
Ze strony Magistratu bardzo brakuje podejścia partnerskiego. Zawsze jest jakiś petent, klient, 
ewentualnie tubylec, traktowany niemal jak aborygen przez pionierów osadnictwa, nigdy part-
ner. Bardzo rzadko się zdarza, że w Urzędzie ktoś w ogóle myśli o tym, żeby tych mieszkańców 
włączyć do rozmowy, a co dopiero do decydowania.

Marta Madejska: Półtora roku 
pracowałeś w Biurze Rewitali-
zacji Urzędu Miasta. Odszedłeś, 
nie ukrywając rozczarowania. 
Jaki jest bilans? Co się udało, cze-
go się nie udało zrobić?
Jarosław Ogrodowski: Odpowiedź 
jest niejednoznaczna. Zdiagno-
zowano problemy, dzięki czemu 
Miasto przynajmniej nie jest cał-
kiem ślepe w tym procesie. Udało 
się przeprowadzić ogromne kon-
sultacje społeczne i zaangażować 
ludzi dotąd niebiorących udzia-
łu w takich akcjach, ale niestety 
miejscy decydenci w większości 

zignorowali ich opinie – zawiedli 
nadzieje mieszkańców. Czuję się 
w pewien sposób winny, że bra-
łem udział w ich rozbudzaniu. 
Co nie zmienia mojego stanowi-
ska na temat udziału mieszkań-
ców w rewitalizacji – powinni być 
uwzględniani na wszystkich jej 
etapach: planowania, wdrażania 
i oceny. Niestety, w chwili kiedy 
została podjęta decyzja o tym, że 
cała rewitalizacja będzie prowa-
dzona w systemie „zaprojektuj 
i zbuduj”, w którym główną rolę 
odgrywają wielkie firmy projek-
towo-budowlane, zostało też prze-

sądzone, że nie liczą się mieszkań-
cy. Wtedy stwierdziłem, że czas 
opuścić Urząd.

Co się teraz dzieje i będzie się 
działo w procesie rewitalizacji, 
który już się w Łodzi toczy?
JO: Przede wszystkim duże firmy, 
czyli Deloitte, Egis i DSC mniej 
więcej do końca wakacji opracu-
ją studia wykonalności dla obsza-
rów rewitalizacji. Potem zostaną 
rozpisane przetargi w systemie 

„zaprojektuj i zbuduj”. Jednocze-
śnie cały czas będą przesiedlani 
mieszkańcy. Na razie wyprowa-

dzani są z obszaru pierwszego. 
W pozostałych obszarach rewi-
talizacji jest różnie – w niektó-
rych praktycznie nie ma zamiesz-
kanych kamienic, gdzie indziej 
czekają nas „miny”. Na przykład 
ogromną kamienicę przy ul. Tu-
wima 46 trzeba wyprowadzić 
w całości i ludzie prawdopodob-
nie nie będą mogli do niej wrócić, 
bo planowane są tam biura dla 
EC1. Ta instytucja bardzo aktyw-
nie przejmuje kolejne nierucho-
mości w obszarach rewitalizacji 
i przeznacza je na swoją działal-
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Nowy początek?
Ala: Kiedy myślę o rewitali-
zacji, przychodzą mi do gło-
wy opuszczone ulice. I byłoby 
bardzo fajnie, gdyby stworzyć 
przy nich parki i place zabaw.

strona 4

Dlaczego 
Orientarium to 
nie jest dobry 
pomysł dla ZOO
Pierwsze wizualizacje Orien-
tarium przeraziły zwłaszcza 
łódzkich wielbicieli i obroń-
ców drzew. Nałożenie wizu-
alizacji na mapę ujawniło, jak 
szeroką połać zieleni z obrębu 
obecnego terenu ZOO może-
my utracić.

strona 8

Staliśmy się 
sąsiadami
Projekt kończy się snem, 
w którym łodzianie posta-
nawiają opuścić miasto, bo: 
drzwi są wyłamane, sąsiad 
jest pijany, ktoś zabrudził 
klatkę, jest hałas, gówno leży 
na chodniku, a samochody 
parkują na trawnikach. Wyla-
tują w kosmos, patrzą z góry, 
z dystansu na obraz swego 
miasta i postanawiają wró-
cić, naprawić drzwi, poroz-
mawiać z sąsiadem, sprząt-
nąć gówno.

strona 10

Z łódzkiego 
Archiwum X
Z szafki znika herbata i cu-
kier (wtedy na kartki). Ro-
zumieją, że grasuje tam ktoś 
inny niż nocna sprzątaczka. 
Wkurzone zostawiają kartkę 
do tajemniczego gościa, i choć 
ten nie odpowiada, w szafce 
pojawia się cukier (albo kart-
ka na cukier).

strona 11

Kto ma serce 
do rewitalizacji?
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WespRzyj Nas. piszemy o Łodzi!
Miasto Ł jest gazetą społeczną wydawaną dzięki dotacjom, darowiznom i pracy wolontariuszy.

Nasi dziennikarze są łódzkimi działaczami społecznymi, zaangażowanymi w pracę na rzecz
naszego miasta. Jesteśmy gazetą niezależną, nie popierającą żadnych ugrupowań politycznych.

Aby Miasto Ł mogło być nadal wydawane, potrzebujemy pieniędzy.
Każda złotówka to większa szansa na kolejny numer. Przekaż darowiznę.

Nr konta 70 1160 2202 0000 0002 4715 9618, Bank Millenium

Jeśli ktoś jeszcze nie wie, czym jest 
rewitalizacja, to na pewno po prze-

czytaniu majowego numeru Miasta Ł 
będzie już wiedział. I o to nam cho-
dziło. Chcemy wszystkim naszym 
czytelnikom przybliżyć to, co dzieje 
się w Łodzi, bo uważamy, że wiedza 
zmniejszy obawy i lęki. Udowadnia-
my też, że bardzo uważnie patrzymy 
władzy na ręce. Zmiany, które w Ło-
dzi zachodzą, i te, które się przewi-
duje, budzą w nas szereg wątpliwo-
ści – dlatego pytamy i będziemy pytać. 
Bez wątpienia, Łódź wymaga naprawy, 
ale uważamy, że trzeba działać mą-
drze i ostrożnie. Tak, żeby skorzystali 
na tym wszyscy mieszkańcy i miesz-
kanki. Nasi dziennikarze aktywnie 
uczestniczą w pracach nad rewita-
lizacją, doradzają, pracują w komi-
sjach dialogu obywatelskiego, wspie-
rają proces konsultacji społecznych. 
W trakcie wszystkich tych działań 
zbieramy informacje, którymi dzie-
limy się na łamach gazety. Jako spo-

łecznicy nie jesteśmy tylko obserwa-
torami i skrybami, ale też twórcami 
zmian. Staramy się jak najbliżej współ-
pracować z działającymi w Łodzi or-
ganizacjami i również od nich czer-
pać informacje i wiedzę o procesie 
rewitalizacji. Poszukujemy eksper-
tów z różnych dziedzin, aby móc po-
kazać z różnych perspektyw pomysły 
wypracowywane dla naszego miasta. 
Bardzo zależy nam na Państwa opi-
nii. Chcielibyśmy, żebyście – Szanow-
ni Czytelnicy – podzielili się swoimi 
doświadczeniami związanymi z rewi-
talizacją. Czy miasto zmienia się tak, 
jak sobie wymarzyliście? Piszcie do 
nas na adres redakcji, komentujcie 
teksty na stronie internetowej i na Fa-
cebooku. Nasze opinie nie są bowiem 
jedynymi słusznymi i zachęcamy do 
wyrażania własnych. Pokażcie nam, 
jakie jeszcze tematy warto poruszyć, 
co pominęliśmy. Proces rewitalizacji 
będziemy śledzić z wielką uwagą i nie 
spuścimy z niego oka.

Mam nadzieję, że w ramach dzia-
łań zaplanowanych dla Łodzi wydarzy 
się dużo dobrego. Jako osoba lubiąca 
zmiany jestem pełna nadziei i oczeki-
wań. Wszystkim nam zależy na tym, 
żeby Łódź była miastem, w którym do-
brze się żyje. A ponieważ nie wszyscy 
mamy taką samą wizję dobrego mia-
sta, jeszcze wiele dyskusji, debat, a na-
wet sporów przed nami. Ale tak dłu-
go, jak będziemy rozmawiać, jesteśmy 
w stanie wytyczać dobrą i bezpieczną 
ścieżkę dla naszej Łodzi.

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

aleksandra 
dulas

wstępniak

Słowo na „r”
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ność. O tym się nie mówi otwar-
cie mieszkańcom.

Czy jest jakiś sposób, żeby wy-
prowadzający się mieszkańcy 
mogli sprawdzić, jakie są do-
kładne plany?
JO: Mogą oczywiście zadzwonić 
do Biura Rewitalizacji i zapytać. 
To chyba jedyny sposób. Nie ma 
również żadnego zintegrowanego 
systemu postępowania z drobny-
mi przedsiębiorcami, którzy prze-
cież prowadzą działalność na tym 
terenie. Szczegółowej informacji 
bardzo brakuje.

Kolejna niepokojąca sprawa to 
finansowanie. Prasa donosiła 
o zawirowaniach z pieniędzmi 
na łódzką rewitalizację. Co się 
dzieje?
JO: Tak, były problemy. Mamy za-
pewnione finansowanie na cztery 
południowe obszary, ono jest zapi-
sane w kontrakcie terytorialnym 
i jest pewne. Ostatecznie Marsza-
łek zgodził się również na prze-
kazanie 100 mln euro na obszary 
północne. Niestety, w tym drugim 
przypadku procent wkładu wła-
snego, które musi wnieść Miasto, 
jest znacznie wyższy niż się spo-
dziewano. Dużym wysiłkiem te 
budżety prawdopodobnie zostaną 
dopięte, ale mam poważne wąt-
pliwości, czy na przykład zosta-
nie cokolwiek na dofinansowa-
nie remontów we wspólnotach 
mieszkaniowych, na które pozwa-
la ustawa rewitalizacyjna.

Według tej ustawy Magistrat po-
winien też stworzyć programy 
społeczne, ale na razie zupełnie 
o tym nie słychać.
JO: Udało się doprowadzić do po-
wstania i przyjęcia dokumentu 
Polityki Społecznej dla Łodzi. Pra-
wo wymaga od gmin posiadania 
strategii rozwiązywania proble-
mów społecznych, ale ona siłą rze-
czy koncentruje się na tych kil-
ku czy kilkunastu procentach 
mieszkańców, którzy są klienta-
mi pomocy społecznej. W naszym 
dokumencie przyjęto szerszą per-
spektywę, dotyczącą nas wszyst-
kich. Są tam zaproponowane róż-
ne programy, ale nie wiadomo, na 
ile one będą w jakikolwiek spo-
sób wpływać na to, co będzie się 
działo na terenach rewitalizowa-
nych. Gminny Program Rewitali-
zacji, który powinien to określać, 
dopiero powstaje. GPR to swego 
rodzaju konstytucja, która ma 
określać przebieg lokalnej rewi-
talizacji. W Łodzi niestety powsta-
je bez udziału mieszkańców, co 
jest znów wbrew ustawie.

Na razie dużo słyszymy o rewi-
talizacji na przykład ulicy Włó-

kienniczej, ale głównie w ma-
terialnym, a  nie społecznym 
wymiarze. Miasto Ł uważnie śle-
dzi tę sprawę, bo przyjaźnimy się 
z dziećmi ze Świetlicy Podwór-
kowej przy ul. Pomorskiej, któ-
re w większości pochodzą wła-
śnie z „Włókienki”. To są świetne 
dzieciaki i silna wspólnota. Bar-
dzo boją się, że zostanie rozbita.
JO: Wszystko wskazuje na to, że 
ta okolica bardzo zmieni się este-
tycznie, ale nijak nie wpłynie to 
na los byłych mieszkańców. Obec-
nie została stamtąd wysiedlona 
większość osób, zapewniono im 
lokale zamienne. Chyba, podob-
nie jak w programie „Mia100 Ka-
mienic”, większość z nich już nie 
wróci do swojego poprzedniego 
miejsca zamieszkania.

Nie wrócą, bo nie chcą, czy nie 
będą mogli?
JO: I tak, i tak. Nie chcą, ponie-
waż dla ludzi starszych bardzo 
uciążliwa jest dwukrotna prze-
prowadzka, nawet jeżeli Miasto 
opłaca ją w obie strony. Po drugie, 
bardzo często wiąże się to również 
z późniejszymi wyższymi koszta-
mi utrzymania mieszkania po re-
moncie, a nie wszystkich na to stać. 
Jakie to są proporcje – nie wiem. 
Na Włókienniczej na razie zostały 
osoby z najtrudniejszą sytuacją – 
z wyrokiem eksmisji lub zajmu-
jące lokale bezumownie, na przy-
kład po zmarłej rodzinie. Różni 
ludzie, którzy mają różne historie.

Ze strony Magistratu bardzo 
brakuje podejścia partnerskiego. 
Zawsze jest jakiś petent, klient, 
ewentualnie tubylec, traktowa-
ny niemal jak aborygen przez 
pionierów osadnictwa, nigdy 
partner. Bardzo rzadko się zda-
rza, że w Urzędzie ktoś w ogóle 
myśli o tym, żeby tych mieszkań-
ców włączyć do rozmowy, a co do-
piero do decydowania.

Co z mieszkańcami, którzy się 
wyprowadzą? Czy zostaną ob-
jęci jakimkolwiek programem 
społecznym, jeżeli będzie taka 
potrzeba?
JO: Nie wiem. Mam wrażenie, 
że kiedy mieszkańcy przeno-
szą się poza obszar rewitalizo-
wany, a tak się często dzieje, to 
po prostu znikają z radarów re-
witalizacji. W Urzędzie panuje 
podejście mechanistyczne, trak-
tuje się to jak proces, który jest 
związany wyłącznie z budynka-
mi, a nie z ludźmi. Jeżeli „prze-
suniemy” tych ludzi, to problem 
znika, tym się zajmie MOPS czy 
inna jednostka, ale nie wykonaw-
cy rewitalizacji. Pion inwestycyj-
ny kompletnie nie postrzega mia-
sta jako całości. Nie ważne, jak 
coś wpływa na życie mieszkań-

ców, istotne jest, żeby doprowa-
dzić projekt do końca i rozliczyć. 
Dobrze widać to na przykładzie 
ulicy Kilińskiego. Prace miały być 
wykonane w 3 miesiące. Niedłu-
go minie rok od rozpoczęcia, ale 
jakoś nikogo to nie zajmuje, że 
padły miejscowe biznesy, które 
jeszcze tam były. Czego nie zabi-
ły galerie handlowe, dobijają re-
monty. To jest koszt, który znów 
poniesie prawdopodobnie Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, dzia-
łający poza strukturą Urzędu. Jest 
jednostką podległą, o niskim sta-
tusie, na którą zwykło się zrzucać 
wszystkie problemy.

Jeżeli tak podchodzimy do re-
witalizacji, to nie mamy szans 
na rozwiązanie wieloletnich bo-
lączek Łodzi i stoimy w kontrze 
do zapisów ustawy o rewitaliza-
cji. Ta ustawa jasno mówi, że na 
rewitalizacji muszą skorzystać 
dotychczasowi mieszkańcy ob-
szaru rewitalizowanego.

Czy to „wypychanie” dotychcza-
sowych mieszkańców jest dzia-
łaniem celowym?
JO: I tak, i nie. Na pewno niektó-
rym osobom coś takiego zaświtało 
w głowach, ale większość ludzi od-
powiedzialnych za ten proces po 
prostu nie ma szerszych refleksji. 
To jest nastawienie, o którym mó-
wiłem wcześniej – wykonuje-
my inwestycję. Ludzi traktu-
je się jak paczuszki w Tetrisie, 
które można dowolnie przesu-
wać i mieć nadzieję, że wszyst-
kie zmieszczą się tam, gdzie 
akurat chcemy je wysłać.

Jest jeszcze jeden powód 
takiego podejścia – mamy 
w Urzędzie ogromną armię osób 
zatrudnionych na niskich pen-
sjach, na złych warunkach. Szczy-
cimy się, że jesteśmy jednym z naj-
tańszych samorządów, ale efekt 
jest taki, że źle opłacani pracowni-
cy często po swojej pracy w Urzę-
dzie biegną do innej, żeby móc 
utrzymać rodzinę. Są przemę-
czeni, niewydolni, przyzwycza-
jeni do schematycznego działania. 
Boją się zmian, boją się wychy-
lać, ponieważ każda zmiana może 
oznaczać utratę pracy. Panuje tam 
też bardzo silna struktura hierar-
chiczna, gdzie zazwyczaj pomy-
sły może mieć dyrektor, ale nie 
szeregowy pracownik, który le-
piej zna „teren”.

Czy można powiedzieć, że wy-
prowadzka ze starej kamienicy 
w Śródmieściu, mogła komuś ja-
koś pomóc?
JO: Trudno powiedzieć. Ci, któ-
rych na to stać, trafili do lepszych 
mieszkań, pozostali trafili do dość 
podobnych warunków. Miasto 
ma obowiązek zapewnić lokal 

nie gorszy od tego, który był zaj-
mowany. Komuś, kto miał łazien-
kę na korytarzu i zajmował 20 m2 
bez żadnych wygód prócz zimnej 
wody i prądu, Miasto teoretycz-
nie ma prawo zaproponować do-
kładnie taki sam lokal. To zależy 
od tego, czym Miasto dysponuje 
i jakie są możliwości finansowe lo-
katora. Ponieważ Łódź nie prowa-
dzi żadnego programu osłonowe-
go, nie każdy może sobie pozwolić 
na mieszkanie z tzw. wygodami.

Właśnie, wspomniałeś kiedyś, że 
„Miasto produkuje sobie niewy-
płacalnych dłużników”. Co przez 
to rozumiesz?
JO: Miasto w żaden sposób nie 
monitoruje, kiedy powstaje za-
dłużenie, nie przeciwdziała jego 
wzrostowi, po prostu w pewnym 
momencie orientuje się, że dług 
jest duży i zaczyna występować 
z monitami. Dłużnicy na ogół 
nie mogą go spłacić, ponieważ 
to zadłużenie z jakiegoś powodu 
narosło i ten powód nie zniknął. 
Miasto idzie do sądu, bo musi od-
zyskać swoją należność. W tym 
momencie w życiu dłużnika po-
jawia sie komornik, zajmuje mu 
praktycznie cały dochód. Dłużnik 
ucieka w szarą strefę – zatrudnia 
się gdzieś „na czarno”, żeby mieć 
z czego żyć, nie spłaca należno-

ści, wpada w spiralę długu. Często 
też ludzie starając się nie dopuścić 
do eksmisji, korzystają z różnych 

„chwilówek”, zadłużają się potwor-
nie, żeby spłacić zaległości, chociaż 
i tak nadal nie mają z czego pła-
cić czynszu. Gdybyśmy chcieli ten 
problem rozwiązać systemowo, 
to tak naprawdę nie powinniśmy 
traktować spraw mieszkaniowych 
wyłącznie jako kwestii majątko-
wej, tylko jako kwestię społeczną. 
Administracja powinna mieć łącz-
ność z pracownikami społeczny-
mi, którzy wiedzieliby, dlaczego 
jakaś rodzina nie płaci czynszu.

Przyjrzyjmy się takiej sytuacji. 
Przez 40 lat regularnie wpływa 
należność za mieszkanie i na-
gle czynsz przestaje być płacony. 
Okazuje się, że mieszka tam star-
sza pani, która po śmierci męża 
ze swojej jednej emerytury wy-
dawanej na leki nie jest w sta-
nie utrzymać takiej powierzchni. 
Dług narasta, a Miasto nie czyni 
żadnych kroków, żeby zmienić tę 
sytuację. Ta pani nigdy nie będzie 
wypłacalna.

Nie mamy żadnych mechani-
zmów łączących politykę miesz-
kaniową i społeczną w Łodzi?
JO: Nowa polityka społeczna dla 
Łodzi wskazuje, że powinny się ta-
kie mechanizmy pojawić. Politykę 
mieszkaniową należy znowelizo-
wać i tam takie zapisy umieścić. 
Na razie nic nie mamy.

Nie widać też woli politycznej 
w tej sprawie.
JO: Absolutnie nie, ponieważ pio-
nem mieszkaniowym kieruje wi-
ceprezydent Ireneusz Jabłoński, 
który podchodzi do sprawy w czy-
sto techniczny sposób – miesz-
kańcy to po prostu pewien zasób, 
którym trzeba zarządzać. Jedno-
cześnie posługuje się fałszywym 
założeniem, że jest jakaś cena ryn-
kowa, którą ludzie powinni płacić, 
a ponieważ płacą mniejszą cenę, to 
są na łasce i niełasce Miasta. Rzecz 
w tym, że gdyby cały ten zasób 
faktycznie znalazł się na rynku, 
to jego cena rynkowa na pewno 
nie byłaby taka, jak mieszkań de-
weloperskich. Poza tym, jeżeli po-
daż byłaby większa, cena poszłaby 
w dół. Z tej perspektywy możemy 
powiedzieć, że Miasto „psuje ry-
nek”. Mamy już zresztą jasne sy-
gnały od deweloperów, że kiedy 
Miasto zaczęło oddawać miesz-
kania po remoncie z programu 

„Mia100 Kamienic”, ludzie, któ-
rych stać na mieszkania dewe-
loperskie, przestali je kupować. 
Zaczęli się starać o mieszka-
nia z MK, bo przynosiło im to 
pewną oszczędność. Tymcza-
sem wielu ludzi nie stać ani 
na mieszkanie od dewelopera, 
ani takie z zasobu miejskiego.

Czy nasze programy oddłużania 
działają dobrze?
JO: Działają, ale do tego też trze-
ba mieć więcej serca, trzeba wie-
dzieć, jak tę ofertę kierować. Od-
pracować można do 10 tys. zł., 
ustalana jest stawka godzinowa 
i określoną ilość godzin trzeba 

„wyrobić”. Jeżeli mamy do czynie-
nia z samotną matką trójki dzieci, 
która pracuje na przykład w Bie-
dronce na kasie (to są przykłady 
z życia), to ona nie ma czasu od-
pracować ustalonych 40 godzin 
tygodniowo.

Dlatego bardzo często na po-
czątku jest dużo chętnych do 
wzięcia udziału w programie od-
dłużania, a potem wiele z nich od-
pada, bo z braku czasu nie mogą 
spełnić jego warunków. Są na 
przykład osoby, które opiekują 
się niepełnosprawnymi człon-
kami rodziny. One też wypadają 
z programu wymagającego prze-
pracowania określonej liczby go-
dzin poza domem. Każdą osobę 
trzeba traktować indywidualnie 

 dokończenie ze strony 1 

ludzi traktuje się jak 
paczuszki w tetrisie, które 
można dowolnie przesuwać 
i mieć nadzieję, że wszystkie 
zmieszczą się tam, gdzie 
akurat chcemy je wysłać.
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Anna Jurek: Czym jest rewitali-
zacja?
Ala: Rewitalizacja jest wtedy, kie-
dy stare budynki wyglądają jak 
nowe, jak Manufaktura.
Ola: Mnie się kojarzy z remontem 
kamienic, ale też z burzeniem sta-
rych budynków i stawianiem no-
wych.
Ania: Żeby były bardziej bezpiecz-
ne niż przed remontem.
Ola: Przy okazji ich ulepszania, 
powinno pamiętać się o tym, żeby 
łatwo było wjechać do nich wóz-
kiem, np. wtedy, kiedy jest się oso-
bą niepełnosprawną.

Czy tylko takie osoby poruszają 
się na wózkach?
Adrian: Wózkami jeżdżą jeszcze 
bobasy. A kieruje nimi mama. 
Lub tata.

Jakie udogodnienia powinny być 
zapewnione?
Weronika: Odpowiednie podjaz-
dy i windy.

Co jeszcze wiąże się z rewitali-
zacją?
Adrian: Uważam, że powinno się 
także dbać o koty i psy. Żeby miały 
co jeść i gdzie chodzić na spacery.
Ania: Zgadzam się. I jeszcze war-
to zbierać pieniądze na zwierzaki 
mieszkające w schronisku. Dzieci 
ze szkoły mogą np. zrobić zbiór-
kę żywności.
Ala: Kiedy myślę o rewitalizacji, 
przychodzą mi do głowy opusz-
czone ulice. I byłoby bardzo fajnie, 
gdyby stworzyć przy nich parki 
i place zabaw.

Dla kogo jest rewitalizacja?
Alicja: Dla wszystkich – dzieci 
i dorosłych.
Klaudia: Na przykład, Roksana 
mieszkała w starym budynku 
i musiała się z niego wyprowa-
dzić, bo rozpoczynał się remont. 
Ale potem mogła wrócić.

Czy znacie osoby, które wróciły 
do swojego mieszkania?
Klaudia: Ja nie wróciłam.
Paulina: Razem z Klaudią miesz-
kałyśmy na Kilińskiego. W ra-

mach programu Mia100 kamienic, 
musiałyśmy się przeprowadzić 
się do innego budynku, bo nasz 
odnawiano. Teraz jest już po re-
moncie, ale stoi pusty.

Gdzie Was przeniesiono?
Paulina: Na Stoki. Mieszkanie jest 
w miarę fajne, ale nie lubię tam 
być. Wolałam to stare. No i mam 
np. daleko do szkoły.
Klaudia: Bardzo bym chciała wró-
cić na Kilińskiego, do tych wszyst-
kich osób, które znałam. Na po-
dwórku zawsze było dużo dzieci 
i zwierząt, było się z kim bawić.
Amela: Ja teraz mieszkam na Włó-
kienniczej, ale za chwilę będzie-
my się wyprowadzać na Politech-
niki. Po szkole będę przychodzić 
na świetlicę, ale ok. godziny 17 
będę wracać do domu. Jak już 
wrócę, to będę grała na tablecie.

A teraz co robisz, kiedy wracasz?
Amela: Wychodzę i bawię się na 
dworze z dziećmi ze świetlicy. Z Pa-
nią Moniką i Panią Olą bawimy 
się w chowanego i gramy w berka.

Czy twoi znajomi też się przepro-
wadzają?
Amela: Tak. Wszyscy. Będę miała 
kontakt z jedną koleżanką, Laurą.

Ania: Ja też się przeprowadziłam. 
I słyszałam dziś w telewizji o Czar-
nobylu i staruszce, która musia-
ła się wyprowadzić z domu i już 
nigdy do niego nie wróciła. Tak 
mi się skojarzyło z tematem na-
szej rozmowy.
Nikola: My jeszcze jesteśmy na 
Włókienniczej, ale za jakiś czas 
będziemy przeprowadzać się na 
Gdańską. Widzieliśmy mieszka-
nie na zdjęciach. Jest duże i ładne.

Będziesz przychodzić do świe-
tlicy?
Nikola: Tak.
Klaudia: Ja też.

Czasem ludzie wolą wrócić pod 
stary adres, a czasem wybiera-
ją nowy.
Roksana: Czasem nie chcą wra-
cać, bo mają niezbyt dobre wspo-
mnienia związane z poprzednim 
miejscem zamieszkania.
Ola: Ale też zdarza się, że wolą 
to nowe, bo jest większe i lepsze.

Jak się czujecie w związku z tym 
wszystkim, co się dzieje wokół 
rewitalizacji?
Klaudia: Mnie się ona kojarzy bar-
dzo źle, bo odchodzi się od ludzi, 
których się znało.

Roksana: Mnie też niezbyt dobrze, 
bo znikają znajomi ludzie. I cza-
sem nie mają możliwości wrócić 
do miejsc, które były dla nich waż-
ne, z którymi związane są wspo-
mnienia.
Ania: Czasem myślę, że to całe od-
nawianie jest fajne, bo się robi ład-
nie. Ale czasem, tak jak mówią 
koleżanki, to że trzeba się prze-
nieść w inne miejsce, jest ciężkie.

Jak sobie z tym radzić?
Ania: Zgadywać się na facebo-
ok’u lub przez telefon. Umawiać 
się na spotkania, wspominać za-
bawne sytuacje.
Ala: Można wziąć od kogoś nu-
mer telefonu, umówić się, spo-
tkać i iść na kawę.
Weronika: Starać się nie tęsknić 
za dawnym mieszkaniem. I dbać 
o spotkania z kolegami i koleżan-
kami. Choć nie wiadomo, czy bę-
dzie to łatwe.

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

i pamiętać, że ludzie znajdują się 
w różnych sytuacjach.

A gdzie trafiają ludzie z eks-
misji?
JO: Wszystko zależy od wyroku 
sądu, który może postanowić, 
że osoba eksmitowana powin-
na mieć przydzielony lokal so-
cjalny, który Miasto musi zapew-
nić. Jeżeli sąd tego nie zasądza, 
trafia np. do mieszkania tym-
czasowego, z którego po pew-
nym czasie musi się wyprowa-
dzić – pytanie, dokąd i czy nie 
na ulicę. Niestety Miasto nie dys-
ponuje pulą wolnych lokali so-
cjalnych, więc bardzo często 
przekwalifikowuje się decyzją 
administracyjną mieszkanie ko-
munalne na socjalne i ta osoba 
nadal w nim mieszka. To jest do-
bre rozwiązanie, kiedy na przy-
kład mieszkają tam dzieci, któ-
rym nie trzeba zmieniać szkoły 
i ważne więzi sąsiedzkie nie zo-
stają zerwane. Czasami jest to 
złe, kiedy zadłużenie narosło, bo 
ktoś nie mógł utrzymać miesz-
kania i potrzebuje mniejszego. 
Źle jest też, kiedy są to lokato-
rzy kamienic prywatnych lub 
wspólnotowych. Miasto co roku 
płaci odszkodowanie właścicie-
lom lokali, a kwoty te liczymy 
w miliony złotych.

Jednocześnie nie ma żadnej 
woli, żeby szerzej planować 
tworzenie mieszkań komunal-
nych i socjalnych. Co prawda, 
przy ul. Przyszkole dawny budy-
nek szkoły przeznaczono na 100 
lokali socjalnych zgromadzo-
nych w jednym miejscu, ale to 
nie jest dobre rozwiązanie. Do-
świadczenia polityki mieszka-
niowej z innych miast i krajów 
jasno świadczą o tym, że jeżeli 
gdzieś koncentrujemy miesz-
kania socjalne w dużej ilości, 
w jednym budynku, to prędzej 
czy później ten budynek staje 
się ogromnym problemem. Tak 
się zawsze dzieje, kiedy nie pro-
wadzi się z mieszkańcami żad-
nej poważnej pracy społecznej. 
Te braki łata się teraz różnymi 
pomysłami, ale jeżeli o wszyst-
kich, którzy potrzebują tak zwa-
nej reintegracji społecznej, myśli 
się z góry jak o kryminalistach, 
to są małe szanse na sukces.

Wywiad został przeprowadzony 
4 kwietnia 2016 r.

Marta Madejska – łodzianka 
z wyboru, archiwistka 
z przypadku. Doktorantka 
Instytutu Kultury 
Współczesnej UŁ, związana ze 
Stowarzyszeniem Topografie 
i Fundacją Miejski Kolektyw.

Nowy  
początek?
Spotykając się regularnie z dziećmi i młodzieżą ze Świetlicy Podwórkowej przy ul. Pomorskiej 54, 
zapytałam, czym jest rewitalizacja, z czym się kojarzy i jaki mają do niej stosunek.

anna jurek

Z cZyM kojaRZy SIę RewItalIZacja – PRoPoZycje dZIecI. Fot. aNNa juRek
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Boję się rewitalizacji
Wymianie podlega wszystko: schody, tynki, rury kanalizacyjne, stropy, wnętrza „naszych” mieszkań…  
i ludzie. Wszystko będzie jak nowe. A nas wyprowadzi się w nieznane miejsce. Po remoncie zaś do „naszych”  
odnowionych już mieszkań przyprowadzą się inni. Kryterium jest takie: mają być „młodzi, piękni i bogaci”.

Mieszkamy w strefie objętej re-
witalizacją. Sprzeczne informa-
cje na jej temat budzą nasz niepo-
kój, niepewność, nadzieję i obawy, 
bo tak naprawdę nikt z urzędni-
ków miejskich z nami o tym nie 
rozmawia. Od kilku lat (chyba ja-
koś tak od dziesięciu) było wia-
domo, że nasze osiedle w całości 
będzie remontowane. Potem, że 
tylko wybrane kamienice, nasza 
zaś nie, ponieważ w naszej każ-
de mieszkanie ma łazienkę i WC. 
Potem krążyły plotki, że i nas wy-
prowadzą w nieznane. Tak, „wy-
prowadzą w nieznane” to dobre 
określenie. Odzwierciedla bo-
wiem prawie całkowity brak na-
szej sprawczości, wręcz bezbron-
ność wobec urzędniczych decyzji. 
Możemy jedynie biernie poddać 
się wyprowadzeniu z remontowa-
nej kamienicy. A to bierne podda-
nie się kryje w sobie jeszcze wiele 
odcieni i nie każdy z nich zapo-
wiada świetlaną przyszłość w no-
wej lokalizacji.

Wprawdzie kilka lat temu zor-
ganizowano spotkania informa-
cyjne na temat rewitalizacji osie-
dla, ale żadnych konkretów nie 
podano, a koncepcje zmieniały się 
w zależności od nieznanych nam 
czynników. Wzbudzało to złość, 
brak zaufania do urzędników 
miejskich i zniechęcenie. Z ga-
zet natomiast wyczytywaliśmy 
i z sąsiedzkich rozmów wynika-
ło, że zagraniczny deweloper ma 
ochotę pozbyć się mieszkańców 
naszego osiedla. Chce je ogrodzić, 
wyremontować i sprzedać miesz-
kania po wygórowanych cenach. 
W tamtym czasie na forach in-
ternetowych pod artykuła-
mi prasowymi na ten temat 
trwała nawet spontaniczna 
nagonka, żeby meneli, czyli 
również mnie (nauczyciela 
akademickiego), wywieźć 
gdzieś za miasto, bo szpeci-
my zabytkowe osiedle. Bola-
ło mnie to szufladkowanie – 
doskonale wiedziałem, że 
z tym menelstwem to przesa-
da. Pamiętam, jak po pożarze 
w jednej z kamienic repor-
ter łódzkiej stacji telewizyj-
nej wręcz sugerował swojej 
rozmówczyni, że „ogień za-
prószył pijany mężczyzna”. 
Mam żal do mediów o to, że 

podtrzymywały w mieszkańcach 
miasta mit o menelach z naszej 
ulicy. Odnoszę wrażenie, że chcia-
no w ten sposób uzasadnić i wes-
przeć decyzje ówczesnych władz 
miasta odnośnie sprzedaży osie-
dla zagranicznemu dewelopero-
wi. To dla niego urzędnicy mieli 
zrobić z nami – mieszkańcami 

„menelami” – porządek w zamian 
za przypływ gotówki do miejskiej 
kasy ze sprzedaży nieruchomości.

A  tymczasem z  mojego do-
świadczenia wynika, że ludzie 
są tu cisi, nocami jest spokojnie, 
a to, że mieszkamy w zaniedba-
nych kamienicach nie jest naszą 
winą. Każdy w miarę swoich moż-
liwości na własny koszt remonto-
wał i modernizował mieszkania, 
by można było w nich żyć. A to 
zmienialiśmy system ogrzewania 
piecowego na elektryczny, a to wy-
mienialiśmy wypaczone drewnia-
ne okna na plastikowe, a to zakła-
daliśmy modne wtedy boazerie, 
a to zmienialiśmy piece gazowe 
do grzania wody czy kuchenki ga-
zowe na nowocześniejsze. Stawia-
liśmy też ścianki działowe, żeby 
poprawić sobie komfort życia. 
Wszystko za własne pieniądze. Bo 
jeśli chodzi o pieniądze, to admi-
nistracja zarządza tylko klatka-
mi schodowymi, strychem i ele-
wacją. No i podwórkiem, o które 
i tak dbają sąsiedzi. Proces rewita-
lizacji jest natomiast totalny. Wy-
mianie podlega wszystko: schody, 
tynki, rury kanalizacyjne, stro-
py, wnętrza „naszych” miesz-
kań… i ludzie. Wszystko będzie 
jak nowe. A nas wyprowadzi się 
w nieznane miejsce. Po remoncie 

zaś do „naszych” odnowionych 
już mieszkań przyprowadzą się 
inni. Kryterium jest takie: mają 
być „młodzi, piękni i bogaci”. Wy-
soka stawka za czynsz w kamie-
nicy po remoncie i wizja kolejnej 
przeprowadzki skutecznie znie-
chęci byłych mieszkańców nasze-
go osiedla do powrotu na stare 
(odnowione) śmieci.

Owszem, niektórych naszych 
sąsiadów perspektywa zmia-
ny mieszkania cieszy. A najbar-
dziej to, że gdy pójdą do bloków, 
to wreszcie będą mieli centralne 
ogrzewanie, czyli zimą w miesz-
kaniach będzie ciepło. Z tym się 
zgadzam, bo przy ogrzewaniu 
piecem węglowym temperatu-
ra waha się zimą pomiędzy 10 
a 23° C w ciągu doby. Z ogrzewa-
nia elektrycznego w porywach 
można „wycisnąć” tylko do 20° C, 
a często zdarza się, że i to jest nie-
możliwe. Tak więc warunki byto-
we mogą ulec poprawie.

Inny powód do zadowolenia 
może wynikać choćby i z tego, że 
trwające od 10 lat oczekiwanie 
na przeprowadzkę wreszcie się 
skończy. Przez te 10 lat w miesz-
kaniach nikt z nas nie robił żad-
nego remontu, bo przecież wie-
dzieliśmy, że już tej wiosny, już 
na tę jesień będą nas wyprowa-
dzać. Tak było co roku. Dziś ta-
pety na ścianach ledwo trzyma-
ją się tynku, sufity pożółkły, a my 
jesteśmy tym wszystkim zmęcze-
ni. Gdy kiedyś dziennikarze przyj-
dą oglądać opuszczone przez nas 
wnętrza, mogą dojść do wniosku, 
że „menele zdewastowali mieszka-
nia”. Pamiętajcie jednak, że 10-let-
nie życie na walizkach w ciągłej 
gotowości do przeprowadzki zde-
wastowało nasze życie, nie tylko 
wnętrza. I to nie my zgotowali-
śmy sobie ten los.

Oprócz korzyści wynikających 
z możliwej poprawy warunków 
mieszkaniowych, taka rewitaliza-

cja niesie ze sobą straty. Najbar-
dziej będzie nam żal (i wiem, że 
naszym sąsiadom też) – naszych 
dobrosąsiedzkich kontaktów. Nie 
to, żebyśmy siedzieli sobie na kar-
ku i żyli w jakiejś komunie. Cenię 
sobie niezależność i prywatność, 
ale także ogromną wartość przed-
stawia dla mnie wzajemna, dys-
kretna dbałość o bezpieczeństwo 
na klatce schodowej. Można było 
wyjechać nawet na bardzo długo 
i było do czego wracać, choć wej-
ścia do budynku nie są zamyka-
ne na klucz i brak jest domofo-
nów. Wyobrażam sobie, że gdyby 
nasze podwórko tętniło życiem 
dzieciaków i młodzieży tak jak 
kiedyś, to również i oni ponieśli-
by straty. Zerwane więzi koleżeń-
skie, zmiana szkoły – to na pewno 
nic przyjemnego w życiu młode-
go człowieka.

A przy okazji rewitalizacji naj-
bardziej przeraża mnie koniecz-
ność kolejnej, chyba 10 w życiu, 
przeprowadzki. Nie wiem, jak my 
to wytrzymamy, jak wytrzymają 
to nasze meble, jak przystosuje-
my się do nowych wnętrz, do no-
wych sąsiadów… Jesteśmy w sile 
wieku, ale co ma powiedzieć na-
sza sąsiadka staruszka?

Bardzo chcielibyśmy wrócić 
z powrotem do naszego miesz-
kania i do naszych obecnych są-
siadów, ale domyślamy się, że 
pewno nie będzie to możliwe. 
Z plotek wiemy, że w naszej ka-
mienicy powstanie hotel. Czyli, 
prawdopodobnie nie mamy już do 
czego wracać. I zdaje się, że tym 
samym urzędnicy miejscy mają 
z głowy problem z rewitalizacją 
społeczną tej grupy mieszkańców 
naszego osiedla. Ale o tym napi-
szę innym razem.

Wojciech Nyklewicz – absolwent 
Akademii Medycznej w Lublinie 
i Collegium Psychotherapeuticum, 
nauczyciel, animator współpracy 
polsko-czesko-słowackiej 
w ochronie zdrowia i tłumacz. 
Sekretarz redakcji, korektor.

W tamtym czasie na 
forach internetowych pod 
artykułami prasowymi na 
ten temat trwała nawet 
spontaniczna nagonka, 
żeby meneli, czyli również 
mnie (nauczyciela 
akademickiego), wywieźć 
gdzieś za miasto, bo 
szpecimy zabytkowe 
osiedle. Bolało mnie to 
szufladkowanie – doskonale 
wiedziałem, że z tym 
menelstwem to przesada.

Wojciech 
nykleWicz

autoR aRtykułu PRZy SwoIM doMu. Fot. ZbIgNIew PolędwIca
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Czas dialogu
To jest wyzwanie – tak działać, żeby łodzianie czuli się współodpowiedzialni; spowodować, żeby 
ludzie pracujący w różnych branżach, mający różne wykształcenie, poglądy, wrażliwość społecz-
ną spróbowali rozmawiać i poszukiwać rozwiązań. Ale co najważniejsze – nie może w tej dyskusji 
zabraknąć głosów mieszkańców z terenów rewitalizowanych.

Proces rewitalizacji trwa w Ło-
dzi już wystarczająco długo, że 
można pokusić się o pierwsze 
podsumowania i wnioski. Budzi 
nadzieję fakt, że władze miasta też 
zauważają taką potrzebę. Powstał 
dokument „Zagrożenia procesu 
rewitalizacji”, który w sposób wy-
czerpujący i profesjonalny opisu-
je, na co należy zwrócić uwagę, 
aby zmiany na terenach zdegra-
dowanych przebiegały sprawnie 
i zgodnie za sztuką, czyli z myślą 
o nadrzędnym celu, jakim jest do-
bro mieszkańców. Trzeba bowiem 
pamiętać i powtarzać jak mantrę, 
że rewitalizacja to nie remont, nie 
malowanie, ale proces, który dzia-
ła na rzecz społeczności lokalnej, 
przestrzeni i gospodarki, prowa-
dzony we współpracy z mieszkań-
cami. Zatem nic nie powinno się 
dziać bez udziału społeczności 
lokalnej. Co więcej, zdanie osób 
mieszkających, pracujących czy 
działających na terenach rewi-
talizowanych powinno być wzię-

te pod uwagę przy podejmowa-
niu decyzji o charakterze zmian. 
Jeśli zatem mieszkańcy mówią: 
potrzebujemy parku – to nie na-
leży robić im parkingu. Jeśli mó-
wią: potrzebujemy parkingu, ale 
chcemy też terenów zielonych i pla-
ców zabaw – to trzeba znaleźć spo-
sób, by te oczekiwania pogodzić. 
Co zrobić, żeby ludzie, którzy na 
czas remontu i zmian przestrzen-
nych wyprowadzają się ze swo-
ich domów, mogli do nich wrócić? 
Jak sprawić, żeby poprawa infra-
struktury, a co za tym idzie pod-
wyżka czynszu, nie spowodowały, 
że nikt z mieszkańców danej 
kamienicy czy całej ulicy już 
nie wróci na stare śmieci? 
Czas szukać rozwiązań. Ale 
żeby je wypracować, potrzeb-
ny jest dialog. Nie udawane 
konsultacje, które trzeba od-
bębnić, żeby społecznicy nie 
krzyczeli i żeby być w zgodzie 
z ustawą o rewitalizacji, tylko 
rzeczywista rozmowa, w któ-

rej zapytamy obywateli i obywa-
telki, jak chcieliby żyć, czego bra-
kuje, żeby rozwijali swój potencjał, 
jak ułatwić im pokonywanie pro-
blemów. Bywa to bardzo trudne. 
Chociaż widać, że władze miasta 
wspólnie ze społecznikami i czę-
ścią mieszkańców bardzo starają 
się sprostać zadaniu, to wszyscy 
wiemy, że stoimy przed ogrom-
nym wyzwaniem. A czas nagli, 
bo musimy jako miasto w bardzo 
krótkim czasie uchwalić Gmin-
ny Program Rewitalizacji, dzięki 
czemu będziemy mogli sięgać po 
środki unijne. To jest wyzwanie – 

tak działać, żeby łodzianie czuli 
się współodpowiedzialni; spo-
wodować, żeby ludzie pracujący 
w różnych branżach, mający róż-
ne wykształcenie, poglądy, wraż-
liwość społeczną spróbowali roz-
mawiać i poszukiwać rozwiązań. 
Ale co najważniejsze – nie może 
w tej dyskusji zabraknąć głosów 
mieszkańców z terenów rewitali-
zowanych. I chociaż badania i ra-
porty donoszą, że część z nich to 
osoby z trudnościami społeczny-
mi, niepłacące czynszów, bezro-
botne, samotne – nie wolno ich 
traktować jak gorszego rozmów-
cę, bo to oni najlepiej wiedzą, ja-
kiego rodzaju pomocy potrzebują. 
Prezydent Rosicki na spotkaniu 
z organizacjami pozarządowymi 
dzielił się wątpliwościami. Oba-
wiał się, że mieszkańcy nie będą 
chcieli uczestniczyć w procesie 
konsultacji, nie przyjdą, nie wy-
powiedzą się, nie będą zaintereso-
wani. To wątpliwości jak najbar-
dziej uzasadnione. Jeśli będziemy 
oczekiwać, że mieszkańcy nagle 
zrozumieją, że społeczeństwo oby-
watelskie to ważna sprawa – je-
steśmy skazani na porażkę. Ta-
kie procesy nie zachodzą z dnia 
na dzień, na to potrzeba dziesię-

cioleci, wymiany pokoleń. Nie 
mamy tyle czasu.

Niepokoi również to, że Urząd 
stracił zaufanie części organiza-
cji pozarządowych i mieszkańców. 
A ono będzie bardzo potrzebne, 
kiedy zaczniemy wspólnie pra-
cować i zmieniać Łódź. Łodzianie 
muszą wierzyć, że ich głos będzie 
wysłuchany, bo przecież wielo-
krotnie nie był. Dlatego jeśli znów 
mają poświecić swój czas – chcą 
wiedzieć, że to ma sens. Wśród 
przedstawicieli III sektora, któ-
rzy już wcześniej namawiali swo-
ich interesariuszy do uczestnicze-

nia w procesie konsultacyjnym, 
bardzo często słychać głosy, że nie 
chcą być osobami kojarzonymi 
z niespełnionymi obietnicami, nie 
chcą firmować swoją twarzą aro-
gancji Urzędu. To ważna sprawa, 
bo jeśli mamy dotrzeć do miesz-
kańców, to partnerzy społeczni są 
niezbędni. Bez nich istnieje ryzy-
ko, że na spotkania konsultacyj-
ne przyjdą tylko ludzie silniejsi, 
którzy mają żywotny interes, żeby 
w procesie rewitalizacji im się nie 
pogorszyło. To ci, którzy prowa-
dzą firmy, jeżdżą samochodami, 
kupili duże mieszkanie w Śród-
mieściu. Nie przyjdą słabsi, któ-
rych głos rzadko jest słyszany: ro-
dzice samodzielnie wychowujący 
dzieci, bezrobotne matki, ludzie 
z kłopotami finansowymi, zale-
gający z czynszem. Oni nie przyj-
dą, bo walczą o przetrwanie i nie 
mają już siły. Dlatego trzeba dużo 
energii i pomysłowości, żeby do 
nich dotrzeć. Bo to ich głos w ca-
łym procesie będzie najważniej-
szy. Każda grupa ma swoją specy-
fikę, szczególne cechy, dlatego nie 
da się przenieść rozwiązań z in-
nych miejsc i innych społeczności. 
Trzeba dotrzeć do ludzi. Wydaje 
się to bardzo trudne, bo do tej pory 

się nie udawało. Ale jest możliwe. 
W Łodzi istnieje szereg organiza-
cji zajmujących się wpieraniem 
osób, do których Urząd chce do-
trzeć. Należy zwrócić się do nich 
o pomoc. Do świetlic środowisko-
wych, pracowników socjalnych, 
asystentów rodziny, organizacji 
pracujących w szkołach, do Ban-
ku Żywności i organizacji z nim 
współpracujących, do parafii itp. 
Takich miejsc jest wiele, ludzi jest 
wielu. To przy ich wsparciu Urząd 
może rozmawiać z mieszkańca-
mi. Dlatego tak ważny jest dialog. 
Kiedy jednak słucham przedsta-
wicieli władz miasta, urzędników, 
działaczy III sektora, odnoszę wra-
żenie, że wszyscy mówimy inny-
mi językami. Każde z nas działa 
i pracuje w innej rzeczywistości 
i one nie mogą się spotkać. I cho-
ciaż wierzę w dobre intencje każ-
dej z tych grup, owo porozumie-
nie budzi moje ogromne obawy. 
Czy wystarczy nam kompetencji, 
aby uwzględnić interesy i zrozu-
mieć punkt widzenia wszystkich 
uczestników tego dyskursu. Bo ow-
szem, mówiąc o rewitalizacji, waż-
ne są sprawy finansowe, ważne 
są sprawy związane z pozyskiwa-
niem środków unijnych, ważna 
jest infrastruktura, ale to wszyst-
ko nie ma sensu, jeśli zapomnimy, 
dla kogo to robimy. Nie dla sie-
bie, drodzy społecznicy, żebyśmy 
mogli z większą sympatią spojrzeć 
w lustro; nie dla kolejnej kaden-
cji, drogie władze; nie dla święte-
go spokoju, szanowni urzędnicy; 
ale dla mieszkańców, czyli dla nas 
wszystkich, żeby dobrze nam się 
w Łodzi żyło. Wszystkim nam, bez 
wyjątku. Dlatego bardzo się cieszę, 
że prezydent Rosicki uderzył się 
w piersi za dotychczasowe uchy-
bienia i brak informacji, że roz-
począł spotkania z różnymi gru-
pami mogącymi wspierać proces 
rewitalizacji. Może późno, ale to 
budzi nadzieję, że jeszcze wiele 
da się naprawić. Dlatego zachę-
cam do aktywnego uczestnicze-
nia w tych zmianach wszystkie 
łodzianki i łodzian.

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

aleksandra 
dulas

jeśli mówią: potrzebujemy parkingu, ale chcemy też 
terenów zielonych i placów zabaw – to trzeba znaleźć 
sposób, by te oczekiwania pogodzić. co zrobić, żeby 
ludzie, którzy na czas remontu i zmian przestrzennych 
wyprowadzają się ze swoich domów, mogli do nich 
wrócić? jak sprawić, żeby poprawa infrastruktury, a co 
za tym idzie podwyżka czynszu, nie spowodowały, że 
nikt z mieszkańców danej kamienicy czy całej ulicy 
już nie wróci na stare śmieci? czas szukać rozwiązań.
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Jak to z Dąbrową było…
Wszystko zaczęło się w 1960 r., kiedy rozpoczęto budowę wielkiego osiedla mieszkaniowego  
Dąbrowa. Przewidziano, że zamieszka tam 50 000 osób. Osiedle zaprojektował zespół pod  
kierownictwem Bolesława Tatarkiewicza. Za realizację odpowiadało powołane specjalnie  
w tym celu Przedsiębiorstwo Budownictwa Wielkopłytowego „Dąbrowa”.

Na przełomie lat 60. i 70. autorzy 
artykułów w łódzkiej prasie zży-
mali się, że wszystkie łódzkie osie-
dla są do siebie podobne – szare 
i nijakie. Nic dziwnego, skoro za-
pełniały je wznoszone z prefabry-
katów powtarzalne typowe bu-
dynki. Nie wystarczą kolejne oddane 
do użytku mieszkania. Architektu-
ra potrzebuje klimatu. – tłumaczyli 
łódzcy projektanci. I wyjaśniali, 
że Doły czy Żubardź, mimo że nie 
wszystkie tamtejsze budynki są 
wybitnymi dziełami, posiadają tę 
atmosferę. Dąbrowa natomiast jest 
jej pozbawiona. Jest nieuporządko-
wanym zbiorowiskiem. – konklu-
dował Zdzisław Lipski i dodawał, 
że centrum osiedlowe nie może ogra-
niczyć się tylko do usług i handlu. 
Nie wolno zapominać o sprawach 
kultury i rozrywki. Obecnie Dąbro-
wa czy Teofilów przedstawiają pod 
tym względem pustynię.

Łodzianom osiedle także wy-
dawało się zbyt monotonne. Z ra-
dością przyjęli nową inwestycję – 
zbudowane w 1966 roku pawilony 
handlowe. W zaprojektowanych 
przez Aleksandra Zwierkę „para-
solach” można było zakupić kilka 
niezbędnych w domu drobiazgów, 
ale też wpłynęły one korzystnie na 
estetykę Dąbrowy. Niestety, sto-
sunkowo niewielka realizacja nie 
mogła zmienić monotonnego cha-
rakteru blokowiska.

Wszystko zaczęło się w 1960 r., 
kiedy rozpoczęto budowę wielkie-

go osiedla mieszkaniowego Dąbro-
wa. Przewidziano, że zamieszka 
tam 50 000 osób. Osiedle zapro-
jektował zespół pod kierownic-
twem Bolesława Tatarkiewicza. Za 
realizację odpowiadało powołane 
specjalnie w tym celu Przedsię-
biorstwo Budownictwa Wielkopły-
towego „Dąbrowa”. Nie jest jednak 
prawdą, że całe powstało z wiel-
kiej płyty. Początkowo budynki 
miały być wzniesione w systemie 
szkieletowym, ale pomysł szybko 
zarzucono. Zdecydowały o tym po-
lityka władz centralnych, promu-
jących tzw. „fabryki domów”, oraz 
niska jakość wykonawstwa. Na-
czelny inżynier Tadeusz Nowicki 
załamywał ręce – podczas monta-
żu słupów konstrukcyjnych nie-
rzadko zdarzały się nawet kilku-
nastocentymetrowe przesunięcia! 
Mimo to wzniesiono prototypowy 
blok przy ul. Mokrej 215. Postawio-
no takich jeszcze kilka, po czym… 
na dobre przerzucono się na wiel-
ką płytę. Pierwszy budynek w tej 
technologii stanął w 1962 r. przy 
ul. Gersona.

Obowiązująca w budownic-
twie czasów Władysława Go-
mułki redukcja kosztów sprawi-
ła, że mieszkania na Dąbrowie 
są stosunkowo niewielkie. Doty-
czy to przede wszystkim budyn-
ków wznoszonych w systemie 
Łódzkiej Sekcji Mieszkaniowej. 
Dzięki Michalinie Tatarkównie
-Majkowskiej posiadały jednak 

indywidualne łazienki i toalety. 
Jej osobista interwencja u I Se-
kretarza KC PZPR sprawiła, że 
w Łodzi nie wdrożono „wzorco-
wego” projektu szczecińskich ar-
chitektów, którzy przewidzieli 

wspólne sanitariaty na koryta-
rzu. Niestety, nie udało się unik-
nąć ślepych kuchni i przechod-
nich pokojów.

Pomimo wspomnianych nie-
dogodności pierwsi mieszkańcy 

byli zadowoleni. Bo jak się nie 
cieszyć, kiedy 5-osobowa rodzi-
na zmienia 18 m2 w śródmiej-
skiej oficynie na M-3 w nowym 
bloku? Albo gdy rodzice z trój-
ką dzieci mogą w końcu opuścić 
12-metrowe mieszkanie na Gór-
nej? Dla tych ludzi mankamenty 
projektowe i wykonawcze były 
sprawą trzeciorzędną.

Z czasem między monotonny-
mi blokami wyrosła zieleń, po-
jawiły się wspomniane przez 
Lipskiego usługi. Dziś najstar-
si mieszkańcy wydają się być 
zżyci ze „swoim” blokowiskiem. 
A same budynki? Wytrzymają 
jeszcze wiele lat, bo – wbrew pe-
symistycznym prognozom – prze-
prowadzone kilka lat temu bada-
nia wykazały, że wielka płyta na 
Dąbrowie ma się całkiem dobrze.

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

BŁażej 
ciarkoWski

dzięki Michalinie tatarkównie-Majkowskiej 
posiadały jednak indywidualne łazienki  
i toalety. jej osobista interwencja  
u i sekretarza kc pzpr sprawiła,  
że w Łodzi nie wdrożono „wzorcowego”  
projektu szczecińskich architektów,  
którzy przewidzieli wspólne  
sanitariaty na korytarzu.

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

Ulica Główna (dzisiejsza al. J. Piłsudskiego) 
stanowiła główny trakt na osi wschód–zachód 
kształtującej się Łodzi; łączyła Nową Dzielnicę 

z ulicą Piotrkowską. Widok na kamienicę zwaną 
„Palestynka”; 1960. Źródło: www.miastograf.pl

MIASTOGRAF.PL 
Cyfrowe ArChiwum 
ŁodziAn

cIąg PawIloNów haNdlowych PRZy ul. bRoNIewSkIego 63/67, lata 1960
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Dlaczego Orientarium  
to nie jest dobry  
pomysł dla ZOO
Nie wiem, co mnie bardziej denerwuje w tym projekcie: to, że powstał bez żadnych konsultacji  
z mieszkańcami i mieszkankami; to, że szykuje zagładę dla zielonych płuc Łodzi; czy strategia  
promocji Urzędu Miasta, którą można otwarcie nazwać strategią dezinformacji.

O pomyśle stworzenia w Łodzi 
Orientarium – wzorowanego na 
wrocławskim Afrykarium – po-
informowano nas w grudniu. Już 
w marcu Rada Miasta zgodziła 
się na wyodrębnienie specjalnej 
spółki miejskiej, która ma dopro-
wadzić do jego powstania oraz 
później nim zarządzać. Przetarg 
na wykonanie może zostać ogło-
szony już niebawem.

Smutne obrazki z zaniedbane-
go łódzkiego ZOO czy historia ży-
rafy, która umarła na zawał, od 
lat mocno ściskają serca łodzian 
i łodzianek. Wielokrotnie mówio-
no o potrzebie gruntownej mo-
dernizacji naszego ogrodu zoo-
logicznego. Jest jednak ogromna 
różnica pomiędzy odnową a two-
rzeniem olbrzymiego kompleksu 
(na olbrzymi kredyt), który może 
mieć wpływ na trwanie zabytko-
wego Parku.

Nie wiem, co mnie bardziej de-
nerwuje w tym projekcie: to, że 
powstał bez żadnych konsulta-
cji z mieszkańcami i mieszkan-
kami; to, że szykuje zagładę dla 
zielonych płuc Łodzi; czy strate-
gia promocji Urzędu Miasta, któ-
rą można otwarcie nazwać stra-
tegią dezinformacji.

Mit pierwszy: tylko 400 
drzew

Pierwsze wizualizacje Orienta-
rium przeraziły zwłaszcza łódz-
kich wielbicieli i obrońców drzew. 
Nałożenie wizualizacji na mapę 
ujawniło, jak szeroką połać ziele-
ni z obrębu obecnego terenu ZOO 
możemy utracić.

Choć Urząd Miasta zapew-
nia, że to wyliczenia orientacyj-
ne, a wycinki nie muszą być tak 
drastyczne, musimy zdawać so-
bie sprawę z tego, że każde wy-
cięte drzewo może pociągnąć za 
sobą śmierć kolejnych. Drzewa 
w takich kompleksach są od sie-

bie współzależne, ich odpowied-
nie zagęszczenie sprzyja utrzymy-
waniu wody w gruncie. Dlatego 
właśnie już teraz na Zdrowiu moż-
na zaobserwować marnienie czę-
ści drzewostanu – to skutek po-
przednich inwestycji stopniowo 
zagarniających przestrzeń zabyt-
kowego Parku (jak Aquapark Fala).

Jeszcze większe zagrożenie do-
strzegł Zarząd Oddziału Łódzkie-
go Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Ogrodnictwa, któ-
ry nie sprzeciwia się samej idei 
Orientarium, ale w otwartym 
liście do prezydent Zdanowskiej 
wytyka brak precyzyjnej infor-
macji o całym przedsięwzięciu 
i zwraca uwagę na możliwe ka-
tastrofalne skutki usytuowania 
tej inwestycji według obecnych 
planów [pisownia oryginalna – 
przyp. red.]:

(…) Lokalizację na terenach istnie-
jącego ZOO uznajemy za szkodliwą 
zarówno dla Ogrodu, jak dla śro-
dowiska przyrodniczego na obsza-
rach otaczających: rezerwatu, Par-
ku im. J. Piłsudskiego, jak i Ogrodu 
Botanicznego.

Nasze obawy powoduje informa-
cja prasowa, mówiąca, że po sporzą-
dzeniu projektu budowlanego oka-
że się, co trzeba będzie wykonać pod 
inwestycję. Przydzielono już środki 
finansowe na prace przygotowaw-
cze do realizacji wielkokubaturowe-
go obiektu hodowlano-wystawien-
niczego. Nie mamy informacji, czy 
wykonano jakiekolwiek studium 
możliwości realizacji takiego zamie-
rzenia na terenie istniejącego ZOO 
opracowania oceniającego następ-
stwa przyrodnicze tej inwestycji. (…)

Naszym zdaniem następstwa lo-
kalizacji Orientarium w maleńkim 
ogrodzie zoologicznym będą wiel-
kie i nieodwracalne:

1. Zmiana stosunków wodnych 
w obiekcie i na znacznym obsza-
rze otaczającym. Budowa zbiornika 
podziemnego o głębokości 6 m (głę-

bokość wykopu pod czaszę i odwod-
nienie to wykop o głębokości prawie 
trzech kondygnacji mieszkalnych!) 
spowoduje radykalne i  trwałe 
zmiany układu wodnego w grun-
cie nie tylko wokół wykopu, lecz 
w rezerwacie, parku i Ogrodzie 
Botanicznym. Bezpośrednie otocze-
nie wykopu to drzewostany stare 
(także pozostałość puszczy łódzkiej) 
o żadnych właściwościach adapta-
cyjnych, poniosą więc nie do okre-
ślenia dzisiaj straty.

2. Likwidacja drzew.
a. Lokalizacja projektowanych 

obiektów spowoduje oczywiście 
wycinkę, tylko z tego powodu pra-
wie 2 ha będą oczyszczone z drzew 
i krzewów;

b. Poza usunięciem drzew pod 
obiekty ta ogromna inwestycja bę-
dzie wymagała usunięcia drzew 
z terenów związanych z obsługą 
budowy, choćby wywozu ogromnej 
kubatury ziemi oraz dowozu ma-
teriałów budowlanych;

c. Dodatkowe drzewa będą usu-
nięte dla celów budowy licznych 
przyłączy mediów.

3. Inwazja motoryzacyjna na 
park (będący jednak pod ochroną 
konserwatorską).

Z  komunikatu prasowego do-
wiadujemy się, że porównywalne 
z łódzkim Orientarium wrocławskie 
Afrykarium odwiedzają 2 mln osób 
w ciągu roku. Łatwo zatem policzyć 
potrzeby parkingowe zwiedzających 
łódzkie Orientarium. Miasto nie bie-
rze tego faktu pod uwagę lub nie pu-
blikuje odnośnych informacji. My 
natomiast wiemy, że wokół istnieją-
cego ZOO nie ma terenu, gdzie bez 
jego kompletnej dewastacji i zno-
wu usunięcia zieleni można by 
zbudować parkingi zgodnie z po-
trzebami obiektu. Metoda budowy 
Orientarium oparta na zasadzie 
„zaprojektuj, wybuduj, sfinansuj” po-
woduje przekonanie, że obiekt będzie 
realizowany na zasadzie „pieniądz 
rządzi”, ponieważ nieuwzględnie-
nie konieczności ochrony walorów 
przyrodniczych terenu już w fazie 
przedprojektowej budzi nasze naj-
gorsze obawy. Stowarzyszenie na-
sze zrzesza ludzi związanych z sze-
roko rozumianym ogrodnictwem 
i kształtowaniem krajobrazu. My 
wszyscy sprzeciwiamy się bezcere-
monialnej dewastacji środowiska 
przyrodniczego naszego miasta. 
[podkreślenia moje – MM]

Takiej lokalizacji Orientarium 
sprzeciwiają się również człon-
kowie zarządu Oddziału Łódz-
kiego Towarzystwa Urbanistów 
Polskich, jednak inne umiejsco-
wienie ponoć nie wchodzi w grę 
ze względu na konieczność zdo-
bywania na nowo zezwoleń i ate-
stów, które posiada już nasze ZOO.

W odpowiedzi UMŁ przypo-
mina, że Orientarium jest w fazie 
planów koncepcyjnych, a projekt 
budowlany będzie musiał spełnić 
wszystkie normy, także te dotyczące 
ochrony środowiska. Trwa oczeki-
wanie na decyzje o uwarunkowa-
niach środowiskowych dla projek-
tu. Arkadiusz Jaksa, prezes spółki, 
utrzymuje, że nie istnieje żadne 
zagrożenie środowiskowe i zazna-
cza, że basen ma być przeszklo-

ną konstrukcją naziemną. Jednak 
przecież nawet w takim wypad-
ku konieczne będą wykopy pod 
fundamenty wszystkich wielko-
kubaturowych obiektów. Czy one 
nie zagrażają drzewom?

Marek Diehl, wiceprezes łódz-
kiego oddziału Stowarzyszenia 
Architektów Polskich zwraca 
uwagę: Wszystkie informacje, któ-
re dostajemy są fragmentaryczne. 
Zdumiewające, że nie było żadnej 
szerokiej dyskusji na temat tak wiel-
kiej inwestycji.

Azjatyckie zwierzęta 
kosztem rodzimych 
gatunków?

Łódzkie ZOO znajduje się na te-
renie Parku im. J. Piłsudskiego, 
częściej nazywanego przez nas 

„Parkiem na Zdrowiu”. To jeden 
z największych parków zlokali-
zowanych w granicach admini-
stracyjnych miasta w skali nie tyl-
ko kraju, ale i Europy Środkowej.

Orientarium to na pewno cieka-
wy pomysł turystyczny, ale ocenia-
jąc projekt budowy na terenie łódz-
kiego ZOO warto brać pod uwagę 
przyrodniczy charakter nie tylko sa-
mego ogrodu zoologicznego, ale tak-
że – a może przede wszystkim – jego 
otoczenia. To właśnie wpływ plano-
wanej budowy na tereny sąsiadują-
ce z ZOO powinien budzić najwię-
cej wątpliwości. – poinformował 
mnie dr Radomir Jaskuła z Wy-
działu Biologii i Ochrony Środo-
wiska Uniwersytetu Łódzkiego. – 
Dzięki swojej dużej powierzchni ten 
Park, wspólnie zresztą z obszarem 
ZOO i Ogrodem Botanicznym, sta-
nowi miejsce gniazdowania kil-
kudziesięciu gatunków ptaków, 
w tym wielu tzw. gatunków natu-
rowych, chronionych nie tylko pra-
wem polskim, ale także przepisami 
Unii Europejskiej. Dla niektórych 
z nich obszar ten jest jedynym lub 
jednym z nielicznych w Łodzi, gdzie 

Marta 
Madejska

RyS. MPj
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gniazdują. Przy odrobinie szczęścia 
w Parku można spotkać także więk-
sze ssaki, np. sarny czy lisy.

W  bezpośrednim sąsiedz-
twie ZOO znajduje się także je-
den z najstarszych rezerwatów 
przyrody w województwie łódz-
kim – „Polesie Konstantynow-
skie”. W obecnej formie chro-
niony jest od 1958 roku, ale jego 
przyrodnicze walory doceniono 
i objęto ochroną już przed wojną, 
w roku 1930. Jako pozostałość po 
dawnej Puszczy Łódzkiej, rezer-
wat chroni naturalne zbiorowiska 
leśne z licznymi rzadko spotyka-
nymi gatunkami roślin i bezkrę-
gowców. Niektóre z nich wpisa-
ne są na krajową „Czerwoną Listę 
Gatunków Ginących i Zagrożo-
nych Wyginięciem”. Dla niektó-
rych z rosnących tu gatunków 
drzew jest to granica ich natu-
ralnego zasięgu, co dodatkowo 
podkreśla rolę rezerwatu.

– Z dużym prawdopodobieństwem 
należy przypuszczać, że w wyniku 
prac budowlanych, których będzie 
wymagać Orientarium i ewentu-
alnie infrastruktura parkingowa, 
pogorszą się warunki siedliskowe 
dla przynajmniej niektórych spo-
tykanych na Zdrowiu gatunków 
zwierząt i roślin, obniżając tym sa-
mym atrakcyjność przyrodniczą 
tej części miasta. Nie można też 
wykluczyć zajścia zmian hydrolo-
gicznych, szczególnie jeśli budowa 
będzie wymagała głębokich wyko-
pów pod fundamenty pawilonów. – 
twierdzi dr Jaskuła.

Mit drugi: nie wydamy na 
to ani złotówki z budżetu

Na majątek nowej spółki składa-
ją się dotychczasowe ruchome 
i nieruchome zasoby ZOO, któ-
re było instytucją finansowaną 
przez Miasto. Cała inwestycja ma 
zostać stworzona w schemacie 

„zaprojektuj-sfinansuj-wybuduj”. 
Oznacza to, że wykonawca wyło-
niony w przetargu będzie musiał 
wyłożyć (a w praktyce wziąć kre-
dyt) około 240 mln zł. Po wykona-
niu zadania przekaże obiekt spół-
ce, która będzie musiała spłacić 
należności wraz z ustalonym pro-
centem (na razie mówi się o ter-
minie 15 lat od zakończenia bu-
dowy). Zatem, to hipotetyczne 
tłumy zwiedzających Orienta-
rium będą musiały nie tylko sfi-
nansować bieżące utrzymanie, ale 
też spłatę kredytu.

Z wrocławską spółką obsługu-
jącą Afrykarium tamtejszy Urząd 
Miasta zawarł umowę o wspiera-
niu jej do 2026 roku. Mimo real-
nych tłumów odwiedzających to 
miejsce, w roku 2014 spółka ZOO 
Wrocław potrzebowała 6 mln zł 
dofinansowania z budżetu mia-

sta. To oczywiście niewiele w po-
równaniu ze stadionami, w któ-
re Wrocław musiał wpakować 59 
mln z miejskiej kasy, ale nie są to 
również grosze. By użyć tu starego 
argumentu społeczników – „z pal-
cem w bucie” można by z tego 
dofinansować kilka przedszkoli, 
zakupy do biblioteki i program 

„Wyciągamy dzieci z bramy”, dzia-
łający przy świetlicach podwór-
kowych.

Prowadzenie tak ogromne-
go kompleksu zakłada oczywi-
ście potrzeby znacznie większe 
niż pensje pracownicze i utrzy-
manie zwierząt w dobrostanie. 
Współtwórca koncepcji Orienta-
rium, dyrektor wrocławskiego 
Afrykarium, Radosław Ratajsz-
czak, relacjonował w wywiadzie 
z 2014 roku: – W 2006 roku, gdy 
objąłem stanowisko, całkowity do-
chód roczny wynosił 1,175 mln zł. 
Dziś ta suma sięga 15 milionów. To 
dobra wiadomość. Nie moż-
na jednak zapominać o tym, 
że ogród wymaga nieustan-
nych zmian. Zawsze są ja-
kieś konieczne inwestycje, 
klatki czy wybiegi wyma-
gające remontu. Nigdy nie 
jest idealnie. ZOO jest jak 
Czerwona Królowa z „Ali-
cji w Krainie Czarów” – by 
stać w miejscu, musi biec. 
[podkreślenia moje – MM]

Nieco deficytowe z re-
guły miejskie ZOO ma 
się więc zmienić w obiekt 
przynoszący większe zyski, 
ale niosący też dużo więk-
sze koszty i  zagrożenia. 
Niewykluczone, że w przy-
szłości nieraz pojawi się ko-
nieczność dosypywania 
z miejskiej kasy do Orien-
tarium. Obecnie wrocław-
skie ZOO zarabia na siebie, 
ale to będzie trwało dopó-
ty, dopóki utrzyma się duża 
liczba zwiedzających, a to 
bardzo wysoko zawieszo-
na poprzeczka.

Mit trzeci: skazani na 
sukces

Wypowiedzi Hanny Zdanowskiej 
i Arkadiusza Jaksy porażają opty-
mizmem. – Jesteśmy skazani na 
sukces. – mówił Jaksa w wywia-
dzie dla Radia Łódź. Mogłoby się 
wydawać, że nie istnieją komplet-
nie żadne zagrożenia, co oczywi-
ście jest nieprawdą. Czy to tylko 
promocyjna taktyka, czy władze 
podejmują ryzyko całkowicie nie-
świadomie? Nie możemy przecież 
wykluczyć przeróżnych, niespo-
dziewanych problemów – budo-
wa Dworca Fabrycznego powinna 
była nauczyć wszystkich większej 
przezorności.

Rzekome hipotetyczne tłumy 
zwiedzających wyliczane są na 
przykładzie podobnych komplek-
sów we Wrocławiu, Rotterdamie 
czy Lipsku. Wszystkie te miasta 
miały dużo lepszą sytuację wyj-
ściową niż Łódź. Nawet postindu-
strialny i kurczący się Lipsk nie 
był obciążony aż tyloma proble-
mami i nowymi inwestycjami, jak 
dzisiejsza Łódź. Co będzie, jeżeli 
okaże się, że jesteśmy za daleko od 
zachodniej granicy? Co stanie się, 
jeśli w pewnym momencie nastą-
pi przesyt podobnymi obiektami 
w Europie lub kolejna fala kry-
zysu ekonomicznego znacząco 
ograniczy liczbę odwiedzających?

Mnożenie spółek miejskich 
zwykle przyspiesza prace, ale też 
zwiększa ilość etatów kierowni-
czych i zmniejsza możliwość spo-
łecznego monitorowania tego, co 
się w nich dzieje. Spółka, która 
właśnie powstała, jest jednostką 

działającą niezależnie od Magi-
stratu, ale to on będzie ją ratował 
w razie kryzysu. Jeżeli spółka nie 
będzie w stanie udźwignąć spłaty 
należności, to albo będzie musiało 
wesprzeć ją Miasto, albo upadnie, 
a jej majątek zostanie sprzedany 
na pokrycie zobowiązań. Decy-
denci zapewne wybraliby w ta-
kim przypadku pierwsze rozwią-
zanie, aby uniknąć niewątpliwie 
niezręcznej wizerunkowo sytu-
acji wyprzedawania słoni. To pe-
symistyczny scenariusz, ale jak 
najbardziej realny – spekulacyj-
ny, tak jak spekulacyjne jest bez-
krytyczne wieszczenie sukcesu.

Mit czwarty: z korzyścią dla 
wszystkich

Cena biletu normalnego ma ro-
snąć stopniowo od obecnego 11 zł 
do 40 zł (we Wrocławiu płaci się 
50 zł) i nawet biorąc pod uwagę 
rozmaite zniżki i okazjonalne kar-
nety, trzeba otwarcie przyznać: 
ZOO przestanie być niedzielną 
rozrywką dostępną finansowo dla 
wielu łódzkich rodzin. To inwesty-
cja planowana przede wszystkim 
z myślą o turystach i tak zresztą 
się o niej mówi: Koło zamachowe 
turystyki łódzkiej. Roztaczanie wi-
zji synergii pomiędzy Atlas Areną, 
Aquaparkiem Falą i Orientarium 
dobrze wskazuje, na jakie moż-
liwości ekonomiczne zwiedzają-
cych liczą twórcy koncepcji. Wizja 
ta zwiększa jednocześnie obawy 
dotyczące sytuacji parkingowej 
terenu i wpływu tłumu ludzi w sa-
mochodach na otoczenie Parku.

Nie wiadomo również, czy po-
tencjalni turyści będą chętni do 
zwiedzenia reszty miasta, zwa-
żywszy na peryferyjną lokali-
zację ZOO i niewydolny układ 
komunikacyjny w okolicy. Na 
razie najbardziej prawdopodob-
na wizja rysuje się następująco: 
w drodze do Zakopanego niektó-
rzy zjadą z trasy i zaparkują na 
pierwszym z brzegu trawniku, 
by opuścić Łódź zaraz po zwie-
dzaniu Orientarium. Jeżeli zaro-
bi na nich jakaś gastronomia, to 
głównie stacje benzynowe i Mc-
Donaldy przy wjeździe i wyjeź-
dzie z miasta.

Ostatnia wątpliwość: czas

Cały projekt rozpisany jest na 
zaledwie trzy lata, więc jeżeli 
zgodnie z planem prace zaczną 
się na przełomie 2016 i 2017 roku, 
a skończą w połowie 2019 roku, 
to inwestycja musi powstać w cią-
gu dwóch lat.

To sprawia wrażenie, że wszyst-
ko zaplanowane jest tak, żeby 
zdążyć przed końcem trwającej 
właśnie kadencji. Bo jak inaczej 
wytłumaczyć planowanie tak ol-
brzymiej i odpowiedzialnej inwe-
stycji w tym samym czasie, co 
jeszcze bardziej odpowiedzial-
ny projekt rewitalizacji Śródmie-
ścia i zagospodarowania Nowe-
go Centrum Łodzi? Wśród wielu 
polskich samorządowców trwa 
bezrefleksyjny wyścig, kto wy-
każe się skończeniem większej 
liczby inwestycji. Mniejsza o to, 
czy miasta je później udźwigną.

Chwila namysłu

Przeciwników rzeczonego 
projektu nie trzeba przeko-
nywać do przytoczonych 
argumentów, oburzenie 
często wylewa się w ko-
mentarzach pod artyku-
łami prasowymi i w me-
diach społecznościowych. 
Entuzjastom, których prze-
konuje trzymanie egzo-
tycznych zwierząt w na-
szym klimacie, zalecamy 
namysł. Nie chodzi tylko 
o to, czy chcemy i powin-
niśmy mieć w tej chwili 
Orientarium. W oblicze-
niach trzeba uwzględnić 
wszystkie istniejące duże 
obciążenia miasta: stadio-
ny, EC1, zarządzanie No-
wym Centrum Łodzi, pla-
nowaną rewitalizację itd. 
itd. itd. Jeżeli zaś spełnią 
się najgorsze obawy, trze-
ba wziąć pod uwagę – tak 
naprawdę zupełnie niepo-
liczalne – koszty zarzyna-
nia zielonych płuc Łodzi.

Czy rozbudowa łódzkiego ZOO 
o Orientarium, przetrzymujące 
i hodujące azjatyckie gatunki 
zwierząt, wciąż pozostaje do-
brym pomysłem?

Niekoniecznie.

Marta Madejska – łodzianka 
z wyboru, archiwistka z przypadku. 
Doktorantka Instytutu Kultury 
Współczesnej UŁ, związana ze 
Stowarzyszeniem Topografie 
i Fundacją Miejski Kolektyw.

RyS. MPj
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Staliśmy się  
sąsiadami
Ani ja, ani ludzie, z którymi pracuję, nie czujemy presji instytucjonalności. Mamy pewność, że trzeba robić rzeczy ważne  
i swoje obowiązki, a szczególnie edukację kulturalną, rozumiemy bardzo szeroko. Poruszamy ważne tematy w naszych  
spektaklach, ale wielu ludzi nie ma do nich dostępu. Jeśli oni nie mogą przyjść do nas, my wychodzimy do nich. –  
z Konradem Dworakowskim, dyrektorem Teatru Pinokio, rozmawia Anna Jurek.

Anna Jurek: Teatr Pinokio, obok 
repertuaru dziecięcego i spek-
takli skierowanych do dorosłych, 
prowadzi działania w przestrze-
ni miasta. W ramach projektu 

„Wjeżdżamy w bramy” wysta-
wialiście spektakle w podwór-
kach i w bramach na Starym Po-
lesiu. Po co?
Konrad Dworakowski, dyrek-
tor Teatru Pinokio: Odpowiedź 
na to pytanie pozostaje cały 
czas otwarta. Na początku mie-
liśmy poczucie, że warto „dawać 
kulturę” mieszkańcom. Dzisiaj 
uważamy, że kultura jest narzę-
dziem, a sensem naszych dzia-
łań stało się uruchomienie pro-
cesów, dzięki którym możliwa jest 
zmiana w środowisku lokalnym. 
Teraz my przychodzimy do ludzi, 
ale prawdziwa zmiana stanie się 
wtedy, kiedy to oni będą chcieli 
nas zaprosić na podwórko lub do 
bramy, kiedy przy okazji spekta-
klu zaproponują innym krzeseł-
ko do siedzenia, zrobią herbatę. 
A potem już sami, bez naszego po-
średnictwa coś wymyślą – umó-
wią się na wspólne przekopanie 
ogródka, będą razem kopać gałę. 

„Wjeżdżamy w bramy” dzieje się 
teraz dość regularnie, także w in-
nych miastach. Był już Wałbrzych. 
Będą Katowice.

Jesteście na początku procesu.
KD: Tak. Widzę jednak, że coraz 
bliżej jest chwila, kiedy wśród 
tych, do których dziś przychodzi-
my, pojawią się osoby, które same 
będą inicjować działania. Projekt 
kończy się snem, w którym łodzia-
nie postanawiają opuścić miasto, 
bo: drzwi są wyłamane, sąsiad jest 
pijany, ktoś zabrudził klatkę, jest 
hałas, gówno leży na chodniku, 
a samochody parkują na trawni-
kach. Wylatują w kosmos, patrzą 
z góry, z dystansu na obraz swego 
miasta i postanawiają wrócić, na-
prawić drzwi, porozmawiać z są-
siadem, sprzątnąć gówno. To, co 
dziś jest syfem, może być pretek-

stem, żeby zrobić coś twórczego, 
kreatywnego, żeby podejmować 
wysiłki na rzecz swojej okolicy. 
Nie widzę tej zmiany wprost, ale 
czuję, że coś się budzi w ludziach. 
Wiem, że po ich stronie są projek-
ty jeszcze niezrealizowane.

Działacie jako teatr, instytucja 
publiczna, która ma swój reper-
tuar i stałych odbiorców. Dlacze-
go zaangażowaliście się w dzia-
łania społeczne?
KD: Teatr jest wyjątkowo niedo-
finansowaną sferą. Nie mogąc 
produkować spektakli w takim 
zakresie, w jakim byśmy chcieli, 
otworzyliśmy się na coś innego. 
Ani ja, ani ludzie, z którymi pra-
cuję, nie czujemy presji instytu-
cjonalności. Mamy pewność, że 
trzeba robić rzeczy ważne i swoje 
obowiązki, a szczególnie eduka-
cję kulturalną, rozumiemy bar-
dzo szeroko. Poruszamy ważne 
tematy w naszych spektaklach, 
ale wielu ludzi nie ma do nich do-
stępu. Jeśli oni nie mogą przyjść 
do nas, my wychodzimy do nich. 
Zresztą, mówiąc po ludzku, lepiej 

jest robić rzeczy, z których w ży-
ciu jest się dumnym, a nie tylko 
zadowolonym.

W  ramach projektu Koalicja 
Miast, realizowanego podczas 
obchodów Europejskiej Stolicy 
Kultury Wrocław 2016, ogłosili-
ście konkurs „Genius Loci”. Wy-
łoniliście projekty artystyczne, 
które mają pokazać specyfikę 
Łodzi, najbardziej charaktery-
styczne narracje kulturowe, du-
cha naszego miasta.
KD: W porozumieniu z władzami 
miasta, które częściowo finansu-
ją ten projekt, ustaliliśmy, co jest 
szczególnie istotne, jeśli mówi-
my o naszym mieście. A trzeba 
podkreślić, że Łódź pod każdym 
względem jest wyjątkowa. Po-
cząwszy od historii, przez cieka-
wie budowaną tożsamość, działa-
nia artystów, po dzisiejsze procesy, 
w których bierzemy udział. Budo-
wanie wizerunku miasta w od-
niesieniu do Wrocławia, Pozna-
nia czy Warszawy zupełnie nie 
ma sensu. Jakością Łodzi jest pew-
nego rodzaju szczególność, coś, 

co bywa awangardą, alternaty-
wą, poszukiwaniem, czyli tym, co 
jest najważniejsze w sztuce – od-
krywaniem. Ważnym dla nas ha-
słem, które temu towarzyszy jest 

„Łódź tkana od nowa”.

Z jakimi inicjatywami możemy 
się spotkać przy tej okazji?
KD: Pojawi się zespół L.Stadt z pio-
senkami, które powstały po spo-
tkaniach z łodzianami. Zobaczy-
my prace artystów działających 
w Łodzi lub z myślą o niej, przyj-
rzymy się procesom twórczym. 
Zależało nam na aktywnym włą-
czeniu w ten nurt mieszkańców, 
a nie tylko samych artystów. I to 
się udało. Zobaczymy też zespoły 
muzyczne: 19 wiosen, Jude, Elek-
trycznego Węgorza.

Za chwilę ruszą Punkty Kultury, 
w ramach których aktywiści i ar-
tyści zaproszą dzieci i młodzież 
ze Starego Polesia do tworzenia 
wystaw, spektakli, filmów, kon-
certów lub innych dzieł sztuki. 
Ma to być systemowe działanie 
Teatru w zakresie rewitalizacji 
społeczno-kulturalnej.
KD: Rewitalizację rozumiem jako 
działanie na rzecz społeczności, 
odnawianie tkanki ludzkiej. I kul-
tura znakomicie się do tego nada-
je, ponieważ pozwala zrozumieć 
procesy społeczne w szerszej per-
spektywie. Teraz mamy do czynie-
nia z remontami budynków – całe 
kwartały miasta będą zmienia-
ne, a mieszkańcy przemieszcza-
ni do innych dzielnic. Przemy-

ślane i dobrze przeprowadzone 
działania kulturalne pozwalają 
zrozumieć kontekst, w którym 
się znajdujemy, zobaczyć siebie 
w procesie tych zmian. Odnieść 
się do nich krytycznie. Szerzej na 
to patrząc, bez kultury nie istnie-
je żadna dziedzina, nie ma gospo-
darki, ekonomii, spraw społecz-
nych. Jeśli nie mamy twórczego 
poglądu na świat, świadomości, 
jakim procesom podlega, to mo-
żemy mieć cała masę wzorów jak 
zbudować miasto, ale go nie stwo-
rzymy. Bo miasto to nie są ulice 
i budynki, ale ludzie. A ludzie to 
są przeczytane książki, usłyszana 
muzyka, obejrzane przedstawie-
nia i kultura w jakiej to powsta-
ło, myśl. W tym sensie kontakt 
ze sztuką: przedstawienia, kon-

certy, wystawy, mogą być 
ogromną wartością w ini-
cjowaniu działań lokalnych 
w procesie szeroko zakrojo-
nych zmian w przestrzeni 
miasta. Bez odnowy tkanki 
na poziomie społeczno-kul-
turalnym żadna rewitaliza-
cja się nie uda. Jesteśmy na 
początku tej drogi, a efek-
ty pracy są jeszcze przed 
nami. Dlatego piszemy ko-
lejne projekty, które chcemy 

realizować dla i z mieszkańcami. 
Na razie naszym dużym sukcesem 
jest to, że jesteśmy rozpoznawa-
ni na ul. Gdańskiej czy ul. Miel-
czarskiego. Słyszymy „dzień do-
bry”, co oznacza, że staliśmy się 
sąsiadami, a nie tylko pracowni-
kami teatru. Na tym nam bardzo 
zależało.

Więcej o działaniach Teatru 
Pinokio: www.teatrpinokio.pl

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

jakością Łodzi jest pewnego 
rodzaju szczególność, 
coś, co bywa awangardą, 
alternatywą, poszukiwaniem, 
czyli tym, co jest 
najważniejsze w sztuce – 
odkrywaniem. Ważnym 
dla nas hasłem, które temu 
towarzyszy jest „Łódź tkana 
od nowa”.

anna jurek

Fot. aNNa juRek



11Miasto Ł

Z łódzkiego Archiwum X

Odcinek pierwszy: 
Mrożąca krew w żyłach 
opowieść z pewnej biblioteki
Okazało się, że jako „element niepewny” musiałam odejść na jakiś czas z macierzystej biblioteki, ponieważ odbywały się 
tam tzw. działania operacyjne. Było to miejsce spotkań ubecji z informatorami. Dowiedziałam się o tym kilka lat później 
po wpadce jednego z funkcjonariuszy, który pomylił godziny otwarcia.

Lata osiemdziesiąte. Pracownice 
jednej z łódzkich bibliotek znaj-
dują rano brudną szklankę, choć 
dałyby głowę, że wczoraj jej tam 
nie było. Z szafki znika herbata 
i cukier (wtedy na kartki). Rozu-
mieją, że grasuje tam ktoś inny 
niż nocna sprzątaczka. Wkurzo-
ne zostawiają kartkę do tajemni-
czego gościa, i choć ten nie odpo-
wiada, w szafce pojawia się cukier 
(albo kartka na cukier). Tę histo-
rię opowiadają sobie kolejne pra-
cownice biblioteki. Zaczyna ona 
żyć własnym życiem i ma szan-
sę, żeby wpisać się na listę miej-
skich legend.

A jak było naprawdę? Redak-
cja dotarła do uczestniczki tych 
zdarzeń, która nam o nich opo-
wiedziała.

Kilka lat temu hasłem Tygo-
dnia Bibliotek było „Biblioteka 
miejscem spotkań”. Takie sfor-
mułowanie doskonale pasuje do 
pewnych wydarzeń, które mia-
ły miejsce w latach 70. ubiegłego 
wieku. Rozpoczęłam wtedy pra-
cę w jednej z bałuckich bibliotek. 
W jednym z miesięcy wakacyj-
nych zostałam oddelegowana do 
innej placówki.

Okazało się, że jako „element 
niepewny” musiałam odejść na 
jakiś czas z macierzystej biblio-
teki, ponieważ odbywały się tam 
tzw. działania operacyjne. Było 
to miejsce spotkań ubecji z in-
formatorami. Dowiedziałam się 
o tym kilka lat później po wpadce 
jednego z funkcjonariuszy, który 
pomylił godziny otwarcia. Wyda-
rzyło się to znów podczas waka-
cji, kiedy biblioteki były otwarte 
co drugi dzień, a w pozostałe dni 
mieliśmy pracę wewnętrzną. Było 
bardzo ciepło, więc chodziłyśmy 
dosyć skąpo ubrane, ale w sytu-
acji, kiedy pracują same kobiety 
i nie ma czytelników, nie miało 

to żadnego znaczenia. W środ-
ku dnia, z przedsionka wszedł 
do biblioteki pan (zaznaczam, że 
drzwi były zamknięte). Byłyśmy 
zdumione i zaskoczone, w jaki 
sposób się tu znalazł. Na nasze 
pytanie, kim jest, skąd się wziął 
i co tu robi, pan – nie tracąc re-
zonu – odparł: A ja, ja z Minister-
stwa Oświaty… i uciekł. Naszej kie-
rowniczki w tym czasie nie było, 
ale zdawałyśmy sobie sprawę, że 
musi na ten temat coś wiedzieć. 
Po jej powrocie przycisnęłyśmy ją 
i musiała nam wyznać, że nasza 
biblioteka jest punktem spotkań 
informatorów z ubecją. Oczywi-
ście nie wolno nam było o tym 
z nikim rozmawiać. Zorientowa-
łyśmy się, że mają w szafie służbo-
wą kawę, herbatę, cukier i drobne 

ciasteczka. Oficera, który dowo-
dził, poznałyśmy, gdyż przycho-
dził do biblioteki jako czytelnik 
i znajomy kierowniczki. Pamię-
tam, że ci smutni panowie się do-
uczali i nawet skserowali pewien 
trudny do zdobycia podręcznik. 
Osobnik, który wpakował się 
na nas, podobno wyleciał z pra-
cy, a oficer został dotkliwie po-
bity. Nie mam więcej wiedzy na 
ten temat, ponieważ nie udało mi 
się niczego dowiedzieć od mojej 
dawnej kierowniczki, która zasła-
niała się niepamięcią. Jednak na 
moje pytania o tamte wydarze-
nia odpowiedziała, że wszystko 
odbywało się za wiedzą dyrekcji.

Iza Desperak – socjolożka z Bałut.

iza 
desperak

miasto Ł w eterze
na antenie studenckiego radia żak politechniki 

Łódzkiej rozmawiamy o wszystkim,  
co łódzkie, zachęcamy do działań na rzecz miasta, 

promujemy ciekawe rozwiązania, rozmawiamy 
z łodzianami i łodziankami realizującymi 

inspirujące projekty, monitorujemy władzę.  
to, o czym czytają państwo w gazecie Miasto Ł, 

w naszej audycji będzie rozwijane i dyskutowane.
zapraszamy do słuchania w każdą środę 

w godz. 18.00 – 19.00 
na 88,8 mHz!

www.zak.lodz.pl

RyS. MPj 
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Bezrobotny łódzki Edison
Czy w naszym mieście i kraju młodzi ludzie przestali mieć „otwarte głowy”, a Pan Arek jest „Ostatnim Mohikaninem”  
wysokiej inteligencji? Nic z tych rzeczy. Jeżeli wpiszą Państwo w Internecie hasło „rurak”, otworzą się setki stron  
z własnoręcznie zbudowanymi samochodami. Dlaczego nie widzimy ich na drogach?

W czasach studenckich pojecha-
liśmy do Zachodniej Europy, żeby 
dorobić do skromnego stypen-
dium. Kilku chłopaków z Inży-
nierii Materiałowej naszej łódz-
kiej uczelni technicznej w trzy 
miesiące zwiedziło kawał Świata 
i przywiozło duże, jak na żakow-
ską kiesę, pieniądze. Kiedy tam, 

„w świecie”, pytano nas, co umie-
my zrobić, bez żadnej przesady 
mogliśmy odpowiedzieć: Wszyst-
ko. Na początku nasi rozmówcy 
myśleli, że wszystko znaczy nic, ale 
my naprawdę mogliśmy wykonać 
każdą pracę remontową w domu – 
mówię o budowlance, malarstwie, 
hydraulice, elektryczności. Po-
składaliśmy też z wyrzuconych 
części kilkadziesiąt rowerów, któ-
re być może jeszcze dziś służą Ho-
lendrom, naprawialiśmy silniki 
zaburtowe, samochody, wykony-
waliśmy prace szkutnicze, a wie-
czorami urządzaliśmy koncerty, 
przybliżając Zachodowi kulturę 
wyniesioną z łódzkiej Yapy. Jakoś 
w dawnych czasach trzeba było 
to wszystko umieć, żeby przeżyć. 
Postanowiłem sprawdzić, jak jest 
dzisiaj. Znalazłem młodego zdol-
nego i „przesłuchałem” go.

Arkadiusz Brzeski urodził się 
i mieszka w mieście dziewiętna-
stu rzek (o jednej z nich, niewiel-
kim dopływie Jasienia, wiemy od 
kilku dni zaledwie, ale o tym przy 
innej okazji), czyli jest łodziani-
nem naturalnie. Pan Arek lubi czy-
nić wynalazki, a potem próbuje 
je opatentować. Ma już dziewięć 
patentów i dziesięć zastrzeżeń pa-
tentowych. Każda dziedzina go 
interesuje. Odkrył na przykład, 
że można oddychać mieszaniną 
tlenu i wodoru. Mieszanina jest 
dość wybuchowa w dużych ilo-
ściach, bo stanowi najbardziej 
energetyczne paliwo stosowa-
ne na przykład w rakietach ko-
smicznych. Oddychanie małą ilo-
ścią takiej mieszaniny może nas 
dotlenić – oczywiście dzięki tle-
nowi – zaś cząsteczki wodoru są 
tak małe, że przenikają przez pę-
cherzyki płucne i wyłapują wol-
ne rodniki w naszym organizmie. 
Jeżeli badania to potwierdzą, za-
pomnimy o drogich lekach oraz 
chorobach Altzheimera, Parkin-
sona, raku i kilku innych obrzy-
dliwościach.

Z innej bajki jest kolejny pa-
tent  – dotyczy poprawienia 

sprawności elektrowni, wyko-
rzystującej turbinę Tesli.

Takie turbiny stosowane są 
również do napędu łodzi pod-
wodnych, czołgów i… wierteł 
dentystycznych. (Przy okazji, 
tzw. wiertła, to z punktu widze-
nia techniki – frezy. Kto by pomy-
ślał?) Żeby nie zagmatwać: chodzi 
o to, że po zastosowaniu wyna-
lazku Arka Brzeskiego będziemy 
płacili niższe rachunki za prąd.

To jednak nie wszystko. Wy-
nalazcę drażniło, że zamiast as-
faltu na łódzkich drogach mamy 

smołę, która latem rozpływa się 
jak masło. Niepokoił go też pro-
blem zużytych opakowań pla-
stikowych. Połączył dwa minu-
sy i  otrzymał plus. Wymyślił 
bowiem nawierzchnię, która 
powstaje w wyniku zmieszania 
zużytych butelek PET i piasku 
lub gruzu. Materiał jest prak-
tycznie niezniszczalny, a próby 
roztopienia palnikiem kończą się 
rozgrzaniem go do czerwoności 
i odrobiną swądu. Jeżeli drogow-
cy będą zainteresowani, to amor-
tyzatory naszych samochodów 

są uratowane, podobnie jak bu-
dżet miasta.

Kolejny pomysł Pana Arka to 
piec, który spala wszystkie od-
padki, w ogóle nie kopci i zamiast 
popiołu oddaje mazut, czyli pali-
wo do dużych diesli albo półpro-
dukt do produkcji benzyny.

Teraz jednak znajdziemy 
tego diabła, który lubi miesz-
kać w szczegółach. Pan Arek nie 
ma tytułów naukowych. Nigdy 
nie wyciągnął ręki po pieniądze 
z grantu naukowego. Nie jest pod-
party żadną uczelnią ani insty-

tutem naukowym. On jest tylko 
twórczy, mądry, zdolny i praco-
wity. To za mało.

Powrócę teraz do początku 
opowieści. Czy w naszym mie-
ście i kraju młodzi ludzie prze-
stali mieć „otwarte głowy”, a Pan 
Arek jest „Ostatnim Mohikani-
nem” wysokiej inteligencji? Nic 
z tych rzeczy. Jeżeli wpiszą Pań-
stwo w Internecie hasło „rurak”, 
otworzą się setki stron z własno-
ręcznie zbudowanymi samocho-
dami. Dlaczego nie widzimy ich 
na drogach? Bo w Polsce są nie-
legalne. Prawie to samo dotyczy 
przydomowych elektrowni wia-
trowych i wodnych. Prawie do-
tyczy sterty dokumentów nie-
zbędnych, by samemu wytwarzać 
ekologiczną energię. O przeróbce 
odpadów rolnych na przemysło-
wy spirytus, który mógłby zasi-
lać przydomowy generator, nie 
wspomnę.

Jeżeli już nikt nie pomaga rodzi-
mym geniuszom, to może by im 
nie przeszkadzać? Otóż nie da się. 
Pan Arkadiusz Brzeski opowie-
dział o przygodzie, która go spo-
tkała. Zamierzał założyć z przyja-
ciółmi spółkę, żeby produkować 
jeden z opisanych wynalazków. 
Pomysł bardzo skromnie ocenio-
no na sto tysięcy złotych. Drugie 
tyle w złotówkach chcieli włożyć 
udziałowcy. W trakcie załatwiania 
formalności okazało się, że aby 
umowa mogła być zawarta, bo-
hater opowieści musiałby wpłacić 
24% swojego udziału, jako opła-
tę dla skarbu państwa. Oczywi-
ście drugie tyle musieliby wpła-
cić udziałowcy. W sumie, bagatela 
48 tysięcy złotych. Jak łatwo się 
domyślić, pomysł upadł. Bo skąd 
u młodego geniusza luźna gotów-
ka – równowartość kilkuletniego 
wypasionego Mercedesa?

Teraz czas na puentę. Ale jak 
podsumować to wszystko?

W takich warunkach nawet na-
ród samych geniuszy nie stwo-
rzy choćby spinacza do bielizny. 
Nie pomagajcie wynalazcom, jeśli 
nie potraficie. Pozwólcie im robić 
swoje, a Edisonów nie zabraknie. 
Pracy dla nich też.

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

radosŁaW  
Wilczek

Fot. Z aRchIwuM aRkadIuSZa bRZeSkIego
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Pomóż zmienić 
SchroniSko dla 

zwierząt w Łodzi

ciacho to zgryzota schroniskowych 
wolontariuszy. jest „trudny”, nadpo-
budliwy, do tego 11 lat w metryce, ale 
przesympatyczny i kochany. kiedy 
człowiek wchodzi do jego boksu, pies 
zrobi wszystko, żeby nie wyszedł bez 
niego. szczeka, podgryza, piszczy, 
walczy o uwagę i miłość. Ma ogromny 
deficyt bliskości. potrzebuje mądre-
go, wyrozumiałego, konsekwentnego 
opiekuna, który udźwignie ciachowy 
temperament i przekona go, że go 
nigdy nie opuści.

Więcej inforMacji Można uzyskać 
pod nuMereM telefonu

42 656 78 42

www.schronisko-lodz.pl

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

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

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

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

sześciu nogach… najlepiej iść.

Szkoła życia
W związku z trwającą rewitaliza-
cją Miasto wprowadza wielkie za-
mieszanie w życiu wielu rodzin. 
Dzieci i młodzież ze Śródmieścia 
przeprowadza się w inne rejony 
Łodzi albo na czas remontu ka-
mienic i ulic, albo na stałe. Wszyst-
ko zmienia się w ich życiu jedną 
urzędniczą decyzją. Kiedy kilka 
miesięcy temu rozmawiałam o re-
witalizacji z uczniami jednego ze 
śródmiejskich gimnazjów, usły-
szałam, że ich to nie dotyczy. 
Oni to przecież patologia, któ-
ra z tych odnawianych miejsc 
będzie wyprowadzona. Taką 
mają wiedzę o swoim poło-
żeniu młodzi ludzie w wie-
ku 13 – 15 lat. To była jedna 
z najtrudniejszych lekcji edu-
kacji obywatelskiej w moim 
życiu. Bo ja uczyłam się, że 
nie wolno nikogo traktować 
z góry, a ci młodzi ludzie są 
bystrzejsi, mądrzejsi i wraż-
liwsi niż znaczna część decy-
dentów. Bardzo łatwo i bez 
znajomości definicji opisali 
proces gentryfikacji, wyklu-
czenia społecznego, alienacji. 
To tym smutniejsze, że mówili 
o sobie – o sobie jako problemie 
tego miasta. A przecież to mło-
dzież, powinna być jego nadzie-
ją. I jest – mam pewność. Dlatego 
koniecznie trzeba objąć wspar-
ciem wszystkich młodych ludzi, 
którzy będą podmiotami proce-
su łódzkiej rewitalizacji – tych, 
którzy będą przenoszeni do no-
wych dzielnic, przez co trafią do 
nowych szkół, i tych, którzy będą 
ich w tych szkołach przyjmować. 
To musi być proces zaplanowa-
ny w każdym szczególe. Trzeba 
pamiętać o stereotypach związa-
nych z niektórymi rejonami mia-
sta, o których się mówi, że miesz-
ka tam tylko patologia, alkoholicy 
i złodzieje. Dzieci z tych rejonów 
mogą natrafić w nowych miej-
scach na przejawy dyskrymina-
cji. Czy przeprowadzone zostały 
szkolenia dla pedagogów i psycho-
logów szkolnych, by radzili sobie 
w takich sytuacjach? Czy myślimy 
o finansowaniu programów an-
tydyskryminacyjnych dla szkół, 

w których pojawią się takie pro-
blemy? Jak przygotowujemy rady 
pedagogiczne na spotkania z kło-
potami? I proszę mi nie mówić, 
że nauczyciele poradzą sobie, bo 
nie radzą sobie z mniej skompli-
kowanymi sytuacjami. Koniecz-
nie potrzebują pomocy. Trzeba 
też zaangażować pracowników 
socjalnych, którzy podążą za ro-
dziną, i świetlice środowiskowe, 
które pomogą młodym ludziom. 

Potrzebny jest cały aparat wspie-
rający. Prowadząc rewitalizację, 
Miasto przewraca do góry noga-
mi życie wielu rodzin. Niektórzy 
poradzą sobie świetnie i dobrze 
odnajdą się w nowej sytuacji, in-
nym będzie trudno, bo zostaną 
wyrwani ze środowiska. Dotyczy 
to szczególnie dzieci – utracą czę-
sto kontakt z najbliższymi przyja-
ciółmi, swoją szkołą, swoją Panią, 
swoim podwórkiem. Musimy ro-
zumieć, jakie trudne może to być 
dla młodego człowieka. Wydział 
Edukacji, Kuratorium i Pomoc 
Społeczna cały czas muszą być 
w blokach startowych, żeby zdą-
żyły zareagować. Niezbędna jest 
też dobra i długotrwała współpra-
ca z organizacjami wspierającym 
dzieci i młodzież, bo one są najbli-
żej problemów i najszybciej mogą 
zaalarmować, gdy w jakiejś ro-
dzinie źle się dzieje. Ważnym ele-
mentem procesu rewitalizacji jest 
też przybliżanie jego sensu i za-
sad uczniom wszystkich łódzkich 

szkół, ważne jest budzenie tożsa-
mości lokalnej. Takie przesłanie 
miał pilotażowy program zreali-
zowany w zeszłym roku. Wypadł 
znakomicie – nauczyciele przeszli 
cykl szkoleń dotyczących zarów-
no rewitalizacji, jak i edukacji re-
gionalnej, powstały świetne sce-
nariusze lekcji o Łodzi, w szkołach 
stworzono Koła Łódzkich Detek-
tywów, gdzie młodzież poznawała 
historię miasta. Wszystko wyszło 

znakomicie, ale ucichło. 
Pieniądze wydane, szum 
zrobiony, o  kontynuacji 
nikt nie wspomina. Wiel-
ka szkoda. A rewitalizacja 
trwa, dzieci zmieniają szko-
ły, nie rozumieją dlaczego, 
nikt nie ma czasu na zajmo-
wanie się tłumaczeniem. 
Wiedzą tylko, że gdzieś 
były już niepotrzebne. To 
nie budzi w nich poczucia 
lokalnego patriotyzmu, ra-
czej niechęć. A przecież to 
znakomity moment, by po-
kazać, że od przedszkola-
ka do prezydenta – razem 
zmieniamy miasto. I po-
zwolić dzieciakom poczuć 

się jego częścią. To jest świetna 
okazja do budowania tożsamości 
młodego łodzianina i łodzianki. 
I tak tu marudzę z nadzieją, że 
jednak wspólnymi siłami właśnie 
tak wykorzystamy proces rewita-
lizacji. Że młodzież, która będzie 
w nim uczestniczyć, poczuje się 
ważną częścią tego miasta, a nie 
jego balastem.

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

kiedy kilka miesięcy temu 
rozmawiałam o rewitalizacji 
z uczniami jednego ze 
śródmiejskich gimnazjów, 
usłyszałam, że ich to nie 
dotyczy. oni to przecież 
patologia, która z tych 
odnawianych miejsc będzie 
wyprowadzona. taką mają 
wiedzę o swoim położeniu 
młodzi ludzie w wieku 
13 – 15 lat. to była jedna 
z najtrudniejszych lekcji 
edukacji obywatelskiej 
w moim życiu. CiaCho

taMara  
ryMska

ruszyła platforma internetowa OPOWIEDZ SIĘ, otwierająca 
przestrzeń dla historii mówionych. historii osób, które 
wyróżniają się na tle swojej społeczności, żyją po swojemu 
i pragną podzielić się tym doświadczeniem z innymi. do tej pory 
na stronie opowiedzieli się m.in.: osoba transgender, osoba 
bezdomna, muzułmanka, osoba żyjąca z hiV i gej. Wszystkie 
filmy możecie obejrzeć na stronie internetowej opowiedzsie.pl. 
zachęcamy też do wysyłania swoich historii i do kontaktu pod 
adresem mailowym: opowiedzsiepl@gmail.com.
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Officyna, 
czyli nie samym Offem 
Piotrkowska żyje…
O Officynie dowiedziałem się przypadkiem z portalu Facebook.  
Promocyjny post kusił informacją o smacznym lunchu za 19 zł.  
W zestawie zupa i drugie danie. Restauracja codziennie serwuje  
inny zestaw. Ja trafiłem na krem z grzybów leśnych i pieczeń  
faszerowaną cukinią i marchewką podawaną z puree musztardowym.

Tym razem przespacerujemy się 
ulicą Piotrkowską w kierunku 
placu Niepodległości, gdzie pod 
numerem 217 tworzy się coś na 
kształt drugiej Off Piotrkowska. 
Łodzianom miejsce to bardziej 
jest znane za sprawą słynnego na 
całą Polskę Street Food Festival, 
czyli po polsku „festiwalu jedze-
niobusów”. Na szczęście to miej-
sce żyje także poza czasem Festi-
walu dzięki kilku restauracjom 
i kawiarniom stacjonarnym.

Od kilku tygodni pod numerem 
217 funkcjonuje nowa restaura-
cja Officyna serwująca kuchnię 
europejską.

Jak dowiedziałem się od kelne-
ra, na razie testowane są różne ze-
stawy i przysmaki, by dogodzić 
nawet najbardziej wybrednym 
podniebieniom.

Wnętrze jest niewielkie i bar-
dzo przytulne. Pobielone ściany 
z cegieł udekorowane są zdjęciami 
mało znanych, wręcz zwyczajnych 
miejsc w Łodzi. Bardziej dociekli-
wi mogą sobie zrobić mały kon-
kurs: kto rozpozna więcej miejsc 
z fotografii. Uwierzcie mi, zadanie 
nie jest łatwe. Industrialnego cha-
rakteru dodają lokalowi blaszane 
lampy, proste drewniane stoliki 
i stalowe słupy podpierające su-
fit. Wnętrze przypomina fabrycz-
ne pomieszczenie, którym pewnie 
kiedyś było. W środku jest widno 
i schludnie. Trochę drażniła mnie 
wystawka piw za barem, przysta-
jąca bardziej do osiedlowej pijalni, 
niż lokalu z dobrą kuchnią… ale 
to drobny szczegół do poprawki.

Działka przy Piotrkowskiej 217 
gdzie mieści się Officyna, ma po-

wierzchnię prawie 8 tys. metrów 
kwadratowych. W czasach „Zie-
mi obiecanej” stała na niej zna-
na w całej Polsce fabryka Józe-
fa Johna produkująca metalowe 
maszyny szwalnicze. Po drugiej 
wojnie światowej zlokalizowa-
no tam zakłady mechaniczne. 
W  tym czasie dokonano licz-
nych remontów – o zgrozo – bez 
konsultacji z konserwatorem za-
bytków. Niestety, przez takie bez-
myślne działanie wie-
le pięknych budynków 
dawnej fabryki Johna 
zniszczono bezpowrot-
nie. Na szczęście nowi 
najemcy dbają o to, by 
przywrócić temu miej-
scu dawny dziewiętna-
stowieczny industrial-
ny charakter.

Dobra, dosyć historii. Zajmij-
my się współczesnością i kuch-
nią na poziomie, która w pełni 
zmieniła to miejsce.

O Officynie dowiedziałem się 
przypadkiem z portalu Facebook. 
Promocyjny post kusił informa-
cją o smacznym lunchu za 19 zł. 
W zestawie zupa i drugie danie. 
Restauracja codziennie serwuje 
inny zestaw. Ja trafiłem na krem 
z grzybów leśnych i pieczeń fasze-
rowaną cukinią i marchewką po-
dawaną z puree musztardowym.

Zupę podano w małej misecz-
ce. Krem ozdobiony został łyżką 
słodkiej śmietany. Ta zupa to jed-
na z lepszych „grzybowych” jakie 
w życiu jadłem (dodam, że to moja 

ulubiona). Była gęsta, aromatycz-
na i pikantna za sprawą dużej ilo-
ści pieprzu. Tak jak lubię.

Drugie danie to kolejny kulinar-
ny popis szefa kuchni. Pierwszy 
raz w życiu jadłem puree musztar-
dowe. Jak wieść gminna niesie, to 
podobno autorski przepis słyn-
nego Gordona Ramseya. Nie 
wiem, ile w tym prawdy, ale po-
łączenie tłuczonych ziemniaków 
i musztardy to od dziś moje ulu-
bione zestawienie. Pieczeń była 
soczysta, jednak brakowało mi 
choć odrobiny sosu – może grzy-
bowego, który nawiązywałby tym 
samym do podanej wcześniej zupy.

Całość tworzyła bardzo smacz-
ny i dobrze skomponowany ze-
staw. Po obiedzie zamówiłem 
kawę, która mogła być lepiej przy-
gotowana. Ale ten szczegół także 
w żaden sposób nie zepsuł mi ku-
linarnych wrażeń podczas lunchu.

Cieszę się, że moja kochana Pie-
tryna żyje także poza głównym 
deptakiem. Dodatkowym atu-
tem może być to, że pod numer 
217 można dojechać swobodnie 
samochodem, a w porze lunchu 
nie trudno o miejsce do zaparko-
wania. Jestem pewien, że jeszcze 
nie raz dam się zaskoczyć kulinar-
nym umiejętnościom kucharza 
z Officyny. Smacznego!

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

działka przy piotrkowskiej 217 
gdzie mieści się officyna, ma 
powierzchnię prawie 8 tys. 
metrów kwadratowych. 
W czasach „ziemi obiecanej” 
stała na niej znana w całej polsce 
fabryka józefa johna produkująca 
metalowe maszyny szwalnicze.

MichaŁ kWiatkoWski
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Fot. MIchał kwIatkowSkI

Fot. MIchał kwIatkowSkI
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poleca
anna jurek Kalendarz imprez

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela

30
17:00 SPOTKANIE 
DySKUSyJNEGO 
KLUBU KSIążKI.  
Tematem spotkania będzie 
książka Piotra Milewskiego 

„Dzienniki japońskie”

Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź-Polesie, Filia nr 9 
ul. Zielona 77

31
19:00 KLUB 
PODRóżNIKóW 
KEJA: AMERICAN 
DREAM, CZyLI 

„ALL yOU CAN EAT” 
W 2 TyGODNIE
Keja Pub 
ul. Kopernika 46

16
9:30 ZAJęCIA 
KOMPUTEROWE – 
LATARNIK
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź-Widzew, Filia nr 3 
ul. Jurczyńskiego 30a

17
18:00 ALfABET 
MISTRZóW fOTO-
GRAfII – fRANCESCA 
WOODMAN.  
AUTORSKI WyKŁAD 
I POKAZ SLAJDóW 
AGNIESZKI  
UCIńSKIEJ
Poleski Ośrodek Sztuki 
ul. Krzemieniecka 2a

19
18:00 KATAMARAN 
LITERACKI PREZEN-
TACJA JANOWSKIE-
GO KLUBU LITERAC-
KIEGO – GOŚCIE ZE 
ZŁOTEGO POTOKU
Akademicki Ośrodek 
Inicjatyw Artystycznych 
ul. Zachodnia 54/56

21
11:00 WARSZTATy 
fOTOGRAfICZNE 
ZIELONEJ ŁODZI
Park Helenów (spotkanie przy 
pomniku AK)

18
17:30 SPOTKANIE 
KLUBU 
DySKUSyJNEGO 
KSIążKI – DySKUSJA 
NA TEMAT KSIążEK 
MICHAELA 
HOUELLEBECq’A 
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź-Śródmieście, Filia nr 7 
ul. Lumumby 12

20
12:00 TATUAżE 
ZAMIAST fUTRA 
W ŁODZI!
SIGIL Tattoo 
ul. Piotrkowska 25

22
MAJóWKA 
W OGRODZIE 
BOTANICZNyM
Ogród Botaniczny 
ul. Krzemieniecka 36/38

23
18:00 SŁOWO + 
OBRAZ = TEKST #1: 
fAJNE CHŁOPAKI
Dom Literatury 
ul. Roosevelta 17

24
20:00 RETROSPEKCJA ‚
70: POKAZ MODy + 
AfTERPARTy
Żarty Żartami,  
ul. Wólczańska 40/42a

25
18:00 LITERATURA 
W NIEBOSTANIE // 
ŁUKASZ 
ORBITOWSKI  

„INNA DUSZA”
Klubokawiarnia Niebostan 
ul. Piotrkowska 17

26
19:00 fILOZOfIA 
PO GóRALSKU,  
REż.: MARCIN  
BRZOZOWSKI
Teatr Szwalnia 
ul. Struga 90

27
19:00–20:00 DWA 
KONCERTy JAZZO-
WE W WyKONANIU 
ZESPOŁU LIVE SES-
SION: ŁóDZKIEJ PIO-
SENKARKI KAMILI 
JASKROWSKIEJ
Muzeum Kanału „Dętka” 
plac Wolności

28
14:00 „SPACER 
SZLAKIEM ŁODZI 
PRAWOSŁAWNEJ”
Zbiórka przy bramie 
wejściowej na Stary 
Cmentarz Prawosławny 
przy ul. Ogrodowej

29
12:00 SPACERy 
ZIELONEJ 
ŁODZI: PARK 
IM. PIŁSUDSKIEGO 
NA ZDROWIU
Miejsce spotkania: 
róg al. Unii Lubelskiej 
i ul. Konstantynowskiej

9
13:00–15:00 15. 
MIęDZyNARODOWE 
TRIENNALE 
TKANINy ŁóDź 2016
Centralne Muzeum 
Włókiennictwa 
ul. Piotrkowska 282 
(wystawa czynna 
do 30.10.2016)

10
19:00 KLUB 
PODRóżNIKóW 
KEJA: PODRóż DO 
źRóDEŁ RZEKI, 
KTóREJ NIE MA
Keja Pub 
ul. Kopernika 46

11
11:00–13:00 ZAJęCIA 
TAI CHI W PARKACH 
W RAMACH 
SENIORALIóW
Park Źródliska I

12
17:30 HISTORIA 
W BIBLIOTECE 
VOL. 2: 
ALTERNATyWNE 
WIZJE ROZWOJU 
ŁODZI
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź-Śródmieście, Filia Nr 7 
ul. Lumumby 12

13
18:00 KONCERT 
ORKIESTRy DęTEJ
Sala Koncertowa Akademii 
Muzycznej 
ul. Żubardzka 2a

14
18:00–1:00 NOC 
MUZEóW

15
12:00 SPACER – 
WIOSNA W PARKU 
NA ZDROWIU
Spotkanie pod Pomnikiem 
Czynu Rewolucyjnego 
w Parku na Zdrowiu

2
11:00–17:00 

„MAJóWKA NA 
BRUSIE”
ul. Konstantynowska 98

3
18:00 WTORKOWE 
KINO SZAfy: 
CZEKOLADA, REż. 
L. HALLSTRöM
Klub Szafa 
ul. Rewolucji 1905 r. 10

4
19:00 KLUB 
PODRóżNIKóW 
KEJA: AUSTRALIA – 
SZALONA I PIęKNA 
PRZyGODA
Keja Pub 
ul. Kopernika 46

5
18:30 SPOTKANIE 
DySKUSyJNEGO 
KLUBU KSIążKI. 
TEMATEM 
SPOTKANIA BęDZIE 
KSIążKA JOANNy 
BATOR ChmUrdAlIA
Kawiarnia Poleskiego 
Ośrodka Sztuki 
ul. Krzemieniecka 2a

6
10:00 SPOTKANIE 
Z AUTORKą 
KSIążEK DLA DZIECI 
I MŁODZIEży 
EMILIą KIEREŚ 
I ROZMOWA 
O KSIążCE hACZyK
Poleski Ośrodek Sztuki 
ul. Krzemieniecka 2a

7
21:00 WIECZóR 
SZANTOWy. 
KONCERT GRUPy 
NA RAZIE
Keja Pub 
ul. Kopernika 46

8
16:00 TyDZIEń 
WEGETARIANIZMU: 

„TAJNIKI MOCy 
ROŚLINOżERCy”
Klub Galeria 6. Dzielnica 
ul. Piotrkowska 102 
(potrwa do 15.05.)

W s p i e R a j ą  N a s

maj 2016

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

Uprzejmie informuję
Początek łatwy i radosny. Założenia rewitalizacji – piękne, że się spłakałem z zachwytu. Jak 
dziecko. Pal licho te kamienice, ulice, mosty, wiadukty i kupę betonu. Troska o mieszkań-
ców tak mnie wzruszyła. Ta chęć przychylenia im nieba. Raj!

Chuck Norris, jak zapewne wiecie, prze-
czytał cały Internet… dwa razy. Mierzyć się 
z nim niepodobna, ale choć trochę spróbo-
wać?… Ostatnio, w przypływie sił intelek-
tualnych czy może mniejszego niż zwykle 
otępienia (zrozumiałem instrukcję obsługi 
czegoś tam) postanowiłem bryknąć. Te-
raz uwaga: proszę usiąść! Na stronie Urzę-
du Miasta Łodzi przeczytałem wszystko 
o rewitalizacji… trzy razy! Pierwszy raz 
dla wprawy; drugi, żeby zrozumieć; trzeci, 
żeby zrozumieć, dlaczego nie rozumiem.

Początek łatwy i radosny. Założenia re-
witalizacji – piękne, że się spłakałem 
z zachwytu. Jak dziecko. Pal licho te 
kamienice, ulice, mosty, wiadukty 
i kupę betonu. Troska o mieszkańców 
tak mnie wzruszyła. Ta chęć przychy-
lenia im nieba. Raj!

Zaraz jednak włączyła mi się ta pa-
skuda – coś za pięknie, gdzie jest ha-
czyk? Nie ma to to wyłącznika. Muszę 
czekać aż przejdzie albo się wyjaśni. 
Lepiej wyjaśnić. Zagłębiłem się w labi-
ryncie informacji. Klikałem, otwierałem, 
zamykałem, przechodziłem i wychodzi-
łem. I kląłem, jak szewc w poniedziałek. 
Kombinowałem, gdzie może być to, czego 
szukam. Po dwóch godzinach nie wiedzia-
łem, czego szukam i do czego potrzebne 
mi to, co znalazłem. Bo tam jest wszystko! 
Wszystko i nic. Ciekawe, jak Chuck Norris 
przez to przebrnął. Bo ja z trudem i bólem. 
Wygląda na to, że strategia jest taka. Robi-
my coś, co większość akceptuje? Informu-
jemy obszernie. Coś obywatela rozdrażni? 
Lepiej, żeby nie wiedział. Po fakcie może 
się wściekać. Dowiedziałem się, że po in-
wentaryzacji i interpretacji, na bazie badań 
i analiz ekspertów, powstał strategiczny 
program pilotażowy określający priory-
tety i koncepcje w kontekście identyfika-
cji i partycypacji w procesie metamorfo-
zy miasta… Czy jakoś tak. To jasne, ale na 

wszelki wypadek warto było wziąć udział 
w konsultacjach. Odbyły się, ale pani Zosia 
nie przyszła. Pani Basia. Kasia, Stasia też. 
I Pan Zbyszek, Gienek, Władek nie przyszli. 
Może nie wiedzieli, po co właściwie mają 
przyjść w tym kontekście, a może byli nie-
trzeźwi, bo partycypowali i nastąpiła me-
tamorfoza? Nieważne. Oni nie wiedzą, co 
z nimi będzie, gdzie pójdą, czy wrócą. Bo 
do nich nikt nie przyszedł.

Wyniki tych konsultacji niezwykle in-
teresujące. Przeczytałem – też trzy razy, 
oczywiście.

Wnioski? Kaprawe jak oko Zgreda. Pod-
sumowanie przedstawiono czytelnie: z le-
wej postulaty ludu, z prawej odniesienie 
Urzędu. O skuteczności przekazu, czym 
jest rewitalizacja świadczy lewa: Więcej po-
licji i monitoringu. Zamknąć podwórka, za-
mknąć bramy, Zamknąć wejścia do kamie-
nic. Zresocjalizować lub przesiedlić rodziny, 
przenieść patologię poza centrum, zmniejszyć 
liczbę mieszkań socjalnych, prace społeczne 
dla elementu, rozbić enklawy biedy, zlikwi-
dować meneli, kontrolować liczbę bezdom-
nych (zatrudnić myśliwych?). Bo my jeste-
śmy bogaci, mądrzy, pracowici i dobrzy, 
więc mamy prawo do godnych warunków. 
Tych, co nam się nie podobają, podrzuci-
my innym. O postulatach zabetonowania 
trawników i odgrodzeniu płotkiem jezdni 
od chodnika szkoda mówić. Tyle wiedzy 
o rewitalizacji dotarło do znacznej części 

konsultującego ludu. To mniej więcej tyle, 
ile tej wiedzy wchłonęli urzędnicy. Na każ-
dą (sensowną tym razem) sugestię, że trze-
ba aktywizować, szkolić, uwrażliwiać, or-
ganizować pomoc wszelką, odpowiadają: 
W ramach działań rewitalizacyjnych reali-
zowane będą szerokie programy społeczne 
uwzględniające pomoc społeczną i reintegra-
cję zawodową. Rodziny ze zidentyfikowany-
mi problemami (m.in. przemoc, uzależnienia, 
trwałe bezrobocie) będą miały możliwość sko-
rzystania z szerokiego wachlarza działań po-
mocowych, będą też znajdować się pod sta-

łą opieką pracowników socjalnych. Będą 
programy? Będą mogli skorzystać? Kie-
dy?! Przecież już się dzieje, już są prze-
rzucani jak pachołki na drodze. Więc 
kiedy? Trzydziestego lutego?

Tak. Prawa strona tabelki jest rów-
nie fascynująca jak lewa. Gdy z lewej 
pojawia się wpis o konieczności ochro-
ny starych drzew (całkiem ich sporo), 
Urząd odpowiada: Istniejąca zieleń bę-
dzie uporządkowana. O matko, tylko nie 

to. Znając problem dendrofobii panującej 
w Magistracie, los tych drzew wydaje się 
przesądzony. Z pewnością zostaną upo-
rządkowane.

Czasem obywatel mieszkaniec miał 
wenę i wysmażył nieco dłuższy i bardziej 
analityczny elaborat niż: zlikwidować psy, 
bo robią kupy. A Magistrat? Państwa suge-
stia zostanie wzięta pod uwagę.

To może weźmiecie pod uwagę moją?
Żeby kogoś skutecznie poinformować, 

trzeba do niego przyjść z tą informacją, 
mówić jego językiem, upewnić się, że zro-
zumiał. A najważniejsze – przed, a nie po 
fakcje. I jeszcze trzeba dobrze wiedzieć, co 
się chce zrobić.

Wygląda na to, że strategia jest 
taka. robimy coś, co większość 
akceptuje? informujemy 
obszernie. coś obywatela 
rozdrażni? lepiej, żeby nie 
wiedział. po fakcie może się 
wściekać.
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