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Popyt na igrzyska

Wielopokoleniowe
sąsiedztwo
Okno na podwórko wypełniało nowe mieszkanie odgłosami z życia sąsiadów: a to niedzielnej awantury w porze
obiadowej i tłuczonych talerzy, a to nieskrępowanej, głośnej ekspresji orgazmów zawsze po dwudziestej drugiej.

strony 6–7

Skóra jak płótno
Wiem, że w muzeach na świecie można zobaczyć wytatuowane, spreparowane skóry
zdjęte z człowieka po śmierci. Można docenić kunszt wykonanego tatuażu, oglądać go
jako zamkniętą kompozycję.

strona 8

Galanty wyrób
z miasta Łodzi
Opakowanie, w którym znajdują się rajstopy, naszpikowane jest symbolami miasta
i jego regionalizmami: „galanty wyrób”, „siajowa robota”
czy „Pietryna”.

strony 10–11

Za co
nienawidzimy
lekcji fizyki?

STADION WIDZEWA ŁÓDŹ. FOT. ŁUKASZ KLIMCZAK

Z budową wspólnego stadionu zawsze są dwa zasadnicze problemy. Pierwszy jest komercyjny,
tzn. nie ma dwóch klubów o jednakowym potencjale i taki obiekt zawsze jednemu służy lepiej
niż drugiemu. Po drugie, dzielenie stadionu przez derbowych rywali powoduje ryzyko, że kibice
jednego lub nawet obu klubów nie będą się z obiektem identyfikować i w pewnym momencie
mogą się od niego odwrócić. Z Michałem Karasiem, redaktorem naczelnym wortalu
internetowego Stadiony.net rozmawia Wojciech Woźniak.
Wojciech Woźniak: Jak oceniasz – na tle innych inwestycji w infrastrukturę sportową
w Polsce – łódzkie projekty i ich
dotychczasową realizację (Stadion Miejski/ŁKS, stadion Widzewa, żużlowy stadion Orła)?
Michał Karaś: Łódź, obserwując podobne polskie inwestycje
realizowane w ostatnich latach,
wyciągnęła rozsądne wnioski.

W chwili, gdy planowano nasze
stadiony, trudno było przewidzieć
prawie równoczesny upadek Widzewa i ŁKS-u, a mimo to nie ma
mowy o megalomanii – projektując stadiony dla obu zespołów
nie popełniono błędów innych
miast (patrz: gospodarze Euro czy
Kraków). Stadiony o pojemności
rzędu 15–18 tys. powinny się zapełnić w rozsądnych proporcjach,

zakładając dobrą kondycję każdego z zespołów i grę w co najmniej I Lidze. Oczywiście zapaść
łódzkiej piłki utrudnia rozruch
(a pierwsze lata są standardowo
najlepsze), ale w perspektywie
średnio- i długoterminowej oba
piłkarskie obiekty mogą dobrze
służyć klubom, kibicom i jednocześnie nie generować dużych
kosztów dla miasta.

A koszty budowy?
MK: To inna sprawa. W przypadku Widzewa cena jest bardzo rozsądna w stosunku do przewidzianej skali stadionu, a jego standard
więcej niż wystarczający. Można się spierać o estetykę, ale nie
o funkcję i zaspokojenie potrzeb.
Stosunek ceny do efektu może
być modelem dla innych dużych
dokończenie na stronie 3

Grupa niedouków, czy jak
kto woli nauczonych inaczej,
twierdzi, że Ziemia jest płaska. Niestety, coraz więcej
osób, którym tytułowa fizyka wydawała się obrzydliwa,
zaczyna w to wierzyć. Koronnym argumentem na potwierdzenie tych głupot ma
być żyroskop.

strona 15

Raj dla kieszeni
i żołądka
To, co znalazłam, odkryłam
w polskich restauracjach,
było dla mnie błogosławieństwem. Po pierwsze, ze względu na moją dietę, po drugie,
na cudowne smaki, i wreszcie
po trzecie, na cenę. Po prostu
nie mogłam uwierzyć, że nawet takie tradycyjne i proste
dania jak kasza gryczana czy
orkiszowa mogą być smaczne, dostępne i tanie.
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wstępniak

Nie zgadzam się
z tymi tekstami
P

isze do nas ostatnio przemiły Pan
o wielu sprawach i z chęcią pomocy. Z rad korzystamy, uwagi bierzemy
do serca. Na końcu jednego z listów
ów Pan dodaje: Muszę przyznać, że nie
zgadzam się ze wszystkimi poglądami,
które proponujecie na łamach gazety, ale
jestem przekonany o tym, że Wasza inicjatywa jest ważnym głosem w dialogu,
który jest przedstawiony na merytorycznie dość wysokim poziomie. Bardzo mi

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: WWW.SPUNK.PL

się ta uwaga spodobała, bo o poziom
merytoryczny, ale też językowy i techniczny dbamy, a co do prezentowanych poglądów, to bywa, że sami się
z nimi nie zgadzamy. Ciągle w redakcji trwają dyskusje, czy coś jest lub nie
jest zgodne z linią gazety. I chociaż ja
i Marta Madejska jesteśmy głęboko
przekonane, że Łodzi nie są potrzebne dwa stadiony, to okładkowy tekst
mówi o tym, że jednak jest przeciwnie.
Gdzie jest prawda?
Drodzy Czytelnicy,
na podstawie zdobytej wiedzy musicie szukać jej
sami. My jesteśmy
od dostarczania
informacji i subiektywnego komentowania. Staramy się szukać
danych, rozmawiać z mądrymi
ludźmi, wyrabiać
sobie pogląd, zanim wyrazimy
opinię, ale pamiętajcie – nie jest ona
jedynie słuszną
prawdą objawioną. Przykładem
niech będzie jeden
z tekstów w tym
numerze Miasta Ł,
z którym się głęboko nie zgadzam,
i który, mam nadzieję, wznieci

ALEKSANDRA
DULAS
dyskusję. Jest nim artykuł Wojtka
Nyklewicza o sąsiedztwie. Jakże on
mnie drażni, jak mi się nie podobają zawarte tu tezy. Bo to tekst mądry
z jednej strony, ale jakże niezgodny
z moim doświadczeniem, z moim widzeniem społeczności. A jednocześnie
doceniam ten punkt widzenia i kunszt
autora. Będę z nim polemizować na
łamach internetu. Chcę się tym bawić i już nie mogę się doczekać. Was,
Drodzy Czytelnicy, także do tego zachęcam. Wy nam nie piszcie w cichych mailach, że się nie zgadzacie.
Wykrzyczcie te swoje prawdy i punkty widzenia na portalach społecznościowych pod naszymi tekstami, na
stronie internetowej, a i listy do gazety piszcie. My je chętnie będziemy
drukować. Bo chodzi o to, żeby był ferment, żeby wzniecić dyskusję, dialog,
rozmowę. Nie przeklinajcie naszych
autorów przy śniadaniu, tylko podejmujcie polemikę. No i piszcie, piszcie,
piszcie. Z tej niezgody możemy zrobić
prawdziwie społeczną gazetę, w której będzie miejsce na różne głosy i opinie. Gdzie, być może, będziemy znajdować wspólne rozwiązania. Może
lepiej zrozumiemy różne potrzeby?

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

miast z silnymi klubami. W przeliczeniu na krzesełko to koszt poniżej 2000 euro, a więc w dolnych
granicach średniej międzynarodowej.
A jak oceniasz to, co zdarzyło się
przy okazji otwarcia obiektu?
Sensacyjna liczba sprzedanych
karnetów wzbudziła opinie, że
stadion jest za mały.
MK: Nie jest za mały, zdecydowanie. Rekordowa sprzedaż
karnetów to piękny efekt zaangażowania kibiców Widzewa
w odbudowę pozycji klubu, ale
nawet wyprzedawanie każdego
meczu w rundzie wiosennej to
wciąż za mało, by stwierdzić niewystarczający rozmiar stadionu.
W perspektywie kilku lat takiej
mobilizacji nie da się utrzymać
i może być nawet tak, że po powrocie do Ekstraklasy – miejmy
nadzieję szybkim – sprzedaż karnetów znacznie spadnie. Rzadko spotyka się sytuacje, gdy klub
ma nowy stadion, a jednocześnie
wielkim wysiłkiem kibiców wymaga ratunku. Każda z tych okoliczności z osobna to silny katalizator dla sprzedaży karnetów,
a w tym przypadku się spotkały.
Ostatecznie jednak kibice muszą
chcieć tu przychodzić po prostu
dla meczów Widzewa, nie dla odbudowy klubu czy nowego stadionu.

taniej, ale też stadion na terenach
ŁKS będzie zdecydowanie najlepszym łódzkim obiektem sportowym, więc stosunek ceny do jakości jest wciąż rozsądny.
To dobrze, ale czy widzisz realne
szanse, żeby pojawiły się kolejne
trybuny? Czy są w świecie przykłady takich etapowych inwestycji, które rzeczywiście w pełni
zrealizowano?
MK: Trudno to dzisiaj przesądzać. Można sobie wyobrazić
scenariusz, w którym ŁKS sto-

ogólnie ligę belgijską. Tam etapowe prowadzenie prac nikogo nie
dziwi i tak długo jak jest konsekwencja po stronie klubów oraz
samorządów, te projekty kończą
się sukcesem.
A najnowsza inwestycja, żużlowy stadion z Centrum Sportów
Motorowych?
MK: Stadion Orła finansowo wypada najkorzystniej. Podobnie jak
w przypadku Widzewa, można
go uznać za pewien model, jaki
mogą wykorzystać inne miasta

kim, ponieważ mała powierzchnia nie generuje dużych koszty
bieżącego utrzymania.
Dlaczego uważasz, że budowanie
wspólnego stadionu dla dwóch
klubów o dużej bazie kibicowskiej jest niekorzystne?
MK: Z budową wspólnego stadionu zawsze są dwa zasadnicze problemy. Pierwszy jest komercyjny,
tzn. nie ma dwóch klubów o jednakowym potencjale i taki obiekt
zawsze jednemu służy lepiej niż
drugiemu. Po drugie, dzielenie

STADION ORŁA, FOT. SEBASTIAN SZWAJKOWSKI

A co ze stadionem ŁKS?
MK: Ze stadionem przy al. Unii Lubelskiej jest nieco gorzej. Pierwszy etap budowy kosztował tyle,
co cały stadion dla Widzewa. Jednak trzeba pamiętać, że najpierw
realizowano zdecydowanie największą i najdroższą część, a miasto stanęło w obliczu trudnych
okoliczności: dokumentacja projektowa została już przygotowana zgodnie z wymogami przetargu, budowa mogła się rozpocząć
w każdej chwili, ale powstrzymały ją problemy finansowe wykonawców. W związku z tym miasto
nie zlecało już opracowania tańszego projektu, by nie tracić więcej czasu. Zwłaszcza że gwarancji
uzyskania dużej oszczędności nie
było, natomiast opóźnienie projektu byłoby bardzo duże, a irytacja kibiców rosła. Nie znamy ceny
kompletnego stadionu, ale mimo
drogiej trybuny głównej nie jest
przesądzone, że będzie wyższa niż
średnia dla tego rodzaju inwestycji. Prognozując kwotę w granicach 200 mln zł za całość, koszt
jednego miejsca będzie niższy niż
3000 euro, czyli w górnych granicach średniej dla tego typu inwestycji realizowanych na świecie. Da się oczywiście budować

sunkowo szybko wraca na piłkar- w kraju. Infrastruktura zaple- stadionu przez derbowych rywali
skie salony, a co za tym idzie, po cza jest ograniczona do tego co powoduje ryzyko, że kibice jedprostu potrzebuje przynajmniej niezbędne, ale też zupełnie wy- nego lub nawet obu klubów nie
drugiej fazy budowy, czyli utwo- starczająca. Jednocześnie stadion będą się z obiektem identyfikować
rzenia podkowy bez północnej jest zwarty i kompletny. Mogliby- i w pewnym momencie mogą się
trybuny. By osiągnąć 4 Katego- śmy sobie życzyć tego typu aren od niego odwrócić.
rię UEFA, potrzeba co najmniej dla dwóch najwyższych lig żużla.
jednej, wschodniej trybuny. Tyle W przypadku tego stadionu nie Przecież są przykłady: Rzym, Może budowa tylko jednej byłaby mamy nawet do czynienia z kosz- nachium, Mediolan – tam kluby
mniej racjonalna niż dwóch od tem 1000 euro w przeliczeniu na dzielą stadiony od lat…
razu, więc ten kształt – z trzema krzesełko, a to dziś zupełne mini- MK: Nieprzypadkowo dziś we
trybunami – uznałbym
Włoszech nie słychać naza jak najbardziej real- W przypadku stadionów łączonych ta
rzekań kibiców, gdy Miny. Na czwartą trybunę
lan, Inter, Lazio, Roma
więź jest słabsza i może przekładać
w tej chwili się nie zanosi,
czy Sampdoria ogłaszają
się na niższą frekwencję. Czynników
ale to też będzie zależne
chęć wyprowadzki z akjest oczywiście wiele, ale futbol to
od sytuacji, w jakiej Łódź
tualnych aren i budowę
taki nietypowy biznes, w którym
znajdzie się za 5 lub 10
czegoś dla siebie (każdy
przywiązanie kibica jest bezcenne
lat. Czyli, gdzie piłkarsko
z tych klubów w ostati bez niego trudno budować stabilny
i kibicowsko będzie ŁKS,
niej dekadzie przedstamodel finansowy.
gdzie finansowo i poliwiał taki plan). A przecież
tycznie będzie Łódź, po
mówimy o stadionach
czyjej stronie będzie „głos ludu”. mum dla stadionów piłkarskich. z tradycjami, niezwykle bogatą
Stadiony budowane etapami to Jedyny zasadniczy problem zwią- historią, co zwykle owocuje silnie jest rzadkość, choć rzeczywi- zany z tą inwestycją to postawa ną więzią emocjonalną kibiców.
ście z ich kończeniem bywa róż- właściciela Orła Łódź, którego za- W przypadku stadionów łączonie. W Polsce znamy przecież chowanie jest chimeryczne i ro- nych ta więź jest słabsza i może
przypadki Rzeszowa czy Ostro- dzi wątpliwości dotyczące długo- przekładać się na niższą frekwenwa Wielkopolskiego lub wykpio- falowego użytkowania stadionu. cję. Czynników jest oczywiście
ne już kilka lat temu „składaki” Jeśli Skrzydlewscy się wycofają wiele, ale futbol to taki nietypoz Krakowa i Poznania. Z drugiej i łódzki żużel znajdzie się w kło- wy biznes, w którym przywiąstrony wystarczy spojrzeć na Dre- potach, obiekt będzie ciężarem zanie kibica jest bezcenne i bez
zno, Berlin (Union), Mechelen czy dla miasta. Na szczęście niewiel- niego trudno budować stabilny
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model finansowy. Dysproporcję w możliwościach komercyjnych świetnie prezentuje patologiczny przykład z Monachium,
gdzie Allianz Arena dała hegemonię lokalną i krajową Bayernowi,
a TSV1860 o mały włos nie zbankrutował. Dziś na gwałt szukają
możliwości ucieczki ze stadionu
mimo podpisanej umowy na wiele sezonów wprzód. W przypadku Łodzi mówiło się o stadionie
na 25–35 tys. miejsc (największy
rozrzut wg znanych mi propozycji), co jest obarczone dwoma błędami. Przede wszystkim, tak jak
przy podobnej debacie w Krakowie, nie ma mowy o sumowaniu
potencjałów obu klubów, dlatego
35 tysięcy to stanowczo za duża
pojemność. Zawyżenie skali stadionu może dać efekt odwrotny
od oczekiwanego, czyli szybki
odpływ widzów zniechęconych
dużymi pustkami na trybunach.
Samo zadowolenie z nowego, wygodnego obiektu nie wystarczy?
MK: To właśnie drugi błąd – założenie, że kibice, mając do dyspozycji nowoczesny stadion, z założenia będą zadowoleni. Jeśli nie
będą mieli poczucia, że ten stadion jest w jakimś sensie (głównie symbolicznym) „ich”, to zdecydowanie nie będą zadowoleni.
Jest dla mnie zdumiewające, że
sprzeciw obu grup kibiców w debacie o wspólnym stadionie był
traktowany jako nieracjonalny
czy nieodpowiedzialny – ta postawa jest zupełnie oczywista. Dlatego, moim zdaniem, Łódź wybrała
najlepszą drogę. Zwłaszcza, gdy
cena trzech stadionów tutaj jest
zdecydowanie niższa niż jednego molocha w Krakowie, na którego użytkowanie Wisły Kraków
dziś nie stać.

Michał Karaś – redaktor naczelny
wortalu internetowego Stadiony.
net (i wersji anglojęzycznej
StadiumDB.com), jednego
z największych na świecie
serwisów internetowych
i baz danych poświęconych
infrastrukturze stadionowej.

Wojciech Woźniak – socjolog
z Uniwersytetu Łódzkiego, kibic
Widzewa.
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komentarz

JACEK
BURSKI

Z punktu widzenia
kibica ŁKS-u
W mojej opinii, błędem jest traktowanie klubu sportowego, tak jak każdej innej prywatnej
inicjatywy. Oczywiście, od strony formalnej ŁKS, Widzew czy Orzeł należą do osób prywatnych,
które same powinny martwić się o miejsce do prowadzenia swojego biznesu. Jednak tak myśląc,
lekceważymy cały kontekst istnienia łódzkich klubów jako istotnych dla wielu łodzian
instytucji społecznych, pomijamy tradycje i potencjał budowania wspólnoty.

P

iszę mój komentarz jako socjolog zajmujący się problematyką sportu i jako kibic Łódzkiego
Klubu Sportowego. Ten swoisty
coming out w dyskusji o stadionach jest konieczny z kilku powodów. Po pierwsze, dyskusja wśród
kibiców i o kibicach jest bardzo
emocjonalna. Trudno tu zachować neutralność, tak pożądaną
np. w rozprawie naukowej. Warto więc od razu przedstawić perspektywę, z jakiej się patrzy. Po
drugie, rozmawiając o Łódzkim
Klubie Sportowym trzeba pamiętać o jego historii – o skomplikowanych relacjach ze społecznym
otoczeniem i o tym, co łączy, a co
dzieli ŁKS i rywala zza miedzy. Po
trzecie zaś, sam temat budowy
obiektów sportowych rodzi dylematy światopoglądowe.
W gospodarce kapitalistycznej
najważniejsze wydaje się pytanie
o ekonomiczny sens inwestycji.
W tym przypadku budzi on uzasadnione wątpliwości. Stadiony,
nawet gdy na etapie projektowania założymy ich wielozadaniowość (możliwość wynajmowania
na cele biznesowe, organizowanie koncertów czy innego rodzaju imprez), są na tyle dużymi inwestycjami, że zwrot kosztów jest
nierealny w krótkim czasie. Z perspektywy lewicowej – mnie osobiście bliskiej – budowa stadionów
rodzi pytanie: komu ma służyć powstający obiekt? Czy sensowne
jest wydanie setek milionów złotych na obiekt przeznaczony dla
grupy postrzeganej przez media
głównego nurtu jako co najmniej
konserwatywna, jeśli nie wprost
prawicowa? Niejako na przekór
tym argumentom, spróbuję się
podjąć obrony decyzji o budowie
z publicznych pieniędzy obu łódzkich stadionów, a w przyszłości
dokończenia obiektu ŁKS.
W mojej opinii, błędem jest
traktowanie klubu sportowego,
tak jak każdej innej prywatnej
inicjatywy. Oczywiście, od strony formalnej ŁKS, Widzew czy

FOT. SEBASTIAN SZWAJKOWSKI
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ŁKS przetrwał, jako
rzy chcą oglądać piłkę
jedna z niewielu miejskich insty- czy radykalizm polityczny. Jednak nożną w spokojniejszej atmosfetucji, dwie wojny światowe, okres mając na uwadze trudny dialog rze. Fanatycy doskonale poradzą
PRL, kryzysy transformacyjne między społecznościami kibiców sobie w każdych warunkach.
i post-transformacyjne. Był i jest ŁKS-u i Widzewa, budowa dwóch
Co więcej, historia miejskich
klubem wielosekcyjnym. Łódzki stadionów jest jednym z kluczo- inwestycji przy al. Unii pokazuje,
Widzew, choć niełatwo mi to przy- wych elementów poprawy za- że społeczność kibiców ma praznać, jest jedną z najbardziej roz- chowania na trybunach, choć wo żądać od miasta spełnienia
poznawalnych polskich marek nie mam złudzeń, że wraz z ich składanych obietnic. Budowa
piłkarskich. Nie powinno się lek- otwarciem styl kibicowania na- Atlas Areny, która – nawiasem
ceważyć marketingowej siły oby- tychmiast się zmieni. Nowe obiek- mówiąc – jest najdroższą łódzdwu klubów, kierując się ideolo- ty umożliwią również podzielenie ką inwestycją sportową, pozba-

wiła ŁKS obiektów, na których
trenowały tysiące młodych ludzi. Obiecane w zamian boiska
powstają w bólach (w tym roku
rozpoczęto prace przy ul. Minerskiej, gdzie ma powstać ośrodek
treningowy klubu). Hanna Zdanowska w imieniu władz Łodzi
zadeklarowała budowę reszty trybun, gdy klub awansuje na centralny poziom rozgrywek piłkarskich (oznacza to grę co najmniej
w drugiej lidze). Jest szansa, że stanie się to już w tym roku. Z wielu
powodów (jako kibic i naukowiec)
uważam, że akurat tej obietnicy
warto dotrzymać.
Należy podkreślić, że konflikt
w jakiejkolwiek dyskusji o mieście pojawia się na styku interesów różnych grup mieszkańców.
Wynika z odmiennego postrzegania publicznej przestrzeni,
infrastruktury, sposobów konstruowania budżetu czy debaty
politycznej. Dyskusja o obiektach sportowych w Łodzi jest więc
jedną z odsłon szerszego sporu,
wynikającego z pytania: Kto ma
prawo do miasta? Mimo różnych
zastrzeżeń wydaje się, że w sprawie stadionów uda się nam osiągnąć dobry kompromis, godząc
interesy opinii publicznej, klubów i kibiców.

Jacek Burski – socjolog
z Uniwersytetu Łódzkiego,
kibic ŁKS.
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Z punktu widzenia
kibica Widzewa
Jednym z popularnych argumentów przeciw budowie stadionów była niska frekwencja na starych obiektach.
Chociaż fenomen boomu na karnety 4-ligowego Widzewa (ponad piętnaście tysięcy sprzedanych), jak i jego
dalekosiężne skutki, na razie trudno jednoznacznie ocenić, to nie ma wątpliwości, że tylko w dniu otwarcia
stadionu pojawiło się na nim ponad 18 tysięcy widzów (tylu było na 18 wyprzedanych do ostatniego miejsca
spektaklach w Teatrze Wielkim).
FOT. ŁUKASZ KLIMCZAK

K

iedy zapadały decyzje o budowie stadionów dla Widzewa
i ŁKS, oba kluby grały w dwóch
najwyższych klasach rozgrywkowych. Właściciel Widzewa,
jeden ze 100 najzamożniejszych
Polaków, snuł plany powrotu do
Ligi Mistrzów. Ani sportowo, ani
organizacyjnie nie było wesoło,
ale niewiele zapowiadało rychłą
i całkowitą degrengoladę. Fatalny stan stadionów zagrażający
bezpieczeństwu kibiców powodował, że całkiem realna była utrata
licencji, więc decyzja o inwestycjach była nieunikniona. Zanim
nowe stadiony się pojawiły, oba
kluby doświadczyły bankructwa,
spowodowanego złym zarządzaniem przez prywatnych właścicieli. Życzliwości władz PZPN
płynącej z wieloletniej tradycji
oraz tytułów mistrzowskich zawdzięczają, że odbudowę sportową mogły zacząć od piątego,
a nie od dziewiątego poziomu rozgrywkowego. O odbudowę organizacyjną zatroszczyli się lokalni
działacze, biznesmeni, wspierani hojnymi datkami przez kibiców (zbiórka Wielkiej Orkiestry
Widzewskiej Pomocy na rzecz
ratowania Widzewa przyniosła
w szczytowym momencie kilkaset tysięcy złotych).
Jednym z popularnych argumentów przeciw budowie stadionów była niska frekwencja
na starych obiektach. Chociaż fenomen boomu na karnety 4-ligowego Widzewa (ponad piętnaście
tysięcy sprzedanych), jak i jego dalekosiężne skutki, na razie trudno jednoznacznie ocenić, to nie
ma wątpliwości, że tylko w dniu
otwarcia stadionu pojawiło się
na nim ponad 18 tysięcy widzów
(tylu było na 18 wyprzedanych do
ostatniego miejsca spektaklach
w Teatrze Wielkim). Nawet jeżeli
porównanie widowni teatralnej
do piłkarskiej kogoś razi (chociaż
mają one większą niż by się wydawało część wspólną), to jednak
troska o bezpieczeństwo widzów

w obu przypadkach powinna uza- warzyski mecz Brazylia – Japonia).
sadniać stworzenie dla nich cywi- Imprezy te miały przynosić zyski.
lizowanych warunków uczestnicNie ma wątpliwości, że pojatwa. Z perspektywy czasu można wienie się w niezbyt zamożnym
stwierdzić, że Łódź szczęśliwie mieście obiektów wartych dzieominęło szaleństwo budowy prze- siątki milionów zł może budzić
skalowanych stadionów piłkar- wątpliwości. Jednak podobną
skich, których najlepszym przy- miarę powinniśmy przykładać
kładem jest wrocławski stadion do innych wydatków. Nie wszymiejski. Kibice Śląska coraz czę- scy jesteśmy kierowcami czy rościej wyrażają chęć powrotu na werzystami, nie wszyscy mamy
stary obiekt przy Oporowej, gdzie dzieci, nie wszyscy jesteśmy wiefrekwencja na poziomie poniżej rzący, nie wszyscy uprawiamy
¼ pojemności 45 tysięcznej wi- sport, odwiedzamy teatry, mudowni nie będzie budzić zaże- zea, nieliczni latają z lotniska im.
nowania. Gdy Zygmunt Solorz Reymonta, a jednak wszyscy dowycofał się z planu zainwestowa- kładamy się do inwestycji czy imnia w klub, pozostała pamiątka prez, z których korzystają tylko
w postaci wielkiej dziury w zie- niektórzy z nas.
mi wykopanej koło stadionu pod
Jako pracownik Uniwersyteniedoszłe centrum handlowe, tu Łódzkiego rad byłbym, gdyby
które miało obiekt utrzymywać, w czasie konferencyjnych smalloraz podobnej wielkości dziura -talków za granicą moi rozmóww miejskiej kasie. W ciągu jed- cy, po usłyszeniu skąd jestem, zanego roku trzeba było dopłacić częli sypać nazwiskami znanych
15 milionów złotych tylko do im- im badaczy z mojej alma mater.
prez zorganizowanych na stadio- Niestety znacznie częściej kojanie (walka o zawodowe mistrzo- rzą Łódź z klubem Widzew i derstwo świata w boksie w wadze bową rywalizacją z ŁKS. Gdy kilciężkiej, koncerty Queen i Geor- kanaście lat temu wyjechałem na
ge’a Michaela, towarzyski turniej pierwszy stypendialny pobyt za
piłkarski Polish Masters oraz to- granicę, większość spotkanych lu-

dzi kojarzyła moje miasto z sukcesami Widzewa i aferą łowców
skór. W ostatnich latach kluby
przestały być międzynarodową
wizytówką, ale pobicie rekordu
Polski w sprzedaży karnetów
przez klub 4-ligowy odbiło się
echem również za granicą. Tym
bardziej, że jedynym europejskim
klubem, który mógł się na tym poziomie rozgrywek pochwalić lepszym wynikiem, jest szkocki Glasgow Rangers, który kilka lat temu,
również w wyniku bankructwa,
musiał zaczynać od 4 ligi.
Krytyczna opinia o inwestycjach stadionowych wiąże się
z negatywnym publicznym wizerunkiem kibica. Dodajmy, że choć
wizerunek ten jest w dużej mierze
zasłużony, to jednak zniekształcony poprzez przekazy medialne nagłaśniające negatywne zjawiska, uogólniające zachowania
części widowni na całą populację
wypełniającą trybuny. Przy okazji idealizuje się kibiców z krajów,
które uznajemy za bardziej rozwinięte kulturowo i piłkarsko. Mnie
też się na trybunach wiele rzeczy
nie podoba. Zasadniczo różnię się
od większości kibiców poglądami

politycznymi, szczególnie od tych
najgłośniejszych i najbardziej aktywnych. Niemniej cenię sobie
tę krótkotrwałą lokalną wspólnotę, która stwarza się podczas
meczu i stałą przynależność do
kibicowskiej grupy społecznej,
nawet jeżeli są w niej także osoby, z którymi w żadnym innym
kontekście wolałbym nie być kojarzony. Wokół mnie na trybunach
stoją ludzie kultury, muzealnicy,
prawnicy, przedsiębiorcy, nauczyciele akademiccy, dla których zaangażowany, emocjonalny udział
w meczu stanowi niezastąpioną
odskocznię od codziennego życia. Nasze zachowanie zapewne
nie spełniłoby norm środowiskowych w poza-stadionowych kontekstach (zawsze mnie bawi, gdy
znajomy sędzia sądu powszechnego nieparlamentarnie zwraca się
z trybun do sędziego boiskowego;
inny kolega załapał się na czołówkę lokalnej gazety, gdy roznegliżowany wymachiwał szalikiem nad
głową), ale w trakcie tego w końcu niezbyt częstego rytuału możemy sobie pozwolić na przekraczanie pewnych wiążących nas na
co dzień konwenansów. Oczywiście, wolałbym, by zamiast czcić
żołnierzy wyklętych, widzewscy
fani pielęgnowali pamięć o pepeesowskich i robotniczych korzeniach ich klubu, np. angażując się
w organizowanie obchodów rocznicy Rewolucji 1905 r. Ale wiem,
że ta sytuacja jest jedną z wielu
smutnych konsekwencji uprawianej w Polsce w ostatnich dekadach polityki pamięci i niepamięci, na którą ani ja, ani ludzie
o podobnych do moich poglądach,
nie mieliśmy większego wpływu.
Zresztą pytanie, jak na polskich
trybunach odnajdują się ludzie
o lewicowych poglądach, zasługuje na odpowiedź w osobnym
tekście.
Wojciech Woźniak – socjolog
z Uniwersytetu Łódzkiego,
kibic Widzewa.
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Wielopokoleniowe
sąsiedztwo

WOJCIECH
NYKLEWICZ

W moim dorosłym życiu przeprowadzałem się 16 razy. Mieszkałem w szesnastu sąsiedztwach,
aczkolwiek do niektórych z nich wracałem po kilku latach. Za każdym razem traktowałem
te stare jako nowe, inne, bo zmieniły się, kiedy mnie w nich nie było.
Zmienialiśmy się wszyscy – ja
i moi dawni sąsiedzi – byliśmy
coraz starsi, dojrzalsi… Dorastały
dzieci i przemijały doskwierające mi podówczas problemy. Dziś
wiem, że z biegiem lat zmieniały
się nasze potrzeby, zainteresowania, wzajemne oczekiwania. Dopiero teraz mogę powiedzieć, że
rozumiem ludzi w różnym wieku
(przynajmniej staram się bardzo),
bo różnego wieku w przeważającej większości mojego życia już
doświadczyłem. Pomimo tej wyrozumiałości, nadal jednak nie
akceptuję pewnych zachowań
społecznych.

Sąsiedztwo oczami dziecka
Z perspektywy lat, rozumiem najstarszych sąsiadów z kamienicy,
w której spędziłem dzieciństwo
i lata młodzieńcze, gdy np. zabraniali nam, dzieciakom, grać w piłkę pod ich oknami. Oni wiedzieli
to, co ja wiem dopiero teraz. A będąc dzieckiem, żyłem w głębokim
przekonaniu, że odbijanie piłki
o ścianę pomiędzy oknami było
w porządku i niczym nie groziło. Ten zakaz zrozumiałem i zaakceptowałem po tym, jak matka opowiedziała mi, co może się
stać, gdy piłka uderzy w okno –
że wyleci szyba, a za naprawienie szkody trzeba będzie zapłacić pieniędzmi, które zbierałem
na wyjazd do ciotki z Warszawy,
bo znów zapragnąłem pojeździć
jedynymi podówczas w Polsce ruchomymi schodami.
W takiej właśnie wielopokoleniowej kamienicy wychowałem się. Co ważne, do pewnego
czasu nasza sąsiedzka społeczność była wielokulturowa: dwie
rodziny żydowskie, jedna ultra
katolicka z Wileńszczyzny, pozostali to odświętni katolicy i zdeklarowani ateiści. Wielokulturowa do pewnego czasu, ponieważ
po tym, jak ogromna kolumna
czołgów i artylerii przejechała naszą ulicą (teraz już wiem, że był
to rok 1968), wkrótce na zawsze
wyprowadzili się Anka i Tomek

z rodzicami oraz wspaniała pani
Anna (nauczycielka) wraz z mężem (prezesem pewnej firmy) i siostrą, która była pielęgniarką. To
były rodziny żydowskie – zabrakło dla nich miejsca nie tylko
w naszej kamienicy, ale i ojczyźnie. To właśnie Anka, Krysia i Krystyna – najstarsze dziewczynki
na podwórku (one chodziły już
do podstawówki) – organizowały zabawy nam, maluchom. I nikomu z nas nie przeszkadzało –
myślę, że naszym rodzicom też
nie – że jedna z nich jest Żydówką, druga katoliczką, a trzecia
pochodzi z ateistycznej rodziny.
Na wybrukowanym kocimi łbami podwórku, pośród bawiącej się
sporej gromadki dzieci (12 maluchów i podrostów) przechadzali
się najstarsi mieszkańcy (również
12 osób). Latem ci z parteru posiadując na krzesełkach, dyskretnie
kontrolowali bawiące się maluchy.
Z całą pewnością była to dobrosą-

cie, ponieważ w tamtych czasach
piwniczne korytarze rozświetlało się blaskiem płomienia świecy, a z sufitu zwisały stare, długie
pajęczyny, i nie lada sztuką było
przejść tak, by nie zapalić tych
kilku frędzli i żeby nie spadły na
głowę. Pani Maria, w podziękowaniu za przysługę, częstowała radzieckimi cukierkami albo
chałwą (wtedy to były rarytasy),
a czasem, wieczorem zapraszała na herbatę z pieca z konfiturą
(moja matka chodziła do tych sąsiadek na kominki). Herbata z pieca – bo w wielkim kaflowym piecu
były lśniące drzwiczki do komory, w której stał czajnik z gorącą
wodą i czajniczek z esencją. A konfitura była przepyszna. Pamiętam
jej smak, jakby nie było – smak
dobrosąsiedztwa. Czy jednak na
pewno były to dobrosąsiedzkie
relacje? Czy wielopokoleniowy
dom atrakcyjny był dla wszystkich jego mieszkańców?

RYS. BRUNO

O

idei Domu Wielopokoleniowego, w którym kryterium
zamieszkania jest świadczenie
dobrosąsiedzkiej pomocy każdy
każdemu, dowiedziałem się z wywiadu Aleksandry Dulas z Ewą
Grabarczyk z Urzędu Miasta
(wywiad pt. Pracujemy nad poprawą komunikacji opublikowany był w kwietniowym numerze
Miasta Ł). I natychmiast poczułem sprzeciw wobec odgórnego,
urzędowego zamiaru sterowania sąsiedzkimi relacjami w takim właśnie domu, w którym ja
mógłbym docelowo zamieszkać.
A że w niejednej wspólnocie przyszło mi żyć – w różnych miastach
Polski, jak i poza granicami kraju – dlatego zacząłem przyglądać
się mojemu doświadczeniu i wynikającym z niego za i przeciw.
Otóż, wyobraziłem sobie (zresztą to mnie w przyszłości czeka), że
jako poddany rewitalizacji mieszkaniec starej części Łodzi wkrótce
osiedlę się w kamienicy, w której
urzędnicy miejscy chcą uzyskać
pewien mix społeczny – żeby mieszkały tam osoby starsze (to wtedy
będę ja), małżeństwa z małymi
dziećmi, studenci i osoby samotne.
Założeniem jest to, aby ci wszyscy
ludzie świadczyli sobie pomoc sąsiedzką, byli dla siebie wsparciem.
Celem jest stworzenie dobrze funkcjonującej sąsiedzkiej wspólnoty. (…)
Chodzi o pewną otwartość na potrzeby. Żeby starsza pani wiedziała, że może się do studenta-sąsiada zwrócić z prośbą o przyniesienie
zakupów. A on nie będzie się martwił, kto nakarmi jego kota, kiedy
pojedzie na wakacje. Hmm… Idea
piękna, z całą pewnością świetnie
sprawdza się w Niemczech (bo
stamtąd ona pochodzi), ale ja się
w Polsce „dobrosąsiedzkiej”, wielopokoleniowej wspólnoty boję.
W moim dorosłym życiu przeprowadzałem się 16 razy. Mieszkałem w szesnastu sąsiedztwach,
aczkolwiek do niektórych z nich
wracałem po kilku latach. Za każdym razem traktowałem te stare jako nowe, inne, bo zmieniły
się, kiedy mnie w nich nie było.

siedzka przysługa, choć całkiem
spontaniczna i, mam wrażenie,
niewymuszona.
Widziałem też na własne oczy,
jak moja matka, na zmianę z innymi sąsiadkami, przynosiła zakupy sędziwym paniom Marii i Stefanii mieszkającym na parterze.
Gdy byłem już „seniorem” w podstawówce (wtedy ośmioklasowej),
przejąłem od matki noszenie węgla i drewna z piwnicy najstarszych sąsiadek do ich mieszkania.
Było to szalenie atrakcyjne zaję-

Dla mnie jako dziecka i młodzieńca – tak. Przypuszczam, że
dla moich rówieśników nasza
kamienica również była wspaniałym domem, podwórkiem,
wspólnotą. Były to lata zabawy,
poznawania świata – najpierw
tego najbliżej drewnianego trzepaka i dołu na śmieci obok starej,
nieczynnej od lat pompy. Tu, pod
akacją, koncentrowało się nasze
podwórkowe życie.
A podwórko pamiętam jako
przestrzeń i społeczność wyraź-

nie oddzielone od reszty świata
żelazną bramą, którą dozorca zamykał na klucz o godzinie 22. To
była godzina graniczna. Właśnie
wtedy zapadała cisza nocna, trwająca do szóstej. I każdy tę normę
przestrzegał. Nie pamiętam żadnej hucznej imprezy u kogokolwiek, choć mój dużo starszy brat
podejmował swoich znajomych
u nas w domu, ale potem na zabawę wychodzili w miasto. Później, w drugiej połowie lat 70., już
jako nastolatkowie również chodziliśmy na młodzieżową dyskotekę do klubu dla dorosłych, która
odbywała się w soboty w godzinach 17–20. I nigdy nie przyszło
mi do głowy, żeby organizować
prywatki w domu, skoro jest miejsce do tego przeznaczone, z doskonałym sprzętem nagłaśniającym, i można się tu napić jedynej
w mieście Pepsi Coli (w sklepach
jeszcze wtedy niedostępnej).
Ale nasze dzieciństwo w kamienicy wcale takie beztroskie nie
było. Choćby dlatego, że najstarsi sąsiedzi przerywali nasze występy na festiwalu w Sopocie albo
w Opolu. Tych dorosłych festiwali
naoglądaliśmy się na pierwszym
i jedynym w kamienicy czarno-białym telewizorze u Gośki
w mieszkaniu. Z kolei nasze festiwale odbywały się w mojej klatce
schodowej. Dzieciarnia zasiadała na wielkim parapecie okna na
pierwszym piętrze, a na półpiętrze wyżej była scena. Jako światowej sławy artyści darliśmy japy
w niebogłosy, śpiewając piosenki
w „obcych językach” do mikrofonu z kija od szczotki. Niesamowita akustyka klatki schodowej
aż prowokowała do wypełnienia
jej wokalizą. Wtedy nie wiedzieliśmy, że piskliwy wrzask – przecież
tak pięknie brzmiący w naszych
uszach – był jednocześnie udręką dla najstarszych mieszkańców kamienicy. Teraz już wiem,
że oni wtedy pragnęli ciszy i spokoju, i dlatego nas przeganiali.
I ważne jest też to, że nasi rodzice nie zakazywali nam tych publicznych występów mimo inter-
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Co ważne, do pewnego czasu nasza sąsiedzka
społeczność była wielokulturowa: dwie rodziny
żydowskie, jedna ultra katolicka z Wileńszczyzny,
pozostali to odświętni katolicy i zdeklarowani ateiści.
Wielokulturowa do pewnego czasu, ponieważ
po tym, jak ogromna kolumna czołgów i artylerii
przejechała naszą ulicą (teraz już wiem, że był to
rok 1968), wkrótce na zawsze wyprowadzili się
Anka i Tomek z rodzicami oraz wspaniała pani Anna
(nauczycielka) wraz z mężem (prezesem pewnej
firmy) i siostrą, która była pielęgniarką.

Był rok 1979. Miałem 20 lat i poszedłem na swoje (moja pierwsza
przeprowadzka do wynajętego

Okno na podwórko
wypełniało nowe
mieszkanie odgłosami
z życia sąsiadów: a to
niedzielnej awantury
w porze obiadowej
i tłuczonych talerzy,
a to nieskrępowanej,
głośnej ekspresji
orgazmów zawsze po
dwudziestej drugiej.
sobie awanturę z mojego dzieciństwa, jaką matce zrobiła staruszka
z parteru, gdy świetnie bawiłem
się skacząc z tapczanu na podłogę. Od tego momentu musiałem
uważać, jak chodzę, i wystrzegać
się zachowań rodzących konflikty.
Kilkanaście lat temu mieszkałem też w nowoczesnej, prywatnej „kamienicy” w stylu belgijskim pod wynajem mieszkań

obrzeżu osiedla, by nie wchodzić w układy, a sąsiadami osoby
w starszym wieku, czyli gwarancja ciszy i spokoju. I to się sprawdzało, zwłaszcza w Polsce. Natomiast zaskoczeniem było dla mnie
sąsiedztwo w Czechach, gdy pomieszkiwaliśmy w Pradze, Brnie
i Ostrawie. Moi czescy sąsiedzi
w wielopokoleniowych domach
zawsze przestrzegali norm społecznych, zawsze obowiązywała cisza nocna, vždycky starali se
neublížit (zawsze dbali o to, by nikogo czymkolwiek nie urazić). Do
Czechów z całą pewnością pasuje
niemieckie określenie kindersztuba. Właśnie dobrego wychowania
i przestrzegania norm społecznych nam w Polsce, moim zdaniem, brakuje. Z powodu tego dotkliwego deficytu nie wierzę, by
w Domu Wielopokoleniowym dobrali się mieszkańcy jak w korcu
maku, zgodnie z kryterium Urzędu Miasta. Ale mimo wszystko my
deklarujemy chęć przystąpienia
do eksperymentu, gdy przyjdzie
czas. Będę pierwszym lokatorem,
który do Regulaminu Dobrosąsiedztwa zaproponuje punkt: Cisza nocna obowiązuje codziennie
w godzinach 22–6.

Gorzka konkluzja

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

Po latach wędrówek, wybierając kolejne miejsce zamieszkania, kierowaliśmy się takim kryterium: lokalizacja koniecznie na

Sto lat

13 MAJA
g. 19:00

niech żyje nam!

.

Studenckie Radio Zak
Politechniki Łódzkiej
z a p r a s z a

.

.

Studenckie Radio Żak Politechniki
Łódzkiej obchodzi 58. urodziny

ZARTY ZARTAMI

T

58

o godny wiek, będziemy więc
świętować z rozmachem. Zapraszamy do wspólnej zabawy
całą Łódź i okolice. Zaczynamy 13
maja o godzinie 19:00 w klubokawiarni Żarty Żartami. Enchanted
Hunters, Sorja Morja, Muzyka
Końca Lata i Soniamiki sprawią,
że sobotnią imprezę zapamiętacie na długo… A jeśli zostaniecie
również na afterparty, podczas
którego zagra Dyskoteka Młodego Człowieka, wieczór ten będzie
wręcz niezapomniany!
Jednak świętowania nie zakończymy na koncertach!
Tydzień później, 19 maja o godzinie 15:00, w naszym Radiu

rozpocznie się specjalny 58-godzinny program urodzinowy. Będziecie mieli okazję usłyszeć zarówno obecnych dziennikarzy,
jak i tych, którzy przed laty tworzyli społeczność Studenckiego
Radia Żak Politechniki Łódzkiej.
Świetne koncerty, wspaniała zabawa, niesamowita atmosfera
oraz 58 godzin tematycznej różnorodności i najlepszej muzyki
na antenie.

ul. Wólczanska 40/42a
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MUZYKA KONCA LATA
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H U N T E R S
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Wylot z gniazda i nowe
sąsiedztwa

pokoju). To wtedy, a także wielokrotnie później, dowiedziałem
się, że cisza nocna rygorystycznie
była przestrzegana tylko w mojej
kamienicy z dzieciństwa. Okno
na podwórko wypełniało nowe
mieszkanie odgłosami z życia sąsiadów: a to niedzielnej awantury
w porze obiadowej i tłuczonych talerzy, a to nieskrępowanej, głośnej
ekspresji orgazmów zawsze po
dwudziestej drugiej. Mieszkałem
też w takim domu, gdzie z jednej
strony sąsiadowałem z miłośnikami disco polo i nocnych prywatek, a zza drugiej ściany dobiegały dźwięki imprezy z cyklu wino,
gitara i śpiew. Przy piosence poetyckiej, żeglarskiej i turystycznej prawie co tydzień bawili się
w nocy nauczyciele pewnej szkoły. W obu mieszkaniach z każdą
minutą robiło się coraz głośniej.
Ani jednym, ani drugim sąsiadom
nie udało się wytłumaczyć, że ich
zachowanie jest dla mnie bardzo
uciążliwe. Niestety, nie mogłem

i kawalerek. W tym okresie za sąsiadów miałem studentów i młodych pracujących. Odetchnąłem
z ulgą, gdy zaczęły się wakacje
i praktycznie na 3 miesiące zostaliśmy sami z właścicielami posesji.
Ale z nowym rokiem akademickim zmienił się skład sąsiadów.
Tym razem nic nie rządziło, do
żadnych norm społecznej koegzystencji nie można było się odwołać. Grzeczna prośba o ciszę po
22.00 stała się okazją do przemyślnych złośliwości, których autorów
nigdy nie udało się ustalić. Interwencje właściciela domu tylko zaostrzały konflikt. Musieliśmy się
stamtąd wyprowadzić.
Właściciele kolejnej posesji byli
ultra katolikami. Gdy zobaczyli
żydowskie symbole, które zbieraliśmy jako pamiątki z odwiedzanych miejsc, byliśmy pewni, że
i stąd trzeba będzie uciekać. Na
szczęście, pośród tych bibelotów
znajdowały się prawosławne ikony, miniatura obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej z Wilna oraz
malowidła z cytatami z Koranu
(od polskich Tatarów). Ostatecznie, właściciele domu, który wynajmowaliśmy, zdefiniowali nas
jako prawosławnych i dali nam
spokój.

ZAGRAJA:
,

wencji najstarszych sąsiadów, co
rodziło konflikty. Widocznie hałas
bawiących się dzieciaków pełnił
ważną funkcję – był sygnałem, że
wszystko z nami jest w porządku.
Z tych czasów pamiętam słowa
najstarszych sąsiadów: Te drące się,
niewychowane bachory… – to było
między innymi o mnie (czułem się
tym urażony i wystraszony). Nasze matki próbowały załagodzić
konflikt, mówiąc: Przecież to tylko
dzieci. A wtedy we mnie wzmagało
się poczucie krzywdy i narastała
niechęć do najstarszych sąsiadów
jako tyranów. Ciekawe, jaką postawę wobec osób starszych ukształtowałbym w sobie, gdyby rodzice
okazali im zrozumienie i przeprosili za nasze zachowanie?
Sytuacja sąsiedzkiej wspólnoty zmieniła się, gdy zaczęliśmy
dorastać. W nastoletnim wieku
nasze, rówieśników, drogi rozeszły się, bo każde z nas wybrało
inną szkołę średnią, a w każdym
mieszkaniu po tych kilku latach
grał już kolorowy telewizor. Nie
mieliśmy powodu do wzajemnego odwiedzania się, choć nasi rodzice nadal pożyczali sobie cukier
albo mąkę (sklepy otwarte były
tylko w dni powszednie do 18.00
i bardzo krótko w soboty). Gdy się
„zestarzeliśmy”, klatki schodowe
i podwórko ucichły, bo tych nowych dwoje maluchów nie było
w stanie wypełnić sobą przestrzeni. Myślę, że najstarsi sąsiedzi odetchnęli z ulgą, ale jednocześnie
pogorszyła się ich sytuacja. My,
uczniowie szkół średnich, mieliśmy już coraz mniej czasu i ochoty na pomaganie. Przygniatał nas
ogrom nauki w porównaniu
z podstawówką, a funkcjonowanie w nowych grupach rówieśniczych absorbowało coraz bardziej.
Robienie zakupów, noszenie węgla i drewna, wynoszenie śmieci,
czyli dobrosąsiedzkie pomaganie,
przejęli z powrotem nasi jeszcze
względnie młodzi rodzice.

zrobić im wicewersal – do czego
mnie namawiano i co mogłoby
być skuteczne, bo jestem fanem
techniawki – ponieważ szanuję
moją i innych ciszę nocną. Z tego
prostego powodu nie organizuję
hucznych imprez w domu. Poszaleć zawsze wychodzimy do miasta.
W innym miejscu sąsiadami
na górze była rodzina z małymi dziećmi. Gdy całymi popołudniami słyszałem z sufitu tupanie
i uderzenia piłek, w żaden sposób
nie mogłem skupić się na pisaniu
tekstów (to jest część mojego zawodowego życia). Przypomniałem
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Skóra jak płótno
Wiem, że w muzeach na świecie można zobaczyć wytatuowane, spreparowane skóry zdjęte
z człowieka po śmierci. Można docenić kunszt wykonanego tatuażu, oglądać go jako zamkniętą
kompozycję. Właściciela skóry już z nami nie ma, ale stworzone na jego ciele dzieło pozostało –
z Loco, właścicielem thINK Tattoo Studio rozmawiała Anna Jurek.
Anna Jurek: Kiedy zdecydowałam się na zrobienie tatuażu, zaczęłam szukać inspiracji, wzorów. Pamiętam, że w tym czasie
byłam nad morzem. Oglądałam
roznegliżowane ciała i stwierdziłam z zaskoczeniem, że ludzie
czasem mają bardzo brzydkie tatuaże. A może to tylko kwestia
gustu?
Loco: Nazywajmy rzeczy po imieniu – czasem tatuaże są paskudne.
Jako społeczeństwo nie jesteśmy
wyedukowani wizualnie. Edukacja plastyczna siedzi, a raczej leży.
Nie uczy się nas, jak odróżniać,
co jest wartościowe estetycznie,
a co tandetne. Nie rozmawiamy
o jakości sztuki wizualnej. Stąd
się biorą kiepskiej jakości wzory.
Co to znaczy dobry tatuaż?
▶ Pomijając kwestię gustu, według
mnie, dobry tatuaż to taki, który
jest zrobiony poprawnie plastycznie i technicznie. Wzór zachowuje
proporcje, nie jest zdeformowany, a kolor jest równo położony.
Linie i kontury są położone równo i pewnie, a w przypadku gdy
są „nierówne”, widać, że jest to
efekt zamierzony. Jeśli ciało potraktujemy jako bryłę, rzeźbę,
to wzór powinien naturalnie się
w nią wkomponować, a nie być
tylko ładnie przyklejoną nalepką.
Pomysły na tatuaże są bardzo
różne – od ośmiornic oplatających całą rękę, poprzez smoka
na plecach, opaski na przedramionach, kwiaty na nogach, po
pojedyncze rysunki rozmieszczone na całym ciele. Co byś do-

FOT. ŁUKASZ KLIMCZAK

radził osobie, która szuka wzoru dla siebie?
▶ Niech przestanie myśleć o tatuażu, zrezygnuje z przeszukiwania sieci. Dobrym pomysłem jest
zrelaksować się, pomyśleć o rzeczach, które nam się podobają,
które są nam bliskie. Warto zastanowić się, czy chcemy wyrazić
tatuażem coś ważnego, czy też zależy nam na ciekawej ozdobie. Zachęcam do przemyślenia, jaki styl
nam odpowiada. Wzory na mocnym konturze? Old school’owe?
A może malowane, graficzne lub
realistyczne? Potem trzeba znaleźć osobę, tworzącą w tym stylu, której prace nam się podobają.
Reszta jest do dogadania. Zachęcam, żeby być otwartym na to, co
tatuażysta ma do powiedzenia,
ponieważ także jemu zależy na
dobrym efekcie końcowym.
Jeśli planujemy więcej niż jeden tatuaż, dobrze jest mieć pomysł, spójną wizję na kolejne
wzory i powiedzieć to swojemu
tatuażyście. Tworzy się wtedy rodzaj obrazu. Zachęcałbym do podążania w tę stronę. Oczywiście,
można mieć w różnych częściach
ciała: robota, kwiat, ptaka, smoka,
ale to się nieźle sprawdza w przypadku drzwi do pokoju nastolatka – wtedy jest fajnie i kolorowo.
Oglądałam na Facebook’u prace, pochodzące z Twojego studia.
Wyglądają jak obrazy namalowane grubym pędzlem albo jak
akwarele.
▶ Malowanie, rysowanie czy tatuowanie jest tym samym, tylko
narzędzie się zmienia. Moim zda-

ANNA JUREK

pełnionych malarstwem. Mamy
już temat przewodni, ale nie
chcę o nim teraz mówić. Zachęcam do przyjścia i sprawdzenia
miejsca. Otwarcie galerii będzie
częścią wydarzeń związanych
z Nocą Muzeów, która odbędzie
się w nocy z 20 na 21 maja bieżącego roku. Od godz. 17.07 będzie można obejrzeć pracownię,
spróbować swoich sił w tatuowaniu na skórce od banana oraz odwiedzić galerię. Zaczynamy wcześniej, żeby rodzice z dziećmi mogli
przyjść jeszcze za dnia.
Dlaczego wybrałeś prowadzenie
studia tatuażu, a nie na przykład
sklepu z pietruszką?
▶ Nie znam się na pietruszce,
mógłbym pomylić ją z pasternakiem, bo wiem, że podobnie wyglądają. Tatuażem zajmuję się zawodowo od 8 lat i dobrze mi z tym.

thINK Tattoo Studio – zajmuje
się tworzeniem niepowtarzalnych
obrazów i rysunków. Ponieważ
skóra jest dla ekipy thINK
wyjątkowym nośnikiem, tworzą
tylko autorskie tatuaże, którymi
lubią się potem chwalić.

LOCO (Z LEWEJ) I KAMIL „SROKA” (Z PRAWEJ). FOT. ŁUKASZ KLIMCZAK

niem nie ma różnicy między tym,
co się dzieje na skórze, a tym, co
dzieje się na płótnie, jeśli pomysł
i wykonanie są wysokiej jakości.
Czy tatuaż jest sztuką?
▶ Jest uznawany za sztukę, ale nie
przez wszystkich. Jeśli wzór niesie ze sobą coś więcej niż ładny
obrazek, ma w sobie kompozycję
i treść, do której można wracać
i za każdym razem inaczej ją interpretować, to może być sztuką.
W muzeach i w galeriach możemy oglądać obrazy, ryciny, rzeźby. Może kiedyś będziemy mogli
oglądać tatuaże?
▶ Są już takie muzea w Amsterdamie, Londynie, Yokohamie, Gliwicach. Poznajemy tam historię
tatuażu, która jest równie stara
jak człowiek, oglądamy fotografie i sprzęty, które zmieniały się
na przestrzeni lat. Wiem, że moż-

na także zobaczyć wytatuowane,
spreparowane skóry zdjęte z człowieka po śmierci. Można docenić
kunszt wykonanego tatuażu, oglądać go jako zamkniętą kompozycję. Właściciela skóry już z nami
nie ma, ale stworzone na jego ciele dzieło pozostało. Może będzie
można w przyszłości wypełnić
specjalną deklarację i wyrazić
zgodę na zdjęcie skóry po śmierci. Ktoś oddaje nerkę czy płuco na
przeszczepy, ktoś inny mógłby oddać do muzeum skórę pokrytą tatuażem. Jestem pewny, że można
to spreparować tak, żeby nie było
przerażające.
Obok studia planujesz stworzyć
galerię sztuki.
▶ Tak. Zależy mi na tym, aby była
to przestrzeń wystawiennicza,
w której znajdą się prace uznanych artystów. Zaczniemy od cyklu litografii i drzeworytów, uzu-

Loco – tatuażysta, założyciel
thINK. Absolwent Akademii Sztuk
Pięknych im. Wł. Strzemińskiego
w Łodzi, kierunek Grafika
Artystyczna. Nagrodzony w 2012 r.
w Konkursie Strzemińskiego za
cykl „NewFaces”. Swoją przygodę
z tatuażem rozpoczął w 2009
roku. Od tego czasu ciągle zajmuje
się malowaniem skór igłami.
Uwielbia mieszać kolory. Pracuje
w stylistyce malarskiej, gdzie świat
realistyczny łączy się ze światem
marzeń sennych. W pracach
światłocieniowych miesza styl
realistyczny z rysunkiem. Robi
tylko duże prace powierzchniowe
(minimum format A4). Nie
wykonuje małych tatuaży, napisów,
znaczków itp.

Anna Jurek – absolwentka filozofii
Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka
programów edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży. Z-ca redaktorki
naczelnej.
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Diegowa
Nie pamiętam dokładnie, kiedy poznałam Diegową. Diegowa to żona rycerza Diega.
Państwo Owczarczak (tak się naprawdę nazywają) zajmują się bowiem rekonstrukcjami,
wcielają w średniowieczne postaci i co roku można ich spotkać pod Grunwaldem.

A

nna, antropolożka z wykształcenia, rekonstruuje
średniowieczne stroje. Nie tylko kopiuje ich wygląd, ale także
wykorzystuje historyczne techniki. Z okazji urodzin, w lipcu
2013 roku na święcie Łódzkich
Rzek pokazywała, jak się tka
tradycyjne krajki, sama ubrana
w uszyty (ręcznie) specjalnie na
tę okazję strój, taki jaki mogły
nosić pierwsze łódzkie tkaczki.
Na spotkaniu kolektywu Kobiety
znad Łódki w styczniu 2014 roku
wraz z Agnesą Jan nie tylko opowiadały o różnych technikach
tkackich i rękodzielniczych, ale
pokazywały, jak je naśladować.
Przygotowały wtedy stroje – inspirowane innym rozdziałem łódzkiej historii z przełomu XIX i XX
wieku – które pięknie wyglądały
na obchodach rocznicy Rewolucji 1905 roku. Zainspirowana pokazem bardzo chciałam stworzyć
sobie podobny strój i udało się:
na warsztatach w Muzeum Włókiennictwa razem z kilkunastoma uczestniczkami prułyśmy, kroiłyśmy i fastrygowałyśmy. Mniej
zaawansowane w pracach ręcznych lub niemające na nie czasu
nauczyły się wtedy, jak ze starego
kapelusza i żakiecika z lumpeksu
stworzyć stylizację, która na zdjęciu nie będzie się bardzo różnić
od wypracowanej do ostatniego
szczegółu rekonstrukcji. Dzięki
temu odkryłam przyjemność paradowania w spódnicy do kostek
i w kapeluszu, i poczyniłam znaczne postępy w mych stylówkach.
Razem z rodziną Diegów regularnie „straszymy” na zamknięciu sezonu w Muzeum
Kanału „Dętka”. Jesienią wysłałam jej gifa z damą przechadzającą się pod parasolką
w ośnieżonym parku. Wiosną
przysłała zdjęcia w identycznym stroju, który sobie właśnie uszyła. Ostatnio Diegowa
była ozdobą otwarcia Domu Turysty w skansenie przy Muzeum
Włókiennictwa, gdzie prowadziła też kolejne warsztaty.

Wywiad z Diegową
Iza Desperak: Skąd się wzięło Twoje zainteresowanie dawnym ubiorem?

IZA
DESPERAK

Penny Dreadful. W dwa dni skroiłam płaszczyk i w piękny zimowy
dzień wypróbowałam go, przechadzając się w stroju z XIX wieku
po parku Julianowskim.

Opowiedz, jak to było z tą czarną suknią z fotografii.
▶ Rozumiem, że pytasz o płaszczyk, którego zdjęcie wysłałaś mi rok temu? Zafascynował
mnie jego krój. Projektowałam
go w myślach na swoją figurę prawie rok. Potem zaczęłam szukać
informacji, na temat tego zdjęcia. Szybko dotarłam do serialu
inspirowanego XIX wiekiem pt.

FOT. KRAM DIEGOWEJ

Diegowa: Zawsze fascynowała
mnie moda historyczna. Wpływ
miał na mnie serial z lat dziecięcych o Katarzynie oraz niewolnicy Isaurze. A potem, na studiach,
będąc na wykopaliskach arche-

Co najbardziej w tym lubisz?
▶ Końcowy efekt. Lubię ręczne
wykończenia i hafty. Tutaj wrzucam moje serce. Każda rzecz, którą tworzę, jest nie do powtórzenia – bo zostawiam w niej cząstkę
siebie.

Szybko dotarłam do serialu
inspirowanego XIX wiekiem
pt. Penny Dreadful. W dwa dni
skroiłam płaszczyk i w piękny
zimowy dzień wypróbowałam go,
przechadzając się w stroju z XIX
wieku po parku Julianowskim.
ologicznych, zawsze w mojej wyobraźni odtwarzałam życie dawnych mieszkańców tych miejsc.
Kiedy zaczęłaś robić repliki
ubrań i je nosić?
▶ Było to w 2008 roku, wówczas
wstąpiłam do Bractwa Rycerskiego Ziemi Łęczyckiej Signum Temporis.

A co jest najtrudniejsze?
▶ Zaprojektowanie stroju. To kwestia nawet wielu miesięcy, bo to nie jest
tylko samo poszukiwanie krojów z interesującego mnie okresu historycznego (oglądanie
manuskryptów, wizyty w muzeach czy czytanie książek historycznych), ale pewna otoczka
związana z życiem i obyczajami
ludzi, którzy w tym czasie żyli –
jak się poruszali, jak jedli, jaka
była ich codzienność. Do stroju
zawsze wyszukuję dodatki. Bo to
wówczas jest rekonstrukcja historyczna.

Co teraz planujesz?
▶ Planuję nadal zaskakiwać siebie i innych moimi strojami/projektami. Moimi pomysłami w ich
pokazywaniu. Marzę o wielkiej
edukacyjnej wystawie moich
rekonstrukcji. Teraz się uczę nowych technik tkackich, a w moim
domu już za kilka dni zagości
nowa maszyna tkacka. Co przyniesie przyszłość? Na pewno nudzić się nie będę, bo projektuję
w snach, marzeniach i w wolnych
od życia powszedniego chwilach.

Iza Desperak – socjolożka z Bałut.
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Galanty wyrób z miasta Łodzi
Na wysokości uda jedną z wersji rajstop ozdabia wzór z pomnikiem
Tadeusza Kościuszki z placu Wolności, drugą brama fabryki Izraela
Poznańskiego, a kolejną symbolizujące miasto dymiące kominy.

PATRYCJA
SZYNTER

RAJTUZY AWANGARDOWE
INSPIROWANE ALFABETEM
WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO.
FOT. ARCHIWUM GABRIELLA

D

ziesięć tysięcy metrów białej przędzy, pobieranej jednocześnie z kilku szpul, nawija się
automatem na 400 cieniutkich
igieł. W ciągu paru minut gotowe
są już dwie nogawki. Na początku mają ponad 1,5 metra długości. Dopiero w procesie wykurczania, pod wpływem wysokiej
temperatury i ciśnienia, zmniejszą swój rozmiar i nabiorą odpowiedniej formy. Później nogawki
zostają zszyte w części majtkowej
i w palcach. Pozostaje jeszcze kilkugodzinne barwienie, suszenie
i prasowanie. Na końcu pakuje
się je do tekturowego opakowania i wysyła do sklepów.
Do stworzenia jednej pary prostych czarnych rajstop potrzeba
aż 48 godzin skomplikowanego
procesu technologicznego i pracy
kilkunastu osób. W łódzkiej firmie Gabriella wytwarza się około miliona produktów pończoszniczych miesięcznie.

Tadeusz Kościuszko na
udzie
Rajstopy, legginsy, pończochy,
podkolanówki i skarpetki. Mo-

dele gładkie i wzorzyste, koloro- ży. Wizerunek firmy odmieniła Krajda, specjalista ds. marketinwe i monochromatyczne, dziecię- dopiero premiera Łódzkiej Raj- gu w Gabrielli. – Po kilkunastu próce i z kolekcji Erotica. Wszystkie tuzy. Model przedstawia najbar- bach ulepszenia wzoru, technolog
te produkty trafiają na półki w 50 dziej charakterystyczne punkty powiedział, żebyśmy go usunęli i zakrajach świata. Do wyboru jest miasta włókniarek i włókniarzy mienili na coś innego. Uparłem się
ponad 250 unikatowych wzo- na produkcie… włókienniczym. jednak, że musi tam pozostać.
rów i nieskończona paleta kolo- Na wysokości uda jedną z werEfekt okazał się olśniewający.
rów. W ostatniej kategorii od lat sji rajstop ozdabia wzór z pomni- Łódzkim kobietom tak bardzo
niezmiennie króluje kolor
spodobały się wzorzyste rajczarny. – Czego byśmy nie
stopy, że po miesiącu produPodczas gdy producenci rajstop,
wymyślili, czarny jest zacent musiał doprodukować
w materiałach reklamowych
wsze numerem jeden, stanokolejną dużą partię towaru.
najczęściej
skupiają
się
na
wi 80% produkcji – mówi
Marka na dobre utrwaliła
seksualności kobiecego ciała,
z uśmiechem, ale i pełnym
się w świadomości klientek.
Gabriella stworzyła produkt inny
zrozumieniem AleksanPodczas gdy producenci rajdra Kraska, specjalista ds.
stop, w materiałach reklaod wszystkich: nawiązujący
sprzedaży. – Ciągle tworzymowych najczęściej skudo tożsamości kulturowej, do
my jednak nowe produkty. Japiają się na seksualności
lokalnego kolorytu. Opakowanie,
kiś czas temu prawdziwym
kobiecego ciała, Gabriella
w którym znajdują się rajstopy,
hitem okazały się rajstopy
stworzyła produkt inny od
naszpikowane jest symbolami
z linii Medica, które podczas
wszystkich: nawiązujący do
miasta i jego regionalizmami:
chodzenia delikatnie masują
tożsamości kulturowej, do
stopę. Duże zapotrzebowanie „galanty wyrób”, „siajowa robota” lokalnego kolorytu. Opakoczy „Pietryna”.
jest wciąż na model łączący
wanie, w którym znajdują
zakolanówkę z rajstopą, choć
się rajstopy, naszpikowane
początkowo mógł wydawać się nie- kiem Tadeusza Kościuszki z placu jest symbolami miasta i jego retypowy.
Wolności, drugą brama fabryki gionalizmami: „galanty wyrób”,
Chociaż produkty Gabrielli od Izraela Poznańskiego, a kolejną „siajowa robota” czy „Pietryna”.
samego początku cechowały się symbolizujące miasto dymiące
Po niemałym sukcesie Rajtuz
wzorową jakością i wykonaniem, kominy. – Na początku pomnik Ko- z Miasta Łodzi firma poszła za cioto przez lata producent nie wyróż- ściuszki wychodził nam nie podob- sem i stworzyła kolejne lokalne
niał się na tle innych w tej bran- ny do niczego – mówi Sebastian rajstopy, tym razem dla Warsza-

wy. Z przodu Pałac Kultury, z boku
Syrenka, obok wieżowce, a z tyłu
Wisła – tak prezentują się Morowe Rajtuzy Stołeczne. – Po tym co
zobaczyliśmy w Łodzi, wiedzieliśmy
już, że pomysł się spodoba, ale zainteresowanie znów przerosło nasze
oczekiwania – mówi Sebastian. –
Nie kreowaliśmy się przy tym na rodzimą warszawską firmę, a wręcz
przeciwnie – podkreślaliśmy swoje pochodzenie i puściliśmy do stolicy porozumiewawcze oko, pisząc
na opakowaniu: „Łódź pozdrawia
warszawskie syrenki”.
W kwietniu tego roku Gabriella zaprezentowała ASP Collection
oraz Rajtuzy Awangardowe. Projekty powstały we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi. Producent ogłosił wśród
studentów konkurs na wzór, który będzie nawiązywał do trwającego roku awangardy. – Baliśmy się, że otrzymamy propozycje
niemożliwe do zrealizowania, ale
studenci dobrze zrozumieli ograniczenia technologiczne – mówi
przedstawiciel firmy. – U nas wzorzyste rajstopy powstają na maszynach dziewiarskich. Jedynym ograniczeniem jest „rozdzielczość”, na
którą składają się cieniutkie oczka
przędzy. Są jak piksele na zdjęciu,
dlatego ważne jest dostosowanie
szczegółów w projekcie do możliwości maszyny.
Współpraca z uczelniami, urzędami i instytucjami kultury nie
bez powodu jest dla Gabrielli priorytetem. Łódzka Rajtuza w krótkim czasie stała się produktem turystycznym, rodzajem pamiątki,
która nawiązuje do historii miasta
włókniarek i włókniarzy. Dzięki
temu korzystają wszyscy – miasto
zyskuje ciekawy produkt promocyjny, marka firmy staje się rozpoznawalna, a turyści mają nietypowy gadżet z Łodzi. Po własne
wersje lokalnych rajstop do łódzkiej firmy zgłaszają się już kolejne miasta z Polski i z zagranicy,
między innymi Katowice, Budapeszt i Londyn.
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Dobre, bo łódzkie
Region łódzki jest dzisiaj liderem
na rynku wyrobów pończoszniczych. Dziewięć na dziesięć rajstop wyprodukowanych w Polsce
pochodzi z naszego województwa.
To bez wątpienia dobry trend dla
miejsca o głębokich włókienniczych korzeniach, które ma ambicje być miastem przemysłów kreatywnych. Projektowanie mody
i produkcja odzieży jest przykładem pomostu, który łączy sztukę
z przedsiębiorczością. Na początku jest pomysł, który urzeczywistniają projektanci lub studenci kierunków artystycznych. Następnie,
aby móc stworzyć produkt, projekt musi zostać przetłumaczony
na język maszyn. Do tego dochodzi jeszcze strona marketingowa:
tworzenie opakowań, aranżowanie sesji zdjęciowych, projektowanie ilustracji i grafik inspirowanych produktami. Idea przemysłu
kreatywnego realizuje się w tej
branży w sposób naturalny.
– Dlaczego nazwaliśmy się „Gabriella”? Na początku swojego istnienia firma chciała brzmieć trochę po włosku. W latach 90. włoski
produkt kojarzył się z dobrą jakością, a mityczny zachód kojarzył
się z lepszym standardem – mówi
Sebastian Krajda i dodaje z pewnością w głosie: – Ale już od wielu lat, kiedy ktoś na targach w Paryżu pyta, skąd jesteśmy – z dumą
opowiadamy o wielkoprzemysłowej historii Łodzi. To, że wywodzimy się z miejsca o prawie dwustuletniej tradycji włókienniczej, jest
naszym atutem.
A wszystko zaczęło się w 1996
roku z garstką pracowników na
pokładzie i czterema używanymi maszynami dziewiarskimi.
Chętnych do pracy nie brakowało, bo w tym czasie w Łodzi
masowo plajtowały państwowe
zakłady, które nie wytrzymały
realiów wolnego rynku. Pierwszą pracowniczką firmy była Maria Banachowicz. Wcześniej pracowała w Zakładach Przemysłu
Pończoszniczego „Feniks”, które w PRL był największym pracodawcą w branży (zatrudniały około 4 200 osób!). Pani Maria
pomogła właścicielom w tworzeniu nowej firmy i do dzisiaj pra-

cuje w Gabrielli jako kierownik
produkcji. – Czerpiemy z doświadczeń naszych specjalistów i wzajemnie się uczymy. Nasze odwoływanie się do tożsamości łódzkiej nie
jest więc żadnym chwytem marketingowym, jesteśmy wrośnięci
w to miasto – mówi z przekonaniem Sebastian. – Powiem więcej,
wierzymy, że jesteśmy na początku
drogi współczesnej Łodzi, że reszta
Polski dopiero zachwyci się naszym
miastem. I chcemy być tego częścią,
dołożyć do nowego wizerunku miasta swoją małą cegiełkę.
Dzisiaj firma Gabriella jest największym producentem w branży pończoszniczej w Łodzi i jednym z największych w regionie.
Park maszynowy, na który składa się ponad 200 nowoczesnych
urządzeń, pracuje nieprzerwanie,
praktycznie przez całą dobę. Maszyny cały czas są unowocześniane, a przy produkcji wykorzystuje
się coraz lepsze technologie i surowce. Ale w siedzibie firmy można znaleźć też urządzenie, które
pozwala przenieść się w czasie.
Niemiecka maszyna dziewiarska

FOT. ARCHIWUM GABRIELLA

na korbę z początku XX
wieku to prawdziwy unikat. Wyposażona w 100
igieł przędzie pończochy
o grubych oczkach, które nie mogłyby się równać z dzisiejszymi – gładkimi i cienkimi. – Takie
maszyny, podłączone do
silników, działały jeszcze
w latach 90. w Aleksandrowie Łódzkim – mówi Sebastian Krajda. – Często
wozimy ją ze sobą na targi
kreatywne. Wtedy każdy
może spróbować wydziergać kawałek rajstopy. Nie
należy to do lekkich zadań,
bo korba ma duży opór, ale
przyjemność i satysfakcja
ze stworzenia czegoś pięknego i tak namacalnego
jest ogromna.

ZDJĘCIE ARCHIWALNE Z KRONIKI ZAKŁADÓW „FENIKS”. FOT. ARCHIWUM GABRIELLA

Region łódzki jest dzisiaj liderem na rynku
wyrobów pończoszniczych. Dziewięć
na dziesięć rajstop wyprodukowanych
w Polsce pochodzi z naszego województwa.

Patrycja Szynter – łódzka
dziennikarka.
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DARIA
STASIAK

otwarta przestrzeń
otwarte głowy
Jedna inicjatywna napędza następną. Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie działa prężnie już od 10 lat.
Wprowadza trochę zamieszania do życia w mieście. Nie tylko promuje to, co jest aktualnie związane z Łodzią –
zatrzymuje się nad tym, co było, zajmuje się przeszłością, historią miasta.

J

oanna Ufnalska, która obecnie pełni rolę przewodniczącej i zajmuje się grami miejskimi,
wchodzi na spotkanie dziarskim
krokiem.
– Dla mnie ważne jest ożywienie
kultury, a Topografie mają pomóc
zmienić postrzeganie Łodzi. Chodzi o to, aby zmobilizować mieszkańców do wyjścia z domu − mówi
Joanna. Dodaje, że wokół Topografii obraca się większość jej
życia. – W Stowarzyszeniu jestem
od 6 lat, a wcześniej przez rok porządkowałam jego stronę internetową Miejscownik.org. To była jedna
z poprzednich wersji portalu Miastograf.pl.
Adam Musiałowicz to przede
wszystkim filmowiec Stowarzyszenia, choć zaangażowany jest
w inne wydarzenia Topografii. –
Dla mnie ta organizacja była punktem zwrotnym, dużą, a zarazem dobrą zmianą. Z wykształcenia jestem
socjologiem, z zamiłowania filmowcem. Jak sam mówi: – Jest widoczna
pewna tendencja – inicjatywa przyciąga zwłaszcza socjologów, kulturoznawców oraz geografów. Topo- STOWARZYSZENIE INICJATYW MIEJSKICH TOPOGRAFIE ZAPRASZA NA WYDARZANIE: MILI MŁODZI LUDZIE | 10 URODZINY TOPOGRAFII, 13 MAJA BR. OD GODZ. 22 W NIEBOSTANIE
grafie stały się miejscem,
w którym Adam nabierał
się frontową elewacją ozdo- z Uniwersytetem. Pożegnanie –
Nowe miejsce wymagało wielRuch, energia, działanie,
doświadczenia w robiebioną mozaikowym reliefem ostatnia impreza w murach Prexe- kiego nakładu prac remontowych,
to się kojarzy z Topografiami.
niu filmów i w fotograwykonanym z resztek płyt sto- ra – odbyło się 30 września 2016 ale przede wszystkim kombinoWprowadzają
zmiany w mieście.
fii. Oficjalnie w Stowarzysowanych do produkcji kse- roku. W tym miejscu kiedyś od- wania, jak tę dziwną przestrzeń
Chcą dokonać przeobrażeń
szeniu jest od 2013 roku.
rografów. Stworzyli go w czy- bywały się spotkania, warsztaty, doprowadzić do porządku. Nie
w świadomości mieszkańców, aby nie społecznym pracownicy konferencje naukowe, imprezy po raz pierwszy w historii StowaMarta Madejska dołądocenili miejsce, w którym żyją.
czyła w 2010 roku. – Tomieszczących się tu kiedyś taneczne i wystawy młodych ar- rzyszania, bo siedziba w Prexepografie to przede wszystŁódzkich Zakładów Kinotech- tystów. Tętniło życie. Teraz budy- rze też nie była łatwa w utrzykim ludzie: różni, czasami nawet bardzo ożywione dyskusje, ale nie nicznych Prexer, które wyposa- nek stoi pusty, czekając na dalsze maniu. Dzisiaj wyremontowane
bardzo – w charakterach i poglą- w negatywnym sensie.
żały w projektory kina w całym decyzje nowego inwestora.
pomieszczenia w kamienicy przy
dach. Podoba mi się tu działanie na
Topografie w swojej historii wy- kraju. Po zlikwidowaniu fabryki
Piotrkowskiej 56 nie zdradzają,
wielu płaszczyznach, mieszanie się znaczyły kilka ważnych punktów w 1990 roku budynek przejął Uni- Poziom Wyżej
ile było przekleństw, zmian plawielu punktów widzenia, wzajem- na mapie Łodzi.
wersytet Łódzki. Odbywały się tu
nów remontowych, a wreszcie,
ne uczenie się od siebie. To że wyzajęcia różnych wydziałów, które Poziom Wyżej mieści się przy jak dużo serca trzeba było włotrzymujemy ze sobą przez tyle lat Miejski Punkt Kultury
chwilowo nie miały własnej sie- Piotrkowskiej 56 − to aktualna sie- żyć w pracę, jak wiele zaangażoto sukces. Najwidoczniej naprawdę Prexer-UŁ
dziby. W 2010 roku, dzięki mece- dziba Topografii. Z zewnątrz pięk- wania, aby osiągnąć zamierzony
lubimy ze sobą pracować, chociaż
natowi Uniwersytetu Łódzkiego, na łódzka kamienica, wewnątrz efekt. Jest nowocześnie, a zarazem
oczywiście zdarzają się napięcia. Do niedawna w modernistycznym do Prexera na sześć lat wprowa- przestrzeń odziedziczona po stu- przytulnie, choć roboty było mnóAdam Musiałowicz dodaje: – Po- budynku z lat 60. przy Pomorskiej dziły się Topografie. W 2016 roku diu fotograficznym, gdzie jeszcze stwo. Adam Musiałowicz i Piotr
mimo czasem wręcz skrajnie róż- 39 mieścił się Miejski Punkt Kul- budynek został sprzedany i Stowa- wcześniej mieściło się stowarzy- Lipski wspominają, że ta praca
nych poglądów, zawsze potrafimy tury Prexer-UŁ prowadzony przez rzyszenie musiało się wyprowa- szenie jazzowe – parkiet, barek, bardzo zbliżała członków Stoze sobą rozmawiać. Zdarzają się Stowarzyszenie. Gmach wyróżnia dzić, ale nie przerwało współpracy podium dla orkiestry.
warzyszenia. O ile w Prexerze
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większość z nich mogła zajmować się remontem nawet od rana
do wieczora – wtedy jeszcze byli
jedną nogą na studiach – do Poziomu Wyżej ludzie przeważnie
przychodzili po pracy. Czas się
nieco skurczył, dlatego tym bardziej cenią wkład włożony w powstanie tego miejsca. Ma służyć
nie tylko Stowarzyszeniu, ale
także łodzianom i łodziankom –
jest tam przestrzeń do wynajmu
biurek i wspólnej pracy. Tak zwany „coworking” powstał jeszcze
w Prexerze z inicjatywy Przemka
Górskiego, ówczesnego przewodniczącego Stowarzyszenia. Wtedy
w życiu Topografii zaczęli pojawiać się programiści, architektki
oraz dziennikarze obywatelscy
z Łódzkiej Gazety Społecznej Miasto Ł. W Poziomie Wyżej, tak jak
w Prexerze, znajdują się: sala z 15
stanowiskami pracy, sala warsztatowo-konferencyjna i pomieszczenia wielofunkcyjne. Ciekawą
nowością jest niewielkie studio
nagrań. Odbywają się w nim próby zespołu EC2, w którym gra kilku członków Topografii. Panuje
twórcza atmosfera sprzyjająca zawieraniu nowych znajomości. Dla
Adama Musiałowicza to główne
miejsce pracy – ma swoje biurko,
stację montażową i inne manatki.
Marta Madejska, która jest sekretarzem zarządu i zajmuje się Cyfrowym Archiwum Łodzian Miastograf.pl, wpada tu co jakiś czas,
żeby nadrobić stowarzyszeniowe
sprawy, być na spotkaniu redakcyjnym Miasta Ł, no i posiedzieć,
pogadać. Piotr Lipski uważa, że
właśnie Prexer oraz Poziom Wyżej są szczególnie ważne w historii
Stowarzyszenia. Opowiada o tym,
że często w siedzibie zostaje dłużej, niż planował: – Kiedy się dobrze
rozmawia, to się człowiek zasiedzi.

Topografie w wirtualu

ficzna, pomysł na realizację i inne
potrzebne do stworzenia projekTopografie można znaleźć też
tu rzeczy były dziełem członków
w przestrzeni wirtualnej. Cyfrowe
Topografii. To był ich projekt auArchiwum Łodzian Miastograf.pl
torski, od początku do końca. Poza
to strona, na której gromadzone
tym „Grawangarda”, czyli artysą wspomnienia łodzian – fragstyczna gra miejska o Władysłamenty historii mówionych, wywie Strzemińskim, „12 fabryk”
grzebane ze starych, pożółkłych
i wiele innych, nie tylko miejskich
albumów zdjęcia oraz interesugier. Ich tworzeniem zajmują się
jące, stare wycinki prasowe. Miam.in.: Joanna Ufnalska, Vojislav
stograf pozwala zobaczyć, jak
Radojičić, Piotr Lipski i Michał
zmieniała się Łódź i jej topograGrelewski – Michał głównie zdalfia. Każdy kto zechce, może donie, bo kilka lat temu przeprowałączyć zdjęcia dowolnego kawałdził się do Petersburga.
ka miasta i poznać wspomnienia
Ruch, energia, działanie, to się
innych mieszkańców. Portal jest
kojarzy z Topografiami. Wprowabezpłatny. Michał Gruda, zajmudzają zmiany w mieście. Chcą
jący się jego koordynacją, to
dokonać przejedna z osób, które wpadają
obrażeń w świaW Poziomie Wyżej, tak jak w Prexerze,
do siedziby Stowarzyszenia
domości mieszznajdują się: sala z 15 stanowiskami
tylko na spotkania organizapracy, sala warsztatowo-konferencyjna k a ń c ów, a by
cyjne. – Ale online jest dostępdocenili miejsce,
i pomieszczenia wielofunkcyjne.
ny non-stop – śmieje się Marta
w którym żyją.
Ciekawą nowością jest niewielkie
Madejska. – To nasz dyrekDzięki temu, że
studio nagrań. Odbywają się w nim
tor internetu. Oprócz Marty
Stowarzyszenie
próby
zespołu
EC2,
w
którym
gra
i Michała, w redakcji portadziała na wielu
kilku członków Topografii.
lu działają Agata Zysiak i Łupolach, łodziakasz Biskupski – członkowie
nie mogę wybiezałożyciele Stowarzyszenia To- ZDiT-u. – Stwierdziliśmy wtedy, rać to, co ich interesuje, obchopografie, obecnie oboje już z ty- że jeżeli to przetrwał, już na pew- dzi. – Znam Miastograf i uważam,
tułami doktorskimi. Miastograf no z nami wytrzyma i zostanie na że jest to super inicjatywa. Korzypierwotnie był festiwalem kultury stałe – mówi Madejska.
stałam ze zbiorów przy pisaniu jamiejskiej, potem nazwę wykorzykiegoś tekstu o wczesnych latach 50.
stano dla portalu, ale z działania- Departament Gier
w Łodzi. Szkoda, że nie jest bardziej
mi wciąż czasem wychodzi w miarozreklamowany, bo z pewnością
sto – na przykład w ramach akcji Tworzą go różni ludzie, którzy wielu łodzian chętnie podzieliłoby
„Kochajmy łódzkie włókniarki”, pasjonują się grami miejskimi. się swoimi zbiorami − opowiada
czyli podczas corocznych obcho- Dzięki nim powstały takie gry jak Julia Dąbrowska.
dów strajków z Lutego’71.
„Einblicke” − mająca na celu poZ kolei Katarzyna Kowalska
kazanie berlińczykom Łodzi ocza- sądzi, że Łódź ma w sobie potenDemokracja miejska
mi łodzian i pokazanie Berlina ło- cjał, ciekawą historię, a przede
dzianom oczami berlińczyków. wszystkim kreatywnych ludzi,
Dla Stowarzyszenia znaczącą Albo „Memento” – gra miejska którzy przyczyniają się do rozwosprawą jest partycypacja – zwięk- stworzona na podstawie słucho- ju i promocji miasta. – Uwielbiam
szanie uczestnictwa mieszkań- wiska radiowego, emitowanego gry miejskie. Zdecydowanie ta iniców w zarządzaniu miastem. w Radiu Żak, które w tym czasie, cjatywa Topografii najbardziej mi
Od 2010 roku członkowie Topo- w 2014 roku, obchodziło swoje się podoba. Poziom Wyżej jest przygrafii prowadzą działalność na 55-lecie. Scenariusz, oprawa gra- kładem wielofunkcyjnego miejsca,

MIASTOGRAF.PL
CYFROWE ARCHIWUM
ŁODZIAN
Masz ciekawe rodzinne zdjęcia
albo stare pocztówki?
Podziel się nimi na portalu Miastograf.
Stowarzyszenie Topografie bezpłatnie
zeskanuje Twoje zbiory:
kontakt@miastograf.pl
tel. 791 578 585
Michał Gruda

Piotrkowska przy Roosevelta. Lata 70.
Miastograf.pl

rzecz rozwoju demokracji w Łodzi, a także poza jej granicami. Od
początku istnienia łódzkiego Budżetu Obywatelskiego brali udział
w jego wdrażaniu, teraz pomagają to robić w innych miastach,
ostatnio na przykład w Poznaniu.
Prowadzą konsultacje społeczne,
realizują kampanie informacyjne i edukacyjne. Ich głównym koordynatorem jest na ogół Przemek Górski. Michał Borowiec,
najmłodszy obecnie członek Topografii, zanim oficjalnie wstąpił
do Stowarzyszenia, miał okazję
przejść chrzest bojowy podczas
konsultacji społecznych modelu transportu publicznego dla
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które jest ważne zarówno dla Stowarzyszenia, jak i dla osób, które
mają tu swoje biurko i mogą pracować − mówi Joanna Kaźmierczak.
Topografie wyrastają z Łodzi
i w Łodzi działają. Przez ostatnie
lata coraz więcej projektów wykracza poza granice miasta, a nawet kraju, ale siedziba zawsze pozostanie tutaj.

Impreza z okazji dziesięciolecia
Stowarzyszenia Topografie
odbędzie się 13 maja
w Niebostanie (Piotrkowska 17).
Przewidziana jest mała olimpiada
sportów miejskich oraz
kulturalna zabawa taneczna.
Start: 22:00.

Daria Stasiak – ur. w 1989
roku. Absolwentka pedagogiki
w zakresie profilaktyki i animacji
społeczno-kulturalnej oraz
kulturoznawstwa – twórczego
pisania.
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O Michalinie Tatarkównie-Majkowskiej
Andrzej Majer wspomina, że cechowała ją pewna skromność. O zrealizowanych projektach mówiła zaczynając zdanie
od „my”, a nie „ja”, choć w swoim czasie dysponowała przecież niepodzielną władzą. Wydawała się też autentycznie
zaangażowana w kwestię jakości warunków życia robotników.

N

iedawno powstała pierwsza
biografia Michaliny Tatarkówny-Majkowskiej (1908–1986),
tkaczki w Widzewskiej Manufakturze, która potem została pierwszym sekretarzem Komitetu Łódzkiego PZPR. W pamięci łodzian
zachowało się kilka związanych
z nią miejskich legend. Miała
sprzeciwić się programowi budowy bloków robotniczych ze
wspólną dla wszystkich kuchnią
i łazienką. Starsi mieszkańcy mojego osiedla, położonego w okolicach ulic Gandhiego i Tybury,
opowiadają, że to Tatarkówna-Majkowska miała zdecydować
o posadzeniu na nim drzew owocowych, by robotnicy mogli kiedyś zbierać ich owoce. Nie wiem,
czy to prawda, ale drzewa owocowe są – od śliw mirabelek, po
jabłonie, których owoce smakują zupełnie inaczej niż jabłka kupowane dziś w sklepie.
Inna opowieść dotyczy pewnego budynku. Usłyszałam ją od profesora Andrzeja Majera.
Profesor Andrzej Majer jest socjologiem miasta i lodzermenschem (w szóstym pokoleniu).
Wychował się na podwórku kamienicy przy ul. Piotrkowskiej,
Michalinę Tatarkównę-Majkowską poznał jeszcze w latach siedemdziesiątych podczas swej
pracy w Urzędzie Konserwatora
Zabytków miasta Łodzi. Pamięta
też, jak entuzjastycznie komentowano jej decyzję o zamianie ulicy

Piotrkowskiej w niedzielny, pieszy deptak.
Potem spotykał ją w ówczesnym Klubie Plastyka przy Piotrkowskiej 86, kultowym miejscu,
gdzie nie mógł ot tak wejść byle
przechodzień z ulicy – obowiązywały wejściówki. Michalina Tatarkówna-Majkowska, już wtedy
na emeryturze, przychodziła tam
sama lub z koleżanką i wybierała ten sam ustronny stolik. Gdy
była sama, mój rozmówca przysiadał się do niej. Nie była skłonna do zwierzeń, rozmawiali jed-

angażowana w kwestię jakości warunków życia robotników.
I tu dotykamy kolejnej legendy, choć
profesor Majer jest
pewien, że to nie legenda, a fakt. Chodzi
o budynek przy ulicy
Zachodniej, naprzeciwko kompleksu
Manufaktura. Dziś
jest przemalowany
na błękitno i ozdobiony logiem telewi-

Dach ten miał służyć robotnicom
do nieskrępowanego relaksu po pracy,
wręcz mógł stać się ówczesnym solarium:
w czasach, gdy kostiumy kąpielowe
bynajmniej nie były standardem,
osłonięte od wzroku przechodniów
mieszkanki miały się tam opalać.
nak o tym, co oboje interesowało:
o osiedlach mieszkaniowych,
o Widzewskiej Manufakturze
[fabryce, w której przed wojną
pracowała M. Tatarkówna-Majkowska – przyp. red] i szkołach,
z których była dumna. Andrzej
Majer wspomina, że cechowała
ją pewna skromność. O zrealizowanych projektach mówiła zaczynając zdanie od „my”, a nie „ja”,
choć w swoim czasie dysponowała przecież niepodzielną władzą.
Wydawała się też autentycznie za-

IZA
DESPERAK

MICHALINA TATARKÓWNA-MAJKOWSKA.
FOT. ARCHIWUM MUZEUM TRADYCJI
NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH W ŁODZI,
AUTOR FOTOGRAFII WŁADYSŁAW KRASKA,
OKRES WYKONANIA – LATA 60-TE XX W.

zji kablowej, która ma tam swoje standardem, osłonięte od wzroku
biura. Powstał niedługo po woj- przechodniów mieszkanki miały
nie i z założenia miał służyć ro- się tam opalać.
botnikom, a raczej – w mieście
Łódzki historyk, Piotr Ossowski,
włókniarek – robotnicom. Wień- napisał pracę doktorką poświęcząca go attyka jest nie tylko nie- coną Michalinie Tatarkównietypową ozdobą, ale barierą nie- -Majkowskiej. Jest ona dostępna
pozwalającą zajrzeć postronnym on-line w repozytorium UŁ pod
na teren jego dachu. A dach ten adresem http://repozytorium.uni.
miał służyć robotnicom do nie- lodz.pl/xmlui/handle/11089/18111.
skrepowanego relaksu po pracy, To potężna, doskonale udokumenwręcz mógł stać się ówczesnym towana praca naukowa, która jest
solarium: w czasach, gdy kostiu- pierwszą biografią naszej bohamy kąpielowe bynajmniej nie były terki. Niestety, historyczne źródła milczą w sprawie miejskich
legend.
Spotkanie z Piotrem Ossowskim, poświęcone Michalinie
Tatarkównie-Majkowskiej, odbyło się w marcu w Muzeum Fabryki i pojawiły się na nim wątki
nieobecne w naukowym opracowaniu, a przede wszystkim fotografie bohaterki – mniej znane
lub zupełnie nieznane. Sam autor
okazał się bardzo interesującym
człowiekiem: jest historykiem
PRL-u, prowadzi blog kulinarny,
na którym opisuje potrawy, takie jak kluski kładzione.
Łódzka artystka, Anka Leśniak,
poświęciła postaci Michaliny Tatarkówny-Majkowskiej jedną ze
swych prac. Na murze kamienicy
przy ul. Zachodniej (numer 26a,
między Lutomierską i Bazarową) powstała jej praca Michalina
Zuch Dziewczyna (o której pisaliśmy w Mieście Ł w grudniu 2015 r.

http://lodzkagazeta.
pl/eugenia-michalina-i-fifi/). Odwiedzamy to miejsce
podczas spacerów
Łódzkiego Szlaku
Kobiet i zachęcamy do indywidualnych wycieczek.

***
POSTCRIPTUM
Zanim udało się sprawdzić, czy
przypisywana Michalinie Tatarkównie-Majkowskiej inicjatywa
sadzenia drzew owocowych na
osiedlu budowanym dla robotników jest tylko legendą, drzewa
zaczęły znikać. Nie z własnej inicjatywy, oczywiście – zostały wycięte. Niespodziewanie zniknęła
jabłonka, niby pokręcona i mikra,
która obsypywała trawnik przed
blokiem milionem jabłek o smaku, którego już nie znajdziecie na
żadnym straganie. Tych odmian
się już nie uprawia. Jabłonka rosła sobie od lat pięćdziesiątych
na terenie przejętym niedawno
przez wspólnotę mieszkaniową –
tę samą, która zapoczątkowała
osiedlową modę na stawianie ławek pod blokiem. Jabłka spadały
na trawnik i nie wszystkie dało
się przerobić na szarlotkę i cydr.
Owoce i liście gniły też podobno
na dachu śmietnika, więc mieszkańcy poprosili o przerzedzenie
drzewka. Administrator zamówił
ekipę i, choć na jabłonce gniazdowały ptaki, została unicestwiona.

Iza Desperak – socjolożka z Bałut.
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Za co nienawidzimy lekcji fizyki?
Jeżeli więc chcemy zachęcić młodzież do zainteresowania się fizyką, to pokazujmy w szkole,
czym zajmowała się Skłodowska, a nie zmuszajmy do tego, co robił potargany skrzypek,
czyli do obliczania równań.

Z

ostałem kiedyś poproszony
o zrobienie kilku eksperymentów, które miały uświetnić jakąś
imprezę. Wszyscy doskonale się
bawili, widząc, jak jednym palcem podnoszę szafę pancerną,
albo dmuchając ustami w rurkę, rozrywam oponę od ciągnika. Kłopot powstał, kiedy w którymś momencie powiedziałem:
A teraz kolejny eksperyment i zabawa z fizyką. Teren przede mną
opustoszał, jakbym krzyknął:
Mam zakaźną chorobę i chcę was
pozarażać.
O co chodzi? Czy gdybym powiedział: kolejny eksperyment i zabawa z naukami przyrodniczymi
albo dalej bawmy się maszynami
prostymi – tłum by jedynie gęstniał? A przecież powiedziałbym
to samo.
Z pewną dozą nieśmiałości powiem, że chyba znam odpowiedź
na to pytanie. Problem może polegać na potężnym błędzie systemu
nauczania. Nauczycielami „fizyki”
zostają osoby, które skończyły fizę
na uniwerku, na przykład przy
Pomorskiej. Jednak absolwenci kierunku Fizyka na polskich
uczelniach, podobnie jak Albert
Einstein, nie są przyrodnikami,
tylko matematykami.
W czym rzecz? Już wyjaśniam.
Żeby dokonać przełomu w nauce
przyrodniczej nazywanej Fizyką,
potrzebne są trzy etapy. Po pierwsze, trzeba odkryć nowe zjawisko.
Do tego służą mikroskopy, cyklotrony, teleskopy, statki kosmiczne, Wielki Zderzacz Hadronów
w CERN i inne podobne zabawki.
Badaniem zjawisk przyrodniczych zawsze zajmowali się praktycy. Na przykład Kopernik, Newton, Maria Curie.
Drugi etap to teoretyczna analiza zjawisk i przeliczanie danych.
To robił Einstein i to właśnie robi
się na polskich uniwersytetach.
Trzeci etap to przedstawienie i zastosowanie wyników, na przykład
w elektrowni atomowej lub podczas lotu na Księżyc.
Jeżeli więc chcemy zachęcić
młodzież do zainteresowania
się fizyką, to pokazujmy w szkole, czym zajmowała się Skłodowska, a nie zmuszajmy do tego, co
robił potargany skrzypek, czyli
do obliczania równań. Niestety,
trudno wymagać od nauczycieli,
żeby nauczali pięknego i ciekawego pierwszego, przyrodnicze-

szamy… I co? W środku szklanki
tworzy się stożek. A dlaczego cięższe od wody fusy herbaciane nie
naśladują cięższej od powietrza
wody? Tu nawet nie wspomnę
o założeniach, bo to niezwykle
skomplikowana sprawa, na której fizyk raczej polegnie.
Następny przykład zapewne
rzuci belfrów na kolana. W Planetarium EC-1 jest dwóch bardzo
mądrych młodych naukowców.
Obaj mają na imię Tomek. Precyzyjniej, to doktor Tomasz Banyś i kierownik Planetarium Tomasz Kisiel. U nich można znaleźć
najświeższe doniesienia z poletka, które właśnie uprawiamy. Na
przykład takie.
FOT. CC0
Od ponad miesiąca wiemy, że
ryzont wychylający się w prawo. naukowcy badający prapoczątki
To samo dotyczy pochylenia nosa Kosmosu dostali szokujące inforsamolotu. Teoretyk płaskiej ziemi macje. Otóż spojrzeli teleskopami
zada teraz pytanie: Jeżeli wystar- w najdalsze zakamarki naszego
tuję z Lublinka, ustawię żyroskop Wszechświata. Te maszyny dziana zero i polecę do Sydney albo No- łają jak wehikuł czasu, bo im dalej
wego Yorku, to dlaczego żyroskop patrzymy, tym wcześniejsze obnie pozostanie w pozycji poziomej razy oglądamy. Tu nie ma tajemw stosunku do ulicy Prądzyńskiego, nicy. Zwyczajnie, światło z badaktóra jest przedłużeniem pasa star- nych obszarów leci do nas od 12
towego w naszym mieście? Mało i pół miliarda lat, a wiek Wszechktóry nauczyciel fizyki wie, że świata obliczyliśmy na 13 miliardów 780 milionów lat.
No i kiedy już spojrzeDla uczniów, którzy dostają
liśmy w tak pradawną
drgawek na samo brzmienie
słowa „fizyka” mam podpowiedź, otchłań, to po pierwsze okazało się, że są
jak uchronić się przed skostniałą
tam tak duże galaktyki
metodą nauczania matematyki
i czarne dziury, że niprzyobleczonej w płaszczyk
jak nie zdążyłyby pozjawisk naturalnych.
wstać w czasie pierwszego miliarda lat, a po
będziemy lecieli na drugą stro- drugie, wszystko świeci nieodponę naszej planety po linii prostej… wiednim kolorem. Niby nic, bo
w zakrzywionej przez grawitację co to znaczy, że jest trochę więcej
przestrzeni.
barwy zielonej niż powinno być.
Założeniem niedouczonych był Ano, to ważne, niesamowicie ważukład inercyjny przyklejony do ne dla naukowców. Oznacza, że
powierzchni ziemi, a nie do prze- istniejące wtedy gwiazdy podlegastrzeni właśnie.
ły innym prawom fizyki, niż w tej
Drugi przykład, praktycznie chwili. Każda gwiazda sama siebie
nierozwiązywalny dla fizyków, ściska grawitacją i sama wyrówdotyczy herbaty. Jeżeli nalejemy nuje tę siłę prężnością pochodządo szklanki wodę, to ona wy- cą z reakcji termojądrowych w jej
prze lżejsze powietrze i osiądzie wnętrzu. Nasze Słońce jest najlepna dnie. Na razie wszystko jasne, szym przykładem w miarę ustabiprawda? Kiedy zakręcimy wodę lizowanej równowagi. W kosmołyżeczką, to patrząc z boku zoba- sie, jeżeli grawitacja wygrywa,
czymy, że w centrum powierzch- gwiazda zapada się (na przykład
nia wody jest niżej, a przy ścian- w czarną dziurę lub białego karkach podnosi się do góry. Dalej ła), jeżeli przegrywa – gwiazda wywszystko kumamy, czyż nie? A te- bucha jako supernowa. Na początraz wrzucamy herbatę, która po ku dziejów, czyli 12,5 miliarda lat
zaparzeniu jest jeszcze cięższa niż temu, grawitacja musiała działać
woda, no bo osiada na dnie. Mie- o wiele silniej niż dziś, bo znacz-
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go etapu, skoro znają tylko drugi,
matematyczny, a więc przeliczanie wzorów, czytaj rozwiązywanie
zadań. Śmiem twierdzić, że program nauczania nie tylko został
ułożony przez matematyko-fizyków, ale wręcz został stworzony
dla nich, czyli pod ich umiejętności. Logiczne byłoby nauczanie
fizyki – super ciekawego przedmiotu przez nauczycieli przyrody, ale system mówi nie.
Dla uczniów, którzy dostają drgawek na samo brzmienie
słowa „fizyka” mam podpowiedź,
jak uchronić się przed skostniałą
metodą nauczania matematyki
przyobleczonej w płaszczyk zjawisk naturalnych. Jajogłowi rzadko mówią o tym, że cała przekazywana przez nich wiedza opiera
się na założeniach. To niezwykle
ważne słowo sprawia, że jeżeli założenia zmienimy, to całkowicie
zmieni się wynik badań. Jeżeli
więc na lekcji fizyki nauczyciel
zapyta o cokolwiek, trzeba poprosić go o wskazanie założeń.
Kilka drobnych przykładów.
Grupa niedouków, czy jak kto woli
nauczonych inaczej, twierdzi, że
Ziemia jest płaska. Niestety, coraz więcej osób, którym tytułowa
fizyka wydawała się obrzydliwa,
zaczyna w to wierzyć. Koronnym
argumentem na potwierdzenie
tych głupot ma być żyroskop.
Urządzenie to przed startem samolotu rozkręca się do kilkudziesięciu tysięcy obrotów na minutę,
dzięki czemu stale utrzymuje tę
samą pozycję. Jak samolot opuści lewe skrzydło, żyroskop pozostanie w poprzedniej pozycji,
czyli pilot zobaczy sztuczny ho-

RADOSŁAW
WILCZEK
nie gorętsze gwiazdy nie wybuchały, a jedynie świeciły bardziej
na zielono. A zatem nauczyciele
nie za bardzo mogą żądać jakichkolwiek konkretnych odpowiedzi
z przedmiotu „fizyka”. Na pytanie,
co to jest kilogram, możemy odpowiedzieć pytaniem: ale kiedy. Jeżeli założymy, że 13 miliardów lat
temu, to każda odpowiedź może
być dobra, bo nie do sprawdzenia.
Metr jest odległością pomiędzy punktami w przestrzeni,
a od roku wiemy, że przestrzeń
marszczy się pod działaniem fal
grawitacyjnych, jakby była zrobiona z gąbki lub miękkiej gumy.
Trudno to dostrzec, bo jeżeli do
jakiegoś przedmiotu przyłożymy metrową linijkę, to ona podobnie jak ten przedmiot będzie
się kurczyła i rozszerzała. Mało
tego, także osoba mierząca ściskana jest i rozciągana we wszystkie strony. Bez ściemy, Ty, Czytelniku, też teraz jesteś tarmoszony
we wszystkich kierunkach razem
z łóżkiem czy fotelem, na którym
właśnie siedzisz. Dzieje się trochę
tak, jakbyśmy narysowali kogoś
z linijką na powierzchni balonu,
potem byśmy pompowali balon
albo wypuszczali z niego powietrze. Miarka i przedmiot na powierzchni zawsze będą równo do
siebie pasowały, ale od dziś możemy mówić o metrze gumowym,
a nie bezwzględnym.
Wniosek: jeżeli tak podstawowe siły i wartości się zmieniły, to
tak naprawdę nic w fizyce nie jest
pewne. Pewne może być tylko to,
że brak pewności w fizyce, brak
pełnej wiedzy i możliwość jej zdobywania są piękne!
Nie pozwólcie zabić w sobie ciekawości Świata. Nawet jeżeli zostaniecie skazani na torturę rozwiązywania zadań Zillingera, nie
obrażajcie się na fizykę.
Jeżeli doczytaliście do tego momentu, to niechcący przerobiliście potężną lekcję fizyki przyrodniczej. Zupełnie bez wzorów,
równań i rozwiązywania zadań.
A teraz moje założenie: nauczyciele fizyki też sięgają po gazetę
Miasto Ł.

Radosław Wilczek – zajmuje się
motoryzacją, techniką i nauką.
W Radiu Łódź prowadzi magazyny
naukowe i techniczne: „Szkiełko
i Oko” oraz „Historię Wynalazku”.
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Raj dla kieszeni i żołądka
To, co znalazłam, odkryłam w polskich restauracjach, było dla mnie błogosławieństwem.
Po pierwsze, ze względu na moją dietę, po drugie, na cudowne smaki, i wreszcie po trzecie,
na cenę. Po prostu nie mogłam uwierzyć, że nawet takie tradycyjne i proste dania jak kasza
gryczana czy orkiszowa mogą być smaczne, dostępne i tanie.

VANJA
ALIBAŠIĆ
FRANCESCO
FIORDOLIVA

Z

godziliśmy się, że jedzenie w Polsce jest świetne i tańsze niż w innych krajach, ale jak można sobie
poradzić z ogórkami kiszonymi?
Polskie ceny, standard życia czy
jedzenie, to niektóre z naszych
codziennych tematów. W pierwszych dniach mojego pobytu tutaj postanowiłam znaleźć jakieś
interesujące miejsce, gdzie mogę
zadowolić mój żołądek. A moja
dieta jest dziwna – bezglutenowy wegetarianizm. Wcześniejsze
próby znalezienia czegoś do jedzenia „na mieście” w Bośni prawie
zawsze kończyły się byciem głodnym lub – jeśli miałam szalone
szczęście i znalazłam coś, co nie
spowodowało bólu brzucha – wydaniem fortuny. Spotkania z rodziną także były zawsze zabawne, kiedy słyszałam pytania: Jak
ty żyjesz bez mięsa? Co jesz? A gdy
wyszło na jaw, że nie jem też chleba, to była prawdziwa trauma. Jak
możesz być uczuloną na dwie rzeczy,
które dają życie? – wykrzyczała do
mnie jedna ciotka, a ja z głupim
wyrazem twarzy odpowiedziałam: Nie wiem… Z czasem wszyscy
przywykli do tego, że mam dziwny żołądek, i już. W Austrii, na początku mojego pobytu, oferta kulinarna też była dla mnie dużym
wyzwaniem. Później jednak, kiedy nadeszła modna fala wegetarianizmu, weganizmu i jedzenia
bezglutenowego, pojawiło się wiele produktów i marek, które sprawiły, że mogłam się czuć dużo bardziej komfortowo. Niestety, ceny
tych produktów sprawiły, że czułam się bardzo, bardzo, bardzo
niekomfortowo. Moje wcześniejsze doświadczenia sprawiły, że
przyjeżdżając do Łodzi, nie miałam właściwie żadnych oczekiwań co do jedzenia i cen.
To, co znalazłam, odkryłam
w polskich restauracjach, było
dla mnie błogosławieństwem. Po
pierwsze, ze względu na moją dietę, po drugie, na cudowne smaki,
i wreszcie po trzecie, na cenę. Po
prostu nie mogłam uwierzyć, że
nawet takie tradycyjne i proste
dania jak kasza gryczana czy orkiszowa mogą być smaczne, dostępne i tanie. Zupa pomidorowa, buraki z chrzanem, placki

RYS. VANJA ALIBAŠIĆ

ziemniaczane z mąką gryczaną…
Bardzo lubię pierogi, z mięsem czy serem, to
i te niesamowite ogórki kiszone.
nie ma większego znaczenia. Przypominają
Oooooohhhh! Dlatego bycie głodmi trochę włoskie ravioli, ale są jednak inne.
ną w Łodzi mi nie grozi, mam tylNauczyłem się także, że pierogi ze sklepu
ko nadzieję, że nie wyjadę z tego
nie są dobre i najlepiej próbować te ręcznie
miasta ważąc 150 kilo.
Ogólnie ceny w Łodzi, jeśli porobione. Nie podzielam jednak na przykład
równam je do cen w dwóch pomiłości Vanji do ogórków kiszonych.
zostałych miejscach, w których
miałam okazję przebywać, są naprawdę bardzo przystępne. Biorąc matu. W mojej rodzinie sztuka go- kają na jedzenie w Polsce, bo ciąpod uwagę średni dochód, ku mo- towania jest bardzo ważna. Sze- gle porównują je z włoskim. Moim
jemu zaskoczeniu, jest tutaj wiele fem naszej kuchni na pewno jest zdaniem, to zasadniczy błąd. Kierzeczy tańszych niż w Bośni. Ale tata, mama natomiast jest cał- dy mieszkasz zagranicą, w innym
są też i takie, które nawet w po- kiem profesjonalną projektant- kraju, nie możesz oczekiwać, że
równaniu z Austrią są absurdalnie ką ciast.
będziesz mieć to samo jedzenie
drogie. Nie mogę oczywiście wyW świecie wiadomo, że dieta czy ten sam styl gotowania. Jedzepowiadać się o cenach nierucho- śródziemnomorska jest jedną nie jest częścią kultury danego
mości, rzeczy dla rodziny, dzieci. z najlepszych. Włochy i Hiszpa- kraju, tak jak język czy tradycje.
One mogą zmienić ogólny obraz, nia to miejsca znane ze świetnej Dla przykładu powiem wam, jaale te, które dotyczą nas, są dość kuchni. Powiedziałbym nawet, że kie potrawy w Polsce lubię najprzystępne nawet jak na kieszeń Włochy trochę bardziej (i wcale bardziej, a jakich nie. Bardzo luwolontariusza.
nie dlatego że jestem Włochem). bię pierogi, z mięsem czy serem,
To jednak nie sprawiło, że jestem to nie ma większego znaczenia.
***
jakoś bardzo konserwatywny Przypominają mi trochę włow swoich kulinarnych upodoba- skie ravioli, ale są jednak inne.
Może zabrzmi to trochę głupio, niach i na pewno nie powstrzy- Nauczyłem się także, że pierogi
ale moją największą pasją w ży- muje mnie przed próbowaniem ze sklepu nie są dobre i najlepiej
ciu jest jedzenie. Może dlatego, że innych smaków. Właściwie lu- próbować te ręcznie robione. Nie
jestem Włochem i jest to jakoś za- bię każdą kuchnię: meksykań- podzielam jednak na przykład mikodowane w moim DNA. Dlate- ską, chińską, indyjską, japoń- łości Vanji do ogórków kiszonych.
go też pisanie na ten temat jest ską, fusion… Naprawdę wszystko. Zdecydowanie nie. A są one wszędla mnie czystą przyjemnością. I oczywiście teraz także polską.
dzie: w sałatkach, burgerach, na
W mojej ojczyźnie, we Włoszech,
Mam tutaj w Łodzi kilku zna- talerzu jako ozdoba. Wydaje mi
różnie podchodzimy do tego te- jomych z Włoch, którzy narze- się, że „ogórki” to jedno z pierw-

szych słów, jakiego się nauczyłem,
właśnie dlatego że ich nie lubię.
Ceny są związane z zarobkami i stylem życia. Koszty utrzymania we Włoszech generalnie
są wyższe niż w Polsce, zwłaszcza w Łodzi, która jest dość tania w porównaniu z Warszawą
lub Krakowem. Oczywiście, kiedy
idziesz na rynek we Włoszech czy
w Polsce, zmierzysz się z zupełnie
inną sytuacją. We Włoszech, wybierając kilka produktów na jeden
lub dwa posiłki, z łatwością możesz wydać 20–30 euro. To dużo.
W Biedronce, za te same zakupy
zapłacę 30–40 zł (czyli ok. 10 euro).

Vanja Alibašić
i Francesco Fiordoliva –
wolontariusze europejscy
z Fundacji FERSO.
Tłumaczenie z angielskiego:
Aleksandra Szmurlik
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POMÓŻ ZMIENIĆ
SCHRONISKO DLA
ZWIERZĄT W ŁODZI

Spirala śmierci
Minęło ponad 20 lat i Łódź, według prestiżowego
RAFAŁ GÓRSKI
rankingu The TomTom Traffic Index, jest najbardziej
zakorkowanym miastem w Europie wśród miast do 800 tys.
mieszkańców. Dlaczego? Bo do dziś kluczowe zapisy polityki
transportowej z 1997 roku pozostają na papierze.

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.

FOT. BEATA SIKORA

P

amiętam jak w drugiej połowie lat 90., my – społecznicy –
promowaliśmy buspasy i ścieżki
rowerowe w Łodzi. Broniliśmy
linii tramwajowych, które planowano zlikwidować. Decydenci pukali się w czoło, nazywając
nas oszołomami. Podczas posiedzenia komisji Rady Miejskiej Łodzi jeden z radnych grzmiał do
mnie: Rowerem, proszę Pana, to jeździ się rekreacyjnie po Lesie Łagiewnickim, a nie w centrum miasta.
Żeby nie być gołosłownym,
przytoczę kilka przykładów. 23
kwietnia 1996 roku świętowaliśmy rowerowo Dzień Ziemi. Rok
później, w sile 300 rowerzystów,
jeździliśmy w antysmogowych
maseczkach filtrujących powietrze po rondzie Lotników Lwowskich. Mówiliśmy o smogu, nikt
nie chciał nas słuchać… Dwa lata
później, 8 czerwca 1998 r., świętowaliśmy Dzień Bez Samochodu pod hasłem: Tramwaj – tak!
Spaliny – nie! Protestowaliśmy
wtedy przeciwko planom likwidacji linii tramwajowej 41, łączącej Łódź z Pabianicami. Pierwszą w Łodzi Masę Krytyczną
zorganizowaliśmy 19 czerwca
1999 roku. W tym dniu mówiliśmy głośno o braku realizacji polityki transportowej Łodzi z roku 1997.
Tyle wybranych wspominków. Minęło ponad 20 lat i Łódź,
według prestiżowego rankingu
The TomTom Traffic Index, jest
najbardziej zakorkowanym miastem w Europie wśród miast do
800 tys. mieszkańców. Dlaczego?
Bo do dziś kluczowe zapisy polityki transportowej z 1997 roku pozostają na papierze. Na przykład,
nie zwiększono uprzywilejowania tramwaju w ruchu miejskim.
Brakuje również koordynacji planów rozwojowych i funkcjonowania transportu zbiorowego na obszarze całej aglomeracji łódzkiej.
Tramwaje są najbardziej przyjaznym dla mieszkańców i środowiska środkiem transportu
w aglomeracjach miejskich. Są
bezpieczne, wypadki z ich udziałem zdarzają się rzadko. Poruszając się po wydzielonych torowiskach nie stoją w korkach.

17

FOT. ARCHIWUM INSPRO

W przeciwieństwie do autobusów i samochodów nie emitują
spalin będących źródłem smogu.
W Europie obserwujemy renesans tramwaju: miasta odbudowują sieci zlikwidowane w latach
60. i 70., bo tam już zrozumieli, że
tramwaje to dobre narzędzie do

W Europie obserwujemy
renesans tramwaju:
miasta odbudowują sieci
zlikwidowane w latach
60. i 70., bo tam już
zrozumieli, że tramwaje
to dobre narzędzie do
poprawienia jakości życia.
poprawienia jakości życia.
A jak jest u nas? Od kilkudziesięciu lat włodarze województwa, Łodzi i okolicznych gmin
nie potrafią zmodernizować torowisk podmiejskich linii tramwajowych. Chodzi o tramwaje
do Ozorkowa (46), Lutomierska
(43) i Pabianic (41). Mamy tutaj
do czynienia z komunikacyjną
spiralą śmierci. Przez lata władze nie zadbały o modernizacje torowisk, mimo że mogły to
zrobić w ramach funduszy unijnych. Dziś zmniejszają częstotliwość kursowania tramwajów
(linia 46), zawieszają kursy (linia
43) lub planują je zawiesić (linia
41). Podnoszą ceny biletów. Wydłuża się czas dojazdu. Obywatele przestają wierzyć, że tramwaje mogą zaspokoić ich potrzeby.
Przesiadają się do samochodów

lub autobusów, które stoją w korkach. Spadają wpływy ze sprzedaży biletów. Władze argumentują,
że koszty transportu szynowego
są zbyt wysokie. Ta spirala to mechanizm znany z miast zachodnich oraz z polskiego rynku przewozów kolejowych.
7 kwietnia odbyła się w Zgierzu pikieta w obronie linii
tramwajowej 46. Pojechałem
na nią z transparentami: Nie
chcemy skończyć na onkologii!
i Uczmy się na błędach Zachodu! Tych samych używałem organizując akcje obywatelskie
w drugiej połowie lat 90…

DZIUBEK
PS. Mieszkańców
zainteresowanych włączeniem
się w działania na rzecz obrony
podmiejskich tramwajów proszę
o kontakt na adres:
rafal.gorski@inspro.org.pl.

Dziubek to wesoły, pełny chęci do
zabawy przystojniak. Jest niewielki.
Idealny na fotel, kanapę, kolana.
Do przytulania i głaskania. Ma 9 lat
i czas najwyższy, żeby znalazł swój
kochający dom. Jest zdrowy i radosny.
Szkoda jego czasu na schroniskową
samotność i nudę.

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ
POD NUMEREM TELEFONU

42 656 78 42
Rafał Górski – społecznik, prezes
Instytutu Spraw Obywatelskich
(INSPRO).

www.schronisko-lodz.pl

lewa strona talerza

MICHAŁ KWIATKOWSKI

Parowóz

pociąg do pierożków

FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA
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Na wprost wejścia, za dużą ladą, dwie panie przyjmują zamówienia i przygotowują
pierożki. Wyżej wisi menu, w którym poza pierożkami znajdziemy zupy i sałatki. Wśród
zup – tajskie, japońskie i chińskie smaki. Tajska na mleku kokosowym to klasyka gatunku.
Chińskie pierożki, robio- cze kilka tygodni temu miasto tone na parze, po raz pierw- czyło zaciętą walkę z lokalnym
szy jadłem w Berlinie. Sprężyste dilerem dopalaczy. Władze Łodzi
ciasto i pyszny wyraźny w smaku chcąc ukrócić na wpół legalny profarsz w niczym nie przypominały ceder, wykorzystały prawie legalpolskich pierogów. Moja babcia ne środki przymusu. ZDiT i ZWiK
i mama robiły czasem tzw. usz- wykopały przed sklepem ogromka, czyli małe pierożki z mięsem ną dziurę, tłumacząc, że instalapodawane z czerwonym barsz- cja wod-kan wymaga remontu.
czem. Im najbliżej było do chiń- „Remont” był na tyle skomplikoskich przysmaków na parze.
wany, że wydłużał się w nieskońPotem kilkakrotnie jadłem ja- czoność, co skutecznie wpłynęło
pońskie i chińskie pierożki w re- na zmniejszenie obrotów sklepu
stauracjach i barach, ale przy- do zera.
smak ten najwyraźniej nie był
Diler musiał zwinąć biznes,
mocną stroną szefów kuchni.
a w lokalu przy Nawrot 15 poKilka tygodni temu przeczy- wstał mini bar z pysznymi pietałem w internecie, że w Łodzi rożkami. I to właśnie jest prawotworzono bar z chińskimi pie- dziwa – DOBRA ZMIANA!
rożkami o mało kulinarnej naBar jest naprawdę maleńki.
zwie: Parowóz.
Mieści ledwie trzy stoliki. Cudem
Co ciekawe, o Parowozie było udało mi się znaleźć wolne miejw Łodzi głośno już w chwili otwar- sce. Nazwa Parowóz pasuje do niecia. Wszystko za sprawą jego lo- go idealnie. Wewnątrz rzeczywikalizacji. Niewielka restauracja ście jest pełno pary i miłych dla
powstała w miejscu, gdzie jesz- powonienia zapachów.

TYDZIEŃ WEGE
Ł ó d ź , 1 5- 20 m aj a 2 017
PONIEDZIAŁEK, 15 MAJA, godz. 15.00

ZAJĘCIA YOGIA Z HELLO YOGA + POCZĘSTUNEK
ul.Kościuszki 23/25 / wstęp wolny

WTOREK, 16 MAJA, godz. 18.00

POKAZ FILMU "FOOD CHOICES"
Żarty Żartami, ul.Wólczańska 40/42a / wstęp wolny

ŚRODA, 17 MAJA, godz. 18.00

WA R S Z TAT Y K U L I N A R N E Z Z A K R Ę C O N Y M W E G E O B I A D E M
Tubajka, Plac Zwycięstwa 3 /wstęp 20zł/
zapisy: wege_obiad@outlook.com

CZWARTEK, 18 MAJA, godz. 18.00

W Y K Ł A D R O B E RTA J A S I O N A " M I Ę Ś N I E B E Z M I Ę S A "
6dzielnica, ul.Piotrkowska 102 / wstęp wolny

PIĄTEK, 19 MAJA, godz. 18.00

WARSZTATY DLA RODZICÓW I DZIECI
„JAK WZMACNIAĆ ODPORNOŚĆ DIETĄ ROŚLINNĄ?"
GoHostel, ul. Rewolucji 1905 roku 48 / wstęp wolny

SOBOTA, 20 MAJA, 12.00, 14.00, 16.00

3 x T R E N I N G S P O RTO W Y Z M I C H A Ł E M P Ł A C H C I Ń S K I M
Only You, ul. Piotrkowska 217 /wstęp wolny/, zapisy: 506 062 052

TRENER OSOBISTY

FOT. AMJ

W

Na wprost wejścia, za dużą pularna w Japonii, ale mnie za- które także są dostępne w lokalu.
ladą, dwie panie przyjmują za- wsze będzie kojarzyła się z kuch- Ceny od 5 zł za sałatkę do maksymówienia i przygotowują pie- nią chińską.
malnie 17 zł za porcję (10 sztuk)
rożki. Wyżej wisi menu, w któPrzejdźmy do pierogów. Do pierożków. Smaki, które próbowarym poza pierożkami znajdziemy wyboru jest aż 12 smaków. Moim łem i z czystym sumieniem mogę
zupy i sałatki. Wśród zup – tajskie, zdaniem, wszystkie warte wypró- polecić to: wieprzowina ze szczyjapońskie i chińskie smaki. Tajska bowania. Pierożki są oczywiście piorkiem, kurczak z marchewką,
na mleku kokosowym to klasyka klejone ręcznie, a następnie for- ziemniaki z kokosem i curry, i wogatunku. Delikatnie
łowina z grzybami
ostra ma naprawdę
mun.
Do Parowozu warto wybrać się w kilka osób,
niepowtarzalny, speDo Parowozu
jednak najlepiej nie więcej niż 6, bo inaczej
cyficzny smak. Zupa
warto wybrać się
zajmiecie cały lokal. Dobrze jest zamówić
ta bardzo rozgrzewa.
w kilka osób, jedsześć różnych smaków, a następnie dzielić
Miso to już japoński
nak najlepiej nie
się swoją porcją z innymi.
standard. W Parowięcej niż 6, bo
wozie podawana jest
inaczej zajmiecie
z krewetkami lub w wersji vege. mowane w różne zdobne kształty. cały lokal. Dobrze jest zamówić
Menu zup zamyka tradycyjna Niestety, odbywa się to poza re- sześć różnych smaków, a następchińska Kimchi podawana na stauracją, a dokładnie… pod War- nie dzielić się swoją porcją z intrzy sposoby, z czego aż dwa to szawą. Pierożki przyjeżdżają do nymi. W ten sposób sprawdzimy,
wersje vege, m.in. z tofu.
nas mrożone i w takiej postaci co nam najbardziej smakuje, a koWarto zwrócić uwagę, że trafiają na parę. Tak, wiem – mro- lacja nie będzie monotonna. Kow menu, przy nazwach wielu żone pierożki – to nie brzmi najle- niecznie zacznijcie od jednej z zup.
potraw, jest przyklejona zielona piej, ale uwierzcie mi, że gdybym Są naprawdę pyszne. Szczególkropka, co oznacza dania wegań- o tym nie wiedział, nigdy bym się nie polecam Tajską na mleku koskie (vege). Niestety, Kimchi jest nie domyślił. Pierożki są świeże, kosowym.
piekielnie ostra i nie każdy może smaczne i sprężyste.
Parowóz z pierożkami to ostatpodołać zjedzeniu całej miski. Ja
O sposobie ich przygotowa- nio moje ulubione miejsce. Nieprzegrałem, mimo że lubię ostre nia warto napisać więcej. Otóż stety, lokal jest tak mały, że kilpotrawy.
zamrożone trafiają na specjalne ka razy musiałem zrezygnować
Ciekawie wygląda menu sałat- bambusowe sito wyłożone per- z uczty z powodu braku wolnekowe. Otwiera je tradycyjna i bar- gaminem, a następnie na garnek go stolika. Ale myli się ten, kto
dzo popularna w Japonii sałatka z wrzątkiem. Nad parą spędzają myśli, że się poddam. Do zobaz glonów wakame. Najczęściej jest kilka minut, a potem – tu duży czenia w Parowozie!
podawana jako dodatek do sushi. plus za to – razem z sitem podaW barze z pierożkami raczej wy- wane są do stołu.
Michał Kwiatkowski – łódzki
brałbym ją jako tzw. „czekadełko”.
Pierożki serwowane są z pysz- dziennikarz, DJ i freelancer,
Są jeszcze sałatka z alg, pikantny nym sojowym lub ostrym sosem. w gazecie odpowiada za Kamerę
ogórek i kimchi – wprawdzie po- Jemy je oczywiście pałeczkami, Miasta Ł.
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Kalendarz imprez

POLECA
PIOTR
STATUCKI

maj/czerwiec 2017
poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

4

5

6

7

18:00 SPOTKANIE
„CHWAŁA
SUPERMAMOM.
IDEOLOGIA
A POPKULTURA”

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

Niebostan
ul. Piotrkowska 17

8

13:00 POLONIA W POŁUDNIOWEJ AFRYCE, DZIAŁALNOŚĆ
I ŻYCIE POLAKÓW
W JOHANNESBURGU

– prelekcja Barbary
Kukulskiej

9

18:00 SPOTKANIE
„ŁÓDZKI DETAL
– I CZEMU TO
CIEKAWE”

Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Śródmieście, filia nr 7
ul. Lumumby 12

10

18:00 IKONA
W KOŚCIELE
PRAWOSŁAWNYM
Centrum Dialogu
im. Marka Edelmana
ul. Wojska Polskiego 83

14:00 SENIORALIA
2017. SŁYNNE FILMY
MUZYCZNE: „GIGI”
Kino Przytulny ŁDK
ul. Traugutta 18
(wstęp: 5 zł)

22

10:00 SENIORALIA
2017. WARSZTATY
WOKALNE DLA
SENIORÓW

Centrum Kultury Młodych
ul. Lokatorska 13

29

16:00 DYSKUSYJNY
KLUB KSIĄŻKI –
spotkanie w plenerze
z tomikiem „Dwukropek”
Wisławy Szymborskiej

Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Bałuty, Filia nr 21
ul. Żubardzka 3

16

18:30 SPOTKANIE
Z KOMIKSEM:
BOHATERKI
I SUPERBOHATERKI
6. dzielnica
ul. Piotrkowska 102

23

10:00 SENIORALIA
2017. SPACER
ZORGANIZOWANY
PRZEZ MMŁ „STARY
CMENTARZ –
ŚLADAMI ZNANYCH
I NIEZNANYCH
ŁODZIAN”
Stary Cmentarz
ul. Ogrodowa 39

30

18:00 MUZYKA
BAROKU
FRANCUSKIEGO
I POŁOWY
XVIII WIEKU

Akademia Muzyczna, Sala nr 4
ul. Gdańska 32

20:00 KONCERT
DUETU WOJCIECH
JACHNA & KSAWERY
WÓJCIŃSKI
ORAZ ARTURA
MAĆKOWIAKA

ms2
ul. Ogrodowa 19
(bilet: 8 zł. Obowiązują zapisy;
szczegóły na stronie Muzeum)

12

20:00 KONCERT:
ZDRADA PAŁKI /
DEMOLKA
Koniec Końców
ul. Rewolucji 1905 r. 48

17

17:00 SENIORALIA
2017. WARSZTATY
RĘKODZIEŁA –
WYKONYWANIE
OZDÓB Z ŻYWYCH
ROŚLIN I KWIATÓW

Poleski Ośrodek Kultury, Filia
Karolew, ul. Bratysławska 6a
(liczba miejsc ograniczona –
zapisy w sekretariacie)

24

15:00 SENIORALIA
2017. WYKŁAD
WRAZ Z AUDYCJĄ
MUZYCZNĄ
„MUZYKA NA
SALONACH RODZINY
POZNAŃSKICH”
Muzeum Miasta Łodzi
ul. Ogrodowa 15,
(oprowadzanie dostępne
również dla osób
z dysfunkcją
wzroku)

31

10:00 SPEKTAKL
„STOPKLATKA”

poprzedzony warsztatami
z cyklu „Tylko nie mów, że nie
wiedziałeś”

Teatr Powszechny
ul. Legionów 21

18

19

18:00 WERNISAŻ
WYSTAWY „EFEKT
OSTATECZNY.
MAGAZYN WZORÓW
USZYTYCH”

11:00 SPOTKANIE
PT. „KATARZYNA
KOBRO – TRAGICZNA
MATKA POLSKIEJ
AWANGARDY”

Centralne Muzeum
Włókiennictwa
ul. Piotrkowska 282

Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Śródmieście, Filia nr 2
ul. Sienkiewicza 67
(zapisy na miejscu lub
telefonicznie: (42) 684-93-91)

25

19:30 NIGHTSKATING
ŁÓDŹ – NOCNY
PRZEJAZD
ROLKARZY ULICAMI
MIASTA
(trasa i szczegóły na stronie
wydarzenia na Facebook’u)

1

ROZPOCZĘCIE
FOTOFESTIWALU –
MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU
FOTOGRAFII
W ŁODZI
(wydarzenie trwa do 11.06.)

WSPÓŁPRACA

22:00 DARK SIDE OF
THE 80’S VOL. III –
IMPREZA Z MUZYKĄ
ALTERNATYWNĄ
LAT 80.
DOM
ul. Piotrkowska 138/140

13

DZIEŃ TEATRU
PUBLICZNEGO –
AKCJA „BILET DO
TEATRU ZA 500
GROSZY”

(więcej informacji na stronie
www.dzienteatrupublicznego.
pl)

Fabryka Sztuki
ul. Tymienieckiego 3

Wojewódzka Biblioteka
Publiczna
ul. Gdańska 100/102

15

11

17:17 POSZUKIWANIA.
OTWARTA
PRACOWNIA
RYSUNKU
I MALARSTWA
DLA DOROSŁYCH

26

WEEKEND Z
MILLENNIUM DOCS
AGAINST GRAVITY
2017
Kino Charlie
ul. Piotrkowska 203/205
(festiwal trwa do 28.05.;
wstęp: 10/12 zł)

2

20:00 KONCERT
KENNY KENNY OH
OH / MESSED UP
Koniec Końców
ul. Rewolucji 1905 r. 48
(wstęp: 10 zł)

20

NOC MUZEÓW

12:00 SPACER
ZIELONEJ ŁODZI –
PARK PRZY KONNEJ
(zbiórka na przystanku MPK
tramwaju 15A – Pabianicka/
Długa)

14

11:00 I FESTIWAL
KINA PRZEDWOJENNEGO URANIA:
SPACER ŚLADAMI
POCZĄTKÓW KINA
W ŁODZI

(zbiórka przy Kościele
Podwyższenia Świętego
Krzyża, ul. Sienkiewicza 38)

21

10:00–21:00 35.
ŁÓDZKI PORT GIER
Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18

27

19:00 LET’S
DANCE: ON TOUR –
PREZENTACJA
TRZECH
PERFORMANSÓW

ms2
ul. Ogrodowa 19, hall główny
(liczba miejsc ograniczona)

3

20:00 SONGWRITER
ŁÓDŹ FESTIWAL –
KONCERT
MEEK OH WHY?

ul. Piotrkowska/ul. 6 Sierpnia
(pod zegarem)

28

15:00 SPEKTAKL DLA
BEZROBOTNYCH
– „ARCYDZIEŁO NA
ŚMIETNIKU”
Teatr Powszechny
ul. Legionów 21

4

20:00 JAM SESSION
New York Klub Muzyczny
ul. Piotrkowska 62

20
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kaprawym okiem zgreda

Radosna improwizacja
na ponury temat
Czemu w poszukiwaniu zdrajców ograniczać się do ojców i dziadów? A pradziadowie,
prapradziadowie i cała reszta pra-? Przecież historia Polski to niekończąca się okazja do zdrady.
Co z linią żeńską? Toż z babki, siostry, ciotki czy stryjenki też całkiem dobra zdrajczyni mógła być.

N

iedawno obiecałem sobie, że dowodem istnienia. Dopiero gdy
będę wyzłośliwiał się tylko na zobaczyłem Go w TVP Historia,
łódzkim podwórku. Paniska – ci, uwierzyłem. Mój Prezydent! On
co okupują wyższe szczeble nie- co prawda gdzieś powiedział, że
kompetencji – przestali być zabaw- nie jest mój, bo na niego nie głosoni i stali się nudni. A może nadal wałem, ale na pewno się pomylił.
są śmieszni? Może wciąż zanurzo- „Prezydent Wszystkich Polaków”
ny w oparach absurdu przestaję nie mógł tak pomyśleć. Grunt, że
to dostrzegać? Tak czy siak, trzeba istnieje, spełnia obietnice i jednosię zdystansować do, jak mawiał czy rodaków. Słucham z wypieKazimierz Rudzki, coraz bardziej kami na niewyparzonej gębie.
otaczającej rzeczywistości. Nieste- A On mówi: Miejmy świadomość
ty, obietnicy nie spełnię. Winien tego, że dzieci i wnuki zdrajców RzePrezydent, który mnie zaskoczył, czypospolitej, którzy tutaj walczyli
przeraził, a po krótkim namyśle o utrzymanie sowieckiej dominacji
(moim), rozbawił do łez. Zaskoczył nad Polską, zajmują wiele eksponomnie, bo myślałem, że Go nie ma. wanych stanowisk. Oni nigdy nie
Nie chodzi mi o to, że wyjechał na będą chcieli się zgodzić, by prawda
narty albo do Torunia. Myślałem, o wyczynach ich ojców, dziadków
że Prezydenta wcale nie ma. Ni- i pradziadków zdominowała polską
gdzie. Od dawna nie słychać, żeby narrację historyczną. Będą zawsze
coś podpisał. Może nie ma czego. przeciwko temu walczyli. I w tym
Informacje, że rozdał wiaderko znaczeniu tej jedności nie będzieorderów i napisał dwa listy nie są my mieli nigdy.

Majówka Łódzkiego
Szlaku Kobiet i Miasta Ł
N
iedawno urodziny miała dr
Alina Margolis-Edelman.
Poza tym jest maj, a w maju urządza się majówki. Kolektyw Kobiety znad Łódki wraz z Miastem
Ł zapraszają zatem na majówkę
z dwiema paniami Margolis: matką, dr Anną, i córką doktor Aliną,
i jednocześnie Alą z elementarza.
Przy okazji połączymy nasz „wypad” z poszerzeniem Łódzkiego
Szlaku Kobiet o ścieżkę rowerową do Łagiewnik.
Majówka odbędzie się w sobotę
20 maja o godz. 11 w Ośrodku Edu-

kacji Ekologicznej przy ul. Wycieczkowej 107. Można tam dojechać autobusem 51 z dworca
Łódź Fabryczna lub placu Dąbrowskiego, albo z krańcówki
linii nr 3 tramwajowej (Warszawska/Wycieczkowa). Rowerzystki
i rowerzyści spotkają się o godzinie 10.00 na placu Wolności, skąd
wyruszą w stronę Łagiewnik i dołączą do reszty. W programie prezentacja dotycząca bohaterek wydarzenia, spacer do Sanatorium,
w którym pracowała dr Anna
Margolis, i mała przekąska. Chęt-

Osłupiałem! Ani chybi Prezy- kończąca się okazja do zdrady. Co
dent spotkał się przed programem z linią żeńską? Toż z babki, sioz Ekscelencją Głódziem. Ale to by stry, ciotki czy stryjenki też całprzecież miał filipiński niedowład kiem dobra zdrajczyni mógła być.
goleni prawej. A wygląda dziarsko.
Tropienie czarownic po tej stroMoże rozmawiał z ministrem Ma- nie osi czasu to pikuś. IPN da radę.
cierewiczem, gdy ten miał atak? Ale z przyszłością nie ma żartów.
Nie, oni piszą do siebie listy.
Trzeba zatrudnić wróżkę. Tych
Bardzo mnie Prezydent
przeraził. Chce obalić Rząd?!
Tropienie czarownic po tej
Przecież, jak tam poszperać
stronie osi czasu to pikuś. IPN
w życiorysach… Zgroza!
da
radę. Ale z przyszłością nie
Zawsze w tak dramatyczma żartów. Trzeba zatrudnić
nych chwilach ratuje mnie
wróżkę.
wyobraźnia. Tym razem też
pośpieszyła z pomocą. Podsunęła mi taki obrazek: Chwytamy potomków zdrajców, którzy dziświatłą myśl Prezydenta i kon- siaj zajmują ważne stanowiska
tynuujemy ledwie raczkujące i walczą z obowiązującą prawdą,
dzieło. Czemu w poszukiwaniu wyłowimy bez trudu. Ale wielu
zdrajców ograniczać się do ojców potencjalnych wrogów prawdy
i dziadów? A pradziadowie, pra- zajmuje na razie stanowisko przy
pradziadowie i cała reszta pra- matczynym cycku. Kto wie, kim
? Przecież historia Polski to nie- będą. Najtrudniejsze jednak przed

nami. Oto zdrajca lubieżnie spogląda na zdrajczynię i… Właśnie –
ilość niewiadomych dramatycznie rośnie. A gdy ochronę prawdy
rozszerzyć na jeszcze kilka pokoleń chwilowo nienarodzonych?
Absurd? Raczej radosna improwizacja na ponury temat.
Trzy dni po wizycie w TVP
Prezydent oznajmił, że chce,
aby w przyszłym roku odbyło się referendum w sprawie
zmiany konstytucji. Dodał, że
wierzy, iż to przedsięwzięcie
uda się przeprowadzić ponad
podziałami.
Uda się. Na bank. Jeśli z taką
konsekwencją buduje się jedność
narodową, to musi się udać.

szlak
KOBIET
ni będą mogli wybrać się na edukacyjny spacer po lesie. Udział we
wszystkich tych aktywnościach
jest bezpłatny.
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