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Coś wisi
w powietrzu

Fot. Zbigniew Polędwica
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Kolorowa
Tolerancja –
po raz szesnasty
Zaangażowane jest całe miasto – władze, przewodnicy łódzcy, instytucje kultury i szkoły. Pod hasłem
KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ przejdziemy przez miasto, świętując pierwszy dzień
wiosny.
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Dziadek
w szponach
służby zdrowia
Dziadek podziękował za poradę i wyszedł. Najwyżej kupię sobie suplement diety na
chrapanie dla kotów. – pomyślał. Jednocześnie zrozumiał,
że uciekł z polowania na naiwnych, bo Nowe Zaburzenie jest stare jak świat i każdy
jest zaburzony, nawet dziadkowy Kocur.
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Cudze chwalicie

Łódź się dusi, tak jak dusiła się za sprawą dymiących kominów fabryk,
jednak o zakazie palenia w piecach nikt nie mówi. Politycy, których nikt
nie mobilizuje do działań, nie planują dopłacać z miejskiego budżetu do
wymiany pieców. Mieszkańcy zainteresowani rezygnacją z węgla mogą
szukać sojusznika jedynie w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska.
Kraków niedawno wyprzedził
Łódź, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, ale ścigamy się z nim także w innej, niechlubnej kategorii.
Chodzi o liczbę dni w roku, kiedy
lepiej nie wychodzić z domu i nie
otwierać okna, ponieważ powietrze nie spełnia norm czystości.
Według raportu NIK w 2013 roku
było ich u nas 138, zaledwie o 20
mniej niż w stolicy Małopolski,
która bije rekordy na tym polu. Lepiej niż w Łodzi jest nawet na Śląsku, tradycyjnie kojarzonym ze
zdewastowanym środowiskiem.
W okolicy krakowskiego Rynku
Głównego zawieszono kilka tygo-

dni temu tablicę upamiętniającą
ofiary smogu. Można na niej przeczytać, że w ciągu ostatnich piętnastu lat brudne powietrze przyczyniło się do śmierci 6 tysięcy
krakowian. To jedna z wielu akcji miejskich aktywistów i aktywistek. Dzięki ich staraniom temat
smogu nie schodzi z ust mieszkańców oraz polityków, a widok człowieka z maseczką na twarzy już
nikogo nie dziwi. W styczniu sejmik województwa małopolskiego przyjął uchwałę antysmogową, wprowadzającą od września
2019 roku zakaz palenia węglem
i drewnem w Krakowie. To odważ-

na decyzja, bo o ile węgiel raczej
powszechnie kojarzy się z zanieczyszczeniami, to drewno miało
swoich obrońców. Nie wszyscy
chcieli przyjąć do wiadomości, że
modne i popularne wśród klasy
średniej kominki również szkodzą. Presja społeczna była jednak
tak silna, że żaden z radnych nie
zagłosował przeciw uchwale.

Spacer po Łodzi zdrowiu
zaszkodzi
W Łodzi sprawa zanieczyszczonego powietrza wciąż nie przyciąga uwagi mieszkańców. – Wie-

Ewa
KamińskaBużałek
lu ludziom się wydaje, że skoro
upadł łódzki przemysł i nie widać
już dymiących kominów fabrycznych, problem zniknął. – mówi jeden z lokalnych działaczy ruchu
ekologicznego. – To także kwestia
skali. Łatwiej zbagatelizować jeden
kopcący domowy piec niż górujący
nad miastem komin, ale jeśli takich
pieców są tysiące, sytuacja staje się
dramatyczna.
dokończenie na stronie 3

Najważniejsze jest to, że
ARUZ i łódzka metoda DLL
pozwalają na badanie reakcji chemicznych bez konieczności przeprowadzania ich
w rzeczywistych reaktorach,
a takie badania bywają długotrwałe, drogie, niebezpieczne,
promieniotwórcze czy toksyczne. Dzięki ARUZ-owi powstaną nowe leki, kosmetyki,
środki gaśnicze, skomplikowane sieci cyfrowe, układy
komunikacyjne i kto wie, co
jeszcze.
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Lunapark
Wkrótce otrzymałem pomoc
techniczną ze Zjednoczonych
Przedsiębiorstw Rozrywkowych i praca ruszyła wartko.
Uważałem, że same urządzenia to mało – musi być możliwość kupienia czegoś do jedzenia i oczywiście trzeba
zbudować toalety.
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wstępniak

Byle do wiosny
P

atrzę na Łódź i widzę jakąś czarną chmurę nad miastem. I nie
jest to smog, o którym pisze Ewa
Kamińska-Bużałek, ale jakaś zła
energia, którą przyniosła „dobra
zmiana”. Zresztą już poprzednie
rządy na to pracowały. Mam wrażenie zmarnowanego czasu. Tyle wysiłku, a bida z nędzą. Codziennie mi
jakoś smutniej, kiedy rozglądam się
wokół. Już wiem, że ludzie staną się
biedniejsi, bo od większości umów
zleceń i części umów o dzieło zapłacą pełne składki ZUS. No niby odłożą na emeryturę, ale przy takich
obciążeniach i tak mizernych pensyjkach może się okazać, że ciężko
im będzie do tej emerytury dożyć.
Bo choroby cywilizacyjne związane ze stresem i depresją zbiorą swoje żniwo. Słyszę o rodzicach, którzy
proszą pracodawcę o wynagrodzenie „pod stołem”, bo cienko przędą i już na pierwsze dziecko by się
500 zł przydało. I patrzę na organi-

zacje pozarządowe – te, które nie
mają w swoich nazwach przymiotnika „katolicki” – już pewnie nie
sięgną po ministerialne dotacje, co
pokazują niedawno rozstrzygnięte konkursy. Wczoraj usłyszałam,
że w Łodzi częściej niż w innych
miastach biją obcokrajowców. Bardzo wiele takich zgłoszeń z naszego
miasta trafiło na infolinię dla przybyszów z innych krajów, którzy znaleźli się w takich właśnie sytuacjach.
O rewitalizację też się kłócimy. I to
kto? Społecznicy? Zamiast współpracować, szukać rozwiązań, no bo
kto je znajdzie jak nie my? A jak zapytać mieszkańców, to oni nic nie
wiedzą o rewitalizacji, ale myślą,
że lepiej to raczej nie będzie. I jak
żyć, Drodzy Czytelnicy? Jak szukać sensu w tym bałaganie, gdzie
biedni biednieją, smutni smutnieją
i nie widać światełka w tunelu. Napiszemy o tym wszystkim oczywiście. Ale nie tak miało być. Mieliśmy

Aleksandra
Dulas
się chwalić naszą Łodzią, że wbrew
wszystkiemu płynie w górę rzeki
i budzić patriotyzm lokalny. Ale jak
to robić, kiedy ogólne tendencje
raczej w dół. Może to tylko przedwiośnie tak nastraja, a kiedy sikorki zaczną piłować i kosy gwizdać
wszystko będzie lepsze. Może tak.
W każdym razie ten numer naszej
gazety, wbrew wstępniakowi, jest
raczej pogodny. Dużo w nim o sukcesach łodzian, o ciekawych projektach i dobrych historiach z przeszłości. Zachęcam do czytania. I życzę
Państwu dobrego humoru i optymizmu. Byle do wiosny.

Aleksandra Dulas – socjolożka,
członkini Łódzkiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego. Redaktorka
naczelna gazety.
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Wesprzyj nas. Piszemy o Łodzi!
Miasto Ł jest gazetą społeczną wydawaną dzięki dotacjom, darowiznom i pracy wolontariuszy.
Nasi dziennikarze są łódzkimi działaczami społecznymi, zaangażowanymi w pracę na rzecz
naszego miasta. Jesteśmy gazetą niezależną, nie popierającą żadnych ugrupowań politycznych.
Aby Miasto Ł mogło być nadal wydawane, potrzebujemy pieniędzy.
Każda złotówka to większa szansa na kolejny numer. Przekaż darowiznę.
Nr konta 70 1160 2202 0000 0002 4715 9618, Bank Millenium
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dokończenie ze strony 1

Ten dramat wyziera ze staty- małe i niezwykle niebezpieczne.
styk dotyczących zdrowia miesz- Gdy średnia dobowa stężenia tego
kańców zatrutych miast. Smog pyłu przekroczy 100 mikrograto niewidzialny zabójca. Spacery mów na metr sześcienny, w Czena powietrzu – zwanym niesłusz- chach ogłasza się alarm smogowy.
nie świeżym – mogą skutkować We Francji ten poziom wynosi 80,
m.in. chorobami układu oddecho- a np. w Belgii – 70. Gdyby w Polsce
wego (alergie, astma), problema- przyjąć normę taką jak dla Franmi z układem krążenia (choroby cji, alarm w Łodzi byłby podnoserca, nadciśnienie, miażdżyca, szony ponad 30 razy w roku. Nic
zawały), kłopotami z koncentra- takiego jednak się nie dzieje. Łocją i pamięcią, depresją, znacznie dzianie i łodzianki żyją w błogiej
zwiększonym ryzykiem chorób nieświadomości zagrożeń, ponienowotworowych, utrudnioną re- waż minister środowiska za pokonwalescencją po mniej groź- ziom alarmowy przyjął 300 minych chorobach zakaźnych.
krogramów na metr sześcienny.
O tym, jak ogromny
wpływ na zdrowie ma smog,
Do wyobraźni przemawia
świadczą przykłady z innych
także historia z Londynu,
europejskich miast, gdzie
gdzie w grudniu 1952 roku
przed laty również strach
z powodu mgły gwałtownie
było oddychać. W Dublinie
obniżyła się temperatura,
i okolicy po wprowadzeniu
co skłoniło mieszkańców
pod koniec lat 80. ubiegłedo intensywnego palenia
go wieku zakazu detalicznej
w piecach – powstały smog
sprzedaży węgla wskaźniki
zabił
w ciągu pięciu dni około
zachorowań na raka płuc
oraz choroby układy odde- 4 tysięcy osób, a w mieście
chowego wyraźnie spadły – zabrakło trumien.
w niektórych regionach
o połowę. Do wyobraźni prze- Ucieczka przed smogiem
mawia także historia z Londynu,
gdzie w grudniu 1952 roku z powo- Migracje ludności związane z zadu mgły gwałtownie obniżyła się nieczyszczeniem środowiska kotemperatura, co skłoniło miesz- jarzą się raczej z nękaną suszami
kańców do intensywnego pale- Afryką niż z dbającą o ekologię
nia w piecach – powstały smog Unią Europejską. Niesłusznie.
zabił w ciągu pięciu dni około 4 W Krakowie coraz więcej osób
tysięcy osób, a w mieście zabra- myśli o wyprowadzce, a niektókło trumien. W ciągu kilku ko- rzy już zdecydowali się na taki
lejnych tygodni liczba śmiertel- krok. – My też chętnie wynieślibynych ofiar potroiła się. Przyczyną śmy się na obrzeża miasta, chociaż
śmierci była ostra niewydolność nie łudzimy się, że mielibyśmy tam
oddechowa. W następstwie tych krystalicznie czyste powietrze. Tej
wydarzeń przyjęto ustawę o czy- zimy byliśmy w górach i ze szczytu
stym powietrzu, która pomogła w okolicach Lanckorony mieliśmy
znacznie polepszyć warunki ży- widok na światła Krakowa i rozlecia w brytyjskich miastach.
wający się wszędzie smog. Nie unikPróg stężenia pyłów i zanie- niemy całkowicie zanieczyszczeń,
czyszczeń, poniżej którego nie bo to wymagałoby długotrwałych
występują żadne negatywne działań o szerszym zasięgu, przyskutki zdrowotne, nie istnieje. najmniej ogólnopolskim, ale zmiaUstala się jednak normy, których na otoczenia i choć odrobinę czystprzekroczenie powinno skłaniać sze powietrze będą dla nas ważne.
władze do podjęcia szybkich dzia- Tutaj wciąż borykam się z kaszlem
łań. Na przykład Światowa Orga- i bolącymi zatokami. – opowiada
nizacji Zdrowia określa dobową Kamil Czepiel, mieszkający od kilnormę dla pyłu PM2,5, którego ku lat w Krakowie i zajmujący się
niewielkie cząstki są w stanie edukacją ekologiczną.
przeniknąć przez pęcherzyki płuRosnąca świadomość może wycne do krwiobiegu i siać w orga- gonić mieszkańców także z Łodzi
nizmie prawdziwe spustoszenie. przystępującej do rewitalizacji
Ta norma w styczniu tego roku centrum. Wciąż w wielu budynbyła w Łodzi przekraczana co- kach pali się tutaj w piecach wędziennie.
glem, często kiepskiej jakości.
Wprowadza się także po- Paliwem bywają także śmieci,
wszechnie normy krajowe, co co jest zabronione, ale kontrole
w Polsce potraktowano jako Straży Miejskiej wydają się mało
doskonały sposób na uśpienie efektywne. Wymowny przykład
czujności obywateli i obywate- stanowi ulica Piotrkowska. Na
lek. Dobrym przykładem jest ulicy elegancki granit, a mieszpoziom stężenia trującego pyłu kańcy niektórych zabytkowych
PM10. Jego cząstki są odpowied- kamienic wciąż muszą rozpalać
nio większe, jednak wciąż bardzo codziennie piec, aby się ogrzać. Na

reprezentacyjnym trakcie miasta
w sezonie grzewczym sklepy spożywcze kuszą klientów promocją
na brykiet. Podobno Dalkia, monopolista dostarczający w Łodzi
ciepło z sieci, nie była zainteresowana rozwiązaniem problemu.
A władze miasta nie mają wpływu na jej decyzje, ponieważ jest
to prywatna spółka. To rodzi pytanie o sens i skutki prywatyzacji łódzkiej elektrociepłowni, której dokonało ponad dekadę temu
ministerstwo skarbu.
Dalkia dostarcza ciepło do
niespełna 60% odbiorców w Ło-

środowiska oraz z Unii Europejskiej. Wygospodarowała też pulę
pieniędzy w miejskim budżecie.
Tym, którzy zgłosili się najwcześniej, Kraków sfinansuje wymianę w stu procentach. Z roku na
rok poziom dofinansowania będzie spadał. Zasada „kto pierwszy, ten lepszy” działa na mieszkańców mobilizująco.
Łódź się dusi, tak jak dusiła się
za sprawą dymiących kominów
fabryk, jednak o zakazie palenia
w piecach nikt nie mówi. Politycy, których nikt nie mobilizuje
do działań, nie planują dopłacać

ceptą może być przede wszystkim
sprawniejsze, a przez to atrakcyjniejsze MPK, które przekona do
siebie jak najwięcej mieszkańców.
Wtedy mniej chętnie będą oni korzystać z samochodów.
Niestety, po wielu miesiącach
remontu trasy W–Z i ogromie wyrzeczeń, które miały przynieść pasażerom autobusów i tramwajów radykalną zmianę na lepsze,
okazało się, że wbrew obietnicom
znów nic nie działa tak jak trzeba.
Ratowanie katastrofalnego wizerunku MPK nie będzie zatem
łatwym zadaniem. Jeśli jednak

z miejskiego budżetu do wymiany pieców. Mieszkańcy zainteresowani rezygnacją z węgla mogą
szukać sojusznika jedynie w wojewódzkim funduszu ochrony
środowiska. Oferowane im warunki finansowe nie umywają
się do krakowskich.
Nadzieją jest powołana niedawno nieformalna inicjatywa
Łódzki Alarm Smogowy, na razie
obecna w Internecie. Jak mówi
Tomasz Orzechowski, grupa planuje informować o problemie
oraz dopingować sejmik wojewódzki i marszałka do zajęcia
się sprawą.

Łódź poważnie myśli o rewitalizacji, musi się tego podjąć. Świadomi mieszkańcy zajrzą w końcu
do wyników pomiarów i odkryją,
że w godzinach szczytu stężenie
tlenków azotu w okolicy centrum
miasta wynosi czasem ponad 600
mikrogramów na metr sześcienny.
W Madrycie alarm smogowy jest
ogłaszany przy trzykrotnie niższych wartościach – wprowadza
się wówczas m.in. zakaz parkowania w centrum, aby samochody
przestały tam wjeżdżać. To daje do
myślenia – przecież płuca mamy
takie same jak Hiszpanie. Może
więc lepiej uciekać z miasta?
Nonszalanckie podejście do fatalnego stanu powietrza to zabójczo zły pomysł.

Fot. ZBigniew Polędwica

dzi. Spółka oszacowała, że mniej
niż jedna piąta łodzian ogrzewa
się gazem. Pozostali korzystają
z małych kotłowni oraz z pieców.
W roku 2014 w instalację centralnego ogrzewania było wyposażonych mniej niż 40% mieszkań
komunalnych. Ten odsetek powoli rośnie, dzięki remontom
w ramach programu „Mia100
kamienic”. Wciąż jednak, w XXI
wieku rzesza łodzian i łodzianek
jest zmuszona do zakupu i dźwigania węgla. To taniej niż ogrzewać się gazem lub prądem, ale
jeśli uwzględnimy w rachunku
utratę zdrowia oraz czas poświęcony na palenie w piecu, sprawa
kosztów przestanie być oczywista.
Kraków, gdzie za trzy lata zacznie obowiązywać zakaz palenia węglem oraz drewnem, nie
szczędzi środków na program
wymiany pieców, zdając sobie
sprawę, że dla indywidualnego odbiorcy koszt może być nie
do udźwignięcia. Stolica Małopolski znaczną część środków
na wielką operację wymiany
pieców czerpie ze źródeł zewnętrznych – z wojewódzkiego
i krajowego funduszu ochrony

Nie tylko piece
W dyskusji o smogu dominuje
zwykle temat pieców, choć za zanieczyszczenia powietrza odpowiada w znacznym stopniu transport. W przypadku pyłów PM10
ruch drogowy odpowiedzialny
jest w Łodzi za blisko jedną piątą
zanieczyszczeń. Samochody emitują także ponad 25% zanieczyszczeń tlenkami azotu. Tutaj sprawa wydaje się prostsza i oswojona,
bo od dawna dyskutowana – re-

Ewa Kamińska-Bużałek –
wiceprezeska Ośrodka Działań
Ekologicznych „Źródła”.
W pracy zajmuje się projektami
z zakresu edukacji na rzecz
zrównoważonego rozwoju.
Po godzinach współtworzy
m.in. Łódzki Szlak Kobiet.
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Kolorowa Tolerancja – po raz szesnasty

Kocham, lubię, szanuję
Pod hasłem KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ przejdziemy przez miasto, świętując pierwszy dzień
wiosny. Chcemy pokazać, że Łódź pamięta o swoich wielokulturowych korzeniach i że wspólnie
wspieramy ideę szacunku i akceptacji drugiego człowieka.
Sześć lat temu, w Łodzi w ramach w reakcji na liczne szpecące ulistarań o tytuł Europejskiej Stoli- ce i mury swastyki oraz gwiazdy
cy Kultury, ustanowiony został Dawida na szubienicy, których
turystyczny rekord Polski. Pięć- mieszkańcy zdawali się nie zadziesiąt wycieczek prowadzonych uważać. Co roku, 21 marca, w Mięprzez pięćdziesięciu przewodni- dzynarodowy Dzień Walki z Raków przeszło przez miasto, odwie- sizmem i Nietolerancją, łodzianie
dzając najciekawsze miejsca: in- wychodzą na ulice, by zamalowystytucje kultury, kościoły, muzea. wać rasistowskie graffiti. Hasło
Niektórzy z Was pewnie do dziś „Ulice hańby – Czy wy tego nie wipamiętają zdjęcie z lotu ptaka, na dzicie?” umieszczone na ulotkach
którym widnieje napis ŁESK, uło- w 2007 r. miało skłonić do dziażony przez uczestników wycie- łania, pokazać bierność łodzian
czek na Starym Rynku.
w zderzeniu z mową nienawiści.
Nie zostaliśmy Europejską StoDziś, dziewięć lat później,
licą Kultury. Ale przecież my, ło- w programie Kolorowej Toledzianie, i tak wiemy, że Łódź jest rancji nadal znajduje się zamamiejscem inspirującym i zdecy- lowywanie obraźliwych napisów.
dowanie wartym poznawania. Jest ich zdecydowanie mniej, niż
W tym roku, w ramach Kolorowej kiedyś. Ale czy oznacza to, że nie
Tolerancji, pobijemy turystycz- warto już przypominać o potrzeny rekord po raz drugi. Zaangażowane jest całe mia- Wydaje mi się, że dziś tym
bardziej trzeba mówić
sto – władze, przewodnicy
łódzcy, instytucje kultury
o tolerancji. Fala nienawiści
i szkoły. Pod hasłem KO- z murów przeniosła się
CHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ
do Internetu, co niestety
przejdziemy przez miasto,
znacznie powiększa jej zasięg.
świętując pierwszy dzień
wiosny. Chcemy pokazać, że Łódź bie dialogu i akceptacji? Wydaje
pamięta o swoich wielokulturo- mi się, że dziś tym bardziej trzewych korzeniach i że wspólnie ba mówić o tolerancji. Fala niewspieramy ideę szacunku i ak- nawiści z murów przeniosła się
ceptacji drugiego człowieka.
do Internetu, co niestety znaczKolorowa Tolerancja, to łódz- nie powiększa jej zasięg. Dlateka akcja z długą tradycją. Zapo- go pod hasłem: KOCHAM, LUBIĘ,
czątkowana została w 2000 roku, SZANUJĘ, chcemy zaangażować

Eliza
Gaust

mieszkańców Łodzi – młodzież
i dorosłych – by w atmosferze
sympatii i wzajemnego szacunku wspólnie powitać wiosnę.
Turystyczny rekord, to tylko
część akcji Kolorowa Tolerancja. Odbędą się też warsztaty
dla młodzieży „Co nas łączy, co
nas dzieli?”, prowadzone przez
Alę Elczewską – córkę ocalałej z łódzkiego getta, Haliny Elczewskiej. Z Alą Elczewską będzie można porozmawiać także
podczas spotkania „Gdybyś to Ty
był uchodźcą…”. Opowie o swoich
doświadczeniach z perspektywy
psychologa, od 20 lat pracującego
z uchodźcami w Danii. Propozycją dla nauczycieli będą warsztaty
„Stop przemocy w szkole”, zorganizowane przez EduKABE – Fundację Kreatywnych Rozwiązań.
Zapraszamy do udziału we
wszystkich wydarzeniach. Więcej informacji i szczegółowy
program Kolorowej Tolerancji dostępny jest na stronie:
www.centrumdialogu.com.

Eliza Gaust – kulturoznawczyni.
Koordynatorka projektów
kulturalnych w Centrum
Dialogu im. Marka Edelmana.
Organizatorka łódzkiej Żywej
Biblioteki. Pomysłodawczyni
projektu OPOWIEDZ SIĘ.

Dziadek w szponach służby zdrowia
Profesor Doktor Habilitowany
Nauk Medycznych przyjął Dziadka w swoim profesorskim gabinecie Poradni Zaburzeń Nowych
miejscowego Uniwersytetu Medycznego. Zaburzeniami Nowymi zajmuje się nowa specjalność,
dynamicznie wkraczająca na rynek usług medycznych. Profesor
przyjął Dziadka w ramach ubezpieczania zdrowotnego. Skierowanie wystawił – również w ramach NFZ – inny specjalista.
Wizyta miała charakter diagnostyki wstępnej, kwalifikującej do
diagnostyki szczegółowej, której
z góry wiadomym celem było
rozpoznanie Schorzenia Nowe-

go, uzasadniające konieczność
rozpoczęcia odpowiedniej terapii.
W wyniku wywiadu wstępnego
Profesor zakwalifikował Dziadka
do diagnostyki szczegółowej. Poinformował, że kosztuje ona prawie 400 zł i że można ją rozpocząć już na drugi dzień, a zaraz
potem wdrożyć odpowiednią terapię. Zaraz, zaraz! Czy to jest na
NFZ? – żachnął się Dziadek. Na
bezpłatne badanie może się pan zapisać w rejestracji, a czas oczekiwania wynosi 8 miesięcy. – wyjaśnił
Profesor.
Dziadek podziękował za poradę i wyszedł. Najwyżej kupię sobie suplement diety na chrapanie

dla kotów. – pomyślał. Jednocześnie zrozumiał, że uciekł z polowania na naiwnych, bo Nowe
Zaburzenie jest stare jak świat
i każdy jest zaburzony, nawet
dziadkowy Kocur.
A ja uważam, że to jest przestępstwo – naciąganie wystraszo-

nych rozpoznaniem pacjentów, by
płacili za usługi medyczne świadczone w publicznym podmiocie
opieki zdrowotnej w godzinach
jego urzędowania tak, jakby były
prywatne.
Czy na pokładzie naszej Łodzi
jest prokurator?

W wyniku wywiadu wstępnego Profesor
zakwalifikował Dziadka do diagnostyki szczegółowej.
Poinformował, że kosztuje ona prawie 400 zł i że
można ją rozpocząć już na drugi dzień, a zaraz potem
wdrożyć odpowiednią terapię. Zaraz, zaraz! Czy to
jest na NFZ? – żachnął się Dziadek. Na bezpłatne
badanie może się pan zapisać w rejestracji, a czas
oczekiwania wynosi 8 miesięcy. – wyjaśnił Profesor.

Wojciech
Nyklewicz
PS
Szczegółowe informacje w redakcji MŁ.

Wojciech Nyklewicz – absolwent
Akademii Medycznej w Lublinie
i Collegium Psychotherapeuticum,
nauczyciel, animator współpracy
polsko-czesko-słowackiej
w ochronie zdrowia i tłumacz.
Sekretarz redakcji, korektor.
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Pani Teresa kontra
grodzone osiedla
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Iza
Desperak

A potem wokół tej pierwszej ławki zaczął powstawać płot. Wspólnota ogrodziła mizerny trawniczek, piaskownicę oraz kawałki asfaltowych alejek. Także tych, którymi poruszali się ludzie niebędący członkami owej „wspólnoty”. Na ławeczce nadal nikt nie siada i nadal jej uniesione siedzenie zamyka kłódka.
Grodzone osiedla to za dużo powiedziane. Tekst będzie o ogrodzonych wspólnotach mieszkaniowych. I nie tylko o pani Teresie,
ale i o pani Izie, a dotyczy jeszcze
paru innych pań i panów.
Zaczęło się od ławek. Ławek na
osiedlach nie ma. Za komuny podobno kradli na opał. Na pewno
parę owych znikniętych „za komuny” ławek widziałam w pobliskich ogródkach działkowych. Potem nastąpił powrót ławek. Ławka
pod blokiem na Obornickiej, postawiona tam na wniosek mieszkańców, zaskakiwała oryginalną
konstrukcją: była to jedna z pierwszych, jeśli nie pierwsza, ławka
składana, opatrzona kłódką, na
której usiąść można było tylko
wtedy, gdy było się w posiadaniu
kluczyka od tej kłódki. Nie wiem,
czy kluczyków mieszkańcom nie
dostarczyli, czy mieszkańcy je pogubili, czy może wcale nie chcieli
na ławce siedzieć. Wystarczało
im, że inni nie mogą – w każdym
razie przez te wszystkie lata, gdy
kilka razy dziennie przechodziłam obok, nigdy nie widziałam,
by ktoś na ławce siedział.
Później patent przeniósł się na
cmentarze, tam też zamontowano
takie sprytne ławki, by nikt niepowołany nie usiadł, broń Boże.
A potem wokół tej pierwszej
ławki zaczął powstawać płot.
Wspólnota ogrodziła mizerny
trawniczek, piaskownicę oraz
kawałki asfaltowych alejek. Także tych, którymi poruszali się ludzie niebędący członkami owej
„wspólnoty”. Na ławeczce nadal
nikt nie siada i nadal jej uniesione siedzenie zamyka kłódka.
Tuż obok, grodząc swój teren,
wspólnota ogrodziła przy okazji
plac zabaw, na który kiedyś przychodziłam z dzieckiem. Co tam, są
inne place zabaw. Kolejna wspólnota zrobiła bramkę tam, gdzie
miałam dogodny skrót do autobusu. Gdy lecę zdyszana do pracy, wciąż zapominam, że prosto
się nie da. Wpadam na zamkniętą furtkę i dopiero przypominam

sobie, że trzeba nadłożyć drogi ruchową w placówce odległej od nią Teresę, która ma lat 80, kiji poczekać na następny autobus. miejsca zamieszkania, ale mają- ki do nordic walking oraz siatkę
Inna wspólnota też chciała ogro- cej dość elastyczne terminy (i pro- z zakupami. Pani Teresa dziękudzić swój nędzny kawałek traw- mocję cenową). Pani Iza ma lat 50, je, nie, nie usiądzie, bo by potem
niczka, ale ktoś zwrócił uwagę, że jednak miewa problemy ze spraw- nie wstała, strasznie ją kręgosłup
w przypadku wypadku nie dotrze nym poruszaniem się. Miejsce, do ostatnio boli. Obie panie wysiadado jej mieszkańców karetka czy którego zmierza, wypróbowała po ją. Pani Teresa ciągnie do przodu,
straż pożarna. Odpuścili na razie. wypadku, który trochę skompli- pani Iza do tyłu, do znanego, obJakiś czas temu próbowaliśmy kował jej życie. Zdrowa dojedzie czajonego skrótu między szkołą
z mieszkańcami osiedla: członka- tam rowerem, mniej zdrowa ma a wieżowcem. I niestety znajdumi wspólnot, najemcami lokali jeden autobus spod domu, drugi ją płot, który zbudowała wspólkomunalnych oraz prywatnych spod miejsca pracy i zna skrót po- nota mieszkaniowa, skutecznie
reaktywować lokalną fontannę. zwalający przeskoczyć od przy- uniemożliwiający skorzystanie ze
W pewnym wydziale UMŁ pora- stanku MPK do placówki w parę skrótu. Pani Iza przeprasza, oferudzono nam, by dwie wspólno- minut. Nie wiem, czy zauważyli- je, że poniesie siatkę pani Teresy,
ty się dogadały, teren dla siebie ście, że placówki służby zdrowia, bo jej z tymi kijkami i siatką niewyłączyły z zasobu komunalne- oferujące rehabilitację osobom
go i razem „se” fontannę przeję- mającym problemy z tak zwały. Słowo „wspólnota” odnosi się nym narządem ruchu, nie znajdziś do czegoś, co jest wspólnoty dują się w pobliżu przystanków
zaprzeczeniem, a prawo zachęca MPK. Niektóre z nich są nawet
owe twory do prywatyzowania dość daleko od jakichkolwiek linii
przestrzeni wspólnej dla potrzeb publicznego transportu. Pani Iza
wąsko zdefiniowanej grupy miesz- jedzie więc tym autobusem spod
kańców jednego tylko budynku. domu, w autobusie poznaje paIgnoruje potrzeby i prawa innych użytkowników wspólInna wspólnota też chciała ogrodzić swój
nej do niedawna przestrzeni
nędzny kawałek trawniczka, ale ktoś
miejskiej.
zwrócił
uwagę, że w przypadku wypadku
Pewnego dnia pani Iza jenie dotrze do jej mieszkańców karetka
chała autobusem MPK, by
zapisać się na rehabilitację
czy straż pożarna. Odpuścili na razie.

wygodnie. Droga na wymarzoną
rehabilitację się wydłużyła, panie
zdążą się bliżej poznać… A pani
Teresa i jej sąsiadki z betonowej
pustyni codziennie będą nadkładać drogi, by zrobić zakupy. Myślicie, że będą od tego sprawniejsze?

Iza Desperak – socjolożka z Bałut,
reprezentująca Kolektyw Kobiet
znad Łódki.
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Yapa

Edward
Król

Kilka osób przyszło z dziećmi i całymi rodzinami. Czekają na koncert,
który może potrwać nawet do 4 nad ranem. Do domu będzie można
wrócić zaledwie na kilka godzin, bo kolejny koncert zacznie się już o godzinie 13.00. Wielu w ogóle się tym nie kłopocze i zostaje przy alei Politechniki na noc.
Sala koncertowa wypełniona po
brzegi. Na ciasnych ławkach siedzą upchnięci młodzi ludzie – wielu z nich nawet nie zaczęła jeszcze
studiów, a większość to właśnie
studenci, którzy do Łodzi przyjeżdżają raz w roku i przez 3 dni
nawet na moment nie opuszczają kampusu Politechniki Łódzkiej.
Tylko część publiczności to ludzie
dojrzali – równolatkowie Yapy –
najstarszego łódzkiego festiwalu. Kilka osób przyszło z dziećmi i całymi rodzinami. Czekają
na koncert, który może potrwać
nawet do 4 nad ranem. Do domu
będzie można wrócić zaledwie na
kilka godzin, bo kolejny koncert
zacznie się już o godzinie 13.00.
Wielu w ogóle się tym nie kłopocze i zostaje przy alei Politechniki
na noc. Niedaleko, w pobliskim
klubie studenckim Cotton również będzie grała muzyka. Lokal
tylko raz w roku, w jeden weekend, otwarty jest 24 godziny na
dobę, a drzwi do niego praktycznie się nie zamykają. Przy barze
ciągłe powitania i uściski dłoni.
Ci, którzy przyjeżdżają spoza miasta, swoje pierwsze kroki kierują właśnie tam. Chcą się przywitać, a wiedzą, że ich przyjaciele
i znajomi, nierzadko z drugiego
końca Polski, również w ten weekend będą w Cottonie. Kiedy już
omówią swoje sprawy, zdecydują, na które koncerty Yapy się wybiorą – usiądą razem do stolików
i wyciągną gitary. I tak przez trzy
dni – muzyka będzie się mieszać
z rozmowami, śmiechem i ciągłymi spotkaniami.
Historia Ogólnopolskiego Studenckiego Przeglądu Piosenki Turystycznej Yapa zaczęła się w 1974
roku. Większość osób, które dzisiaj tworzą festiwal i co roku zasiadają na widowni nie może tego
pamiętać – urodzili się przecież
w latach 80. i 90. Kiedy przychodzili na świat, Yapa była już wydarzeniem z dorobkiem, ze swoją
historią i z wierną publicznością.
Jak to się w takim razie stało, że
„staruszka” w ogóle się nie starze-

Yapa 2015, fot. Katarzyna Bloch

je? Dlaczego publiczność Yapy ciągle jest młoda? Odpowiedź jest
prosta: Yapa ciągle się zmienia
i jest już zupełnie innym festiwalem niż w latach 80., innym nawet niż 10 lat temu. Piosenka studencka, poetycka i folkowa też się
zmieniła. Obraz barda w wyciągniętym swetrze, który na gitarze
marki Delfi wygrywa nie zawsze
czyste nuty do tekstów Stachury,
od dawna już do Yapy nie pasuje. Dzisiaj festiwal studencki, to
setki metrów kabli, nowoczesna
technika nagłośnieniowa, zespoły
z kilkoma sekcjami, bogate aranżacje, transmisja na żywo do Internetu, a także pliki mp3 i płyty
CD, które coraz częściej zastępują śpiewniki. Pod tym względem
studencki festiwal niewiele różni
się od wielkich festiwali, jakich
w Polsce jest mnóstwo. Jedno tylko pozostało bez zmian – szczerość i autentyczność. Artysta, który bardziej skupia się na swoim
wizerunku i kreowaniu siebie zamiast na muzyce, nie ma czego
na Yapie szukać.
O tym, że piosenka turystyczna, czy szerzej studencka, zmieniła się nie do poznania świadczy chociażby tegoroczny zestaw
artystów, których zapowiadają
organizatorzy. Oczywiście wystąpią weterani, tacy jak grupa
SETA czy Olek Grotowski, związani z Yapą od lat, ale przytłaczająca większość, to artyści młodzi,

którzy całkiem niedawno prezentowali się na łódzkiej scenie
podczas konkursu, a dziś święcą triumfy nie tylko w miejscach
kojarzonych z turystyką. Chwila
Nieuwagi – śląski zespół, który
swoją karierę zaczynał między innymi właśnie w Łodzi – już w 2011
roku trafił na składankę „Folk Się
Gro” prezentującą najważniejsze
polskie zespoły folkowe. I tak oto
duet z Yapy został postawiony na
równi z takimi tuzami jak Carrantuohill, Beltaine, Psio Crew,
Żywiołak czy Dikandy. Inny ze-

Yapa 2015, fot. Tomasz Jurek

spół związany z Yapą, a kojarzony co roku prowadzić transmisję
przede wszystkim ze sceną folko- wszystkich koncertów na żywo,
wą, to Orkiestra św. Mikołaja. Zda- do Internetu, którą ogląda 5 razy
niem wielu, to oni właśnie zde- więcej osób niż może zmieścić się
finiowali ten gatunek w Polsce na festiwalowej sali. Wszystkie
i do tej pory pozostają na szczy- koncerty transmitowane są rówcie listy najważniejszych grup et- nież w Studenckim Radiu Żak Ponofolkowych w kraju. Piosenkę litechniki Łódzkiej, które nie tylautorską będzie w tym roku re- ko udostępnia Yapie swoją antenę,
prezentować Robert Kasprzycki, ale również dba o nagłośnienie
którego nie trzeba szerzej przed- koncertów i obsługę techniczną
stawiać – jego twórczość z powo- zespołów. O całą resztę troszczą
dzeniem przebija się do radia i do się: Studencki Klub Turystyczny
telewizji. O mocniejsze brzmienie Płazik i Studenckie Koło Przewodz kolei zadba zespół Kuśka Bro- ników Beskidzkich – organizacje,
thers, który teoretycznie nie ma które udowadniają, że bez wielnic wspólnego z poezją i piosen- kich pieniędzy można stworzyć
ką turystyczną. Ich twórczość to jeden z największych w Polsce
raczej spontaniczny punk, często przeglądów piosenki.
bardzo abstrakcyjny, a na ich konJaki jest sekret współczesnej
certach nie można spokojnie sie- Yapy? Każdy, kto choć raz pojadzieć. Na liście tegorocznych wy- wił się w Łodzi w drugi weekend
konawców jest też zespół Plateau. marca, nie będzie miał probleNagrali płytę, na której pojawiły mów z odpowiedzią. To przede
się takie nazwiska jak Wojciech wszystkim ludzie, którzy o wiele
Waglewski czy Marek Jackowski. bardziej niż swoją wygodę i splenByć może w tym, że wymienione dor cenią spotkania z przyjaciółzespoły wystąpią na festiwalu, nie mi, muzykę i wspólnie spędzany
byłoby nic nadzwyczajnego, gdy- czas. To właśnie dzięki nim w sali
by nie fakt, że wszyscy godzą się koncertowej można poczuć wygrać w Łodzi za darmo. Nikt wy- jątkowy klimat. Tylko on pozostał
stępujący na Yapie nie pobiera taki sam od ponad 40 lat. Wszystza to wynagrodzenia, co pokazu- ko wokół się zmienia – zespoły,
je, jak wielką renomę ma wśród technika, świat, a Yapa nadal udomuzyków festiwal, który mógł- wadnia, że jej powodzenie jest tylby się wydawać niszową imprezą. ko funkcją wspólnej zabawy.
Pieniędzy za swoją pracę nie
W tym roku Yapa zagra miębiorą również organizatorzy dzy 11 a 13 marca w hali Expo przy
Yapy. Nikt, zaczynając od dy- ul. Stefanowskiego 30. Wszystkie
rektora, a kończąc na wolonta- szczegóły można znaleźć na stroriuszach sprzątających salę, nie nie www.yapa.art.pl.
bierze za swoje zaangażowanie
nawet złotówki. Wszyscy robią ile
mogą i kiedy mogą – często po pracy, w czasie wolnym od studiów
i nauki. To wszystko sprawia, że
koszty organizacji wydarzenia, Edward Król – łodzianin, stały
bywalec wydarzeń muzycznych
które przyciąga do Łodzi dwa ty- i tanecznych w mieście. Od lat
siące widzów, są minimalne. Mię- związany ze Studenckim Radiem
dzy innymi dzięki temu udaje się „Żak” Politechniki Łódzkiej.
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Nauka w służbie biustu
Po opracowaniu trójwymiarowej mapy miejsc, w których biustonosze uciskają ciało, a następnie wyprodukowaniu wstępnego modelu udoskonalonej garderoby, możliwe było przejście do zasadniczej fazy badań. Do praktycznych
testów zaproszono kobiety noszące różne rozmiary bielizny: zarówno młode
dziewczyny, jak i matki kilkorga dzieci.
Biustonosz idealny – bezpieczny byli na tyle rozbawieni i zain- Zadrożnego, kierownika Kliniki
dla zdrowia i komfortowy w no- trygowani, że dali się namówić Chorób Piersi i Chirurgii Onkoloszeniu – to praktyczny efekt ba- na wizytę w zakładzie produk- gicznej Instytutu Centrum Zdrodań trzech łodzian. Trwały półto- cyjnym, a ostatecznie także na wia Matki Polki. Wiedza profesora roku, a wykorzystano w nich udział w nietypowym projekcie ra, który potraktował nietypowe
m.in. modelowanie komputero- naukowym. Pierwszym etapem zaproszenie jako ciekawe wyzwawe i specjalistyczne kamery ter- było zbudowanie przestrzennego nie naukowe, pozwoliła na realimowizyjne.
modelu torsu kobiety, na którym styczne odwzorowanie właściwoŻadnej kobiety nie trzeba można by przymierzać wirtual- ści prawdziwych piersi.
przekonywać, jak ważny dla co- ne biustonosze. Jego opracowanie
Po opracowaniu trójwymiadziennego funkcjonowania jest było możliwe dzięki dołączeniu rowej mapy miejsc, w których
wygodny stanik: dobrze podtrzy- do zespołu prof. dr hab. Marka biustonosze uciskają ciało, a namujący i eksponujący piersi,
a jednocześnie nieuciskająZa pomocą kamery
cy. Ambicją pabianickiej firmy
termowizyjnej zespół
bieliźniarskiej Corin było udobadaczy wykonywał serie
skonalenie kształtu miseczek
zdjęć:
nagich piersi, ubranych
tak, by maksymalnie zbliżyć
w standardowe modele oraz
się do tego ideału. W tym celu
zdobyła unijną dotację na inw świeżo opracowanego
nowacje i zwróciła się do spekandydata na stanik idealny.
cjalistów z Instytutu InżynieStarannie dopracowana
rii Materiałowej Politechniki
procedura, zakładająca
Łódzkiej z propozycją przeprom.in. wykonywanie przez
wadzenia stosownych badań.
panie odpowiednich
Dr inż. Robert Pietrasik i dr
ćwiczeń,
pozwoliła na wierne
inż. Jacek Sawicki, którzy doodwzorowanie długotrwałego
tąd zajmowali się m.in. wynoszenia biustonosza
trzymałością mostów oraz
karoserii samochodowych,
w warunkach domowych.

Cudze chwalicie
Największe liczydło świata
Superkomputer to tylko
szybsze Atari czy Spectrum,
a ARUZ został stworzony do wykonywana jednego tylko, bardzo wyrafinowanego zadania. Nie
da się ściągać ani oglądać
filmów, nie można nawet
„wgrygrać”, za to maszyna „wymyśla”, jak w rzeczywistości przebiegną
najtrudniejsze reakcje
chemiczne.
Czasy, w których byliśmy siódmą potęgą świata, przynajmniej
w oczach miłościwie panujących,
słusznie minęły. Po gierkowskiej
epoce sukcesu absolutnego a to
popadamy w ruinę, a to znowu
rozkwitamy na zielonej wyspie.
Trudno się połapać. Część Łodzian,
również tych z najtęższymi głowami, przestało się nad tym zastanawiać. Wzięli sobie do serca słowa
piosenki mistrza Młynarskiego

od górnego „C”, czyli od największego liczydła na świecie.
W Łódzkim Technoparku przy
ulicy Dubois 114 zbudowano taką
właśnie maszynę. Nie chodzi tu
Radosław o wpis do księgi rekordów GuinWilczek
nessa, tylko o bardzo użyteczne urządzenie. Nazwa jest dziw„róbmy swoje” i zaczęli robić ta- na, bo w rozwinięciu ARUZ, to
kie rzeczy, że świat nauki kłania Analizator Rzeczywistych Ukłaim się w pas. Zyskują szacunek dów Złożonych. Urządzenie waży
od Londynu po Tokio. Co dziw- 50 ton, ma kształt walca o wysone, my – rodacy i ziomkowie – nic kości 4,5m i średnicy 16 metrów,
o nich nie wiemy. Być może przed a co ciekawe, zbudowano ją na
chwilą ktoś z Państwa otarł się piętrze budynku. W pomieszłokciem o sławę naukową i wca- czeniu o kształcie monstrualnej
le o tym nie wiedział.
opony umieszczone są stelaże, na
W cyklu „Cudze chwalicie” których zamontowano układy loprzedstawię Państwu najznako- giczne, nawet trochę podobne do
mitsze łódzkie odkrycia i wyna- tych w komputerach. Jeżeli jednak
lazki ostatnich lat i zaręczam, że zapytamy twórców ARUZ-a, czy
tematów wystarczy na długo i że to kolejny superkomputer, obrzunie będzie to miało nic wspólnego cą nas urażonym, a nawet pogarz propagandą sukcesu. Pozwoli za dliwym spojrzeniem.
to być dumnym z naszej akadeSuperkomputer to tylko szybmickiej i naukowej Łodzi.
sze Atari czy Spectrum, a ARUZ
Jak mawiał Alfred Hitchcock: został stworzony do wykonywafilm powinien się zaczynać trzęsie- na jednego tylko, bardzo wyraniem ziemi, a potem napięcie powin- finowanego zadania. Nie da się
no stopniowo rosnąć. Posłużymy się ściągać ani oglądać filmów, nie
tym przepisem. Zacznijmy więc można nawet „wgrygrać”, za to

Michał
Sobczyk
stępnie wyprodukowaniu wstępnego modelu udoskonalonej garderoby, możliwe było przejście do
zasadniczej fazy badań. Do praktycznych testów zaproszono kobiety noszące różne rozmiary
bielizny: zarówno młode dziewczyny, jak i matki kilkorga dzieci.
Za pomocą kamery termowizyjnej zespół badaczy wykonywał
serie zdjęć: nagich piersi, ubranych w standardowe modele oraz
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w świeżo opracowanego kandydata na stanik idealny. Starannie
dopracowana procedura, zakładająca m.in. wykonywanie przez
panie odpowiednich ćwiczeń, pozwoliła na wierne odwzorowanie
długotrwałego noszenia biustonosza w warunkach domowych.
Miejsca nadmiernego ucisku bielizny na ciało wyznaczono identyfikując punktowe zmiany temperatury skóry piersi, wynikające
ze zmian w ukrwieniu: w kamerze termowizyjnej zabarwione
były na czerwono.
Badania jasno pokazały, że zarówno zbyt ciasne, jak i zbyt luźne staniki powodują duże różnice w ukrwieniu w obrębie skóry
piersi. Co jednak najważniejsze,
pozwoliły udoskonalić „prototyp” i stworzyć miseczki, które
najbardziej równomiernie uciskają biust. Zleceniodawca wykorzystał wyniki analiz do poprawienia swoich produktów
i do wybranych sklepów na kilku kontynentach trafiła bielizna
maksymalnie przyjazna dla ciała.
W ten sposób łódzcy naukowcy
dołożyli ważną cegiełkę do historii najważniejszego symbolu macierzyństwa i kobiecego piękna.

Michał Sobczyk – absolwent
ochrony środowiska,
obecnie pracownik branży
gastronomicznej. Od urodzenia
mieszka na łódzkich Bałutach.

maszyna „wymyśla”, jak w rzeczywistości przebiegną najtrudniejsze reakcje chemiczne.
Historia ARUZ-a jest taka.
Łódzki naukowiec, profesor Tadeusz Pakuła, wymyślił sposób
mieszania cząsteczek w bardzo
gęstych substancjach, w których
molekuły zajmują całą dostępną
przestrzeń. Jak przesunąć cząsteczkę, jeśli wokół nie ma wolnego miejsca? Dla jednej molekuły
oczywiście nie jest to niemożliwe, ale dla grupy cząsteczek… Da
się zrobić – takie POGO na zapełnionej sali koncertowej. Ten genialny w swojej prostocie pomysł
stanowił podstawę do opracowania przez Profesora modelu ruchów kooperatywnych o nazwie
DLL (w j. ang. Dynamic Lattice
Liquid – Dynamiczna Ciecz Sieciowa). Algorytm przetłumaczono na zrozumiały dla maszyny
język programu komputerowego. I zbudowano ARUZ-a.
Superkomputer też sobie poradzi, ale ARUZ robi to tysiąc razy
szybciej, zużywając przy tym 300
razy mniej prądu. Najważniejsze
jest to, że ARUZ i łódzka metoda

DLL pozwalają na badanie reakcji chemicznych bez konieczności
przeprowadzania ich w rzeczywistych reaktorach, a takie badania
bywają długotrwałe, drogie, niebezpieczne, promieniotwórcze
czy toksyczne. Dzięki ARUZ-owi
powstaną nowe leki, kosmetyki,
środki gaśnicze, skomplikowane
sieci cyfrowe, układy komunikacyjne i kto wie, co jeszcze.
Efektem ubocznym jest możliwość badania paniki w tłumie
w dowolnym, projektowanym
pomieszczeniu. Okazuje się, że
w pobudzonym tłumie zachowujemy się identycznie jak molekuły w retorcie.
Żal tylko, że nie potrącimy się
już łokciami z profesorem Tadeuszem Pakułą. Odszedł od nas na
połoniny niebieskie w 2005 roku.
Wielka szkoda, ale pamiętamy…
Więcej informacji:
www.dmcs.p.lodz.pl/aruz
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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Lunapark

Powstał ponad 40 lat temu, w 1974 roku. Mijają lata, a tu czas
jakby się zatrzymał. Dla dzisiejszych trzydziestoparolatków to
miejsce zawsze wyglądało dokładnie tak jak teraz. Wciąż stoi
tu zamek strachów, beczka śmiechu i karuzela z parasolkami.
Nawet napis Lunapark jest taki sam jak przed laty. Dziś przedstawiamy naszym czytelnikom kilka zdjęć, które powstały tuż
po otwarciu Lunaparku, wykonanych przez jednego z inżynierów pracujących przy budowie obiektu oraz jego wspomnienia
z tego czasu.

kolejka górska w kilka dni po otwarciu Lunaparku w Łodzi, fot. S.Z.

Jaka będzie przyszłość łódzkiego Lunaparku? Prawdopodobnie zniknie i pozostanie
tylko we wspomnieniach łodzian, a jego miejsce zajmie nowoczesne centrum rekreacyjne,
sfinansowane z budżetu obywatelskiego. Warto zatem odbyć tę sentymentalną podróż.

kolejka górska, fot. S.Z.

Miasto Ł

W

Lunapark tuż po otwarciu, fot. S.Z.

Na boisku piłkarskim obok Parku widok jak po trzęsieniu ziemi, jakby
jakieś wesołe miasteczko rozpadło się i zmieszało, tworząc wspaniałe
złomowisko. Pierwsza myśl: Pakuj manatki i uciekaj, z tego galimatiasu
nie da się nic zrobić. Nie wypadało wyjechać bez pożegnania, więc
pędzę do Dyrekcji Parku. Nie ma mowy o wyjeździe! Lunapark musi
stanąć, zwłaszcza że ma tam być pierwsza w Polsce kolejka górska
oraz inne niespotykane dotąd atrakcje.

Scootery czyli samochodziki do jazdy na zderzenie, fot. S.Z.

łaśnie wróciłem do Szwecji
z Ulm w Niemczech (gdzie
pracowałem nad projektem pewnego sportowego samochodu),
gdy zadzwonił mój znajomy. – Stanisław! Kupiłem w Hiszpanii karuzelę i inne urządzenia do parku rozrywki i trzeba je postawić w Łodzi.
Urządzenia są już na miejscu, tylko stawiać. Jesteś inżynierem, mówisz po polsku, znasz inne języki,
więc nie powinno być problemu.
Zaproponował wynagrodzenie,
któremu trudno było się oprzeć.
No to się nie opierałem i dopiero po przyjeździe do Łodzi zrozumiałem, że nie wszystko złoto, co błyszczy. Na miejscu obraz
nędzy i rozpaczy. Na boisku piłkarskim obok Parku widok, jak
po trzęsieniu ziemi, jakby jakieś
wesołe miasteczko rozpadło się
i zmieszało, tworząc wspaniałe
złomowisko. Pierwsza myśl: Pakuj manatki i uciekaj, z tego galimatiasu nie da się nic zrobić. Nie
wypadało wyjechać bez pożegnania, więc pędzę do Dyrekcji Parku.
Nie ma mowy o wyjeździe! Lunapark musi stanąć, zwłaszcza że
ma tam być pierwsza w Polsce kolejka górska oraz inne niespotykane dotąd atrakcje. Pomoc też
dostanę. Wprawdzie nikogo do
pracy Dyrekcja Parku nie miała,
ale rozwiązanie znalazła. Więźniowie, którzy wkrótce mieli zakończyć odsiadywanie wyroków,
byli do dyspozycji. Zrozumiałem,
że nie mam wyboru. Za to miałem
robotników. Był maj, pracowano
bez koszul, więc mogłem obejrzeć
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ciekawe tatuaże. Przeważały naramienniki z więziennymi stopniami. Najwyższa ranga, jaką widziałem, to pułkownik. Zacząłem od
segregacji elementów wedle kolorów, bo żadnej dokumentacji nie
miałem. Ale wkrótce się znalazła.
Z Hiszpanii przyjechał technik
Manuel Olivera, który kiedyś rozbierał te urządzenia do transportu.
Towarzyszył mu Anglik Mike, który podobno miał się na nich znać.
Manuel nie mówił po angielsku,
a Mike nie mówił po hiszpańsku.
Na trawie nie można było budować i należało wylać fundamenty. Na razie malowano, odświeżano i kompletowano urządzenia.
Wkrótce otrzymałem pomoc techniczną ze Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych i praca ruszyła wartko. Uważałem, że
same urządzenia to mało – musi
być możliwość kupienia czegoś do
jedzenia i oczywiście trzeba zbudować toalety. Lunapark w końcu powstał, podzielony tymczasowo na część polską i szwedzką,
gdyż Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe kupiły część
urządzeń. Dla mnie przygoda
z karuzelami się skończyła. Po 10
latach wróciłem do Łodzi, ale już
z zupełnie innym projektem: zakładem pracy dla ponad stu osób.
Ale to już całkiem inna historia,
jak powiedział dawno temu Rudyard Kipling.

S.Z.
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Od bieżni lekkoatletycznej
do łyżwiarskiego toru.

Zawody biegowe w Parku im. Józefa
Piłsudskiego (Parku na Zdrowiu),
lata 30. XX w. Na czele stawki –
Jadwiga Głażewska. Fot. ze zbiorów
Oddziału Sportu i Turystyki Muzeum
Miasta Łodzi.

Sebastian
Glica

Jadwiga Głażewska
Od końca lat 20. XX w. była członkinią Łódzkiego Klubu Sportowego.
W klubie trenowała lekkoatletykę oraz była zawodniczką sekcji gier zespołowych. W hazenie (grze podobnej do piłki ręcznej, ale uprawianej
w Polsce wyłącznie przez kobiety na trawiastych boiskach) z koleżankami z ŁKS-u została mistrzynią Polski w 1929, 1932 oraz 1933 r.
W okresie międzywojennym trzy
Wkrótce po podjęciu pracy sze nieoficjalne mistrzostwa
sportsmenki z regionu łódzkie- w zakładach Poznańskiego, za- Polski) jako piłkarka ręczna. Zego wystąpiły w igrzyskach olim- siliła funkcjonujące przy fabry- spół szczypiorniaka przy KS IKP
pijskich. Genowefa Kobielska ce stowarzyszenie sportowe – składał się z byłych hazenistek –
z ŁKS-u w Amsterdamie w 1928 r. Klub Sportowy IKP. Dla Jadwigi w 1938 r. decyzją państwowych
zajęła 8. miejsce w rzucie dyskiem. Głażewskiej oznaczało to także władz sportowych zastąpiono haJej klubowa koleżanka, Maria zmianę stanowiska pracy – zosta- zenę piłką ręczną kobiet (w werKwaśniewska zdobyła brązowy ła zatrudniona jako ekspedient- sji 7-osobowej).
medal olimpijski w rzucie oszcze- ka w firmowym sklepie.
Jadwiga Głażewska była także
pem podczas igrzysk
członkinią klubowej drużyny kow Berlinie w 1936 r. JadwiJadwiga Głażewska była także szykówki, z którą w 1939 r. wyga Wajs z pabianickiego
walczyła tytuł mistrzyni Polski.
członkinią klubowej drużyny
Sokoła dwukrotnie wystąZ reprezentacją Polski w tej dyskoszykówki, z którą w 1939
piła w olimpijskich konkucyplinie zdobyła brązowy medal
r.
wywalczyła
tytuł
mistrzyni
rach rzutu dyskiem: z Los
mistrzostw Europy w 1938 r.
Polski. Z reprezentacją Polski
Angeles w 1932 r. przywioW czasie kiedy reprezentowaw tej dyscyplinie zdobyła
zła brązowy medal olimła barwy KS IKP, trenowała rówbrązowy medal mistrzostw
pijski, cztery lat później
nież konkurencje lekkoatletyczne
Europy w 1938 r.
w Berlinie wywalczyła me(biegi, rzut dyskiem i pchnięcie
dal srebrny.
kulą). Wspólnie z klubowymi koW tym okresie nie dane było
Członkinią fabrycznego stowa- leżankami w 1938 r. została miwystąpić w igrzyskach olimpij- rzyszenia sportowego była do wy- strzynią Polski w biegu sztafeskich innej wybitnej łódzkiej spor- buchu II Wojny Światowej. Jako towym 4x100 m, a rok później
tsmence, Jadwidze Głażewskiej. zawodniczka klubowej drużyny wywalczyła mistrzostwo Polski
W historii łódzkiego i polskiego hazeny zdobyła tytuły mistrzyni w rzucie dyskiem.
sportu zapisała się jednak jako Polski w 1934, 1935, 1936 i 1937 r.
Pracę zawodową i aktywność
jedna z najwszechstronniejszych W 1938 r. zdobyła Puchar Polskie- sportową łączyła z działalnością
zawodniczek – tytuły mistrzyni go Związku Piłki Ręcznej (pierw- polityczną. Od 1930 r. była członPolski zdobyła aż w pięciu dyscyplinach: lekkiej atletyce, hazenie, piłce ręcznej, koszykówce i łyżwiarstwie szybkim.
Jadwiga Głażewska urodziła
się 6 listopada 1914 r. w Łodzi. Po
ukończeniu szkoły powszechnej
i gimnazjum, kontynuowała naukę w Seminarium Nauczycielskim. W 1933 r. z powodu trudnej
sytuacji materialnej rodziny zmuszona była przerwać naukę i podjąć pracę jako robotnica w Zakładach Fabrycznych Spółki Akcyjnej
I. K. Poznańskiego.
Od końca lat 20. XX w. była
członkinią Łódzkiego Klubu
Sportowego. W klubie trenowała lekkoatletykę oraz była zawodniczką sekcji gier zespołowych.
W hazenie (grze podobnej do piłki
ręcznej, ale uprawianej w Polsce
wyłącznie przez kobiety na trawiastych boiskach) z koleżanJadwiga Głażewska w latach 1948–1953 zdobyła 12 tytułów.
mistrzyni Polski w łyżwiarstwie szybkim. Fot. ze zbiorów
kami z ŁKS-u została mistrzyOddziału Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi.
nią Polski w 1929, 1932 oraz 1933 r.

kinią nielegalnego Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej,
pełniąc funkcje: łączniczki, agitatorki i kolporterki prasy. Była
również członkinią klasowych
związków zawodowych i działała w Międzynarodowej Organizacji Pomocy Robotnikom.
Podczas wojny należała do konspiracyjnych organizacji komunistycznych, od 1943 r. była członkinią Polskiej Partii Robotniczej.
W 1944 r. została wywieziona na
roboty przymusowe do Niemiec,
z których powróciła wkrótce po
zakończeniu wojny.

Od 1945 r. była zatrudniona
jako instruktorka sportu w Związku Walki Młodych. Jednocześnie
kontynuowała karierę sportową
w klubach powiązanych z lewicowymi organizacjami politycznymi. W barwach Robotniczego
Klubu Sportowego TUR (PPS) wywalczyła w 1946 r. mistrzostwo
Polski w koszykówce, natomiast
z piłkarkami ręcznymi Klubu
Sportowego Zryw (PPR) tytuły
mistrzyni Polski w 1946 i 1947 r.
W latach 1948–1953 skoncentrowała swoją aktywność sportową
na łyżwiarstwie szybkim. W tym
czasie zdobyła 12 tytułów mistrzyni Polski na różnych dystansach,
a także uczestniczyła w mistrzostwach świata w 1950 r., zajmując
17. miejsce w łyżwiarskim wieloboju.
Jadwiga Głażewska zakończyła
czynną karierę sportową w 1953 r.
Nie oznaczało to jednak dla niej
zerwania ze sportem. Jeszcze
przez wiele lat była trenerką łyżwiarstwa szybkiego w łódzkich
klubach: Klubie Sportowym Społem kontynuującym tradycję RKS
TUR i Tramwajarzu. Zmarła w Łodzi 25 maja 1979 r.

Sebastian Glica – etnolog,
kustosz w Muzeum Miasta Łodzi,
kierownik Oddziału Sportu
i Turystyki MMŁ. Autor wystaw
i publikacji o historii łódzkiego
sportu.
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Piękne i wyjątkowe –
Osiedle „Na Dołach”
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styczną, której charakter wpłynął
na stosunki między mieszkańcami. Prasa donosiła, że lokatorzy
czuli się niejako zobowiązani
do dbania o ich własny kawałek
miasta. Oczywiście upływ czasu
sprawił, że tynk na elewacjach poszarzał, a lokatorzy utracili część
Błażej
pierwotnego
zapału do pracy. Aby
Ciarkowski
Architektom przyświecała szlachetna idea, by wyprowadzić tysiące łódzkich
temu zaradzić, administracja porodzin z tzw. pomieszczeń niemieszkalnych (suteren, strychów) i zapewnić
stanowiła zasięgnąć opinii obywateli.
Te zaś jasno definiowały
rozwijającemu się miastu odpowiednią bazę mieszkaniową. Dbali o to, by
problemy. Mieszkańcy apelowali,
zabudowa miała ludzką skalę – stąd raptem trzy wieżowce w projekcie.
żeby rodzice i nauczyciele „wpłynęli na dzieci, by naszych pięk„Piękne, kolorowe, nowoczesne
Pomimo licznych trudności nych domów, tak okropnie nie
osiedle im. Władysławy Bytomosiedle im. Włady Bytomskiej niszczyły i nie malowały”. Kryskiej na Dołach zostało uroczyuznawano za wyjątkowe w skali tykowali też tych, którzy „uważali,
ście otwarte” – z dumą obwieściła
miasta. Dlaczego? Po raz pierwszy że wszystko winni dostać za darłódzka prasa latem 1960. Wprawzastosowano zasadę „komplek- mo, że wszystkie usterki są wydzie nie wszystko było jeszcze
sowego oddania”. Oznaczało to, nikiem złej woli administracji”.
ukończone, a nieopodal trybuny
że lokatorzy wprowadzili się do Niestety, odmalowanie elewacji
dla oficjeli stały bloki w stanie suczy wstawienie wybitych
rowym, ale władze naciskały, aby
szyb pomogło na krótko.
Pomimo licznych trudności
symboliczne przecięcie wstęgi odEntuzjazm „czasów pioosiedle im. Włady Bytomskiej
było się 22 lipca. W uroczystości
nierskich”, kiedy mieszuznawano za wyjątkowe w
wziął udział minister obrony
kańcy identyfikowali się
skali miasta. Dlaczego? Po
narodowej Marian Spychalski
z osiedlem nie powrócił.
raz pierwszy zastosowano
w towarzystwie między innymi
W Dzienniku nawoływazasadę „kompleksowego
pierwszej sekretarz Komitetu
no do podjęcia wspólnych
oddania”.
Oznaczało
to,
że
Łódzkiego PZPR Michaliny Tatarinicjatyw tworzących sillokatorzy wprowadzili się
kówny-Majkowskiej. Po okoliczną więź społeczną. Bezskunościowych przemowach i deklatecznie.
do otynkowanych bloków,
racjach, oficjele udali się na spacer
Dziś, mając w pamięgotowe były ulice i chodniki,
zakończony wizytą w mieszkaci doświadczenia sprzed
wzdłuż których ustawiono
niu siostry Włady Bytomskiej. Jak
pół
wieku, warto zastanoławki, a między blokami
skrupulatnie odnotował Dzienwić się, czy problem parzieleniła się trawa.
nik Łódzki, goście zostali przyjęci Doły – widok z punktowca przy ul. Zmiennej w kierunku ul. Spornej.
tycypacji został rozwiązaWidoczny
wieżowiec
stoi
przy
ul.
Boya-Żeleńskiego
12;
1960.
lampką wina, a siostra przedwony. Szczególnie, że mówimy
www.miastograf.pl
jennej działaczki ruchu robotniotynkowanych bloków, gotowe o miejscu wyjątkowym, jakim bez
czego wzniosła toast za pomyśl- takie same rośliny w identycz- na Dołach. Istotnie, większość były ulice i chodniki, wzdłuż któ- wątpienia jest osiedle „na Dołach”.
ność socjalizmu.
nym układzie. Przykład marno- budynków wzniesiono w tra- rych ustawiono ławki, a między
Osiedle, którego budowę roz- wania czasu i pieniędzy – zżyma- dycyjnej technologii. Co więcej, blokami zieleniła się trawa. W popoczęto w 1956 roku, ukończono ła się architektka.
zgodnie z przedwojenną szkołą równaniu do większości realizatrzy lata po opisywanej uroczystoŁódź miała szczęście, że nie przy- projektowania, starano się, aby cji z tamtych lat (niektóre bloki
ści. Za jego powstanie odpowia- jęto w niej szczecińskiego modelu każdy blok miał indywidualny na warszawskich Bielanach stały
dał zespół projektowy pod kie- mieszkań ze wspólną toaletą w ko- charakter. Nie zawsze się to uda- nieotynkowane przez 20 lat!) był Błażej Ciarkowski – architekt
i historyk, adiunkt w Katedrze
rownictwem Krystyny i Stefana rytarzu – podkreśla Stefania Sta- wało, bowiem decydujący głos na to prawdziwy luksus. Osiedle od Historii Sztuki UŁ. Doktor nauk
Krygierów oraz Romualda Fur- nisławska, która była zaangażo- placu budowy nie należał wcale początku stanowiło skończoną technicznych w specjalności
manka. Architektom przyświeca- wana w projektowanie osiedla do architekta, a do wykonawcy.
całość architektoniczno-urbani- architektura i urbanistyka.
ła szlachetna idea, by wyprowadzić tysiące łódzkich rodzin z tzw.
pomieszczeń niemieszkalnych
(suteren, strychów) i zapewnić
rozwijającemu się miastu odpowiednią bazę mieszkaniową. Dbali
o to, by zabudowa miała ludzką
skalę – stąd raptem trzy wieżowce w projekcie. Dążyli do stworzeMasz ciekawe rodzinne zdjęcia
nia sieci usług oraz zachowania
albo stare pocztówki?
towarzyszącej zabudowie zieleni.
O dziwo, największym wyzwaPodziel się nimi na portalu Miastograf.
niem okazał się ostatni z postulaStowarzyszenie Topografie bezpłatnie
tów. Osiedle wpisano w istniejącą
zeskanuje Twoje zbiory:
siatkę ulic, z których część była
kontakt@miastograf.pl
zadrzewiona. Krystyna Krygier
tel. 791 578 585
wspominała, że przy ulicy ChryMichał Gruda
zantem rosły wspaniałe różaneczniki, wobec czego chodniki
zaprojektowano tak, aby ich nie
naruszyć. Na próżno. Wykonawca dróg rozpoczął prace od usuul. Piłsudskiego (Główna) róg ul. Kilińskiego,
nięcia wszystkich nasadzeń, by –
Krzysztof Sieroń, 1970
po ich zakończeniu – posadzić
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Początkujący dziennikarze z ulicy Karolewskiej…
Szybko uświadomiłam sobie, że przygotowując się do pierwszych spotkań, zupełnie bezwiednie przyjęłam stereotypowe
postrzeganie osób niepełnosprawnych umysłowo. I trochę wbrew własnym przekonaniom – jestem przecież pedagogiem –
zbudowałam sobie odrealniony obraz ludzi, z którymi się tutaj spotykam.
Prowadząc warsztaty Szkoły
Dziennikarskiej w ramach projektu Łódzkiej Gazety Społecznej
„Miasto Ł” mam okazję pracować
z wyjątkową grupą. Podopieczni
Środowiskowego Domu Samopomocy, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym (Koło w Łodzi), to niesamowici ludzie, pełni pasji życia, radości, optymizmu. Są niezwykle
otwarci i złaknieni dialogu. Podczas naszych comiesięcznych spotkań zgłębiamy nie tylko dziennikarski warsztat, ale też (a może
przede wszystkim) możemy poznać się, zbudować relację. Ja
mam okazję dowiedzieć się, kim
są bywalcy Domu Samopomocy z ulicy Karolewskiej. Dlaczego są tutaj? Czym jest dla nich to
miejsce? Czego oczekują od życia?
Jak postrzegają swoją sytuację życiową? O czym marzą? Z jakimi
trudnościami się mierzą? Nagle
wpadam do ich świata, witana
od progu niczym stara znajoma. Kinga biegnie robić herbatę.
Przemek pyta, czy oglądałam jego
zdjęcia na Facebooku (bo przecież
ostatnio rozmawialiśmy o roli fotografii w gazecie)? Dostrzegam,
że sama czekam na te spotkania,
na opowieści o tym, co się wydarzyło w ŚDPie: o zauroczeniach
Kingi, nowej pracy Michała, zainteresowaniu Sebastiana łódzkimi
tramwajami. Ich, a teraz po trosze mój świat cudownie zamyka

bliskich łódzkich parkach. Mam
nadzieję, że udział w projekcie pozwoli im nie tylko zabrać głos, zaistnieć na łamach gazety Miasto Ł,
ale wyjść także poza utarte ścieżki,
wydeptywane w tym samym rytmie każdego dnia…
Dzięki warsztatom Szkoły
Dziennikarskiej chcemy umożliwić zabranie głosu ich uczestnikom, zachęcić, by opowiedzieli

iglaste i liściaste, a także różnorodne krzewy. Spacerujący poruszają się alejkami. Jedną z alejek
można dojść do dwóch stawów, po
których pływają kaczki i łabędzie.
Stawy te połączone są pięknym
mostkiem. Od czasu drugiej wojny światowej w Parku znajduje się
cmentarz żołnierzy radzieckich.
Od strony alei Politechniki usytuowana jest muszla koncertowa.

Wiewiórka z Parku im. Jana Poniatowskieg. Fot. Sebastian Pintera

Ich wypowiedzi są proste, ale jeśli wsłuchać
się w to, co mają do powiedzenia, potrafią
zaskoczyć swoim spojrzeniem na otaczający
nas świat. Nasz wspólny świat. Podczas
naszych pierwszych spotkań rozmawialiśmy
m.in. o Łodzi. Czy lubią to miasto, czy może
ich drażni? Czy czują się dobrze w przestrzeni
miejskiej, a może napotykają na jakieś
bariery? Które miejsca są dla nich ważne?
Kaczki w Parku im. Jana Poniwatowskiego. Fot. Sebastian Pintera

się na bieżącej chwili, na tu i teraz. I choć myślimy, że mogą mieć
żal do losu, Boga czy też innej siły
sprawczej, że powinni narzekać
na swoją – jak wydawać by się mogło – trudną sytuację, to okazuje
się, że… nic z tych rzeczy! Szybko
uświadomiłam sobie, że przygotowując się do pierwszych spotkań, zupełnie bezwiednie przyjęłam stereotypowe postrzeganie

W lutym ruszyła platforma internetowa
OPOWIEDZ SIĘ, otwierająca przestrzeń dla historii
mówionych. Historii osób, które wyróżniają się
na tle swojej społeczności, żyją po swojemu
i pragną podzielić się tym doświadczeniem
z innymi. Do tej pory na stronie opowiedzieli
się: osoba transgender, osoba bezdomna,
muzułmanka, osoba żyjąca z HIV i gej. Wszystkie
filmy możecie obejrzeć na stronie internetowej
opowiedzsie.pl. Zachęcamy też do wysyłania
swoich historii i do kontaktu pod adresem
mailowym: opowiedzsiepl@gmail.com.

osób niepełnosprawnych umy- o tym, co jest dla niech ważne
słowo. I trochę wbrew własnym i wartościowe, co niesie radość,
przekonaniom – jestem przecież a co sprawia ból. Zajmujemy się
pedagogiem – zbudowałam sobie też naszym miastem, szukamy
odrealniony obraz ludzi, z który- swojego w nim miejsca. Poniżej
mi się tutaj spotykam. Ludzi, któ- znajduje się jeden z pierwszych
rzy na co dzień mierzą się ze swo- tekstów o Łodzi, jaki powstał podją chorobą, często są zależni od czas warsztatów. O Parku im. księinnych (czasem wręcz ubezwła- cia Józefa Poniatowskiego dosłowsnowolnieni) i postrzegani jako nie kilka słów napisała Małgosia
grupa mocno dyskryminowana – Patora. Sama wybrała temat. Z nawykluczana z życia społecznego. szych rozmów o ulubionych miejTymczasem okazało się, że po- scach na mapie Łodzi wyłonił się
trafią prawdziwie cieszyć się ży- właśnie ten Park. I choć sam tekst
ciem – małymi, prostymi historia- jest dość krótki, to wymagał od
mi: wyjściem do galerii handlowej, Małgosi zaangażowania i wiele
spacerem po parku, pracą, nad de- pracy. Z pomocą Pani Eli (pracowcoupagem czy po prostu rozmową nicy ŚDP) sięgnęła do materiału
z drugim człowiekiem. Ich wypo- źródłowego, który pozwolił ustawiedzi są proste, ale jeśli wsłuchać lić kilka faktów. Autorem zdjęć
się w to, co mają do powiedzenia, jest Sebastian Pintera, również
potrafią zaskoczyć swoim spoj- uczestnik projektu.
rzeniem na otaczający nas świat.
Nasz wspólny świat. Podczas na- ***
szych pierwszych spotkań rozma- „Moim ulubionym parkiem jest
wialiśmy m.in. o Łodzi. Czy lubią Park im. księcia Józefa Poniatowto miasto, czy może ich drażni? skiego. Jest jednym z najstarszych
Czy czują się dobrze w przestrze- i największych parków. Powstał
ni miejskiej, a może napotykają w 1910 roku. Początkowo zajmona jakieś bariery? Które miej- wał o wiele większy obszar. Z biesca są dla nich ważne? Okazuje giem lat tereny Parku się skursię, ze ich świat ogranicza się na czyły. Drzewa, które w nim rosną,
ogół do najbliższej okolicy, miej- częściowo są drzewami starymi,
sca zamieszkania czy Domu Sa- zabytkowymi. W Parku rośnie
mopomocy. Znają Manufakturę 14 drzew uznanych za chronioi Galerię Łódzką, kiedyś byli na ne i wpisane do rejestru zabytków.
ulicy Piotrkowskiej, bywają w po- W Parku rosną wysokie drzewa

W Parku znajduje się plac zabaw
dla dzieci, korty tenisowe, tor rowerowy, plac ćwiczeń dla dorosłych. Lubię ten Park, ponieważ
jest zielony i przyjemny, spotkać
tu można wielu ludzi. Kiedy jest
ładna pogoda, wybieram się tam
na spacery z mamą i tatą.”
Tworzenie gazety z grupą osób
niepełnosprawnych umysłowo
nie jest łatwe ani oczywiste, ale
nie dlatego, że stanowią trudną
społecznie grupę. Trzeba znaleźć
sposób, formę, medium, dla każdego indywidualnie, stosownie do
jego możliwości, po to, by mógł się
wypowiedzieć, nie zawsze wprost
i niekoniecznie za pomocą tekstu.
Nie można przy tym zniekształcić tego, co może i chce powiedzieć. Mierzymy się w naszej
pracy z wieloma trudnościami.
Wierzę jednak, że w efekcie powstanie coś, co zaskoczy wszystkich. Naszych podopiecznych rozwinie i pozwoli przekroczyć ich
własne granice. A nam rozwieje
złudzenie, jakiemu ulegamy, myśląc o osobach niepełnosprawnych umysłowo. Ja cieszę się, że
sama miałam szansę pozbyć się
zakrzywionej perspektywy, z jakiej ich widziałam. Drodzy Czytelnicy, bądźcie czujni…
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Szkoła życia

Tamara
Rymska

Dlatego chcę dzisiaj dla odmiany napisać ciut o nauczycielach. I nie tak
jak większość krytyków współczesnej szkoły – że to oni są wszystkiemu
winni, bo nie chcą i nie umieją. Chociaż to, że nie umieją jest bardzo często prawdą. Trzeba jednak zadać pytanie: a skąd mają umieć?
Z wielką przyjemnością gościłam
ostatnio w jednej z łódzkich rozgłośni radiowych. Rozmawialiśmy o edukacji. Temat wzbudził wśród słuchaczy ogromne
emocje, rozdzwoniły się telefony. Rodzice byli zaniepokojeni, a nauczyciele rozżaleni. Ze
wszystkich wypowiedzi płynęła frustracja. Świat się bowiem
zmienił, najnowsze odkrycia naukowe mówią nam tyle o mózgu,
emocjach, technikach uczenia, że
właściwie wszystko powinno być
jasne. Wiemy już doskonale, w jakich warunkach każdy człowiek
(o ile nie ma jakiś szczególnych
zaburzeń związanych z chorobą)
chętnie i szybko nabywa wiedzę.
Wiemy, co mózg zapamiętuje, a co
odrzuca, w jakiej porze dnia najwydajniej pracuje. Wiemy, jak się
relaksować, jak stawiać wymagania, aby wszyscy uczniowie odnosili sukcesy. Tymczasem szkoła wygląda tak, jakbyśmy tego
nie wiedzieli. Jakbyśmy nie słyszeli o motywowaniu pracowników, o wspieraniu osób pracujących na co dzień z ludźmi. Trzeba
z żalem powiedzieć, że to dotyczy również nauczycieli. Rady
pedagogiczne powinny być grupą wsparcia, dyrektor czy dyrektorka tą osobą, do której idę, kiedy mam problem i nie wiem, jak
sobie z nim poradzić, jak pracować z danym uczniem czy uczennicą, jak go zachęcić, jak do niego
dotrzeć. Współczesna szkoła jest
jakimś pomnikiem XIX-wiecznej
edukacji. Dlatego chcę dzisiaj dla
odmiany napisać ciut o nauczycielach. I nie tak jak większość
krytyków współczesnej szkoły –
że to oni są wszystkiemu winni,
bo nie chcą i nie umieją. Chociaż
to, że nie umieją jest bardzo często
prawdą. Trzeba jednak zadać pytanie: a skąd mają umieć? Studia
pedagogiczne kończy tylko niewielka grupa nauczycieli ucząca
w klasach 1–3 szkoły podstawowej
(a przecież one też nie spełniają
kryteriów edukacji XXI wieku).
Pozostali to nauczyciele przedmiotowi po kursie pedagogicznym, którego materiał jest archaiczny i nieprzystający do potrzeb
edukacyjnych i wychowawczych
uczniów. Zatem, gdy młody człowiek wkracza w swoje życie zawodowe, niewiele wie o psychologii

dziecka, psychologii społecznej,
problemach rozwojowych, niedostosowaniu szkolnym, dyskryminacji czy wykluczeniu. I jeśli nie
jest pasjonatem lub wyjątkowo
uzdolnionym „samorodkiem”, to
prawdopodobnie nigdy się nie dowie. Będzie bezradny wobec swoich uczniów i będzie przenosił na
nich swoją frustrację.
Rozmawiałam kiedyś z Finką,
dyrektorką dużej podstawowej
szkoły. Zapytałam, jak sobie radzi
fiński system edukacji z wypaleniem zawodowym nauczycieli.
Otworzyła szeroko oczy i powiedziała: Nie mamy takiego problemu. Teraz ja okazałam zdziwienie,
a ona zaczęła opowiadać: Kiedy
nauczyciel rozpoczyna pracę, dostaje
swojego mentora, który pomaga mu
na co dzień, podpowiada, wspiera,
zachęca do podejmowania wyzwań.
Jeśli ma problem, nad jego rozwiązaniem pracuje cała rada pedagogiczna. Dyrektor jest osobą, która
również pełni rolę mentora i szuka
rozwiązań. Jeśli problem nas przerasta, szukamy fachowców poza szkołą. Szkolimy się cały czas. Są osoby,
które wspierają nas w tworzeniu dokumentów (bo nauczyciel nie jest od
tego). Możemy w razie potrzeby uzyskać pomoc superwizora (to specjalista/specjalistka w danej dziedzinie,
osoba, której praktyka, wiedza i duże
doświadczenie pozwalają kształcić
innych i sprawować nadzór merytoryczny nad ich pracą). Działamy
zanim pojawi się wypalenie zawodowe, bo nauczyciel musi mieć pasję. Tylko wtedy może zarażać entuzjazmem swoich uczniów.
Prawdę powiedziawszy, po tej
rozmowie zachciało mi się płakać. Bo mam przekonanie, że nie
zrobimy lepszej szkoły bez entuzjastycznych, kochających swój
przedmiot i swoich uczniów nauczycieli. Takich, którzy wiedzą,
że to od nich zależy, czy ich uczniowie będą pewni siebie, twórczy, gotowi do podejmowania wyzwań,
czy odkryją swoje talenty i poznają własne mocne strony. Szkoła
powinna dawać uczniom siłę, bo
wiedza, edukacja, to jest moc. Nie
tylko tym najlepszym, którzy radzą sobie dobrze w warunkach
szkolnych, w grupie rówieśniczej,
ale przede wszystkim tym wrażliwym, czasem nieśmiałym, czasem nadmiernie rozwrzeszcza-

nym, biegającym, sprawiającym
kłopoty. Ich wszystkich powinna wzmacniać i pokazywać, że
to, jacy są, jest ich atutem. Trzeba promować różnorodność, bo
w społeczeństwie potrzeba nam
nie tylko poukładanych księgowych, ale również artystów, naukowców zakochanych tylko
w jednej dziedzinie, rewolucjonistów, wywrotowców. Nauczyciel, który dużo wymaga i chwali
za postępy, osiąga sukces. Znałam
takiego, który swoim uczniom stawiał tylko piątki. Kiedy przynosili
pracę, którą musiałby ocenić niżej, mówił: Tę czwórkę biorę w kółko.
Bo to, co zrobiłeś, jest bardzo dobre,
miałeś świetny pomysł, ale nie zwróciłeś uwagi na jeszcze jeden aspekt.
Gdybyś to zrobił, byłoby celująco.
Myślisz, że mógłbyś spróbować napisać jeszcze akapit czy dwa na ten
temat? Zależy mi na tym, żebyś pokazał, jaki jesteś mądry.
Każdy z jego uczniów poprawiał
pracę. Każdy ostatecznie wykonywał ją bardzo dobrze, każdy chciał
się rozwijać. Żaden nigdy nie usłyszał, że nie potrafi. Wszyscy w klasie wiedzieli, że mają tylko mądrych i interesujących kolegów.
Chociaż różniło ich wiele, rozumieli, że każda osoba jest w tej grupie potrzebna, bo jej umiejętności
i talenty można wykorzystać. To
nie jest trudne – wystarczy zrozumieć, że współczesny nauczyciel
to nie jest osoba, która tylko przekazuje wiedzę. Dzisiaj jest głównie przewodnikiem wskazującym,
jak tę wiedzę zdobywać. Kimś, kto
nawiguje, budzi zainteresowanie,
zachęca do poznawania. Do tego
potrzebny entuzjazm i siła, które
polski nauczyciel traci na sprawozdawczość, testy, wypełnianie tabelek. Zachęcam do buntu
nauczycielki i nauczycieli, rodziców, dyrektorów i dyrektorki oraz
dzieci. Wszystkim nam należy się
dobra szkoła, w której będziemy
partnerami. Dla dobra nas wszystkich, bo to nasze dzieci będą za
chwilę decydować, jaka będzie
Polska.

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

13

Pomóż zmienić
Schronisko dla
zwierząt w Łodzi
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.

ami

Ami to świetny pies dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Energiczny, uwielbia ludzi. W schronisku
spacery są jego jedyną radością, jedynym przyjemnym przerywnikiem.
Najchętniej nie wracałby do boksu, nie
wypuszczał człowieka z łap. Nie lubi
innych psów, dlatego potrzebuje doświadczonego właściciela.

Więcej informacji można uzyskać
pod numerem telefonu

42 656 78 42

www.schronisko-lodz.pl
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Fot. Zbigniew Polędwica

lewa strona talerza

Masala Express,
czyli curry w środku
Rewolucji!

Michał Kwiatkowski

Kwiatek! Poproszę o tekst. – od kil- czasie jedzenie samo się zrobiło siłków. Reszta lokali dowóz trakku dni Redaktor Naczelna śle do i przyjechało do domu wprost na tuje jako dodatek do oferty.
mnie tej treści wiadomości. Z po- stół? Niestety, pod mój adres mogę
Tymczasem bez większego rozczątku w tonie delikatnego pobła- zamówić tylko pizzę lub średniej głosu otworzył się w Łodzi bar nażania dla mojej niefrasobliwości. jakości obiad w stylu schab a’la stawiony głównie na serwowanie
Później – ostrzej i do wiadomo- paniera. Kiedy zadzwoniłem do dań Take away, czyli po naszemu –
ści innych ważnych członków
na wynos. Bar, o któkolegium redakcyjnego. Nic
rym piszę, to Masala
W przyszłości zamówię jedzenie
nie poradzę. Pracę zazwyczaj
Express. Jego specjaldo domu. Widać, że Masala to
zostawiam na ostatnią chwilę.
nością jest kuchnia
lokal naprawdę nastawiony na
Podobnie jak w zeszłym tygoindyjska, a mieści
dniu, kumulacja obowiązków
się przy ul. RewoluTake Away. Dowóz realizowany
sięgnęła punktu krytycznego.
cji 1905 r. 23. Lokal
jest przy zamówieniach od 28 zł –
Pora włączyć Worda
jest naprawdę mito dwie porcje. Do spróbowania
i przelać na papier to, co siekroskopijny i nie
mam
jeszcze
Chicken
Vindaloo
dzi w mojej głowie od tygopolecam wybrać się
i samosy z miętowym sosem.
dnia. Zajmie mi to niewiele
tam większą ekipą.
ponad dwie godziny, ale zaMiejsce jest wprawnim to zrobię, jeszcze naparzę so- mojej ulubionej restauracji i po- dzie schludne i czyste, ale daleko
bie zielonej herbaty, posprzątam dałem adres dostawy, usłysza- mu do komfortowych przestrzeni,
bałagan w szufladzie, odkurzę, bo łem grzeczne, acz stanowcze: Nie, w których można wygodnie zjeść.
piach denerwująco chrupie pod w pana okolice nie dowieziemy…
Obsługa baru jest miła, czasem
stopami. Tato! Zrób nam coś do jeSzczęśliwi ci, którzy pracują jednak trochę przytłoczona ilodzenia – ja chcę tosty, a ja jajka sa- i mieszkają w centrum. Tam re- ścią zamówień na wynos. Trochę
dzone. Nie ma jajek! Trzeba pójść stauracje dostarczą do biura lub cierpią na tym zamawiający na
do sklepu.
domu wszystko, co mają w ofercie. miejscu. Po prostu trzeba chwil„Żeby nie brać się do pracy, wy- W centrum za dowóz nie płacisz, kę poczekać, aż kuchnia upora
myślamy sobie różne sprawy” – dalsze dostawy wiążą się zazwy- się z tym i wreszcie zajmie się naśpiewał Olek Grotowski. Ja nie czaj z dopłatą od 6 do 10 zł. Nie- szym posiłkiem. Mnie to nie przedość, że wymyślam, to na dodatek stety mieszkańcy dalszych okolic szkadza, ale jeśli ktoś naprawdę
ZAWSZE robię się głodny. Oczy- miasta muszą zadowolić się hot się śpieszy, niech idzie na hamwiście przygotowanie jedzenia, -dogiem z Żabki albo pizzą.
burgera i głowy nie zawraca.
to kolejne stracone minuty, a czaDo dziś w Łodzi funkcjonowała
Masala to nie jedyne miejsce
sem godziny. A gdyby tak jedno- tylko jedna sieć pizzerii wyspecja- w Łodzi, gdzie można zjeść hinducześnie pisać i pracować, a w tym lizowana w dowozie ciepłych po- skie przysmaki. Godny polecenia

trawy indyjskiej kuchni. Jadłem
naprawdę pyszną Tikka Masala
i lekko pikantną Chana Masala
z ciecierzycy. Dodatkiem jest ryż
lub chleb/placek Naan. Mimo że
to bar szybkiej obsługi, jedzenie
podawane jest na jednorazowych
talerzykach wykonanych z… liści.
Niestety, nie udało mi się zamówić
do picia Lassi, ponieważ obsługa
realizowała jakieś duże zamówienie, a ja nie chciałem zawracać
im głowy.
W przyszłości zamówię jedzenie do domu. Widać, że Masala to
lokal naprawdę nastawiony na
Take Away. Dowóz realizowany
jest przy zamówieniach od 28 zł
– to dwie porcje. Do spróbowania
mam jeszcze Chicken Vindaloo
i samosy z miętowym sosem. Biurowych smakoszy ucieszy zapew-

Fot. Michał Kwiatkowski

Fot. Michał Kwiatkowski

Jadłem naprawdę pyszną Tikka Masala i lekko pikantną Chana Masala z ciecierzycy. Dodatkiem
jest ryż lub chleb/placek Naan. Mimo że to bar szybkiej obsługi, jedzenie podawane jest na jednorazowych talerzykach wykonanych z… liści.

jest na pewno sieciowy Ganesh,
mieszczący się przy Piotrkowskiej
i na rynku Manufaktury. To typowa restauracja z dużym wyborem
przekąsek, dań głównych oraz
napojów. Jedzenie jest wyborne,
niestety za ten luksus trzeba zapłacić. Kolacja dla dwojga z napojami kosztować może nawet
90–100 zł. W Masala Express na
pewno nie wyczyścimy swojej kieszeni, a zjemy równie smacznie.
Tutaj panują umiarkowane ceny
w przedziale 6–14 zł. Choć porcje
są o wiele mniejsze niż w Ganesh,
to wystarczające, by najeść się do
syta. Menu nie jest tak rozbudowane, ale zawiera „flagowe” po-

ne fakt, że od 100 zł rachunku jedzenie przywiozą gratis. Dlatego
warto zebrać ekipę i zorganizować w pracy indyjską ucztę.
Na koniec małe filmowe skojarzenie z pracą, jedzeniem i Indiami. Polecam film „Smak Curry”. Do obejrzenia konieczne
w towarzystwie Chicken Korma
i bliskiej osoby.
Więcej informacji:
www.expressmasala.pl

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

Miasto Ł

Poleca
Anna Jurek
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Kalendarz imprez
marzec 2016

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

1

2

3

4

5

6

16:00 LITERATURA
BEZ GRANIC

Otwarte spotkania konwersacyjne zorganizowane
we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku
im. Heleny Kretz

Dom Literatury
ul. Roosevelta 17

7

17:00 Z cyklu ARCYDZIEŁA OPERY ŚWIATOWEJ Vincenzo
Bellini „N O R M A”
opera tragiczna
w 2 aktach –
czołowe arcydzieło oper
włoskiego „Bel Canto”

18:00 DZIEŃ
WSZYSTKICH
KOBIET –

8

pokaz filmu „Mandarynka” /
queerowo-feministyczny
wieczorek / pokaz teledysków

Klubokawiarnia Granda
Rewolucji 1905 roku 48

Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18

14

10:00–12:00 Kursy
komputerowe dla
początkujących
Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź–Polesie, Filia nr 9
ul. Zielona 77

21

10:00 Kolorowa
Tolerancja.

Wycieczki po Łodzi,
prowadzone przez
przewodników

Ryszard Bonisławski –
Pasaż Schillera,
Joanna Podolska –
Centrum Dialogu
ul. Wojska Polskiego 83

28

16:15 Bajki La
Fontaine’a

Teatr Mały w Manufakturze
ul. Drewnowska 58b

15

15:00 Orientalizm
i gender.
Muzułmanki poza
stereotypem
Katedra Bliskiego Wschodu
i Północnej Afryki WSMiP UŁ
ul. Narutowicza 59a

22

18:00 Kolorowa
Tolerancja.
„Gdybyś to Ty był
uchodźcą…”

– spotkanie z Alą Elczewską,
psychologiem, która od 20 lat
w Danii pracuje z uchodźcami
Centrum Dialogu im. Marka
Edelmana
ul. Wojska Polskiego 83

29

17:00 Spotkanie
Grupy Literackiej
CENTAURO
„Wieczór z poezją”
Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Śródmieście, Filia Nr 6
ul. Narutowicza 91a

18:00–20:00 Joga
śmiechu. Droga
do radości

Łódzka premiera książki
i spotkanie z jej autorem –
Piotrem Bielskim
Żarty Żartami
ul Wólczańska 40/42

9

18:00 LEKCJA FILMU
#4 – „Filmowe
oblicza
totalitaryzmu”.
Wykład
Krzysztofa
Olkusza
Owoce i Warzywa
ul. Traugutta 9

16

12:00–16:00
Spotkania Klubu
Brydżowego

Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź–Polesie, Filia nr 15
ul. Garnizonowa 38

23

15:00 Jak
przeciwdziałać
mowie nienawiści
w szkole?
Warsztaty dla nauczycieli.
Prowadzenie: EduKABE
Fundacja Kreatywnych
Rozwiązań
Centrum Dialogu im. Marka
Edelmana,
ul. Wojska Polskiego 83

30

18:00 Socjo-fikcja.
Spotkanie
ze Zbynkiem
Baladránem
ms2
ul. Ogrodowa 19

18:00 Spotkanie
wokół książki
Rosario Assunto
„Filozofia ogrodu”
Niebostan
ul. Piotrkowska 17

10

11:00 Cała Polska
czyta Dzieciom,
a Filia nr 10
także Seniorom –
głośne czytanie.
Przegląd książek
Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź–Polesie, Filia nr 10
ul. Więckowskiego 32

17

18:00 PIOTR SOCHA
spotkanie i wystawa ilustracji
z albumu
PSZCZOŁY
Poleski Ośrodek Sztuki
Galeria 526
ul. Krzemieniecka 2a

24

18:00 Spotkanie
z Michałem
Rusinkiem
i rozmowa
o książce „Nic
zwyczajnego.
O Wisławie
Szymborskiej”

11:00 SZAFA.PL:
Ogólnopolskie
Wietrzenie Szaf
Klub DOM
ul. Piotrkowska 138/140

Owoce i Warzywa
ul. Traugutta 9

Poleski Ośrodek Sztuki
ul. Krzemieniecka 2a

11

19:00
Ogólnopolski
Studencki
Przegląd Piosenki
Turystycznej
„YAPA”
EXPO Łódź
ul. Stefanowskiego 30
(Festiwal trwa do 13.03.2016)

18

17:00 Malarstwo.

Wernisaż wystawy malarskiej
członków Sekcji Plastycznej
Uniwersytetu Trzeciego
Wieku im. Heleny Kretz
Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Bałuty, Filia nr 25
ul. Boya-Żeleńskiego 15

25

14:00 Ożenek –
projekcja Teatru
TV z okazji
Światowego Dnia
Teatru w ramach
Klubu Seniora

17:00 Spotkanie
Dyskusyjnego
Klubu Książki.
Omawiana
książka to: Etgar
Keret „Rury”

Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Polesie, Filia nr 5
ul. Wileńska 59/63

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

18:00 Europejski
Przegląd Kina
Dokumentalnego
„Pięściarka”, reż.
M. Dragolea,
C. Mocanu, 2015

12

13:00 CAŁA PUSZCZA
POD OCHRONĄ!
Obywatelski
protest
przeciwko
wycince Puszczy
Białowieskiej
Pasaż Schillera

19

22:00 Koncert
zespołu Bandaż
Elastyczny
Klub Muzyczny New York
ul. Piotrkowska 62

26

13

18:00 LEKCJA FILMU
#4 – „Filmowe
oblicza
totalitaryzmu”,
projekcja
filmu „Dreszcze”
reż. Wojciech
Marczewski
Owoce i Warzywa
ul. Traugutta 9

20

10:00 Druga edycja
Wiosennego
Rajdu Nordic
Walking
Las Łagiewnicki, Centrum
Zarządzania Szlakiem
Konnym
ul. Wycieczkowa 86

27

18:00 Leszek
Krutulski –
Pierwszy
półportet

20:00 JAM SESSION –
ELITA MUZYKÓW,
TWÓRCÓW
I ARTYSTÓW

Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18

Klub Muzyczny New York
ul. Piotrkowska 62

31

19:00 Projekcja
filmu „CZW
Rosyjska arka”,
reż. Aleksander
Sokurow
Kino Szkoły Filmowej
ul. Targowa 61/63
(wejście od tyłu budynku)

wspierają nas

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

Wszystkim nie dogodzisz
Wciąż rośnie mój podziw dla fachowców ze ZDiT-u. Tak poustawiać linie, żeby prawie nigdzie nie dało się dojechać bez
przesiadki? Tak ustawić rozkłady, żeby to, w co się przesiadam, odjeżdżało wtedy, gdy wysiadam z tego, czym przyjechałem? Pełen profesjonalizm! A gdybym zdążył, zawsze jeszcze kierowca może mi drzwiami przytrzasnąć oblicze.
Należę do gatunku Zgredów eko- rozkład jazdy dla niewidzących. dy, żeby to, w co się przesiadam,
logicznych, tramwajowo-pieszych. Odbioru technicznego zapew- odjeżdżało wtedy, gdy wysiadam
Z konieczności bywam Zgredem ne dokonał niesłyszący. Takie z tego, czym przyjechałem? Peautobusowym. Pieszo dojdę na urządzenie za 50 zł (na wszelki łen profesjonalizm! A gdybym
czas prawie na pewno. Prawie, wypadek, zgodnie z metodą ar- zdążył, zawsze jeszcze kierowca
bo może mnie ktoś upolować na chitektów pomnożone przez 2) może mi drzwiami przytrzasnąć
przejściu. Ale żeby skorzystać wykonałby każdy, średnio zdol- oblicze. Najczęściej przytrzaskuz komunikacji, za przeprosze- ny elektronik-amator. Byłoby gło- je. Wielki szacunek i wdzięczność
niem publicznej, trzeba zrobić bi- śno, czysto i zrozumiale. Ale nie dla tych, którzy nie przytrzaskulans. Najprościej metodą arją – tacy też są. Skochitektów. Gdy budujesz dom,
ro już o kierowcach
Gdy budujesz dom, policz koszty,
policz koszty, pomnóż przez
mowa – część z nich
pomnóż przez dwa i może
dwa i może wystarczy. Gdy
to jacyś nieszczęśni
wystarczy. Gdy chcesz jechać,
chcesz jechać, sprawdź czas
pechowcy. Co kilka
sprawdź czas przewidziany
przewidziany przez MPK, posekund znajdują się
przez
MPK,
pomnóż
przez
dwa
mnóż przez dwa i może zdąw sytuacji wymagażysz. Tak trzeba sobie radzić!
jącej ostrego hamoi może zdążysz.
Po co te krzyki, żeby urealnić
wania i gwałtownerozkład jazdy? To prawda, po no- byłoby śmiesznie.
go przyśpieszania. Efekt uroczy.
wiutkiej, kosmicznie nowoczeGdy te słupki przestaną mnie Co chwila ktoś tam szuka laski,
snej trasie W–Z jeździ się czasem śmieszyć, popatrzę sobie na wia- okularów i tobołów, zbierając się
wolniej niż przedtem. Ale to nie ty przystankowe podczas porząd- niezgrabnie z podłogi. Ale są też
wina trasy, tylko kierowców i mo- nej burzy czy zawiei. Nowe wiaty dobre strony – pasażerowie mają
torniczych. I systemu. On się do- występują w trzech rozmiarach: trochę zdrowej gimnastyki. Młostraja. Jak się dostroi, to rozkła- wypasiony, standard i mini. Przy dym się to podoba, za to starsi mady będą pasowały. Wiem, bo dyr. tych pierwszych nie ma zabawy. rudzą. Że niby młodzi tacy mądrzy,
Nita mówił. Ten system, to zdaje Standardowe już mogą dostar- bo siedzą i się w sposób niekonsię pierwsza na świecie prawdzi- czyć emocji. Upchnie się tam trolowany nie przemieszczają.
wa, sztuczna inteligencja. Auto- może z siedem osób. Reszta wy- Wszystkim nie dogodzisz. Zresznomiczna. Przejęła kontrolę i te- mięka. Mini natomiast – Kapital- tą, jeśli się nie podoba, to trzeba
raz tylko od niej zależy, czy i kiedy ny pomysł! I jaki dowcipny. Kon- złożyć skargę. W MPK. Tylko że
się dostroi.
strukcja ta jest właściwie tablicą to nie ma sensu. Jeśli nawet jesteś
Gdzieś na Olechowie popękały reklamową z doczepioną doń mi- wystarczająco upierdliwy i nie
szyny. Nowe, jeszcze nie dostro- kroskopijną ławeczką. Ławeczka dasz się przekonać, że to Twoja
jone. Jest bezpiecznie, trzeba tyl- pomieści jednego grubszego lub wina, a kierowca ma rację, to i tak
ko jeździć wolniej. Może zresztą dwie chudziny. Daszek nie osło- odpowiedź będzie jedna: Przeprojuż wymienili. Szyny były dobre, ni nikogo. Ładne to nawet, este- wadziliśmy rozmowę… kierowca/
ale mróz był zły – minus dziesięć. tyczne. Projektant to zapewne ar- motorniczy został pouczony. NaKto by nie pękł?
tysta, więc tak wymyślił. Ale ten, pisz to sobie w domu, wydrukuj,
Każdy Zgred lubi sobie rado- kto zlecił, a może ten, kto zatwier- powieś na ścianie. Taniej, szybśnie porechotać – złośliwie, na- dził jest… Mamy w redakcji umo- ciej i też bez sensu. A jutro będzie
turalnie. Ja idę na przystanek, wę – żadnych inwektyw.
jak wczoraj.
podchodzę do czarodziejskiego
Wciąż rośnie mój podziw dla
Tak mi się marzy, żeby urzędsłupka i wciskam przycisk. Słu- fachowców ze ZDiT-u. Tak po- nicy jakkolwiek odpowiedzialni
pek niezwłocznie zaczyna char- ustawiać linie, żeby prawie ni- za komunikację miejską odstaczeć, rzęzić, dudnić i wyć. Świetne gdzie nie dało się dojechać bez wiali co roku fury przynajmniej
urządzenie! Podobno opowiada przesiadki? Tak ustawić rozkła- na miesiąc i korzystali ze swo-

ich osiągnięć w drodze do pracy
i z powrotem. Polecam, przednia
zabawa. Na początek proponuję:
spójrzcie na mapę i odszukajcie
na niej Stoki. Odkryjecie ze zdziwieniem, że znajdują się w granicach Łodzi. Całkiem blisko centrum. Że mieszka tam sporo ludzi,
wśród nich nawet dzieci. Dorośli
czasem jadą do pracy, a dzieci do
szkoły. Trzy kilometry trasy do
szkoły przy ul. Tamka, to pół godziny jazdy, naturalnie z przesiadką. Sześć kilometrów na godzinę.
Mistrzostwo świata. Pieszo szybciej i krócej. Wybierając się na któryś z dworców, warto zabrać ze
sobą prowiant. I nerwosol.
Niech więc Państwo wsiądą
do swoich – nie służbowych samochodów i przyjadą na Stoki.
Koniecznie ulicą Telefoniczną.
I proszę założyć kalosze. Niech
się Państwo nie martwią, ulica
ta nie została zbombardowana.
To, co ujrzycie, to tylko efekt Waszych wieloletnich zaniedbań.
Gdy po prawej zobaczycie niepokojąco kołyszącą się „dwunastkę”
jadącą 10 km na godzinę, zachowajcie spokój.
Motorniczy jest trzeźwy.
To tylko tory się rozlazły.
Jeśli podwozia i amortyzatory Waszych samochodów wytrzymały, zapraszam na ulicę
Pszczyńską. Tędy na
przystanek autobusowy chodzą codzienne
setki osób. Teraz przydadzą się kalosze. Samochodem po tych
wertepach jeżdżą tylko najwięksi chojracy.

Gdyby ktoś chciał nakręcić kolejną wersję Konopielki, Taplary
są tutaj. Takich ulic na Stokach
jest wiele – do wyboru, do koloru.
Jeśli zaś zechcieliby Państwo porozmawiać z mieszkańcami i powiedzieć, kim jesteście, na pewno
usłyszycie to, czego ja w gazecie
napisać nie mogę.
Jakieś 10 lat temu w naiwności
swojej zadzwoniłem do Zarządu
Dróg i Transportu z pytaniem, czy
może jakoś prowizorycznie chociaż dałoby się tę drogę utwardzić.
Mimo że dyrektora Nity jeszcze
wtedy tam nie było, urzędnik już
wiedział, co odpowiedzieć: Droga
jest przeznaczona do remontu, więc
nie przewiduje się. Teraz, po dziesięciu latach, jeśli ona jest jeszcze bardziej do remontu, to chyba
jeszcze bardziej nie przewiduje się?
Ech życie…
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