG: Zdecydowanie. Stworzyliśmy 
WE the CROWD jako think tank, 
który zajmuje się promocją i edu-
kacją w tym zakresie. Są to pierw-
sza taka fundacja i pierwsze takie 
środowisko w Polsce – stworzo-
ne w Łodzi. Jesteśmy wychowa-
ni w kulcie oddolnej aktywności 
społecznej, spółdzielczości, całej 
dobrej żeromszczyzny, tylko prze-
nieśliśmy ją w XXI wiek, w realia 
Internetu. Polskę ominęła więk-
szość społeczno-ekonomicznych 
rewolucji. Na wszystkie się spóź-
niliśmy. Ale na tę rewolucję spo-
łecznościową, która opiera się na 
finasowaniu przez tłum, załapa-
liśmy się i warto z niej mądrze 
korzystać.

WE the CROWD (pol. MY 
TŁUM) – fundacja zajmująca się 
kulturą partycypacji i rozwiązań 
społecznościowych w świecie 
stron i serwisów internetowych, 
których zawartość tworzona jest 
przez użytkowników. Opisuje 
i wspiera inicjatywy takie jak: 
finansowanie społecznościowe, 
kolektywne zbierania danych 
i informacji, czy ekonomia 
współpracy i współdzielenia. 
Pomaga budować gospodarkę 
opartą na talencie, wiedzy 
i rozwiązaniach tworzonych przez 
i z myślą o cyfrowym tłumie.

www.wethecrowd.pl

Anna Jurek – absolwentka filozofii 
Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka 
programów edukacyjnych dla 
dzieci i młodzieży. Z-ca redaktorki 
naczelnej.
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Megaprojekty – cz. 2, czyli dlaczego nie powinniśmy się smucić, że nie mieliśmy Euro 2012

Komu służą megaprojekty?
Jeden z wątków rzadko pojawiających się w dyskusjach o miejskich wydatkach dotyczy tego, 
skąd i w jaki sposób władze czerpią know how – diagnozę sytuacji, uzasadnienie inwestycji  
czy ewaluację ich kosztów i skutków.

Przy okazji Igrzysk Olimpijskich 
w Rio 2016 ukazał się raport pt.: 

„The Oxford Olympics Study”, 
którego współautorem jest Bent 
Flyvbjerg – duński badacz mega-
projektów (pisałem o nim w paź-
dziernikowym numerze Miasta Ł). 
Podsumowano w nim dane na te-
mat kosztów organizacji Igrzysk 
Olimpijskich, które zawsze należą 
do projektów najbardziej niedo-
szacowanych pod tym względem. 
Na przykład w 2007 roku, dwa 
lata po otrzymaniu przez Londyn 
prawa organizacji Igrzysk Olim-
pijskich, przeprowadzono audyt 
budżetu – wymagał zwiększenia 
o 100 proc. Gdy w 2012 okazało się, 
że ostateczne koszty były odrobi-
nę niższe od zmodyfikowanego 
budżetu, organizatorzy igrzysk 
z dumą podkreślali swą gospodar-
ność, nie wspominając już o pier-
wotnym, skrajnie nierealistycz-
nym szacunku. Autorzy raportu 
uznają to za klasyczny przypadek 
manipulacji danymi przez, słusz-
nie liczących na słabą pamięć opi-
nii publicznej, decydentów.

W wielu przypadkach infor-
macji o pełnej skali wydatków 
po prostu nie ma. Flyvbjergowi 
z  zespołem udało się zgroma-
dzić wiarygodne dane dla 19 z 30 
Igrzysk zorganizowanych w okre-
sie 1960–2006 i wykazać, że prze-
ciętnie przekroczenie planowa-
nych kosztów wynosiło 156 proc.

Największe „igrzyska” w Pol-
sce to oczywiście Euro 2012. Suk-
ces organizacyjny i pozytywne 
opinie na temat imprezy publi-
kowane w zachodnich mediach 
zostały świetnie wykorzystane 
marketingowo przez poprzedni 
rząd. Jednak jedyny całościowy 
raport dotyczący rezultatów tej 
imprezy został opracowany na 
zlecenie Ministerstwa Sportu 
przez firmę konsultingową De-
loitte, trudno go zatem uznać 
za niezależną analizę. Jego kon-
kluzje były entuzjastyczne, nie 
brały jednak pod uwagę długo-
terminowych kosztów imprezy 
związanych przede wszystkim 
z utrzymaniem infrastruktury 
stadionowej, co leży w gestii sa-
morządów i obciąża miejskie bu-
dżety.

Dla budowania pozytywnego 
PR dotyczącego Euro wykorzy-
stywano wszelkie możliwe, nie-
kiedy dość wątpliwe przekazy. Na 
przykład w trakcie jednej z kon-
ferencji prasowych przedstawi-
ciel Ministerstwa Sportu i Tury-
styki przedstawił informację, że: 
[z] analiz przeprowadzonych przez 
londyński Brand Finance Intitu-
te wynika, że Polska odnotowała 
w tym roku najwyższy wzrost war-
tości marki narodowej ze wszyst-
kich 100 zbadanych krajów – o 75 
proc. Wartość marki Polska wzro-
sła z 269 mld dol. do 472 mld dol. 
Zdaniem Brand Finance Institu-
te po części był to efekt dobrych 
wyników gospodarczych naszego 
kraju, jednak zasadniczy wpływ 
na ten skok miało piłkarskie Euro. 
W rzeczywistości wspomniany 
Instytut dużo skromniej ocenia 
wpływ organizacji Euro 2012 na 
poprawę rankingowej pozycji 

„marki Polska”. Jedyne pozytyw-
ne odniesienie dotyczy ewentu-
alnego wzrostu gospodarczego, 
częściowo wynikającego z inwe-
stycji okołoturniejowych, nie-
mniej autorzy raportu podkre-
ślają, że zbieranie danych na jego 
potrzeby zakończono kilka mie-
sięcy przed pierwszym meczem 
imprezy. Raport stwierdza wprost, 

że kluczowy dla awansu Polski 
był brak recesji w pokryzysowej 
rzeczywistości gospodarczej. Ta 
wiedza jednak nie przebiła się do 
prasy – nagłówek artykułu z Ga-
zety Wyborczej nie pozostawiał 
wątpliwości: „Dzięki Euro 2012 
wartość marki Polska wzrosła 
o 75 proc., do 472 mld zł”.

Powszechna świadomość cią-
głego niedoszacowania kosztów 
i przeszacowania korzyści w przy-
padku organizacji wielkich im-
prez sportowych, dostępna tak-
że dzięki badaniom Flyvbjerga, 
doprowadziła do bezprecedenso-
wego sukcesu oddolnego ruchu 
społecznego „Kraków Przeciw 
Igrzyskom” i zablokowania orga-
nizacji Zimowych Igrzysk Olim-
pijskich w Krakowie w 2022 roku 
(mimo wsparcia, jakiego tej ini-
cjatywie udzieliły elity polityczne 
i symboliczne wszystkich kolorów 
partyjnych, Sejm przegłosował 
poparcie dla Igrzysk w Krakowie 
przy 407 głosach za, trzech wstrzy-
mujących się i zaledwie dwóch 
głosach przeciwko). To był bar-
dzo specyficzny konkurs o orga-
nizację Igrzysk, jako że w wyni-
ku presji społecznej lub w wyniku 
przegranych referendów wycofa-
ły się z niego wszystkie państwa 
demokratyczne (Niemcy, Szwaj-

caria, Szwecja, Norwegia, Finlan-
dia, Włochy i Austria). W efekcie 
po raz pierwszy w historii zimo-
we zawody odbędą się w mieście, 
w którym wcześniej były igrzy-
ska letnie, czyli w Pekinie. Mię-
dzynarodowy Komitet Olimpijski 
czy największe piłkarskie fede-
racje (FIFA i UEFA też) wolą, jak 
się wydaje, współpracować z pań-
stwami całkowicie niedemokra-
tycznymi lub takimi, w których 
społeczna kontrola nad elitami 
politycznymi jest niewystarcza-
jąca – stąd wielkie imprezy w ta-
kich krajach jak Azerbejdżan, Ro-
sja, Chiny, Katar.

W Łodzi wciąż są osoby wie-
rzące, że po Euro zostałyby u nas 
miliony, jednak badania zrealizo-
wane lokalnie w miastach-gospo-
darzach pokazują, że ich bene-
ficjentami są przede wszystkim 
organizacje sportowe (w  tym 
przypadku UEFA) oraz wąski 
krąg międzynarodowych kor-
poracji – sponsorów należących 
do tzw. rodziny UEFA. Potwier-
dzają to wyniki analiz prowadzo-
nych przy okazji wszystkich im-
prez tego typu.

Miasta, które organizują po-
dobne imprezy, przeważnie zo-
stają z długami do spłacenia oraz 
z obiektami sportowymi do utrzy-

mania. Obietnice, iż nowo-wybu-
dowane wielkie stadiony i hale 
będą na siebie zarabiać, pozostają 
na ogół w sferze marzeń i pustych 
deklaracji. Wzrost liczby kibiców 
na meczach ligowych jest prze-
ważnie czasowy, a przeskalowa-
ne stadiony świecą pustkami, za-
pełniając się najczęściej w jednej 
czwartej czy w jednej trzeciej. Na-
wet w cieszącym się relatywnie 
najwierniejszą i najliczniejszą 
publicznością Lechu Poznań, fre-
kwencja nie przekraczała 17 ty-
sięcy na stadionie o pojemności 
42 tysięcy widzów (na wybudo-
wanym za pieniądze miasta sto-
łecznego stadionie Legii ta pro-
porcja to 21 do 31 tysięcy).

Z kolei władze spółki zarzą-
dzającej Stadionem Narodowym 
w Warszawie ogłosiły z dumą, 
że w 2015 roku stadion przestał 
przynosić straty, co można jed-
nak wiązać nie tylko z organi-
zacją popularnych imprez, ale 
również z potężnym zastrzykiem 
gotówki w związku z pojawie-
niem się w lipcu tego roku spon-
sora tytularnego, który wyku-
pił prawa do nazwy. Sponsorem 
tym jest PGE, czyli spółka skar-
bu państwa, zatem mamy do czy-
nienia z przekładaniem środków 
publicznych z jednej kieszeni do 
drugiej. Podobnie jest w przypad-
ku wielu innych obiektów (Ergo 
Arena w Trójmieście, Tauron Are-
na w Krakowie). Przykład finan-
sowego zaangażowania prywat-
nego Atlasa w sponsoring nazwy 
łódzkiego obiektu jest tu chlub-
nym wyjątkiem. Nawet mając 
krytyczne opinie na temat łódz-
kich inwestycji w infrastruktu-
rę sportową, warto zauważyć, że 
koszt wybudowania i utrzyma-
nia nowych stadionów jest niż-
szy niż w miastach goszczących 
Euro czy np. w Krakowie, gdzie 
obiekt Wisły jest zdecydowanie 
zbyt duży w stosunku do potrzeb. 
Fakt, że inwestycje w naszym mie-
ście zbiegły się ze sportowo-orga-
nizacyjną degrengoladą łódzkich 
klubów jest wyjątkowo nieszczę-
śliwy, jednak odpowiedzialni za to 
są przede wszystkim byli prywat-
ni właściciele klubów. Dzisiejsze 
próby oddolnej reaktywacji łódz-

WOJCIECH  
WOŹNIAK

TERMINAL I, CZERWIEC 2012, FOT. ZORRO 2212 CC BY-SA 3.0
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kiego futbolu siłami lokalnego 
biznesu i zaangażowania fanów 
powinny chyba budzić większą 
przychylność i wsparcie lokal-
nych władz i opinii publicznej.

Także liczba gości odwiedza-
jących miasto w trakcie impre-
zy jest przeważnie znacząco prze-
szacowana, zachodzi tu bowiem 
zjawisko wypychania. Dla czę-
ści turystów czas, w którym od-
bywa się gdzieś wielka impreza 
sportowa to najgorszy moment, 
by odwiedzić to miejsce. W Pol-
sce obłożenie hoteli podczas Euro 
było wyższe tylko o 11 proc. niż 
rok wcześniej. Notabene ten fakt 
wykorzystało Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
chwaląc się na swojej stronie in-
ternetowej, że więcej osób odwie-
dziło Polskę w związku z obchoda-
mi Roku Chopinowskiego w 2010 
niż dwa lata później przy okazji 
Euro 2012.

Błędnie, ale bez odwrotu 
(szybko szybko, zanim 
zrozumieją, że to bez 
sensu!)

Jednym z  psychologicznych 
czynników utrudniających we-
ryfikację założeń dotyczących 
inwestycji i  podjęcie decyzji 
o ewentualnej rezygnacji w przy-
padku radykalnego zwiększe-
nia kosztów inwestycji jest zja-
wisko, które Flyvbjerg nazywa 

„zamkniętą” lub „zablokowaną” 
mentalnością (lock-in mentality). 
Jest to sytuacja, w której ewentual-
na rezygnacja z rozpoczętego już 
projektu będzie niewyobrażalna, 
każdy kolejny wydatek zostanie 
zaakceptowany, byle tylko pro-
jekt realizować, a wycofanie się 
z inwestycji przestaje być trak-

towane jako jakakolwiek opcja. 
Flyvbjerg cytuje radnego z San 
Francisco, który komentował in-
westycję w Transbay Terminal, 
czyli olbrzymi transportowy ter-
minal w tym mieście: Chodzi o to, 
żeby zacząć. Wykopać dziurę, któ-
ra będzie tak duża, by nie było już 
możliwości jej zakopania, a tylko ko-
nieczność wypełnienia jej pieniędz-
mi. Wydaje się, że w łódzkich de-
koracjach było kilka przypadków 
podobnych inwestycji. Poniesio-
ne już koszty bywały uzasadnie-
niem dla kolejnych wydatków 
rozpoczynając spiralę zadłuża-
nia, a możliwości ewentualnego 
wycofanie się z rozpoczętego pro-
jektu w ogóle nie rozważano. Lęk 
przed kompromitacją powodował, 
że nie myślano w ogóle o kosz-
tach alternatywnych, o setkach 
celów, na które można byłoby wy-
dać środki przeznaczane na de-
ficytowe inwestycje z większym 
być może pożytkiem. Przychodzi 
tu na myśl kazus łódzkiego lotni-
ska. Jedyne pytanie o sensowność 
jego istnienia, jakie pojawiło się 
w przestrzeni publicznej, sformu-
łował jeden z najbardziej wpływo-
wych łodzian XXI wieku, jednak 
w rozmowie prywatnej ujawnio-
nej w kelnerskich „taśmach praw-
dy” (cyt. malutkie lotnisko, ch… wie 
komu potrzebne, ale jest. Ale jesz-
cze nie aż tak bardzo niepotrzeb-
ne jak lotnisko w Gdyni. […] Otóż 
to lotnisko, to lotnisko w Łodzi wi-
siało na tym OLT). Abstrahując od 
formy rozważań Marka Belki na 
ten temat, dziesiątki milionów 
złotych wydawanych corocznie 
na zatrudnienie ponad trzystu 
pracowników i utrzymanie por-
tu, z którego można dolecieć do 
sześciu (!) miast w Europie, po-
winny one skłaniać do refleksji 

znacznie większą liczbę łódzkich 
decydentów. Zasadność kolejnych 
wydatków wydaje się szczególnie 
wątpliwa w kontekście coraz czę-
ściej powracających pomysłów 
na Centralny Port Lotniczy oraz 
znaczne skrócenie czasu dojaz-
du z Łodzi do największych pol-
skich lotnisk.

Jako często latający łodzianin 
jestem chyba niezłym przykładem 
potencjalnego użytkownika na-
szego lotniska. Z mojego bałuckie-
go mieszkania dotarcie koleją do 

Okęcia, a samochodem do Modli-
na zajmowało mi ostatnio 2–2,5 
godziny. Korzystająć z MPK mógł-
bym do lotniska im. Reymonta do-
jechać w 50 minut, gdybym tylko 
miał po co. Z ostatnich 15 podró-
ży lotniczych wszystkie musia-
łem rozpoczynać z innych portów, 
bo nawet lecąc do miasta, do któ-
rego linie z Łodzi istnieją, przez 
nieregularną siatkę połączeń nie 
mogłem z nich skorzystać.

Jeden z  wątków rzadko po-
jawiających się w dyskusjach 
o miejskich wydatkach dotyczy 
tego, skąd i w jaki sposób władze 
czerpią know how – diagnozę sytu-

acji, uzasadnienie inwestycji czy 
ewaluację ich kosztów i skutków.

By realizować badania, two-
rzyć miejskie strategie czy – jak 
w przypadku aplikacji do wysta-
wy Expo 2022 – prowadzić cały 
proces przygotowania inwesty-
cji, urzędnicy w wielu przypad-
kach wolą zatrudniać prywatne 
firmy konsultingowe w rodzaju 
Deloitte, McKinsey czy Price Wa-
terhouse Coopers (PWC), niż ko-
rzystać z potencjału łódzkich ar-
tystów, naukowców, urbanistów 

i aktywistów. Zarabiające miliony 
na publicznych kontraktach fir-
my bardzo często zresztą korzy-
stają w swoich opracowaniach 
z dorobku działaczy społecznych 
i zatrudnionych na państwowych 
posadach naukowców. Firmy kon-
sultingowe w dużej mierze ba-
zują na danych wytworzonych 
wcześniej w badaniach prowa-
dzonych za publiczne pieniądze 
(w tym, oczywiście, z publicznych 
statystyk). Jednak postrzeganie 
ich przez władze, jako jedynych 
godnych zaufania czy zasługują-
cych na znaczne granty, jest nor-
mą, a opinii publicznej prezen-

towane jest to jako uzasadnione 
korzystanie z dorobku niezależ-
nych ekspertów. Nikogo nie dzi-
wi, że niezależnymi ekspertyzami 
nazywa się opracowania, o któ-
rych akceptacji decyduje ich spon-
sor. Czasami korzystanie z usług 
prywatnych firm wymusza pra-
wo o zamówieniach publicznych, 
bywa jednak, że gigantyczne kwo-
ty wydawane są poza konkursami 
lub w konkursach, w których nie 
mogą wystartować np. publicz-
ne uczelnie (choćby przez brak 
możliwości wpłacenia wadium).

W środowisku akademickim 
złą legendą cieszy się raport 
o stanie szkolnictwa wyższego 
w Polsce autorstwa firmy Ernst 
& Young, który kosztował 1 mln 
700 tysięcy złotych. Rząd PO-PSL 
zapłacił taką sumę za 307-stron-
nicowy dokument, na potrzeby 
którego nie wytworzono żadnych 
nowych danych. Wykorzystano 
wyłącznie wiedzę ze źródeł pu-
blicznie dostępnych, wypracowa-
nych za państwowe środki. Koszt 
5,5 tysiąca złotych za 1 stronę ra-
portu w momencie jego opraco-
wania stanowił ponad trzykrot-
ność miesięcznej pensji asystenta 
i dwukrotność pensji adiunkta.

Komu służą megaprojekty? 
Łódzki import elit

Równie istotna jest próba od-
powiedzi na pytanie: dla kogo 
właściwie są miejskie inwesty-
cje? W Łodzi wielokrotnie pada-
ły zapewnienia, że celem inwe-
stycji w mieście jest zachęcenie 
do osiedlania się w nim nowych 
obywateli czy też zmiana „tkanki 
społecznej” w niektórych jego re-
jonach. Przy okazji prywatnej in-

Jednym z psychologicznych czynników 
utrudniających weryfikację założeń 
dotyczących inwestycji i podjęcie decyzji 
o ewentualnej rezygnacji w przypadku 
radykalnego zwiększenia kosztów inwestycji 
jest zjawisko, które Flyvbjerg nazywa 

„zamkniętą” lub „zablokowaną” mentalnością 
(lock-in mentality). Jest to sytuacja, w której 
ewentualna rezygnacja z rozpoczętego już 
projektu będzie niewyobrażalna, każdy kolejny 
wydatek zostanie zaakceptowany, byle tylko 
projekt realizować, a wycofanie się z inwestycji 
przestaje być traktowane jako jakakolwiek opcja.

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

Al. Unii Lubelskiej 2
Panorama miasta z trybun, w dali widoczna 

elektrociepłownia Ec2 przy ul. Wróblewskiego. 1960.  
Fot. Wacław Kamiński, Miastograf.pl

MIASTOGRAF.PL 
CYFROWE ARCHIWUM 
ŁODZIAN

dokończenie na stronie 12 
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POMÓŻ ZMIENIĆ 
SCHRONISKO DLA 

ZWIERZĄT W ŁODZI

Rubik to pies, który bardzo potrzebuje 
człowieka. Jest w schronisku od trzech lat. 
Prawdopodobnie kiedyś miał dom, widać, 
że tęskni. Kiedy pojawia się opiekun, staje 
się radosny, młodzieńczy, skory do zaba-
wy. Na spacerach biega i są to momenty 
prawdziwego psiego szczęścia. Warto 
wziąć Rubika, odwdzięczy się wielką 
przyjaźnią.

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ 
POD NUMEREM TELEFONU

42 656 78 42

www.schronisko-lodz.pl

W schronisku dla zwierząt przy 
ul. Marmurowej 4 mieszka dużo psów i kotów. 

Historia każdego z nich jest inna. Miasto Ł 
na swoich łamach przedstawia opis jednego 

ze zwierzaków, dając szansę na adopcję – a co 
za tym idzie – na dobre towarzystwo. Bo jak 

śpiewał Andrzej Waligórski w piosence 
„Miejski Poranek”: Po miejskich drogach, na 

sześciu nogach… najlepiej iść.

westycji budowy loftów u Sche-
iblera, które miały przyciągnąć do 
miasta nowych zamożnych miesz-
kańców czy koncepcji duopolis, 
dzięki której mieli się osiedlać 
w Łodzi warszawiacy, usłyszeli-
śmy, za jakimi to „świetlistymi” 
obywatelami tęsknią władze. 
Program remontów kamienic 
też budzi wątpliwości związane 
z  wymianą przynajmniej czę-
ści mieszkańców. Osoby, które 
ze względów finansowych będą 
musiały się przeprowadzić, dosta-
ją jasny komunikat: zasługiwali 
na mieszkanie bez toalety w zruj-
nowanej kamienicy, ale już nie na 
cywilizowane warunki w tym sa-
mym budynku.

Także projekty o  mniejszej 
skali można rozważać w kon-
tekście opisywanej przez Flyvb-
jerga ekspozycji medialnej, jako 
nieodpartej pokusy wspierania 
projektów głośniejszych, efek-
towniejszych czy gwarantujących 
rozgłos. Łatwo przyszło łódzkim 
decydentom przekonać się do im-
portowania kompletnie niezwią-
zanego dotąd z miastem festiwalu 
Transatlantyk i dofinansowania 
go znaczną jak na łódzkie moż-
liwości kwotą. Konferencja praso-
wa ze znanym na świecie laure-
atem Oskara jest lepszą okazją do 
błyśnięcia w mass-mediach i udo-
wodnienia własnej aktywności 
i otwartości na świat niż wspól-
na z lokalnymi artystkami, mu-
zealnikami, działaczkami praca 
nad własnymi, endemicznymi 
i związanymi z Łodzią projekta-
mi. Taka współpraca oczywiście 
też się toczy, jednak trzeba zapy-
tać: dla kogo jest łódzka kultura 
i przeznaczone na nią budżetowe 
pieniądze? Frekwencja podczas 
Transanlatyku może wskazywać, 
że niekoniecznie dla samych ło-
dzian. Na Festiwal wydano milio-
ny. Co można by zrobić rękami 
łódzkich ludzi kultury dla łódz-
kich jej odbiorców, skoro za mniej 
niż pięćdziesiątą część tej kwo-
ty zrealizowano świetny projekt, 
który na lata wzbogacił łódzkie 
Muzeum Miasta o makietę za-
ginionego kwartału tak chętnie 
przez łodzian oglądaną?

Niekiedy pewne grupy miesz-
kańców miasta cieszą się szcze-
gólnymi względami. Podczas kon-
sultacji budżetowych urzędnicy 
miejscy tak odpowiedzieli na py-
tanie o zasadność budowy nowe-
go stadionu żużlowego w Łodzi: 
Mecze żużlowe cieszą się w Łodzi 
dużą popularnością, bo mimo, że 
są rozgrywane na przestarzałym 
obiekcie skupiają na trybunach na 
ogół 3–4 tysiące widzów. Sympaty-
cy żużla imponują wysoka kulturą 

kibicowania, skutecznie promują ja-
kość konsumowania widowisk spor-
towych, przyciągając na trybuny ro-
dziny z dziećmi. Miasto poniosło już 
koszty projektu, a więc wycofanie się 
z tej inwestycji byłoby działaniem 
niekonsekwentnym. Czterdziesto-
milionowa inwestycja z przezna-
czeniem na obiekt służący w se-
zonie 10 meczom ligi żużlowej 
wydaje się wydatkiem przesadzo-
nym, więc Wydział Sportu UMŁ 
zapewnia, że na obiekcie będzie 
funkcjonowało miejskie Centrum 
Sportów Motorowych i wszyscy je 
uprawiający oraz ich kibice będą 
z obiektów korzystać. Ta publicz-
na inwestycja służąca klubowi, 
który jest prywatną własnością 
Witolda Skrzydlewskiego, wpły-
wowego łódzkiego przedsiębiorcy 
z rodziny od lat zaangażowanej 
w łódzką i krajową politykę, jak 
się wydaje powinna budzić pew-
ne wątpliwości. Jednak uchwa-
ła w tej sprawie, sformułowana 
jeszcze przez Radę Miasta ubie-
głej kadencji, została przyjęta jed-
nogłośnie. Projekt stadionu jest 
wysoko oceniany przez zajmują-
cych się tego typu inwestycjami 
specjalistów (np. Michała Karasia 
z serwisu stadiony.net). Pozosta-
je mieć nadzieję, że zapewnienia 
o niskich kosztach utrzymania 
obiektu sprawdzą się, tak jak zło-
żona dwa lata temu obietnica pre-
zesa Skrzydlewskiego, że w 2016 
roku jego klub awansuje do żuż-
lowej Ekstraligi, czyli najwyższej 
klasy rozgrywek.

Jak ulepszyć 
projektowanie?

Flyvbjerg ze współpracownikami 
już ponad dekadę temu opracował 
narzędzie prognozowania, które 
pomaga unikać części błędów to-
warzyszących megaprojektom, 
oparte m.in. o prace Daniela Ka-
hnemana, laureata ekonomicz-
nego Nobla. Nazwano je referen-
ce class forecasting – metoda klas 
odniesienia.

Brytyjska oraz amerykańska 
administracja zalecają stosowanie 
reference class forecasting przy pla-
nowaniu kosztów inwestycji. Bry-
tyjscy urzędnicy otwarcie mówią 
o skłonności do zbytniego optymi-
zmu jako najważniejszej przyczy-
nie złej jakości prognoz. Za kluczo-
we uznaje się także zatrudnienie 
zespołu zarządzającego projek-
tem, który będzie miał doświad-
czenie w zarządzaniu podobnymi 
projektami oraz będzie mógł zwią-
zać się z projektem do czasu jego 
zakończenia. To często najtrud-
niejsze zadanie, gdyż liczba do-
świadczonych ekspertów od du-
żych inwestycji jest ograniczona.

Instytucje planujące oraz pro-
gnozujące koszty i korzyści z in-
westycji powinny ponosić współ-
odpowiedzialność finansową za 
jakość swych prognoz, by ich 
ewentualne fiasko nie obciążało 
wyłącznie kasy publicznej. Podję-
cie ryzyka utraty własnych środ-
ków w razie kłopotów powinno 
być warunkiem włączenia pry-
watnych instytucji w prywatno-
-publiczne inwestycje.

Niezależnie od źródła finan-
sowania, we wszystkich mega-
projektach kluczowa jest jakość 
współpracy sektora prywatnego 
z sektorem publicznym tworzą-
cym brzegowe warunki prawne, 
środowiskowe i związane z bez-
pieczeństwem. Jeżeli inwesto-
rem jest państwo, w wielu przy-
padkach warunki przetargu na 
realizację inwestycji sformu-
łowane są tak, żeby pełną od-
powiedzialność za ewentualne 
problemy, niepowodzenia czy 
opóźnienia (wynikające niekie-
dy z czynników całkowicie nie-
przewidywalnych, losowych lub 
błędów na etapie projektowania) 
przenieść na barki prywatnego 
wykonawcy. W efekcie oferenci 
podwyższają ceny próbując za-
bezpieczyć się finansowo przed 
ewentualnymi karami umowny-
mi. Niekiedy koszt realizacji jest 
w takich przypadkach wielokrot-
nie wyższy od zakładanego. Dla 
skutecznej realizacji projektu naj-
istotniejsze jest szczegółowe za-
planowanie wszystkich jego faz, 
wraz z listą specyficznych dla każ-
dej z nich zagrożeń.

O ile mi wiadomo, wspomnia-
nego narzędzia nie zastosowano 
przy planowaniu żadnego z wiel-
kich projektów inwestycyjnych 
w Polsce. Pierwsze polskojęzyczne 
omówienie metodologii ukazało 
się dopiero w tym roku. Być może 
w przyszłości warto przyjrzeć się 
badaniom i sugestiom Flyvbjer-
ga, by chociaż w kilku przypad-
kach być mądrym przed szkodą.

Literatura dostępna pod artykułem 
na stronie Łódzkiej Gazety 
Społecznej – Miasto Ł:  
http://lodzkagazeta.pl/

Wojciech Woźniak – socjolog, 
pracuje w Katedrze Socjologii 
Struktur i Zmian Społecznych 
na Wydziale Socjologiczno-
Ekonomicznym Uniwersytetu 
Łódzkiego. Zajmuje się 
problematyką nierówności 
społecznych, badaniami dyskursu 
politycznego i socjologią sportu.
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Wiele
W końcu wszystko, co nas otacza, promieniuje. Kosmos, głazy, drzewa, ściany  
domów, a najwięcej w naszym otoczeniu promieniujemy my sami. W naszym  
ciele jest przynajmniej 180 gramów promieniotwórczego, jakby nie było, potasu.

Kiedy zdobywcy „Amerykańskie-
go Dzikiego Zachodu” zastana-
wiali się, czy traktować czerwono-
skórych, rdzennych mieszkańców 
jak ludzi, czy jak zwierzęta, jed-
nym z argumentów dyskusji był 
sposób liczenia.

Autochtoni ponoć potrafili po-
liczyć jedynie do trzech. Ponad 
tą liczbą istniało jedynie pojęcie 

„wiele”.
Niestety, średnio wykształcony 

łodzianin posługuję się podobny-
mi pojęciami.

Jeżeli ktoś powie, że boi się prą-
du elektrycznego, to ja zapytam: 
o jakim napięciu? Nie boimy się 
prądu z baterii czy akumulatora, 
ale ta sama bateria włożona do 
paralizatora potrafi „podnieść na 
duchu”, czyż nie?

A w kablach wiszących na wy-
sokich słupach, to o jakim napię-
ciu prąd płynie? Ile razy to napię-
cie jest większe niż w gniazdku. 
Jeden, dwa, trzy, czy wiele?

Jeśli mowa o liniach energetycz-
nych, słyszę o protestach miesz-
kańców przeciwko promienio-
waniu przewodów. A tak mniej 
więcej o jakie promieniowanie 
i o jakim natężeniu chodzi?

Na plecy powaliła mnie prośba 
o interwencję w sprawie nadajni-
ków telefonii komórkowej, które 
miały być zainstalowane na da-
chu jednego z łódzkich wieżow-
ców. Kiedy zapytałem, z jaką mocą 
nadajnika mieszkańcy chcą wal-
czyć, powiedzieli, że nie wiedzą, 
ale to jest promieniowanie i już. 
Pewnie że jest, ale jest go tylko tro-
chę za indiańską skalą, bo cztery… 
Nie pomyliłem się, 4 waty! Taka 
sama moc, jak zwykłego telefo-
nu komórkowego.

W końcu wszystko, co nas ota-
cza, promieniuje. Kosmos, głazy, 
drzewa, ściany domów, a najwię-
cej w naszym otoczeniu promie-
niujemy my sami. W naszym cie-
le jest przynajmniej 180 gramów 
promieniotwórczego, jakby nie 
było, potasu. Jeżeli braknie choćby 
paru mikrogramów tej naturalnie 
promieniującej substancji, pędzi-
my do apteki, by uzupełnić nie-
dobory „mikroelementów”. Tak 
więc sami sobie promieniujemy 
dając kilkadziesiąt milisivertów 
rocznie.

Zawsze twierdziłem, że nasze 
ukochane rodzinne miasto leży 
w jednym z najlepszych miejsc 
na świecie. To twierdzenie do-
tyczy także naturalnej promie-
niotwórczości otoczenia. W Łodzi 
mamy jeden z najniższych wskaź-
ników na planecie. Otrzymujemy 
od naszej okolicy poniżej 0,17 msv 
rocznie. Mieszkając w Sudetach 
dostalibyśmy ponad 0,80. Gdyby-
śmy wyprowadzili się do Finlan-
dii, zainkasowalibyśmy 7 msv. Jed-
na z brazylijskich, rajskich plaż 
funduje 785 milisivertów. Grubo 
ponad cztery i pół tysiąca razy 
więcej niż Limanka albo Górniak.

Nawet tak zwani specjaliści od 
spraw „ekologii” nie potrafią po-
radzić sobie z indiańskim poję-
ciem wiele, bo wyprowadzili 114  
tysięcy osób z okolic Czernoby-
la, gdzie po awarii ludzie przyjęli 

„aż” 31 msv. Byłoby to szokujące, 
gdyby nie wiadomość, że palenie 
papierosów przez rok daje miło-
śnikowi dymka 13 msv. Zatem pa-
lacze mają co trzy lata Czernobyl 
w płucach i to za własne ciężko 
zarobione pieniądze.

Wracając do promieniowania 
tła i promieniowania z naszego 
własnego potasu, każda czujka 
dymowa promieniuje około sied-
miu razy mocniej, a można ją ku-

pić za kilka złotych, właściwie bez 
żadnych ograniczeń.

Niestety, przykładów naszego 
liczenia do zaledwie trzech znam 
dużo więcej.

Nanotechnologia, to dziedzi-
na nauki zajmująca się 
światem o zupełnie nie-
zrozumiałych dla nas za-
chowaniach, ale także 
o niepojętych wymiarach.

Tworzone w Politechni-
ce Łódzkiej i w naszym Uni-
wersytecie powierzchnie 
grafenowe mają grubość 
jednej dziesiątej nanome-
tra. Dla nas to przeważ-
nie trochę mniej niż jedna 
dziesiąta milimetra, ale czy 
pojmujemy tę skalę?

Pozwolę sobie na wpro-
wadzenie niewielkiej ścią-
gawki.

Najmniejszy znany wi-
rus ma średnicę stu nano-
metrów. Bakterie mają od 
tysiąca do dziesięciu tysię-
cy nanometrów. Najmniej-
szy dostrzegalny owad, 
czyli mszyca, ma od dwóch 
do pięciu milionów nano-
metrów.

A  teraz uwaga, w  na-
szym Bionanoparku przy 
ulicy Dubois łódzcy na-

ukowcy potrafią w miarę tanio 
wydrukować na przykład całą 
elektronikę telewizora na mięk-
kiej powierzchni. Grubość takie-
go wydruku wynosi około mili-
metra, czyli miliona nanometrów.

Po drugiej stronie miasta, na 
Wydziale Fizyki Uniwersytetu 
Łódzkiego, kilku młodych, zdol-
nych uczonych pracuje nad grafe-
nowym monitorem, który będzie 
można złączyć z opisanym wyżej 
drukowanym telewizorem z po-
łudniowej części miasta.

Jeżeli to się uda, zwinięte te-
lewizory będziemy nosili w kie-
szeniach albo będą one wklejane 
do gazet, jak w filmie o Harrym 
Potterze.

Przyszłość nas nie zaskoczy, je-
żeli tylko nauczmy się odróżniać 
rzeczy małe od maleńkich, a wiel-
kie od gigantycznych.

Jeszcze będzie ciekawie, i to 
nie raz, nie dwa, nie trzy. Pew-
nie wiele…

Radosław Wilczek – zajmuje się 
motoryzacją, techniką i nauką. 
W Radiu Łódź prowadzi magazyny 
naukowe i techniczne: „Szkiełko 
i Oko” oraz „Historię Wynalazku”.

RADOSŁAW  
WILCZEK

RYS. ZUZANNA MICHALSKA, 8 LAT, KLASA 3E

RYS. PIOTR ŚWIDEREK, RYSUNKI.ME
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lewa strona talerza

Ramen 
Japończycy mawiają, że zwykłemu śmiertelnikowi nie starczy życia, by spróbować  
wszystkich Ramen, i coś w tym jest. Testując w Łodzi cztery restauracje, natknąłem się  
na cztery różne odmiany tej zupy.

Powszechnie wiadomo, że nic tak 
nie rozgrzewa jak talerz ciepłej 
zupy. Wiedzą o tym na pewno Ja-
pończycy, którzy zupę Ramen spo-
żywają nawet dwa razy dziennie. 
Co ciekawe, zupa ta przywędro-
wała do Japonii dość późno, bo 
dopiero w XIX wieku z Chin i od 
razu stała się potrawą narodową. 
Podobnie jak wietnamska zupa 
PHO (o której kiedyś Wam pisa-
łem) jest traktowana jako jedno-
daniowy posiłek. Można ją zjeść 
na śniadanie, lunch lub kolację. 
Gorący bulion z pszennym ma-
karonem i różne dodatki spra-
wiają, że nigdy się nie nudzi. Ja-
pończycy mawiają, że zwykłemu 
śmiertelnikowi nie starczy życia, 
by spróbować wszystkich Ramen, 
i coś w tym jest. Testując w Łodzi 
cztery restauracje, natknąłem się 
na cztery różne odmiany tej zupy.

Ramen podaje się w dużej głę-
bokiej misce. Pszenny makaron 
zalany jest pysznym wołowym, 
drobiowym lub wieprzowym wy-
warem z przyprawami. Dodatki to 
najczęściej: wołowina (w cienkich 
plastrach), owoce morza, jajko na 
twardo lub pół miękko, por, grzy-
by shitake, glony, kukurydza, pędy 
bambusa, czasami smażony czo-
snek lub ostra pasta chili. Dodatki 
można by wymieniać jeszcze dłu-
go, ponieważ ich ilość i rodzaj 
zależą od fantazji kucharza 
i upodobań konsumenta.

Zupę Ramen jemy pałecz-
kami (co wydaje się w Pol-
sce zabawne) pomagając so-
bie małą porcelanową łyżką. 
Łyżka jest tak skonstruowa-
na, że trudno włożyć ją do ust. 
I bardzo dobrze, ponieważ słu-
ży ona tylko do podtrzymania 
makaronu albo ostudzenia 
kawałka wołowiny wyjętego 
z zupy. W ostateczności moż-
na na nią nabrać trochę bulionu 
i wypić wprost z łyżki nie wkła-
dając jej do ust. Kiedy zjemy przy 
pomocy pałeczek wszystkie do-
datki, resztę zupy wypijamy pro-
sto z miski, która jest głęboka i uła-
twia takie jedzenie.

W Łodzi moją przygodę z Ra-
men zacząłem od Atosushi przy 
ul. 6 sierpnia. Jak przystało na 
japoński przysmak, bulion był 

bardzo esencjonalny, zawiesisty 
i aromatyczny. Cienkie plastry 
wołowiny zdawały się unosić na 
powierzchni zupy, ale jest to złu-
dzenie, ponieważ spoczywały 
na dużej ilości makaronu, grzy-
bów shitake i innych dodatków. 
Oczywiście, całość okraszona 

była rozpływającym się jajkiem 
i udekorowana palonym porem. 
Ten ostatni dodatek przypadł mi 
do gustu. Por po opaleniu staje 
się słodkawy i traci trochę swo-
ją naturalną ostrość, a zanurzo-
ny w zupie z kawałkiem mięsa 
smakuje wspaniale. Dowiedzia-
łem się od uprzejmego kelnera, 
że palony por jako dodatek do 
Ramen, wyróżniający Atosushi 

na tle innych restauracji w Łodzi, 
to autorski pomysł szefa kuchni. 
Porcja jest duża i bardzo pożyw-
na – kosztuje 26 zł.

Następnego dnia odwiedziłem 
Kuroneko przy Piotrkowskiej 217. 
To mała japońska restauracja pro-
wadzona przez rodowitą Japon-

kę. Można tam zamó-
wić Ramen w dwóch 
smakach: z wołowiną 
lub z owocami morza. 
Przyznam, że szedłem 
do Kuroneko nasta-
wiony na wspaniałą 
japońską ucztę przy 
prawdziwie japoń-
skim Ramen. Niestety, 
zamówiona zupa na 
tle tej, którą zjadłem 

dzień wcześniej, mocno mnie 
rozczarowała. Odniosłem wraże-
nie, że dostałem drobiowy bulion 

„z papierka” z makaronem, kilko-
ma kawałkami wołowiny, ziarna-
mi kukurydzy, glonami i jajkiem 
na twardo. Zupa była niezbyt aro-
matyczna i mało pożywna. Ow-
szem, zjadłem całą porcję, ale za 
30 zł spodziewałem się czegoś bliż-
szego Japonii niż baru mlecznego.

Kolejne miejsce, gdzie zjadłem 
Ramen, to Zielony Chrzan przy 
ul. Żwirki 8. Napiszę to w pierw-
szym zdaniu: ten Ramen to zdob-
na katana, misterne haiku i boga-
to wyszywane kimono w jednym. 
W maleńkiej restauracji, w któ-
rej sączy się z głośników delikat-

na japońska muzyka, dostałem 
miskę tego, czego szukałem – ka-
wałek Japonii zanurzony w pysz-
nym bulionie. Aromat od razu po-
budził moje ślinianki. Czuć było 
w powietrzu, że szef kuchni nie 
żałował przypraw i wie, że bu-
lion w Ramen to podstawa. Co 
ważne, wszystkie dodatki były 
na tyle duże, że można je było 
z  łatwością łapać pałeczkami, 
a następnie kolejne kęsy popijać 
z wygodnej miski z zawiesistym, 
ciemnobrązowym bulionem. Pla-
sterki wołowiny były tak cienkie, 
że rozpływały się w ustach. Ma-
karon miał idealną konsysten-
cję, a jajko po zanurzeniu w zupie 
rozpłynęło się tak jak lubię. Pole-
cam gorąco – idźcie i sprawdźcie 
sami, tym bardziej, że najlepszy 
Ramen w mieście kosztuje tutaj 
tylko 19 zł.

Czwartego dnia odwiedziłem 
House of Sushi, restaurację przy 
Piotrkowskiej 89, która zdobyła 
puchar za najlepszy Ramen w Ło-
dzi. Niestety, w tym miejscu także 
się rozczarowałem. Daję duży mi-
nus za płytkie naczynie w jakim 
podawana jest zupa. Przypomina-

ło babciny talerz, do którego ktoś 
nalał zupy po brzegi. Gdy próbo-
wałem wyławiać kolejne dodatki, 
zawartość prawie wylewała się 
z miski. Nie spróbowałem nawet 
wypić zupy wprost z naczynia. Na 
szczęście są plusy – pysznie przy-
prawiona, lekko słodko-kwaśna 
wołowina i idealnie zrobione jaj-
ko, które po przekłuciu pałecz-
ką pięknie rozpłynęło się w zu-
pie. Zmiana talerza na głęboką 
miskę – i będzie idealnie.

Ramen to świetne rozgrzewają-
ce danie na jesienną słotę. W Ło-
dzi nie należy do tanich przeką-
sek, ale raz na jakiś czas naprawdę 
warto zaszaleć.

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

MICHAŁ KWIATKOWSKI
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FOT. MICHAŁ KWIATKOWSKI

– czyli rozgrzewka po Japońsku

ATOSUSHI 

ZIELONY CHRZAN

KURONEKO

HOUSE OF SUSHI

Zupę Ramen jemy pałeczkami  
(co wydaje się w Polsce zabawne) 
pomagając sobie małą porcelanową 
łyżką. Łyżka jest tak skonstruowana, 
że trudno włożyć ją do ust. I bardzo 
dobrze, ponieważ służy ona tylko 
do podtrzymania makaronu albo 
ostudzenia kawałka wołowiny 
wyjętego z zupy.
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Kalendarz imprez
 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela

28
18:00 Z CYKLU SEANS 
BIOGRAFICZNY: 
PASJA ŻYCIA
Kino Przytulne ŁDK 
ul. Traugutta 18 
Bilet 10 zł

30
17:00 DYSKUSYJNY 
KLUB KSIĄŻKI: 
KAFKA NAD 
MORZEM 
H. MURAKAMI
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź-Górna 
ul. Cieszkowskiego 11 A

29
18:00 Z CYKLU 
PSYCHOLOGIA 
FILMAMI W ŻARTY 
ŻARTAMI PROJEKCJA 
FILMU CHARLIE
Żarty Żartami 
ul. Wólczańska 40/42a

14
18:00–19:30 DIALOG 
POLSKO-ŻYDOWSKI. 
WYKŁAD PROF. 
PAWŁA ŚPIEWAKA
Centrum Dialogu  
im. Marka Edelmana 
ul. Wojska Polskiego 83

15
17:00 PREZENTACJE 
TEKSTÓW GRUPY 
CENTAURO 
I WIECZÓR 
AUTORSKI MARTY 
TARNICKIEJ-DEC
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź Śródmieście Filia nr 6 
ul. Narutowicza 91a

17
19:00 SPOTKANIE 
Z JERZYM 
JARNIEWICZEM 
O JEGO KSIĄŻCE 
ALL YOU NEED IS 
LOVE. SCENY Z ŻYCIA 
KONTRKULTURY
Żarty Żartami 
ul. Wólczańska 40/42

19
15:30 SPOTKANIE 
Z MARIĄ 
NOWAKOWSKĄ, 
autorką książki Łódzki 
detal – przewodnik po 
mieście szlakami detali 
architektonicznych

Salon Ciekawej Książki 
Centralne Muzeum  
Włókiennictwa 
ul. Piotrkowska 282

16
18:00 Z CYKLU 
CZYTAM WIĘC 
JESTEM SPOTKANIE 
Z ANDRZEJEM 
STASIUKIEM 
I PROMOCJA 
KSIĄŻKI OSIOŁKIEM
Poleski Ośrodek Sztuki 
ul. Krzemieniecka 2a

18
18:00–21:00 
OTWARCIE 
WYSTAWY 
PORUSZONE CIAŁA. 
CHOREOGRAFIE 
NOWOCZESNOŚCI
Muzeum Sztuki ms1 
ul. Więckowskiego 36

20
13:00–15:30 BEZPŁAT-
NE WARSZTATY MO-
DELARSKIE. TWOJA 
WŁASNA SYNAGOGA 
ALTE SZIL
Centrum Dialogu im. Marka 
Edelmana 
ul. Wojska Polskiego 83 
Konieczność wcześniejszych 
zapisów

21
18:00 OD PIERWSZE-
GO WEJRZENIA DO 
ŚLUBU – DROGA RE-
LIGIJNYCH ŻYDÓW 
PROWADZENIE: MI-
RIAM SZYCHOWSKA
Gmina Wyznaniowa  
Żydowska 
ul. Pomorska 18

22
19:15 SPOTKANIE 
Z ANNĄ KASZUBĄ-
DĘBSKĄ O KSIĄŻCE 
KOBIETY I SCHULZ
Teatr Nowy 
ul. Więckowskiego 15

23
19:00 SPEKTAKL 
PT. WYWIAD 
Fundacja Kamila Maćkowiaka 
Akademicki Ośrodek 
Inicjatyw Artystycznych 
ul. Zachodnia 47

24
16:00 ANDRZEJKI – 
WIECZOREK 
TANECZNY 
Z ZESPOŁEM 
FRACTION. ZABAWA 
DLA SENIORÓW
Dom Kultury Zarzew 
ul. Wandurskiego 4

25
18:30 WERNISAŻ TWA-
RZE ŁODZI – WYSTA-
WA OUTDOOROWA 
ZREALIZOWANA 
W RAMACH AKCJI 

„ODKURZAMY DOM 
KULTURY”
Poleski Ośrodek Sztuki 
ul. Krzemieniecka 2a

26
19:00–23:00 
ANDRZEJKOWA 
IMPREZA TANECZNA
Poleski Ośrodek Sztuki 
ul. Krzemieniecka 2a

27
12:00 TAJEMNICE 
PARKU PONIATOW-
SKIEGO – M.IN. 
ZWIEDZANIE 
SCHRONÓW. SPACER 
ZIELONEJ ŁODZI
Park Poniatowskiego  
(zbiórka na parkingu  
od ulicy Inżynierskiej)

7
17:00 Z CYKLU 
SEANSE 
TURYSTYCZNE: 
WIETNAM
Kino Przytulne ŁDK 
ul. Traugutta 18 
Cena biletu 6 zł

8
19:45 PROJEKCJA 
FILMU MILOSA 
FORMANA PALI SIĘ 
MOJA PANNO (1967)
Kinematograf 
Plac Zwycięstwa 1 
Bilet 10 zł

9
18:00–20:00 ARTYSTA 
W PRZESTRZENI 
PUBLICZNEJ. 
DYSKUSJA
Muzeum Sztuki ms2 
ul. Ogrodowa 19

10
18:00 KONCERT 
POLSKO-NORWESKI: 
MOZART, CHOPIN, 
GRIEG
Sala Koncertowa Akademii 
Muzycznej w Łodzi 
ul. Żubardzka 2a

11
17:30 SEANS 
MUZYCZNY 
W KINIE: 
Opera Falstaff Giuseppe 
Verdiego w wykonaniu The 
Royal Opera House Covent 
Garden w Londynie

Kino Przytulne ŁDK 
ul. Traugutta 18 
Wstęp: 10 zł

12
19:00 PROLOG 
26. FESTIWALU 
MEDIÓW CZŁOWIEK 
W ZAGROŻENIU
Nie płacz kiedy odjadę 
(2016) reżyseria Sławomir 
Grünberg. Po projekcji 
spotkanie z reżyserem

Kinematograf 
Plac Zwycięstwa 1 
Wstęp wolny

13
12:00 WYCIECZKA 
ROWEROWA 
ŚLADAMI 
ŁÓDZKIEGO SPORTU
Organizatorzy: Zielona Łódź, 
Oddział Sportu i Turystyki 
Muzeum Miasta Łodzi. 
Prowadzący: Sebastian Glica

Miejsce zbiórki: Park 
Źródliska I

5
16:00 ZABAWA 
TANECZNA DLA 
CZŁONKÓW 
KLUBU SENIORA 
I MIESZKAŃCÓW 

„KAROLEWA”, 
OBOWIĄZUJĄ 
ZAPISY
Dom Kultury Karolew 
ul. Bratysławska 6a

4
18:00 WERNISAŻ 
NOMEN OMEN 
FENOMEN – 
wystawa pedagogów 
i studentów Pracowni 
Malarstwa Wydziału 
Malarstwa i Rysunku ASP 
w Łodzi.

Poleski Ośrodek Sztuki 
ul. Krzemieniecka 2a

3
18:30 DYSKUSYJNY 
KLUB KSIĄŻKI. 
ROZMOWA 
O KSIĄŻCE 
JACKA CYGANA: 
PRZEZNACZENIE, 
TRAF, PRZYPADEK. 
OPOWIADANIA
Poleski Ośrodek Sztuki 
ul. Krzemieniecka 2a

2
14:00 FILMOWE 
ZADUSZKI: PAPUSZA 
(2013)
Kinematograf 
Plac Zwycięstwa 1

1
XXII KWESTA 
NA STARYM 
CMENTARZU
Stary Cmentarz 
ul. Ogrodowa 39/43

6
18:00 KONCERT 
PIEŚNI POLSKICH. 
WYSTĄPI 
STOWARZYSZENIE 
ŚPIEWACZE 
HARMONIA
Sala Lustrzana Muzeum 
Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15 
Bilety w cenie 5 zł dostępne 
w kasie Muzeum

W S P I E R A J Ą  N A S

listopad 2016

POLECA 
MARIANNA 
SYSIO

Marianna Sysio – z trzeciego pokolenia łodzianka, 
fanka kameralnych spotkań kulturalnych, 
dyskusyjnych klubów książki i muzyki na świeżym 
powietrzu.
Grafika przedstawiająca Mariannę autorstwa – 
@ Virginia Ink www.facebook.com/VirginiaInk/



16
listopad 2016 • www.miastol.plMIASTO Ł

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

kaprawym okiem zgreda

Nie ma się z czego śmiać?
Panowie Rzepliński i Bodnar wciąż uwierają posła Prezesa w tyłek. Uparli się –  
konstytucję, prawo i swoje funkcje traktują poważnie i dosłownie.

– Są grzyby – mówi kolega, który 
niedawno do mnie zadzwonił. – 
Przyjeżdżaj!

 – Grzyby? Bardzo swędzi? Kup 
sobie jakąś maść.

Te są w lesie, sam widziałem. 
Mnóstwo ludzi się kręci. Może to 
oddziały obrony terytorialnej, ale 
chodzą w gumiakach, mają ko-
szyki i wiaderka. A w nich grzy-
by. Szkoda czasu, niedługo przy-
mrozki. Czekam.

Z pięć lat już nie byłem na grzy-
bach. A to z powodu, że ich nie 
było, a to z braku czasu akurat 
wtedy, gdy były. Skoro teraz są, a ja 
mam czas, jadę. Dzięki uprzejmo-
ści zaprzyjaźnionego inżyniera 
przetransportowałem swój orga-
nizm jego samochodem. On pro-
wadził, dlatego dojechaliśmy.

W lesie, jak to w lesie: dzień do-
bry, przepraszam, Pan pierwszy, 
ależ proszę, Stefan gdzie jesteeeś!!! 
Tuż po wejściu w chaszcze zna-
lazłem: sześć pustych „małpek”, 
trzy „osuszone” półlitrówki, bar-
dzo ważne papiery, komplet opon 
od pojazdu mechanicznego, ka-
napę, lodówkę, maszynę rolniczą 
do czegoś tam i stertę gruzu. Jak 
to w lesie. Grzyba nie widziałem. 
Nic to, słoneczko świeci, w płu-
cach czyste powietrze, jakieś ptaki 
jeszcze świergolą. Gdy podnieść 
wzrok ponad śmieci to i widok 
niezgorszy. Zadumałem się na-
wet. Dumałbym tak jeszcze chwilę, 
lecz zauważyłem, że coraz to ktoś 
obok mnie schyla się i coś podnosi. 
Flaszki zbierają? Szyszki? Chrust 
może? Przecieram oczy… Grzyby! 
Czyli są. Ale ja nic nie znalazłem, 
czyli nie ma.

No, żesz… Żeby takie bzdury 
zaprzątały mi głowę? W okolicz-
nościach przyrody nie ocalonej 
jeszcze przed kornikiem? Wyluzo-
wałem i zlekceważyłem runo. Po-

liczyłem mrówce nogi, ostrzegłem 
dzięcioła przed wstrząśnieniem 
mózgu i darowałem życie gnojar-
kowi. Wspaniały relaks.

Ale kontakt ze światem poza-
medialnym nie jest obojętny – 
narusza równowagę psychicz-
ną. Przez kilka dni nie czytałem 
wiadomości. Może, gdy ja depta-
łem borowiki, zmienili coś na lep-
sze i czas uciekać? Trudno, kiedyś 
i tak się dowiem. Trzeba połączyć 
się z globalną wioską. Trzeba sta-
wić czoła nieuchronnemu. Do-
prawdy, strach ma wielkie oczy. 
Nie spodziewałem się, że w ponu-
rym listopadzie krajowe informa-
cje mogą być tak zabawne.

Niezastąpiony, jak zwykle, mi-
nister obrony obwieścił światu, 
że Rosja kupiła od Egiptu okręty 
po dolarze za sztukę. To była wy-
przedaż! Chyba że do tych okrę-
tów potrzebne są zaworki po 5 mi-
lionów.

Panowie Rzepliński i Bodnar 
wciąż uwierają posła Prezesa w ty-
łek. Uparli się – konstytucję, pra-
wo i swoje funkcje traktują po-
ważnie i dosłownie. Poseł Prezes 
znalazł na nich sposób. Metodą 
średniowieczną, weźmie ich gło-
dem. Jak dopuszczą i odpuszczą, 
może dostaną trochę grosza.

Zawiązano spisek, który mógł 
doprowadzić do upadku Kościo-
ła. Wielebni zdemaskowali pro-
wokatorów. Okazały się nimi 
środowiska LGBT wspomagane 
przez zmanipulowanych dzien-
nikarzy i, o zgrozo, niektórych 
księży. Inicjatywa pod niewinnie, 
a nawet pięknie brzmiącym ha-
słem Przekażcie sobie znak poko-
ju to szatański podstęp. Mędrcy 
kościelni wyjaśniają, na czym on 
polega, ale zrozumienie tego wy-
maga wprowadzenia się w stan al-
ternatywnej świadomości. Radź-

cie więc sobie sami. Jedno jest 
pewne: Kościół osobom homo-
seksualnym i transpłciowym nie 
pozwoli spokojnie i po swojemu 
żyć. Ale ich szanuje! Jak stwier-
dza Abp Gądecki: Kościół jest je-
dyną instytucją, która od dwóch 
tysięcy lat niestrudzenie głosi god-
ność każdej osoby ludzkiej bez wyjąt-
ku. I to jest najbardziej pokrętne 
stwierdzenie, jakim się posługuje 
od niepamiętnych czasów ta „je-
dyna instytucja”. Ono może być 
prawdziwe. Wystarczy tylko co 
paręset lat zmienić definicję oso-
by ludzkiej lub godności.

Halloween już chyba na dobre 
przyjęło się u nas. Dzieci świet-
nie się bawiły nie-
świadome zagrożeń. 
A to pogańskie święto. 
Ksiądz Posacki przypo-
mina, że wiąże się tak-
że ze składaniem ofiar 
z ludzi w kulcie satani-
stycznym. Jest okazją do 
chuligańskich ekscesów, 
w postaci niszczenia sa-
mochodów, napadów na 
ludzi czy nawet mor-
derstw. Zgroza! A było 
tak wesoło.

Z m a j s t r owa ł e m 
pewną teorię spisko-
wą. Jest ona kurio-
zalna, bezsensowna 
i całkowicie się z nią 
nie zgadzam. Kościół 
zwalcza Halloween, 
bo na nim nie zara-
bia i nie ma nad nim 
kontroli. Lecz w czym 
problem? Większość 
dzisiejszych świąt, to 
niegdysiejsze obrządki 
pogańskie. Robimy np. 
Noc św. Cykora i po kło-
pocie. Kasa się zgadza 
i dusze bezpieczne.

Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej zmierza tam gdzie inne. 
Nie powiem, gdzie dokładnie, 
bo… sami rozumiecie. Zatrudni-
ło eksperta do spraw planowania 
rodziny i wychowania seksualne-
go. Została nim prof. Urszula Du-
dziak z – a jakże – Wydziału Teo-
logii Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego.

Dowód swojej kompetencji 
przedstawiła niezwłocznie: Oso-
bom zabezpieczającym się przed nie-
chcianą ciążą grożą poważne kon-
sekwencje, takie jak uzależnienie 
od seksu, poczucie niesprawiedli-
wości i krzywdy, a także skłonność 
do zdrady. Żeby nie było wątpli-

wości, dodała: Antykoncepcja jest 
przejawem niedojrzałości. Nie ma 
wątpliwości.

Prezydent bryknął. Kręci no-
sem nad „reformą” edukacji. Bąk-
nął nawet, że mógłby projekt za-
wetować. Ośmielił się też mieć 

„inną wiedzę” niż Antoni Macie-
rewicz. Albo to kaczka dzienni-
karska, albo niebywały skandal. 
Może też być tak, że Prezydent… 
Nie, nie, dosyć spekulacji!

Tak, ponury listopad jest w me-
diach nawet zabawny. Tam jest 
jeszcze drugie dno, ale o tym nie 
wspomnę. Po co się denerwować?

www.wspieram.to/lodzkagazeta

Gazeta „Miasto Ł” jest bezpłatna,  
ale nawet bezpłatna gazeta kosztuje.

Ty możesz nas wesprzeć, możesz być osobą,  
która współtworzy z nami „Miasto Ł”.

Wpłać 5 zł, 10 zł lub więcej.

FOT. ASIA TARNOWSKA


