ŁÓ D Z K A G A Z E TA S P O Ł E C Z N A

Po co uczyć
dzieci myśleć?

FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA

Szkoła uczy przede wszystkim referować poglądy innych, odpowiadać
na pytania zgodnie z oczekiwaniami nauczyciela, rozwiązywać testy
według określonego schematu. Jak i czego uczymy nasze dzieci, przełoży się na to, jakimi będą dorosłymi. A jakimi dorosłymi będą dzieci, które filozofowały w dzieciństwie i młodości? „Myślącymi” – odpowiada profesor Aldona Pobojewska z Instytutu Filozofii Uniwersytetu
Łódzkiego, propagatorka metody filozofowania z dziećmi.
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Kiedy myśli się o filozofii, przychodzą do głowy takie postacie
jak Platon, Kartezjusz, Kant.
Wydaje się, że dzieciom daleko
jest do zrozumienia ich idei. Czy
zatem filozofia jest dla dzieci?
AP: Filozofia jest dla dzieci, natomiast niekoniecznie Platon,
Kartezjusz i Kant. Filozofia bywa
różnie rozumiana. Można ją pojmować jako zbiór problemów
filozoficznych i odpowiedzi na
te problemy, ale także jako aktywność, praktykę, namysł nad
światem. Właśnie odwołując
się do tego drugiego jej znaczenia, podejmujemy filozofowanie z dziećmi i to już od szkoły
podstawowej, a nawet od przedszkola.
Jak zatem filozofować z dziećmi?
AP: Używa się do tego różnych
metod. Powiem w największym skrócie o jednej. Przede
wszystkim trzeba stworzyć odpowiednią atmosferę, aby dzieci
chciały rozmawiać i mówić „od
siebie”. Później zachęcić je do stawiania pytań natury filozoficznej. W tym celu nauczyciel czyta z uczniami fragment książki,
ogląda urywek filmu czy realizuje proste ćwiczenie, związane
z ich życiowym doświadczeniem.
Następnie dzieci mają formułować pytania problemowe, do których zainspirował je ten „materiał” (nie są to pytania do tekstu).
Na przykład, po lekturze urywku z „Małego Księcia” pojawiają się kwestie: czym jest miłość,
czego szukamy w życiu, dlaczego
się ścigamy, czym się różni dorosły od dziecka, jakie zabawki mają
dorośli, ale też, kim jest Zwrotniczy. Z puli tych problemów demokratycznie zostaje wybrany jeden, aktualnie najbardziej
dokończenie na stronie 3

Radogoszcz
Wschód –
blokowisko
inne niż
wszystkie
Szanse, by dogonić świat,
były iluzoryczne ze względu
na braki materiałowe i technologiczne. Jedyną wartością, która mogła nas do
niego zbliżyć, było samo projektowanie. I Lipski wraz
z Owczarkiem i Wujkiem
projektowali. Projektowali
na przekór „schamieniu polskiego budownictwa”.
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W naszych
rodzinach jest
strach
Dziś młodzi Polacy nawet
nie wiedzą, czym jest antysemityzm. Żyd dzisiaj to jest
przezwisko, nikt się nie zastanawia, kim ten Żyd jest.
To jest słowo, którego znaczenia się nie rozumie, wypisując je na murach.
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Linia graniczna
Dwa słowa, dwa światy
nagle wyrosłe na piersi
miasta karmiącej niegdyś
każdego, kto szukał tu
swojego miejsca na Ziemi.
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Artysta jest
po prostu
człowiekiem
Artysta nie jest kimś szczególnym, nie posiada nadprzyrodzonych cech. Ludzie
niezwiązani ze sztuką traktują często artystów jak jakieś byty wyjątkowe, wykazują większe pobłażanie.
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Od naczelnej
ALEKSANDRA DULAS
Miało być górnolotnie – o tolerancji i edukacji. A będzie też
górnolotnie, ale o trawnikach.
Uczestniczę właśnie w Kongresie
Edukacji Polskiej w Katowicach.
Mam szansę dzięki temu zobaczyć, jakie zmiany w tym mieście przyniosła transformacja.
A wydarzyło się tu dużo. Obok
Spodka wyrosła piękna hala konferencyjna, nieopodal Biblioteka
Miejska i muzeum. Wszystko to
w samym centrum miasta, ale
skąpane w zieleni. Drzewa, przepiękne trawy, kwiaty, krzewy.
Przestrzeń jest przyjazna, zaprasza użytkowników. Nawet nocny
spacer wydaje się bezpieczny, bo
całość jest podświetlona. Jakby
na zamówienie cykają świerszcze. A w dzień, na placu nieopodal, trwają próby do koncertu, co
też zachęca do pozostania i posłuchania. Świetni architekci zaprojektowali proste bryły, otwarte
przestrzenie, po których można spacerować przez całą dobę,
bezpiecznie i miło. No i drewniane ławki o ergonomicznych –

zachęcających do przysiądnięcia
czy nawet położenia się – kształtach. I trawa, na której można stanąć, usiąść, zjeść kanapkę. Tego
mi w Łodzi brakuje. Tej wspólnej
przestrzeni, która pozwoliłaby
nam – mieszkańcom i mieszkankom – wspólnie zjeść śniadanie
na trawie; tego miejsca na chwile
wytchnienia, gdzie można by porozmawiać o ważnych i błahych
sprawach. Żebyśmy mogli się
spotkać obcy z obcym i poczuć, że
jesteśmy „swoi”. I to byłby pierwszy krok do edukacji i tolerancji.
Bo żeby móc razem tworzyć miasto, potrzebne są miejsca, w których możemy się poznać. I proszę mi wierzyć, że można, i że się
da. I już nie trzeba jechać do Nowego Jorku, Londynu czy Berlina, żeby to zobaczyć. Wystarczy –
do Katowic.
We wrześniowym numerze
Miasta Ł poruszamy bardzo
ważne tematy społeczne. Rozmawiamy o tolerancji, otwartości, edukacji, wspólnym działaniu ważnym do budowania

społeczeństwa obywatelskiego.
Takiego, w którym ludzie sobie ufają, chcą ze sobą przebywać, rozmawiać czasami na bardzo trudne tematy. Chcą szukać
wspólnych ścieżek i porozumienia. To wszystko mi się marzy, ale
kiedy pomyślę o Łodzi, to trochę
nie wiem, gdzie. Nie mam w głowie takiego miejsca, gdzie można
tak po prostu, bez zbędnych ceregieli usiąść w miłym otoczeniu,
na trawie, na murku, na ławce
i pogadać o tym, jakiej Łodzi byśmy chcieli. My – czyli wszyscy
jej mieszkańcy. Apeluję zatem
do władz i społeczników o więcej czystych trawników i zacienionych ławek wśród zieleni.
Bo jeszcze wiele ważnych rozmów przed nami, zanim Łódź
stanie się przyjaznym miastem
dla wszystkich jej mieszkańców
i mieszkanek.
Aleksandra Dulas – socjolożka,
członkini Łódzkiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
Redaktorka naczelna gazety.
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dzieci interesujący. To on staje
się przedmiotem prowadzonej
na zajęciach przez uczniów rozmowy. Nauczyciel nie zabiera
głosu w tej kwestii. Pilnuje natomiast, aby rozmowa była rzeczowa, stanowiska popierane
argumentami, a rozmówcy odnosili się do siebie z szacunkiem.
Jakie tematy Pani podejmowała, prowadząc z dziećmi warsztaty z dociekań filozoficznych?
AP: Na przykład, na zajęciach
z uczniami klasy 5 i 6 szkoły podstawowej rozmawialiśmy o tym,
czym jest fakt, metoda naukowa czy samo poznanie. W 5 klasie mówiliśmy też o śmierci.
Zmarł dziadek jednej z uczennic i dzieci były tym poruszone.
To one wybrały tę problematykę. Punkt wyjścia stanowił fragment z książki Astrid Lindgren
„Bracie Lwie Serce”. Podczas zbierania pytań padały takie: Kto ma
lepiej: czy ten, kto umrze, czy kochająca go osoba, która zostaje?
Innym razem omawialiśmy temat: moje miejsce w świecie. Dla
jednego chłopca był to czas między urodzeniem a śmiercią – co
przypomina wiele myśli egzystencjalistów. Jedna z dziewczynek uznała, że jej miejsce jest na
huśtawce. Przy czym, nie chodziło jej o zabawę, ale o to, że w życiu
raz jest lepiej, a raz gorzej. Głębia tych refleksji bardzo mnie
zaskoczyła.
Czy refleksja nad śmiercią nie
jest tematem zbyt trudnym, aby
podejmować go z dziećmi?
AP: Długo zastanawiałam się, czy
go podjąć, bo temat jest szczególny. Ostatecznie został sprowokowany przez okoliczności
i zaproponowany przez samych
uczniów. Był dla nich ważny. Podeszli do niego poważnie, ale nie
byli przygnębieni.
Co daje dzieciom udział
w warsztatach?
AP: Udział w dociekaniach rozwija intelektualnie, moralnie
i społecznie. Skłania do refleksji, zachęca do zadawania pytań
problemowych, wypowiadania
własnych opinii i formułowania sądów. Pokazuje, jak dostosować wypowiedź do poziomu
rozmówcy, by nas zrozumiał.
Co dalej? Uczy logicznego rozumowania, wnioskowania i argumentowania uzasadniającego
dane stanowisko; operowania
całą posiadaną przez siebie wiedzą; a także tego, że wolno krytykować inne poglądy, ale nie
osobę. Podczas zajęć dzieci dostrzegają, że ludzie myślą różnie,

inaczej niż one i to nie oznacza,
że źle. Przekonują się, że poglądy i postawy innych wiążą się
z warunkami, w których ktoś
wyrastał, czy z rolami społecznymi, które pełnił, a także z kulturą, w której żyje. Doświadczają
różnorodności świata i tego, że
jest ona uzasadniona. Sprzyja to
kształtowaniu postawy szacunku i tolerancji dla odmienności.
Uczy dialogu oraz moralnej i intelektualnej wrażliwości.
Tradycyjna szkoła działa na zupełnie innych zasadach.
AP: To prawda. Nasze dzieci są
przeważnie kształcone w sposób, powiedzmy – autorytarny.
To nauczyciel ma zawsze rację
i należy przyjąć jego punkt widzenia. W szkole podaje się wyniki nauki jako absolutnie niepowątpiewalne, a przecież tak nie

znajdował się ich kraj, a po jego
bokach rozcięte wzdłuż umieszczone były obie Ameryki. Dzieci
amerykańskie myślały: Och, jaka
ta Ameryka jest duża w porównaniu ze Związkiem Radzieckim,
a dzieci ze Związku mówiły: Och,
jakie to ZSRR jest wielkie w porównaniu z Amerykami. W ten sposób
kształtowała się ich świadomość.
Pamiętam, że po tej lekturze jedna z dziewczynek zawołała oburzona: „Jakie to jest świństwo,
żeby nas tak oszukiwać!”. Na co
jej kolega odpowiedział: „Jakie
świństwo? Jakie oszustwo? Przecież ten globus trzeba było gdzieś
przeciąć”. Po tym długo jeszcze
rozmawiali. Uświadomili sobie,
że od wyboru opcji zależy interpretacja danych. Okazuje się, że
dzieci nie są za młode, żeby rozważać takie problemy. Doskonale
sobie z nimi radzą. Tylko pozwól-

FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA

Aldona Pobojewska – profesor dr hab., zatrudniona
w Katedrze Filozofii Współczesnej Uniwersytetu
Łódzkiego. Jednym z obszarów jej zainteresowań jest
filozofia edukacji, na temat której opublikowała wiele
tekstów. Zainspirowana programem Matthew Lipmana
zaproponowała jego modyfikację, tzw. warsztaty
z dociekań filozoficznych. Na studiach podyplomowych
prowadzi zajęcia dla nauczycieli z warsztatowych metod
nauczania filozofii. Prezeska Stowarzyszenia Edukacji
Filozoficznej „PHRONESIS”.

jest. Są to tylko aktualne dane,
ponadto często oparte na arbitralnych kryteriach. Prowadziłam kiedyś w 6 klasie zajęcia na
podstawie fragmentu książki
Ryszarda Kapuścińskiego „Imperium”. Pisał on tam o dwu
różnych mapach świata. Jedna, której używały dzieci amerykańskie, miała w swoim centrum umieszczone obie Ameryki,
a po jej bokach rozcięte na pół
leżało terytorium ówczesnego
ZSRR. Na drugiej, z której korzystały dzieci w ZSRR, w centrum

my im samodzielnie myśleć i wyrażać własne opinie, bo jednak
gros czasu w szkole powtarzają
czyjeś myśli.
Czy można filozofować z dziećmi na lekcjach historii, matematyki, fizyki?
AP: Jak najbardziej. Na historii
można sprowokować rozmowę uczniów na temat: Czym jest
historia? Czy przeszłość wpływa
na teraźniejszość i przyszłość? Jeśli tak, to w jaki sposób? Na zajęciach z matematyki można spy-

tać: Jak istnieje liczba? Na fizyce
warto podjąć następujące problemy: Czym są materia i energia?
Czym jest czas? Czy metody badań
naukowych są obiektywne? Te py-
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brak wątpliwości w danej kwestii wynikał z niewiedzy. Kiedy
byli przekonani, że wiedzą – nie
odczuwali potrzeby zastanawiania się nad jakimś zagadnieniem

Twórcą idei dociekań filozoficznych z dziećmi i młodzieżą jest prof. Matthew Lipman z The Institute
for Advancement of Philosophy for Children (IAPC)
w Montclair State University w USA. Prace nad tym programem rozpoczęły się pod koniec lat sześćdziesiątych,
potem rozwijał się on i był wprowadzany w szkołach
wielu krajów. W Polsce metodę tę upowszechnia Stowarzyszenie Edukacji Filozoficznej „PHRONESIS”. Więcej
informacji: www.phronesis.org.pl
tania znakomicie wprowadzają („niewiedza nie boli”). Dopiero
w temat współczesnych, fascynu- pojawienie się wątpliwości stających teorii fizycznych. Istnieje je się impulsem do poszukiwaolbrzymia pula tematów, które nia wiedzy. Zamęt w głowie jest
należałoby poruszać na lekcjach fazą przejściową. Po niej następuwychowawczych czy lekcjach je zdobywanie wiedzy, porządkoetyki. Warto filozofować z dzieć- wanie jej i zyskiwanie nowej permi i młodzieżą. Z jednym jednak spektywy widzenia świata.
zastrzeżeniem – że nie chodzi tu
o naukę historii filozofii. Z tą po- „Jak to jest możliwe, że duże
winny mieć kontakt później.
drzwi mieszczą się w moim małym oku?” – zapytał kiedyś cztePytałam o to, co zyskują filozo- rolatek swojego rodzica. Jest to
fując, a co mogą stracić?
pytanie filozoficzne, ale takAP: Tracą dogmatyczną pewność że z zakresu fizjologii. Rodzice
siebie, że jest jedno właściwe spoj- często nie są przygotowani na
rzenie na świat. Jeśli zajęcia trwa- takie rozmowy. Mówią: „Krzyją dłużej, przekonują się, że nie siu/Kasiu, nie filozofuj!” – mawszystkie sprawy da się rozstrzy- jąc poczucie, że dziecko wygnąć jednoznacznie, że pojawiają myśla pytania „nie z tej ziemi”,
się sytuacje konfliktowe, których „dzieli włos na czworo”. Co by posię nie da zadowalająco rozwią- wiedziała Pani rodzicom, chcąc
zać. Może to jest strata, a może przekonać ich do takich zajęć?
raczej wiedza o realiach. Więc AP: Jeśli chcesz, żeby Twoje dziecjednak zysk? Aha, i tracą jeszcze ko rozumiało świat, który jest
poczucie bycia „pępkiem świa- coraz bardziej różnorodny, odta”, ponieważ konfrontują się najdywało się w szybko zmieniaz odmiennymi opiniami, stano- jącej się rzeczywistości, radziło
wiskami, „prawdami” o świecie. sobie w przyszłości, o której nie
wiemy, jaka będzie – postaw na
Filozofia, ale także filozofowa- wdrażanie go do intelektualnej
nie oferują wielość perspek- i moralnej samodzielności. Zatyw, mnogość różnych rozwią- chęcaj je do dociekania, jak jest.
zań, różnorodność wartości
Istnieje dokument tzw. Biała
moralnych. Czy istnieje nie- Księga Kształcenia i Doskonalenia,
bezpieczeństwo zagubienia się gdzie czytamy, że za jakiś czas luw nich?
dzie będą dzielić się na tych, któAP: Być może na początku fak- rzy świat rozumieją, i tych, którzy
tycznie można mieć poczucie za- go nie rozumieją. Warto zatem
gubienia lub nieporządku, ale to się starać, żeby nasze dziecko
mija. O Sokratesie mówiono, że należało do tej pierwszej grupy.
jest jak morska ryba drętwik, której dotknięcie powoduje chwilo- Jakim dorosłym będzie dziecko,
wy paraliż, ponieważ po rozmo- które w młodości filozofowało?
wie z nim jego uczniowie czuli się AP: Mówiąc krótko: myślącym
mentalnie odrętwiali. Byli zdezo- autonomicznie i krytycznie, co
rientowani, gdyż tracili pewność pozwoli mu operować posiadaną
w sprawach natury intelektual- wiedzą i rozumieć nowe sytuacje,
nej i moralnej, które uprzednio a też demaskować indoktrynację
uważali za oczywiste (na przy- i manipulację serwowane nam ze
kład, czym jest sprawiedliwość wszystkich stron (patrz: reklama,
czy dobro). Na lekcjach filozofo- polityka, sekty, rynek używek
wania „chaos w głowie” powsta- itd.). Ponadto: refleksyjnym, toje również z powodu utraty prze- lerancyjnym, skłonnym do diaświadczenia, że dane sprawy są logu i umiejącym ten dialog prooczywiste. Uczniowie zyskują wadzić, tzn. nastawionym na
świadomość, że ich wcześniejszy rozumienie drugiego człowieka.
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Czy filozofować może każdy?
AP: Na to nikt nie jest ani za
młody, ani za stary. Filozofowanie to pewien rodzaj refleksji nad światem, nad wszystkimi jego aspektami. Skłania do
zadawania sobie pytań: kim jestem? co powinienem robić? co
mogę poznać? Ludzie zastanawiają się nad takimi kwestiami,
szczególnie w ciężkich momentach życia, a zatem filozofują.
Czy filozofowanie może się
znudzić?
AP: Może wtedy, kiedy znudzi nam się świat. Z filozofią
jest tak jak ze światem – cały
czas odsłaniają się nowe pytania i nowe problemy.
Mówi się, że im więcej się
wie, tym mniej jest się szczęśliwym. Filozofia zaś jest umiłowaniem mądrości. Czy można wyjść z tego impasu?
AP: To jest problem. Nie mam
na to prostej odpowiedzi. Sokrates zastanawiał się, czy lepiej być bardziej świadomym,
ale za to mniej szczęśliwym,
czy może odwrotnie? Uważał,
że wiedza, samowiedza nobilituje do człowieczeństwa, poza
tym, człowiek nieświadomy
nie jest – jego zdaniem – naprawdę szczęśliwy. Sami musimy rozstrzygnąć ten dylemat.
Anna Jurek – absolwentka
filozofii Uniwersytetu
Łódzkiego. Autorka programów
edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży. Z-ca redaktorki
naczelnej.

Radogoszcz Wschód –

blokowisko inne niż wszystkie

Architekt Jakub Wujek stał na Placu Słonecznym na nowo budowanym
osiedlu Radogoszcz pełen obaw. Nie codziennie na budowie pojawiała się cała wierchuszka Łódzkiego Komitetu PZPR z pierwszym sekretarzem Józefem Niewiadomskim na czele. Taka wizyta nie zwiastowała
niczego dobrego tym bardziej, że Wujek był „na cenzurowanym”.
Już dwukrotnie musiał się tłumaczyć przed władzami z „projektowania garaży i parkingów”.
Tymczasem na Plac podjechały
czarne samochody, z których
wysiedli członkowie Komitetu
i sprawnie uformowali „klin władzy” z Niewiadomskim na czele. Rozmowa miała zaskakujący
przebieg.
– Podoba wam się to osiedle?
– Nie. – odparował Wujek
i przystąpił do wytykania wad,
takich jak brak podstawowych
usług czy handlu, za które mieszkańcy niesłusznie obwinią jego –
projektanta. Na koniec rzucił zaskoczonemu Niewiadomskiemu,
by władza, zamiast deklarować
chęć pomocy, po prostu przestała mu przeszkadzać.
Kiedy pod koniec lat 70. Wujek wspólnie ze Zdzisławem Lipskim i Andrzejem Owczarkiem
przystępowali do projektowania
osiedla na Radogoszczu, na Zachodzie tryumfy święcił postmodernizm. Architekci odrzucili modernistyczne doktryny

MIASTO Ł
W ETERZE
Na antenie Studenckiego Radia Żak
Politechniki Łódzkiej rozmawiamy
o wszystkim, co łódzkie, zachęcamy
do działań na rzecz miasta, promujemy
ciekawe rozwiązania, rozmawiamy
z łodzianami i łodziankami realizującymi
inspirujące projekty, monitorujemy
władzę. To, o czym czytają Państwo
w gazecie Miasto Ł, w naszej audycji
będzie rozwijane i dyskutowane.
Zapraszamy do słuchania
w każdą środę
w godz. 18.00 – 19.00
na 88,8 MHz!

www.zak.lodz.pl

i w twórczy sposób czerpali z tradycji minionych epok – zarówno
w kwestii formy pojedynczych
budynków, jak i rozplanowania całych zespołów zabudowy. W Polsce realia były nieco
inne. Szanse, by dogonić świat,
były iluzoryczne ze względu na
braki materiałowe i technologiczne. Jedyną wartością, która
mogła nas do niego zbliżyć, było
samo projektowanie. I Lipski
wraz z Owczarkiem i Wujkiem
projektowali. Projektowali na
przekór „schamieniu polskiego budownictwa”. Projektowali
wbrew twardogłowym partyjnym decydentom.
Mimo oporów władzy i trudności na samej budowie, architekci wcielili w życie wiele
ze swych oryginalnych pomysłów. Starali się, by Radogoszcz,
mimo iż wzniesiony w technologii wielkiej płyty, nie był kolejnym osiedlem-sypialnią wypełnionym prostymi szafami
mieszkalnymi. Zróżnicowali
wysokości budynków oraz ich

ukształtowanie. Pojawiły się
drobne detale: balkony, daszki,
zwieńczenia, które miały nadać
poszczególnym obiektom nieco
bardziej indywidualny charakter. Największe zmiany nastąpiły jednak w zakresie kształtowania przestrzeni między
budynkami. W ramach zaplanowanej siatki ulic powstawały
niewielkie zespoły bloków zgrupowanych w tzw. kolonie i tworzące stosunkowo kameralne
wnętrza urbanistyczne. Ciągi
piesze, place i osie kompozycyjne nie były dziełem przypadku
i wypadkową innych działań,
lecz świadomie zaprojektowanymi integralnymi częściami
całego osiedla.
Dziś Radogoszcz nie budzi takich emocji, jak w latach 80. Nawet jeśli mieszkańcy i przyjezdni odczuwają jego odmienność
względem pozostałych łódzkich osiedli, to przeważnie nie są
w stanie określić, czym jest ona
powodowana. Mało kto jest sobie w stanie wyobrazić, że twór-

BŁAŻEJ
CIARKOWSKI

cy tego nietypowego blokowiska byli niemal buntownikami
w czasach, gdy o kształcie budynków decydował często przebieg torowiska dźwigu, a układ
nowych ulic projektowano dopiero wtedy, gdy wokół stały gotowe bloki. Lipski, Owczarek
i Wujek wznosząc Radogoszcz,
próbowali „pomału przesuwać
bariery istniejących ograniczeń”,
a zrealizowane osiedle stanowiło żywy dowód powodzenia ich
starań.

Błażej Ciarkowski – architekt
i historyk, adiunkt w Katedrze
Historii Sztuki UŁ. Doktor nauk
technicznych w specjalności
architektura i urbanistyka.
Zainteresowania badawcze
koncentruje na powojennej
architekturze polskiej,
związkach architektury
i polityki, a także konserwacji
i ochronie dziedzictwa ruchu
modernistycznego.

MIASTOGRAF.PL
CYFROWE
ARCHIWUM
ŁODZIAN
Masz ciekawe
rodzinne zdjęcia
albo stare pocztówki?
Podziel się nimi na
portalu Miastograf.
Stowarzyszenie
Topografie bezpłatnie
zeskanuje Twoje zbiory:
kontakt@miastograf.pl
tel. 502 619 990
Łukasz Biskupski

Al. Kościuszki 93
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Wychowanie, edukacja
i… mniszek lekarski
W modelu skandynawskim dzieci do siódmego roku życia przebywają w przedszkolu, przy
czym 80% czasu spędzają na świeżym powietrzu, poza budynkiem placówki. Co więcej, często
same organizują sobie działanie, choć oczywiście pozostają pod opieką dorosłych.
przed przyrodą właśnie. I wcale
nie trzeba podróżować na inny
kontynent, by zauważyć, jaką
straszną Babą Jagą stała się natura. Przykład? Podczas jednego
z wyjazdów na zieloną szkołę poznawaliśmy z dziećmi ekosystem
lasu. Jedną z wielu przygód było
pokazanie dzieciom szczawika
zajęczego, rośliny jadalnej, po-

cia przebywają w przedszkolu,
przy czym 80% czasu spędzają na świeżym powietrzu, poza
budynkiem placówki. Co więcej, często same organizują sobie działanie, choć oczywiście
pozostają pod opieką dorosłych.
Okazuje się, że aby ulec histerii, lękowi, wcale nie trzeba wchodzić do lasu. Przyroda

dobnej nieco do koniczyny. I kilkoro dzieci spróbowało, jak smakuje ów szczawik, co było to dla
nich nie lada atrakcją. Oczywiście wieczorem, podczas rozmowy z rodzicami z wielkim entuzjazmem opowiadały o tym
niezwykłym dla nich wydarzeniu (niektóre z nich pierwszy raz uzmysłowiły sobie, że
w lesie rośnie jedzenie…). Reakcja jednej z mam była zupełnie odwrotna do tej, jakiej
spodziewało się dziecko. Wybuchła przerażeniem, na horyzoncie pojawił się… bąblowiec. I rzeczywiście jest to
potencjalne zagrożenie, podobnie jak kleszcze czyhające na nasze zdrowie i życie.
Ale przecież wchodząc do lasu
można zastosować środki ochrony, które pozwolą nam bezpiecznie z przyrodą obcować.
W modelu skandynawskim
dzieci do siódmego roku ży-

atakuje nas, dopada i próbuje
uśmiercić także w mieście. Kilka miesięcy temu morderczym
bohaterem rodem z kryminału
stał się mniszek lekarki. Roślina
pospolicie porastająca trawniki,
w okresie maja żółtym dywanem
zdobi osiedlowe skwery. Pamiętam jak w dzieciństwie zbieraliśmy je na wianki, ręce często
plamił roślinny sok. A teraz nagle, po latach dowiaduję się, że
jest o zgrozo… trujący! Tę rewelację usłyszałam od nauczycieli,
poinstruowanych przez rodziców przedszkolaków. Okazuje się, że zamieszanie dotyczy
mlecza, którym mniszek nie jest,
a potocznie tak właśnie jest nazywany. Ja natomiast czuję się
w obowiązku bronienia mniszka, który w całości jest leczniczy.
Zwłaszcza zbierany jesienią jego
korzeń doskonale sprawdza się
w leczeniu infekcji i zastąpić
może nie jeden antybiotyk.

FOT. CC-BY PHILIPPE PUT, FLICKR.COM/PHOTOS/34547181@N00

Wrześniowy numer „Miasta Ł” wanie wzrostu roślin – zbioranie mógłby ukazać się bez ma- mi. Czy dzisiaj uczymy się w taki
teriału poświęconego tematowi sposób? Czy mamy w świadomoedukacji i wychowania. Pierw- ści związek przyczynowo-skutszego dnia miesiąca rozpoczął kowy, sukces, jaki przynieść nam
się nowy rok szkolny, a wraz mogą nasze trudy? Wiemy, po co
z nim czas nauki dla setek tysięcy się uczymy?
dzieci i młodzieży, ale także doWiększość ludzi spędza długie
rosłych. Zarówno wychowanie, lata w szkolnych ławkach, bo tak
jak i edukacja dzieci i młodzie- trzeba, wypada, bo każą rodzice,
ży, to cele przedszkola i szkoły. bo taki jest system. Od najmłodJednak człowiek uczy się, do- szych lat uczymy się dla mamy,
świadcza świata nie tylko z per- dla taty, dla dobrych ocen, dla naspektywy sali dydaktycznej czy grody albo wprost przeciwnie –
szkolnej ławki. Uczymy się nie- ze strachu przed karą czy niezaustannie, czasem nieświadomie. dowoleniem otoczenia. A może
Jak wynika z badań z obszaru warto zachęcać dzieci do uczenia
neuropsychologii – nauki z po- dla samej radości z… uczenia się?
granicza medycyny i psycholo- Pozwolić obcować ze światem na
gii – ludzki mózg wciąż tworzy ich własnych warunkach, w odnowe sieci i połączenia między powiedzi na ich potrzeby, w forkomórkami nerwowymi. O każ- mie zabawy i spontanicznej, niedej porze dnia, nocy, w każdym uświadomionej nauki? I wrócić
momencie naszego życia – od do natury. Ale ta stała się dziś
narodzin aż do śmierci – jeste- obca, odległa, zagrażająca.
śmy zdolni uczyć się. Ale po cóż
Richard Loud – autor książki
owa zdolność? Czym jest ucze- „Ostatnie dziecko lasu” – pisze
nie się? To proces, który pozwa- o kryminalizacji zabawy w otola nam – poprzez zdobywanie czeniu przyrody. I choć jego praca
wiedzy, umiejętności i doświad- powstała na gruncie amerykańczeń – przystosować się i odna- skim, to nie sposób nie zgodzić
leźć w otaczającym nas świecie. się z jego wnioskami. Straciliśmy
Trwa odkąd człowiek pojawił się dziś zaufanie do dzieci i wolimy,
na Ziemi i pozwolił naszemu ga- by siedziały nad laptopem czy tatunkowi okiełznać, podporząd- bletem, niż swobodnie biegały po
kować sobie przyrodę. Tutaj nad- lesie czy parku.
mienić należy, iż zdolność
uczenia się nie jest dana tylko naszemu gatunkowi, zwieProwadząc zajęcia terenowe
rzęta również z niej korzystają.
dla dzieci, młodzieży,
Ale czy człowiek nie zapędził
także w formie zielonych
szkół, często mierzę się ze
się i w uczeniu się, i ujarzmiastrachem dzieci, rodziców,
niu natury?
a nawet nauczycieli przed
Niegdyś jedno z drugim
przyrodą właśnie. I wcale
miało wiele wspólnego. Kunie trzeba podróżować na
mulowanie i praktyczne wyinny kontynent, by zauważyć,
korzystanie wiedzy pozwoliło
jaką straszną Babą Jagą stała
ludziom rozpalić ogień, wybusię natura.
dować pierwszy drewniany
dom, dostrzec w trawach ich
uprawny potencjał czy udomowić świnię. Uczenie się słuProwadząc zajęcia terenożyło osiąganiu konkretnego celu, we dla dzieci, młodzieży, także
uzyskaniu jakiegoś efektu. Na- w formie zielonych szkół, częuka strzelania z łuku owocowała sto mierzę się ze strachem dzieudanym polowaniem, obserwo- ci, rodziców, a nawet nauczycieli

EMILIA
TWARDOWSKA
Nasza tendencja do ignorowania i demonizowania natury
owocuje lękiem przed każdym
owadem czy rośliną. Ów lęk
prowadzi do izolacji, a w konsekwencji nawet do tzw. zespołu
deficytu przyrody. Tracimy wówczas kontakt ze światem natury. A przyroda to fantastyczne
miejsce dla wychowania i edukacji. Przecież uczymy się po to,
by dostosować się do świata, nie
od niego izolować. I czyż nie logiczniej jest poznawać świat
wprost, nie zaś jego dwuwymiarowy, sztuczny obraz prezentowany za pośrednictwem książek,
filmów czy tablic?
Obserwacja przyrody to także rozwój myślenia przyczynowo-skutkowego, empatii, wrażliwości, kreatywności, a także
odpowiedzialności za otaczający
nas świat. Nauka oparta o relację
z przyrodą, to także wzmocnienie poczucia wartości dziecka,
poprawa zdrowia fizycznego,
a także wsparcie przy zaburzeniach (m.in. ADHD, uzależnienia). Czyż nie na takiej edukacji,
wychowaniu powinno nam zależeć? Ja o takim właśnie systemie
marzę. A wszystkim przedszkolakom, uczniom, studentom życzę pasji w odkrywaniu świata,
satysfakcji z fantastycznej przygody, jaką jest i może być uczenie
się. Natomiast nauczycieli, wykładowców, pedagogów i rodziców zachęcam do włączenia się
w ten proces, życząc odwagi i zaufania do natury. Powodzenia!

Emilia Twardowska – absolwentka pedagogiki w zakresie
profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej na Uniwersytecie
Łódzkim. Zawodowo interesuje
się edukacją ekologiczną, pedagogiką kreatywności.
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W naszych
rodzinach
jest strach
Czy to, że masz pochodzenie Żydowskie w jakikolwiek sposób
wpływa na Twoje życie?
ANM: Tak. Kiedyś koleżanka,
która też jest pochodzenia żydowskiego, powiedziała mi:
„Żydzi są tacy sami jak wszyscy,
tylko trochę bardziej”. Może gdybyśmy mieli inną historię, nie
tak tragiczną, to bylibyśmy tacy,
jak inne nacje. Jednak przez lata
nie można było mówić o swoim
pochodzeniu, bo za to pochodzenie się umierało. To wpłynęło na
nas bardzo. Na nasze historie
rodzinne. W żydowskich rodzinach cały czas jest obecny holocaust – nie ważne, czy jesteśmy
drugim, trzecim czy czwartym
pokoleniem. Wielu z nas cały
czas boi się mówić o swoich korzeniach. Nawet jeśli spróbuję od
tego uciec, to strach przed tym,
kim jestem, wpajany mi przez
starsze pokolenia, tkwi we mnie.
I możemy mówić, że to jest żydowskie, ale możemy również
mówić, że po prostu byliśmy
prześladowani. Zwykła psychologia.
A Twoje doświadczenia w kontaktach z ludźmi, gdy powiedziałaś, że jesteś Żydówką. Czy
to wpłynęło na Twoje relacje?
ANM: Tak, ale raczej na plus. Ja
ukończyłam studia prawnicze,
więc typowo żydowski zawód.
Dlaczego żydowski? Bo Tora, to
prawo. Jeśli ktoś od 5. roku życia studiuje Torę, to łatwo mu
później poznawać inne zasady
i prawa. Ma się już system, tok
rozumowania jest ten sam. Poza
tym obracam się w środowisku
artystycznym, filmowym. Tam,
jak mówię, że mam pochodzenie żydowskie, to wszyscy myślą, że całe Hollywood za mną
stoi.
A stoi?
ANM: Poniekąd chyba tak. Trochę tak czuję. Jak będę dobra, to
mi pomogą, jak będę zła, to mi
nie przeszkodzą. Żydzi się wspie-

rają. Tak jak inne nacje. No, może
Polacy nie – nie pomagamy sobie za granicą. Ale Żydzi wspierają swoich. Mam takie przekonanie, że gdziekolwiek na świecie
powiem o swoim pochodzeniu,
to dostanę chleb, wodę, nocleg.
Może te zachowania też wynikają ze strachu?
Przed czym?
ANM: Przed prześladowcą.
U mnie w rodzinie nie można
było mówić o naszym pochodze-

ALEKSANDRA
DULAS

Z Anną Niewiadomską-Mielczarek
o jej żydowskich korzeniach i życiu w Łodzi
rozmawia Aleksandra Dulas

dobry kontakt, ale o swoim pochodzeniu nie mówił… Nigdy nie
powiedział o tym ani słowa.
To jak się dowiedziałaś o swoich
korzeniach?
ANM: Pod koniec szkoły podstawowej opowiedziałam dowcip
o Żydach. Mama mnie wzięła
do kuchni i powiedziała, żebym
się nie śmiała, bo sama jestem
Żydówką. A zaraz potem dodała,
że tak naprawdę to nie jestem, bo
tylko dziadek był Żydem i to wła-

żenie, że lepiej być kimkolwiek
innym.
I zgodnie z sugestią mamy –
nie mówiłam o tym.
Jak długo?
ANM: Aż poszłam do liceum.
W mojej klasie było wiele dzieci obcokrajowców, dzieci dwujęzycznych. Usłyszałam, że nie wyglądam na Polkę. Powiedziałam,
że mam pochodzenie żydowskie
i okazało się, że to jest normalne.
Później na studiach prawniczych

Dziadek zmarł, kiedy
miałam 19 lat. Miałam
z nim dobry kontakt,
ale o swoim pochodzeniu
nie mówił… Nigdy
nie powiedział o tym
ani słowa.

ściwie pół Żydem, ale był obrzezany. I dodała, że o tym nie wolno
mówić, ba jak komuś o tym powiem, to może się źle skończyć.
To było przed 1989 rokiem.
Jaka była Twoja reakcja?
ANM: Czułam się okropnie. Myślałam, dlaczego ja jestem kimś
takim? Ja pamiętam, że tkwił
w mojej głowie ten wizerunek,
że jestem brudna. Myślałam sobie: „Boże, już wolałabym być
Niemką”. Chociaż wiadomo,
nikt wtedy Niemcem nie chciał
być. Niemcy nas napadli. Dla
mnie to był szok. Miałam wra-

A spotkałaś się kiedyś z dyskryminacją ze względu na swoje pochodzenie?
ANM: Właściwie nie. Raz usłyszałam na jakimś rodzinnym
spotkaniu od pewnej młodej
dziewczyny, jacy to my Żydzi jesteśmy. Ale to było głupie i nic
nieznaczące.
A myślisz, że Polacy są antysemitami?
ANM: Kiedyś byli. Jeśli chodzi
o czasy międzywojenne, wojenne – tak, niektórzy byli. Tak jak
nie lubiliśmy czy nie lubimy Cyganów, bo żyją obok, tak nie lubiło się Żydów. Dziś młodzi Polacy nawet nie wiedzą, czym jest
antysemityzm. Żyd dzisiaj to jest
przezwisko, nikt się nie zastanawia, kim ten Żyd jest. To jest słowo, którego znaczenia się nie rozumie, wypisując je na murach.
To nie jest antysemityzm, to jest
głupota.

ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE ŁÓDZKIEGO GETTA. FOT. ZBYSZEK POLĘDWICA

niu. Dziadek jako jedyny przetrwał wojnę, bo został ukryty.
Po wojnie był wojskowym. Potem przyszedł rok 1968 i bał
się o swoje stanowisko, o swoją
przyszłość w Polsce. Poza tym był
bardzo dyskryminowany. Długo
by o tym opowiadać. W każdym
razie, dziadek się bał. Jako sześciolatek był ukrywany, stracił
wszystkich bliskich. Jak miał
się nie bać? Gdyby się przyznał,
że jest Żydem, to by nie przeżył,
jak prawie 40 osób z rodziny.
I do końca życia nosił w sobie
ten strach. Dziadek zmarł, kiedy miałam 19 lat. Miałam z nim

ANM: Przez mojego ówczesnego
narzeczonego i jego rodzinę. Oni
wprowadzili mnie do Gminy. Ale
ciągnęło mnie do tego wcześniej.
Czułam, że to jest moje.

czy w Szkole Filmowej w ogóle
nie było problemu. Wtedy już
zaczęłam chodzić do Gminy Żydowskiej, ludzie z mojego roku
nauczyli się, kiedy mam święta.
Moje pochodzenie było zupełnie
jawne.
Jak to się stało, że zaczęłaś praktykować judaizm?

W swoich działaniach artystycznych też nawiązujesz do
tematyki żydowskiej.
ANM: Tak, zrobiłam spektakl
o kobietach w czasie drugiej wojny światowej, kobietach trzech
kultur. Był wystawiany na Starym Rynku. To jest bardziej
projekt o Łodzi w ogóle. On się
narodził, kiedy okazało się, że
moja przyjaciółka jest Niemką. Dla niej to też była trauma.
Pomyślałam, że trzeba o tej naszej wspólnej polsko-niemiecko-żydowskiej historii opowiedzieć. My się przyjaźnimy, tak

Anna Niewiadomska-Mielczarek – absolwentka Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Filmowej
w Łodzi. Choreograf, nauczycielka tańca. Szczęśliwa
żona i mama.
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jak prawdopodobnie przyjaźniłyby się nasze babki.
Realizowałam też inne
projekty. Ale uciekam już od
podejmowania tematu getta. Współpracowałam przy
tworzeniu filmu o czeskich
Żydach. To było dla mnie
ogromnie trudne doświadczenie.
W jakim sensie?
ANM: Może najbardziej dlatego, że na tym terenie się
prawie nic nie zmieniło. Te
same domy, te same ulice,
te same rozwalające się komórki. Jak przyjeżdża ktoś
np. z Izraela, to widzi ten
sam świat. To getto ciągle
jest, tutaj się czuje tę energię.
Są takie przepiękne zdjęcia
Henryka Rossa – Żyda dokumentującego łódzkie getto –
i na tych fotografiach miasto
wygląda identycznie. Tylko
teraz w tych rejonach Polacy są jak w gettcie. Ja współczuję ludziom, którzy muszą
tam mieszkać. Tam cały czas
jest strach. Jak się rozmawia
z Polakami, to oni np. się boją,
że przyjdą Żydzi i im zabiorą mieszkania. Ja uważam,
że my łodzianie powinniśmy
się wstydzić, że pozwalamy
komukolwiek żyć w takich
warunkach. To oczywiście
zaczęło się trochę zmieniać,
ale przez tyle lat ta okolica
wygląda jak w latach 40. XX
wieku.
Lubisz Łódź?
ANM: Tak. Mieszkałam już
w wielu miejscach, ale Łódź
uważam za wyjątkową. Cudownie depresyjną [śmiech].
Mamy tu coś, czego wielu nie
docenia – mamy ludzi, którzy sobie pomagają. Może
to wynika z wielokulturowej historii? Nie wiem. Ale
nigdzie w Polsce nie spotkało
mnie tyle życzliwości, wsparcia i bezinteresownej pomocy, co w Łodzi. Ludziom się
chce. Może dlatego, że jest
tu tak szaro, brzydko, ponuro, że trzeba w sobie szukać
tych pokładów piękna i kreatywności, żeby jakoś tu żyć.
Wróciłam tu niedawno i bardzo się z tego cieszę.

Aleksandra Dulas –
socjolożka, członkini Łódzkiej
Rady Działalności Pożytku
Publicznego. Redaktorka
naczelna gazety.
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To nie jest tak, że powiemy: „Cześć, jesteśmy Żydzi. Mamy tak
i tak”. Jeżeli ktoś chce mieć wiedzę, to niech zapyta. Chętnie
odpowiemy – mówi Matitiachu Dow.

Pozbyć się stereotypów
Dlaczego, Pana zdaniem, należy
zajmować się kwestiami polsko-żydowskimi?
MD: Dlatego, że w kraju, w którym Żydzi żyją od tysiąca lat, nie
wie się o nas nic. Funkcjonują tylko legendy i stereotypy.
A co polska młodzież powinna
wiedzieć o Żydach? Czego by
Pan oczekiwał?
MD: Muszą paść pytania. Co chcecie wiedzieć? Co was interesuje?
To nie jest tak, że powiemy: „Cześć,
jesteśmy Żydzi. Mamy tak i tak”.
Jeżeli ktoś chce mieć wiedzę, to
niech zapyta. Chętnie odpowiemy.
Gdy jechałam do Pana, zastanawiałam się gorączkowo, jak
w rozmowie uniknąć niefortunnych pytań i sformułowań.
Czułam dyskomfort, bo mam
wtłoczone w pamięć, że Polacy
są antysemitami, a ja nie chcę
być tak postrzegana. Chcę wyrzucić z głowy stereotyp i trudno mi być w związku z tym spontaniczną. Czuje Pan, że tak jest,
że kontrolujemy się we wzajemnych relacjach?
MD: To, czego nie zrobił Hitler,
zrobił rok ‘68. Nie ma Żydów, zostały stereotypy. Według ostatniego spisu powszechnego jest
nas w Polsce około 3000. To jest
oficjalnie, bo prawdopodobnie
kilka tysięcy ludzi, którzy mają
żydowskie pochodzenie, jest poukrywanych, nie przyznaje się
do swojego pochodzenia, żeby
tylko nikt im nie powiedział, że
są Żydami.
Dlaczego?
MD: Dlatego. Dlatego, że jedną z największych obelg w tym
kraju jest powiedzieć komuś: „Ty
Żydzie!”. Oficjalnym określeniem
slangowym tego, że ktoś jest chytry, jest stwierdzenie, że „żydzi”.
(Pozdrawiam Panią Bożenę Dykiel). Co oczywiście jest bzdurą,
bo my mamy religijnie dobroczynność wpisaną w istnienie.

Matitiachu Dow –
łodzianin od trzech
pokoleń, prowadzi sklep
koszerny w Gminie
Żydowskiej w Łodzi.

Pomaganie innym jest jednym „Żyd” – zawsze będą komentaz przykazań zapisanych w To- rze anty. Można trafić na tekst,
rze. Pierwsze ochronki, pierw- który jest o przysłowiowej „dusze szpitale, domy pomocy w tym pie Maryni”, a komentarz będzie
mieście, to były ośrodki stwo- anty żydowski. To jest powszechrzone przez Żydów. Żydowscy ne. Internet to ułatwia. Jeśli możfilantropi dawali kasę na to, by na zhejtować 14-letniego chłoppowstawały organizacje pomoco- ca, który się powiesił, to można
we. W historii Europy większość wszystko. Ludziom brakuje człostowarzyszeń, które pomagały lu- wieczeństwa. Nie ważne, kto kim
dziom, to są organizacje żydow- jest, jaką religię wyznaje. Chodzi
skie. Ale stereotyp funkcjonuje. o bycie człowiekiem. Coraz częTo pozostałość po roku ’68. Znik- ściej brakuje człowieka w członęli Żydzi – zostały przesądy.
wieku.

FOT. SCOTT ABLEMAN, FLICKR.COM/PHOTOS/ABLEMAN

Czy spotkał się Pan kiedykolwiek z jawnymi przejawami
antysemityzmu?
MD: Urodziłem się w Łodzi, wychowałem w Łodzi, więc pewne
rzeczy nie robią na mnie wrażenia. Uważam to za fragment
folkloru lokalnego. To, że kibic
wrogiej drużyny jest „jude” albo
cokolwiek jest „jude” – jest normalnym określeniem, które
funkcjonuje. Zdążyłem przywyknąć. Ale pewne określenia i stereotypy mamy wpisane w tzw.
„kulturę masową”. Nie do końca
akceptuję. Natomiast żyję tutaj,
nawet nie jako mniejszość, jako
promil społeczności, i dla mnie
jest normalne, że tak się dzieje.
Zresztą trudno reagować na rzeczy, które robi facet w dresie, który ma iloraz inteligencji ameby.
Ale czy to jest antysemityzm, czy
po prostu głupota?
MD: Odpowiedź jest prosta. Proszę przeczytać jakikolwiek artykuł w jakiejkolwiek gazecie internetowej, gdzie występuje słowo

To przecież nie jest tak, że
wszystkim w Łodzi nie podobają się żydowskie inicjatywy. Są
tacy, którzy mówią: „Tak, podoba nam się, chcemy dialogu”.
MD: Tak, ale niestety, są to jednostki.
I mówi Pan, że nie ma nikogo,
kto szczerze mówi: „Tak, chcemy Żydów w Łodzi”?
MD: Nie wiem, czy nie ma nikogo. Ale wiem z doświadczenia, że
jak ludzie się zapominają, to widać prawdziwe intencje. Jesteśmy
społeczeństwem zamkniętym na
inność.
Na przykład?
MD: Najprostszy przykład mamy
w tej chwili. W latach 80. Polacy byli największą emigracją na
świecie. Korzystaliśmy ze wszelkich możliwych systemów pomocy. Austria, Niemcy, gdzie by się
nie pojechało na Zachód, to Polacy tam byli. „Każdy walczył z komuną”. Korzystaliśmy z całego bagażu wsparcia. A teraz nagle, gdy

inni potrzebują pomocy, to pojawia się niechęć do uchodźców. Zamiast pomyśleć o mechanizmach
przyjmowania do siebie ludzi potrzebujących – protestujemy.
Polacy są zamknięci na wszelką inność?
MD: Żyjemy w kraju, który przez
szereg lat był bardzo otwarty,
a stał się nietolerancyjny. Teraz
każda inność jest dla nas zła. Boimy się jej.
Co robić?
MD: Edukować. Uczyć historii.
O czym możemy rozmawiać, jeśli
w dzisiejszych czasach, oficjalna
nazwa ludzi, którzy mordowali
Polaków, Żydów, Romów, Rosjan
to naziści. To nie są Niemcy, tylko
naziści. Skąd oni się wzięli, przylecieli tutaj z kosmosu? To byli
Niemcy. Naszych dziadków zabijali Niemcy, dobrzy faceci, którzy
zostawiali w domu czwórkę dzieci, przyjeżdżali tutaj na „dzikie
pola” i mordowali ludzi z uśmiechem. O tym trzeba mówić.
Ważną rzeczą byłyby kontakty młodzieży polskiej z młodzieżą
izraelską. Żeby ludzie w podobnym wieku poznali się. Zobaczyć, że Żydzi, to nie jest „czarny
lud” z innej planety, tylko zwykły
człowiek. W ten sposób można
też zrozumieć sytuację polityczną w Izraelu. Uważam, że trzeba
się poznawać, rozmawiać.
A czy Gmina Żydowska w Łodzi prowadzi jakieś działania,
w które można się włączyć?
MD: Przede wszystkim, jeśli
ktoś ma pomysł na jakieś wspólne działania, to można przyjść
i wspólnie je realizować. Mamy
salę, w której można zrobić
koncert, mamy sklep, do którego można przyjść i kupić dobre,
wegetariańskie jedzenie albo
koszerną kiełbasę i śliwowicę.
Siedzimy w tej chwili w ogródku. Jest cydr, piwo, woda. Miłe,
ciche miejsce w środku miasta.
Za chwile będzie działało przedszkole. Czasami gramy tutaj chasydzką muzykę. Jesteśmy bardzo
muzykalni. Prowadzimy również
działalność edukacyjną. Od wielu lat współpracujemy ze szkołami i uczelniami. Gmina jest
otwarta na współpracę z każdym,
kto chce współpracować.
Rozmawiała Aleksandra Dulas
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Linia graniczna

EMILIA
TWARDOWSKA

A potem przyszła II wojna światowa…
I podzieliła Łódź. Linią graniczną, ostrym
cięciem okaleczyła miasto, wydzierając
z jego łona dzieci, dorosłych i starców,
niegodnych już bycia ludźmi.

FOT. ZBIGNIEW JANUSZEK

Łódź to miejsce wyjątkowe. Włókiennicza historia miasta tworzy jakże barwny, niekończący się splot, tkany osnową
ludzkich losów i różnorodnymi wątkami
kultur, religii, tradycji. Jej początek sięga
lat 20 XIX wieku, kiedy to do Łodzi przybywali ze wszystkich stron świata osadnicy szukający własnej „ziemi obiecanej”.
I choć początkowo stawiano tu niewielkie,
skromne domki tkaczy, wypełnione terkotem ręcznych krosien, to już wkrótce
potem miasto… eksplodowało. Niemalże
z dnia na dzień rozrosło się niczym wielki
polip, pączkując co raz to nowymi przedsiębiorstwami. Fabryki strzeliły w niebo
iglicami kominów. Ulice zapełniły się szumem kroków robotników, zmierzających
do pracy na kolejną zmianę. Rosły reprezentacyjne kamienice, familoki, świątynie. Zewsząd dobiegał wielojęzyczny gwar.
Łódź – nazywana wówczas polskim Manchesterem bądź też Nowym Yorkiem Europy – wabiła i jednoczyła ludzi wspólnym marzeniem o lepszym życiu. Polacy,
Niemcy, Żydzi, Rosjanie, a w mniejszej
skali także Francuzi i Czesi, koegzystowali
ze sobą, tworząc wyjątkową mozaikę wyznań, idei, obyczajów.

FOT. SŁAWOMIR GRZANEK
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A potem przyszła II wojna
światowa… I podzieliła Łódź. Linią graniczną, ostrym cięciem
okaleczyła miasto, wydzierając z jego łona dzieci, dorosłych
i starców, niegodnych już bycia
ludźmi. Człowiek wtrącił człowieka do getta okolonego drutem kolczastym, skazał na głód,
choroby, pracę ponad siły i odebrał prawo do człowieczeństwa.
Litzmannstadt Ghetto. Dwa słowa, dwa światy nagle wyrosłe na
piersi miasta karmiącej niegdyś
każdego, kto szukał tu swojego
miejsca na Ziemi. Gwałtownie
rozdartej, naznaczonej szramą
wysokiego płotu, zasieków, ludzkiej obojętności. I nawet dzisiaj,
po przeszło 70. latach od likwidacji getta, echa owej tragedii
odbijają się niemo od murów
budynków, błądzą ulicami szukając ukojenia. Mimo upływu
czasu przeszłość wpisana w teraźniejszość trwa…

FOT. SŁAWOMIR GRZANEK

Prezentowane zdjęcia, to
próba zestawienia dwóch różnych rzeczywistości – utrwalonej przez głównego księgowego
Litzmannstadt Getto, Waltera
Geneweina, sytuacji ludności
żydowskiej, więzionej na terenie getta, oraz współczesnego
obrazu Starego Miasta, widzianego oczyma łódzkiego fotografa Zbigniewa Januszka. I choć
na pierwszy rzut oka obie tworzą spójną całość, to po krótkiej
chwili dostrzegamy ową linię
graniczną, rozdźwięk między ko-

lorową współczesnością a przeszywającą trwogą zawisłą nad
gettem. Stanowi ona ostre cięcie miedzy wczoraj a dziś, między życiem a śmiercią, między
wolnością a odarciem człowieka
z jego godności. Ale z fotografii
spoziera na nas Łódź. Nasze miasto. Kamienice, podwórka, ulice – trwają, mają nam tak wiele do powiedzenia. Wsłuchajmy
się w ich opowieść. Przez szacunek i pamięć tych, którzy odeszli.
I dla smakowania wolności, która jest nam dana.

FOT. ZBIGNIEW JANUSZEK
FOT. ZBIGNIEW JANUSZEK

FOT. ZBIGNIEW JANUSZEK
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Kilka słów
o (nie)bezpieczeństwie
w Internecie

BARBARA
MICHALSKA

AGATA
KOBYLIŃSKA

Realna czy wirtualna – jaka jest dzisiejsza rzeczywistość młodzieży? W dobie nowoczesnych
technologii trudno o jednoznaczną odpowiedź.
Te dwie przestrzenie bardzo często się wzajemnie przenikają. Młodzi wolą mówić, że się
„uzupełniają”.
Świat wirtualny coraz częściej
jest postrzegany przez młodych
ludzi jako przestrzeń bardziej
atrakcyjna, dająca więcej możliwości. To miejsce, gdzie m.in. budują swoją tożsamość, zdobywają
wiedzę i rozwijają pasje. Prowadzą blogi, udostępniają autorskie
wiersze, opowiadania, zdjęcia,
grafiki czy aplikacje. Pomysłów
na zaprezentowanie siebie w sieci jest wiele. W XXI wieku Internet stał się dla nich stałym elementem życia, w którym coraz
łatwiej przekroczyć granice intymności i prywatności.
Młodzi ludzie beztrosko
umieszczają w sieci coraz bardziej osobiste i wrażliwe dane:
adresy, numery telefonów, zdjęcia ukazujące intymne sfery życia osobistego. To powoduje, że
są bardziej narażeni na przemoc. Jeszcze do niedawna, mówiąc o przemocy, pomyślelibyśmy o bójce (przemocy fizycznej)
lub słownej wymianie „kąśli-

prywatnych materiałów, m.in.
listów), które w skuteczny sposób poniżają i upokarzają ofiarę przemocy. W efekcie może to
wpłynąć na obniżenie samooceny, a w skrajnych przypadkach
wręcz zagrażać życiu.
Z przekroczeniem granicy intymności i prywatności w sieci,
ściśle wiąże się także seksting
i stalking. Pierwszy z nich jest
niebezpiecznym zjawiskiem
przesyłania – głównie za pomocą Internetu i telefonu komórkowego – treści o charakterze erotycznym, swoich nagich
lub półnagich zdjęć; drugi zaś
jest uporczywym i powtarzającym się nękaniem, nagabywaniem osoby za pomocą nowych
technologii. Innym przejawem
cyberprzemocy może być również: tworzenie kompromitującej strony internetowej lub bloga
pod czyimś imieniem; włamanie na konto pocztowe lub społecznościowe w celu dokonania

Jeszcze do niedawna, mówiąc o przemocy,
pomyślelibyśmy o bójce (przemocy fizycznej) lub
słownej wymianie „kąśliwych i soczystych” epitetów.
Nic bardziej mylnego. W dobie Internetu młodzi ludzie
zamieniają pięści na rzecz telefonów komórkowych,
komunikatorów internetowych, serwisów
społecznościowych i blogów.
wych i soczystych” epitetów.
Nic bardziej mylnego. W dobie
Internetu młodzi ludzie zamieniają pięści na rzecz telefonów
komórkowych, komunikatorów internetowych, serwisów
społecznościowych i blogów, za
pomocą których w krótkim czasie docierają do licznej grupy odbiorców. Co można zatem znaleźć w sieci? Ośmieszające filmy,
zdjęcia (tzw. happy slapping) lub
informacje (np. upublicznienie

ośmieszającego wpisu lub wysłania nieprawdziwej wiadomości.
Innym źródłem niebezpieczeństwa pojawiającego się
w Internecie może być reklama
i marketing online. Wiele reklam wyświetlanych w serwisach społecznościowych, stronach internetowych, grach jest
komercyjnym sposobem sprzedaży produktów. Są one często
dla młodych ludzi nieodpowied-

GRAFIKA: FUNDACJA EDUKABE

nie i promują od najmłodszych
lat szkodliwe aspiracje, modele piękna, bądź też niezdrowe
nawyki żywieniowe. Często zachęca również do zakupu produktów, których nie mogliby
zgodnie z prawem nabywać (alkohol, tytoń, usługi serwisów
pornograficznych itp.), a których promocja pojawia się czasami np. na czatach czy forach.
Niedostateczna wiedza na
temat mechanizmów budowania strategii reklamowych powoduje, że młodzi ludzie (często też dorośli) nie zauważają
manipulacji obecnej w reklamie. Duże zaufanie do treści
przekazu reklamowego przy
braku umiejętności ich zweryfikowania może budować poczucie winy, porażki i słabości
w przypadku niekupienia/nieotrzymania danego produktu.

W efekcie powoduje to odczucie niezadowolenia i frustracji,
a w ostateczności prowadzi do
konfliktów, m.in. rówieśniczych.
Rozpoczęte w realu starcia bardzo szybko zostają przeniesione na cyfrową arenę, gdzie nie
rządzą żadne reguły. Kontakty
twarzą w twarz zostają ograniczone do obcowania z płaskim
ekranem monitora, dającego
złudne wrażenie anonimowości. Tak łatwiej poniżać i wyśmiewać. Jednak wielu sprawców cyberprzemocy nie zdaje
sobie sprawy z tego, że w Internecie anonimowość nie istnieje. Cybeprzemoc nie kończy się
wraz z wyłączeniem komputera, dlatego przenosi się ona na
szkolne życie. W takiej sytuacji
ofiara żyje w nieustannym poczuciu zagrożenia – obawia się
następnych ataków lub reakcji

kolejnych osób, które są świadkami jego upokorzenia. Co można w takiej sytuacji zrobić?
Zadbać o konfigurację ustawień prywatności w serwisach
społecznościowych (polecamy
wam przewodniki Fundacji Dzieci Niczyje, dostępny na stronie:
http://dzieckowsieci.fdn.pl/poradniki); zadbać o zabezpieczenie telefonu lub innych urządzeń
mobilnych hasłem dostępu; jeśli
sytuacja cyberprzemocy już ma
miejsce – porozmawiać z dorosłą osobą (pełnoletnią), która
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będzie mogła wesprzeć
i uruchomić współpracę
ze specjalistami (psychologiem, policją); zabezpieczyć dowody – mogą to
być w zależności od sytuacji: zrzuty ekranu, SMS-y
z pogróżkami, zapis rozmów z komunikatorów
internetowych lub czatowych, obraźliwe maile
(mogą one pomóc w zidentyfikowaniu sprawcy);
jeśli doszło do przestępstwa, należy o sprawie niezwłocznie poinformować
policję; skontaktować się
z konsultantami bezpłatnych telefonów zaufania
dla dzieci i młodzieży –
tel.: 116111 (www.116111.
pl) lub dla rodziców i nauczycieli – tel.: 800100100
(www.800100100.pl).
W 2014 roku raport Najwyższej Izby Kontroli zatytułowany „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii
wśród dzieci i młodzieży
szkolnej” wskazuje, że wymienione problemy związane z cyberprzemocą nie
są skutecznie rozwiązywane. Bezpośrednie rozmowy
z przedstawicielami placówek oświatowych potwierdzają niedostateczną
liczbę działań profilaktycznych, a także brak profesjonalnej wiedzy na ten
temat. Problem i potrzeba
jego rozwiązania wprost
odnosi się do naszych dotychczasowych doświadczeń. W odpowiedzi na ten
problem EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań opracowała program
profilaktyczny z zakresu
bezpieczeństwa w sieci
pn. „Edu Net” przeznaczony dla młodzieży w wieku gimnazjalnym, który
otrzymał dofinansowanie
na realizację działań profilaktyczno-edukacyjnych
wśród dzieci i młodzieży
w zakresie zagrożeń związanych z nadużywaniem
komputera i Internetu.
Projekt współfinansowany
jest z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Agata Kobylińska,
Barbara Michalska –
prowadzą Fundację
Kreatywnych Rozwiązań
EduKABE zajmującą się
tematem bezpieczeństwa
w sieci. Więcej:
www.edukabe.pl
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DYSKRYMINACJA –
temat pomijany w polskich szkołach
„Czarny Pan rośnie w siłę” – to tytuł pierwszego rozdziału ostatniej
części książkowej sagi przygód Harry’ego Pottera. Przypominając sobie
ostatnio swoją ulubioną powieść z lat bardzo młodzieńczych, nie mogłem
nie odnieść wrażenia, że brytyjska pisarka Joanne Rowling proroczo
naszkicowała nam czarną przyszłość polskiej szkoły.
Wraz z erą śmierciożerców nastały
ciężkie czasy dla dzieci z pozamagicznych rodzin i tych, których status materialny odbiegał od tego narzuconego i wykreowanego przez
czarno-rządzących. Prześladowania, ataki na rodziny, zesłania do
więzienia o ciężkim rygorze, a na
dodatek wszędzie czyhające widmo śmierci.
Myślicie, że ta powieść dla młodzieży (choć sam bym jej tak nie
zakwalifikował) wydana w wakacje 2007 roku nijak ma się do
naszej rzeczywistości? Po programie „Zero tolerancji”, prowadzonym przez Ministerstwo Romana Giertycha (po raz kolejny
wyczuwam pewne inspiracje),
w naszym własnym ogródku pozostał olbrzymi problem, prawie
wcale niedostrzegany przez obecnie rządzących.
Tym problemem jest (uwaga,
trudne słowo) **dyskryminacja**.
Na wielu płaszczyznach, ze względu na różne przesłanki. Wszystkie
można poznać, przeglądając raport Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej TEA, a na żywo
zobaczyć i odczuć, pojawiając się
na szkolnym korytarzu w liceum
czy gimnazjum. Albo poczytać
prasę.
Samobójstwo Dominika Szymańskiego zostało sprowokowane przez osoby uczęszczające do
tej samej szkoły. Czternastolatek
był przezywany, wyśmiewany za
dbanie o siebie i noszenie obcisłych, kolorowych spodni. Homofobiczna mowa nienawiści
(tak – homofobiczna, ponieważ
nastolatka utożsamiano z osobami homoseksualnymi, stąd ta nienawiść) zebrała swoje nie pierwsze i nie ostatnie żniwo.
W nieodległym czasie Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
w Piątkowisku zaprosiło mnie
i trenerów antydyskryminacyjnych, z którymi pracuję, do poprowadzenia zajęć równościowych. Rzetelnie wykonana praca
jeszcze przed naszym przyjazdem zwiastowała pewne zmiany, których tak bardzo oczekujemy w sektorze edukacji. Grupa
uczniów i uczennic zwróciła się

do nauczycielek z prośbą o zrealizowanie cyklu spotkań dotyczących tolerancji. Zorganizowano
Żywą Bibliotekę, poprowadzono
dyskusję z przedstawicielami różnych wyznań, w końcu – również
na prośbę młodzieży – miał się odbyć dzień warsztatów przeciwdziałających homofobii. Efektem
naszego spotkania były afirmujące plakaty, dyskusje i rozważania
na temat różnych poglądów i rozwiązań oraz ogromna wdzięczność młodych, którym w końcu
umożliwiono rozmowę o tym, co
kościół i skrajnie konserwatywne środowiska nazywają „promocją gender”. Nie długo trwała ta
radość, gdyż wraz z wyrażanym
przez siebie niezadowoleniem
narodowców, lokalny brukowiec
zdążył wyjąć z kontekstu spotkań
to, „co tygryski lubią najbardziej” –
kolaże zawierające m.in. półakty
i zdjęcia obejmujących się kobiet.
I rozpętała się afera na miarę trzeciej wojny światowej.
Jeszcze przed rozpoczęciem
wakacji zdążyłem poprowadzić
warsztaty antydyskryminacyjne dla wychowanków pewnego

DAMIAN
GRACZYK

Młodzieżowego Ośrodka Socjo- gadnienia dotyczące wykluczenia
terapii. Poprosiłem o wymienie- ze względu na sytuację materialnie najczęstszych powodów, dla ną) pojawia się również na Paraktórych ludzie w szkołach sobie dzie Równości. Po wrzasku części
dokuczają. Kiepska sytuacja finan- rodziców i księdza, krzyczącego
sowa, niemodne ubrania, stare tele- z ambony o „deprawacji młodziefony. A co decyduje o tym, które ży”, dyrektor już więcej nie chciał
koleżanki bądź kolegów odwie- nikogo zapraszać.
dzacie najchętniej? Duży telewiZobaczymy, co będzie w nozor, nowa konsola do gier, fajne wym roku szkolnym w Piątkociuchy, którymi można się wymie- wisku. Mam nadzieję, że jedna
niać. Zapytałem znajomą nauczy- z najbardziej otwartych szkół
cielkę, pracującą w ogólniaku: Czy z naszego województwa (dotyczy
prowadzicie jakieś rozmowy na to zarówno uczniów jak i kadry)
temat biedy? Rozmawiacie o sys- nie przestraszy się tych, którzy detemowym problemie ubóstwa? cydować o programach nauczaCzy w szkole kiedykolwiek peda- nia nie powinni.
gog bądź pedagożka rozmawiają
PS. Ministra Kluzik Rostkowz uczniami na temat dyskrymi- ska ogłosiła rok szkolny 2015/2016
nacji?
„Rokiem otwartej szkoły”. Niestety,
Nie. Nie ma programów, nie ma krótki będzie ten rok. Potrwa tylpieniędzy dla organizacji pozarzą- ko do listopada.
dowych, które prowadzą takie zajęcia. Nie ma też chęci. Dyrektor zaprosił kiedyś pewną organizację,
wydał na dojazd edukatorów kilkadziesiąt złotych – wszyscy byli Damian Graczyk – prezes
zadowoleni. Oprócz katechetki. zarządu Fabryki Równości,
trener antydyskryminacyjny,
Bo organizacja, która prowadzi- prowadzi audycję Radio Fabryka
ła te zajęcia (przypomnę: o dys- w Studenckim Radiu „Żak”
kryminacji, z naciskiem na za- Politechniki Łódzkiej.

Masz dużo spraw do załatwienia? Rodzina, praca, przyjaciele, szkoła i prawdopodobnie
setki innych zobowiązań. Jako osoba pracująca w systemie oświaty pewnie otrzymujesz dziesiątki
zaproszeń na szkolenia, konferencje, projekty. Po co więc spędzać swój drogocenny czas biorąc
udział w kolejnej inicjatywie?
To proste… Zaangażowanie się w ten projekt daje Ci szansę na dokonanie prawdziwej zmiany
w życiu Twoich uczennic i uczniów. Homofobia nie dotyka jedynie młodzieży LGBT.
Wpływa na całą społeczność szkolną, której częścią jesteś jako pedagog/żka, psycholog/żka.
Bez względu, czy weźmiesz udział w oferowanych szkoleniach, konferencji czy spotkaniach
otwartych – każde z tych wydarzeń będzie dla Ciebie szansą na rozwój, spotkanie profesjonalistów
i realny wpływ na rzeczywistość szkolną, w której pracujesz.

Miej wpływ na zmianę!
Jak to zrobić? Odwiedź naszą stronę www.instytutdt.pl
lub skontaktuj się z Alicją Zachert (email: alicja.ferso@gmail.com, telefon 730 669 602)

12

wrzesień 2015 • www.miastol.pl

MIASTO Ł

Zapomniane bohaterki
Bohaterki Łódzkiego Szlaku Kobiet reprezentują wielokulturową i multietniczną historię Łodzi.
Ważne miejsce zajmują wśród nich Żydówki – chronologicznie ujmując – od Leonii Poznańskiej
(o której wszyscy słyszeli) do Chavy Rosenfarb, o której napiszę za chwilę. Obok kobiet przynależących do żydowskiej społeczności znajdziemy też takie, które pochodziły z żydowskich, ale
zasymilowanych rodzin, których jedynym językiem ojczystym był polski i których żydowskie
pochodzenie nie powinno nas wręcz dziś interesować. Jednak wojna zrównała je, skazując na
izolację w gettach i śmierć, której tylko nieliczne uniknęły.
W łódzkim getcie znalazły się
Alina Szapocznikow, w warszawskim Anna Margolis – obie
przeżyły. Na terenie getta działała grupa literacka, w której ważną rolę odgrywały trzy pisarki
jidysz: Melania Fogelbaum, Miriam Ulinover i Chava Rosenfarb. Tylko Chava przeżyła wojnę
i napisała – opartą na własnych
wojennych przeżyciach – powieściową, autobiograficzną trylogię, która właśnie została zekranizowana. Do łódzkiego getta
trafiły z Czech Valerie Pollaková
i Gabriele Hermannová, by zginąć w Chełmnie nad Nerem. Pamiętamy o nich, bo były siostrami Franza Kafki. Wraz z nimi
zginęły tysiące kobiet, po których nie ocalało nic, nawet nazwisko na liście.
Alina Szapocznikow trafiła do
getta Litzmannstadt z Pabianic,
z matką i bratem. Została zgłoszona jako pielęgniarka, zapewne dzięki matce – lekarce. To
pozwoliło jej trafić do grupy zdolnych do pracy, a nie do gazu. Rodzina zamieszkała w kamienicy
przy Zgierskiej 24 – budynek ten
stoi do dziś. Choć brat Aliny również trafił na listę zdolnych do
pracy, nie przeżył wojny. Został
od razu wysłany do pracy poza
gettem i dopiero w 1945 r. Szapocznikow dowiedziały się, że
zginął w obozie koncentracyjnym. Matka pracowała jako lekarka w krawieckim „resorcie”,
czyli zakładzie pracy. Alina trafiła do szkoły zawodowej przy fabryce wyrobów bieliźniarskich
i sukien, gdzie nie tylko szkolono, ale i dokarmiano uczniów.
W szkole prowadzono też działalność kulturalną. Być może
pierwsze artystyczne wprawki
Aliny miały tam miejsce – sugeruje Marek Beylin w „Ferworze”,
biografii Aliny (s. 22). Matka i córka trafiły potem do różnych obozów koncentracyjnych, ale obie
przeżyły. Alina została artystką
rzeźbiarką światowego formatu,
choć prawdziwego uznania doczekała się dopiero po śmierci.

ła się tam też biblioteka Bundu.
W 1944 roku Chawa została deportowana do Auschwitz-Birkenau, stamtąd trafiła do Sasel
i Bergen-Belsen, gdzie zastało ją
wyzwolenie. W 1946 roku odwiedziła po raz ostatni Łódź. Wyjechała do Kanady i zaczęła tam
publikować. W 1947 r. wydała tomik poezji Di balade fun nekhtikn
vald, w 1948 – Dos lid fun jidszn
kelner Abram. Aktywnie uczestniczyła też w życiu literackim
Montrealu. Opublikowała autobiograficzną trylogię Der boim
MIRIAM ULINOVER

Miriam Ulinover, Melania
Fogelbaum i Chava Rosenfarb
współtworzyły literackie życie
w getcie Litzmannstadt. Tylko
Chava przeżyła. Miriam Ulinover
zadebiutowała w międzywojniu
na łamach łódzkiej żydowskiej
prasy, organizowała spotkania
literackie w domu przy ul. Narutowicza 11. W 1922 r. ukazał się
tomik Der bobes ojcer (Skarbczyk
mojej babki), pierwszy w Polsce tomik poezji kobiecej w jidysz. Planowany na 1939 r. tomik Szabes
nigdy się nie ukazał. W getcie Miriam mieszkała przy ul. Jakuba 13
m. 19 i tam organizowała spotkania literackie. W 1944 została deportowana do Auschwitz. Zginęła w nim razem z mężem, córką
i kilkumiesięczną wnuczką.
Melania Fogelbaum była poetką, malarką i rzeźbiarką. W getcie mieszkała z mamą przy ul.
Marynarskiej 43 m. 15, skąd 1
sierpnia 1944 wysłano ją do Auschwitz. Prawdopodobnie prosto
z rampy trafiła do komory gazowej. Zeszyty Melanii odnaleziono na terenie getta wśród śmieci. Zbiór jej wierszy pod tytułem
Drzwi otwarte na nicość wydano
w 2012 roku.
Chava Rosenfarb umarła dopiero w 2011 roku. W 1940 trafiła do getta, rok później zdała tam
maturę. Mieszkała przy Łagiewnickiej 8 (dom wciąż stoi). Spotykali się w nim literaci, mieści-

fun lebn, wydaną też po angielsku jako The tree of life (Drzewo
życia), oraz jej skróconą jednotomową wersję From Lodz and Love
(Z Łodzi i miłości). Bardzo niedawno, bo 9 marca 2015 roku w Montrealu, odbyła się światowa prapremiera filmu opartego na jej
prozie autobiograficznej: The
Bubble of Life.
Valerie Pollaková i Gabriele
Hermannová, siostry Franza
Kafki, przybyły do getta Litzmannstadt jesienią 1941 r. Gabriela
zamieszkała przy Gnieźnień-

CHAVA ROSENFARB Z PRZYJACIÓŁKĄ. ŁÓDŹ 1946, FOT. CHAVAROSENFARB.COM/PHOTOS

IZA
DESPERAK

skiej 1a, Valerie przy Franciszkańskiej 67. Przypuszcza się, że
we wrześniu 1942 r. obie zostały wywiezione do obozu zagłady
w Chełmnie nad Nerem.
Anna Margolis pracowała
przed wojną jako lekarz pediatra
w Szpitalu Anny Marii w Łodzi
(dziś im. Korczaka). Po wybuchu
II wojny światowej przeniosła się
z dziećmi do Warszawy, wkrótce trafili do tamtejszego getta,
gdzie Anna była ordynatorem
na oddziale gruźliczym w szpitalu Dziecięcym im. Bersonów
i Baumanów. Przeżyła, po wojnie wróciła do Łodzi i organizowała Sanatorium Przeciwgruźlicze dla Dzieci w Łagiewnikach,
którym kierowała do 1963 roku.
Jej córka, Alina Margolis-Edelman, to pierwowzór Ali z Elementarza Mariana Falskiego, z którego uczyło się kilka powojennych
pokoleń. W warszawskim getcie
była uczennicą i pielęgniarką
w Żydowskiej Szkole Pielęgniarek, uczestniczyła w powstaniu
w getcie oraz powstaniu warszawskim. Po wojnie została lekarzem pediatrą, m.in. w II Klinice
Pediatrycznej w Łodzi. Założyła
poradnię dla dzieci z chorobami
nerek oraz ośrodek leczenia cukrzycy dziecięcej w Rabce. Po wydarzeniach marcowych w 1968 r.
nie mogła kontynuować kariery naukowej w Polsce. Wyjechała
wraz z dziećmi do Francji, gdzie
zaangażowała się miedzy innymi w działalność organizacji Lekarze bez Granic. W Polsce została w 1999 r. Kawalerem Orderu
Uśmiechu.
Autorka tego tekstu, nosząca
dość rzadkie w Polsce nazwisko,
dostała kiedyś mail z drugiej półkuli. Uczony, noszący to samo nazwisko, pytał, czy ma ona może
coś wspólnego z jego rodziną –
jego babka mieszkała przed wojną w Łodzi, przy Nowomiejskiej.
Grób kogoś o tym nazwisku znajduje się na cmentarzu żydowskim przy Brackiej. Nie udało mi
się dowiedzieć nic więcej.

Iza Desperak – socjolożka z Bałut,
reprezentująca Kolektyw Kobiet
znad Łódki
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Artysta jest po prostu człowiekiem
Paweł Hajncel: Wyobraźmy sobie tego Strzemińskiego, którego
sąsiad czy sąsiadka dzwoni na policję. Mamy piątek, dziś
wieczorem Strzemiński tłucze Katarzynę Kobro, przyjeżdżają
funkcjonariusze i stwierdzają klasyczny przypadek przemocy
domowej.
Niedawno w Łodzi pojawiły się plakaty przedstawiające Katarzynę Kobro z podbitym okiem. Czyj to pomysł?
PH: Mój i Tomka Kosińskiego z Częstochowy. Hasło wymyślił Tomek,
a ja zrobiłem resztę. Pretekstem do
powstania tego plakatu były nasze
rozmowy, które prowadzimy od kilku lat. Obydwaj jesteśmy społecznie
zaangażowani. Mamy podobne spojrzenie na rzeczywistość.
I co chcieliście nim przekazać?
PH: Plakat jest o tym, że zawód artysty
powinien być traktowany jak każdy
inny. Artysta nie jest kimś szczególnym, nie posiada nadprzyrodzonych
cech. Ludzie niezwiązani ze sztuką
traktują często artystów jak jakieś
byty wyjątkowe, wykazują większe
pobłażanie. Jest w nas zgoda na to,
że piją więcej wódki czy korzystają
z innych używek. Że zachowują się
w sposób, na który nie pozwolilibyśmy nikomu innemu. Mnie głównie
chodziło o to, żeby dobrze wybrzmiało to hasło, które pojawiło się na plakacie, czyli: „Bycie artystą, nie zwalnia od bycia człowiekiem”.
Pod Twoim wpisem na Facebooku
dotyczącym tej akcji, pojawiały się
komentarze, że przecież wszyscy artyści tak mieli, zachowywali się dziwacznie, ale dzięki temu ich sztuka
była wyjątkowa.
PH: Tak, tak! To jest usprawiedliwienie dla wszelkich działań. Artysta jest
takim samym człowiekiem, obywatelem jak każdy inny. Wyobraźmy sobie
tego Strzemińskiego, którego sąsiad
czy sąsiadka dzwoni na policję. Mamy
piątek, dziś wieczorem Strzemiński
tłucze Katarzynę Kobro, przyjeżdżają funkcjonariusze i stwierdzają klasyczny przypadek przemocy domowej. Nie wolno nikogo bić! Nie wolno
bić dzieci, nie wolno bić słabszych –
jest to prymitywne i chamskie. Zatem trzeba nazwać rzeczy po imieniu: Strzemiński to był zwykły cham.
A stał się taką łódzką ikoną. Stawiamy mu pomniki, stawia je ASP, stawiają władze miasta. Tym bardziej trzeba mieć z tyłu głowy tę historię, być
świadomym tego, kim był naprawdę.

dzie. Prezydent może być chamem, PH: Z językiem sztuki jest problem.
artysta może być chamem.
Bo można oczywiście próbować go
opisać słowami, ale wtedy większość
I wtedy nie nazywamy wyższej tego, czym dzieło jest, znika.
uczelni imieniem takiego artysty?
PH: Ja jestem w ogóle przeciwnikiem Chcesz powiedzieć, że aby zrozupomnikowania. Polska jest w tym mieć twórczość Kobro, trzeba iść do
sensie krajem szczególnym. Pomniki Muzeum Sztuki i zobaczyć jej prace?
są wszędzie. Żołnierze, politycy, arty- PH: Tak. A najlepiej jeszcze przed
ści, papież, cały episkopat były i obec- obejrzeniem prac Kobro, przeczytać
ny. Betonujemy wszystko i stawiamy trochę o tym, jak sztuka się rozwijapomniki. To jest o tyle niebezpiecz- ła. Ludziom się wydaje, że namalone, że czasami bardzo mało wiemy wanie czarnego kwadratu na białym
o tych ludziach. Kim oni naprawdę tle jest po prostu banalne. To każdy
są albo byli.
może zrobić. I oczywiście dzisiaj każdy to może zrobić, ale wtedy, w latach
Wracając do Strzemińskiego… Po- rewolucji październikowej to był rzewiedziałeś w którymś z wywiadów, czywiście symbol awangardowy.
że on nie był artystą. Kobro była artystką…
Kiedy przeglądałam prasę w konPH: Nie. Strzemiński był artystą – nie tekście Twojej kampanii społeczmożna mu tego odmówić. Ale nie zga- nej „Bycie artystą, nie zwalnia od
dzam się z takim pozycjonowaniem bycia człowiekiem”, spotkałam się
tych dwojga artystów, że Katarzyna z opiniami, że Paweł Hajncel znowu
Kobro to jest rzeźbiarka, żona Wła- się lansuje.
dysława Strzemińskiego. Ja od dłuż- PH: Na tym polega mój zawód, żeby
szego czasu mówię i podkreślam, że robić coś, co jest widoczne, co daje
Strzemiński to był mąż Katarzyny do myślenia. To nie jest przypadkoKobro. Bo o ile ja się orientuje w tej we. Ludziom się wydaje, że artysta to
sztuce dawnej, która jest uważana jest taki człowiek, który nie dojada,
za współczesną (nie wiem, dlacze- pije, siedzi w pracowni, maluje obrago), to dokonania Katarzyny Kobro zy i czeka aż zapuka do niego marsą bardziej skondensowane i bardziej chant. A świat się zmienił, sztuka jest
awangardowe niż pana Władysława takim samym rynkiem obrotu towaStrzemińskiego.
rów jak giełda. I to nie jest tylko malowanie obrazów. Artysta może zajSkąd w takim razie, Twoim zdaniem, mować się wszystkim. Ponieważ ja się
ten kult Strzemińskiego na łódzkiej akurat zajmuję sferą społeczno-reliUczelni?
gijno-państwową, to taki jest mój wyPH: Mamy patriarchat i nikomu bór. A że przy okazji media się tym
z władz ASP nie przyszło do głowy, interesują – nie mam na to wpływu.
żeby nadać Uczelni imię Katarzyny
Kobro. Nie byli na tyle śmiali i wrażli- Czy sztuka musi być zaangażowana
wi. Ja w ogóle nie pamiętam, żeby na społecznie?
Uczelni ktoś mi przybliżał losy oboj- PH: Musi. Mamy co prawda takie czaga tych artystów. To zawsze był Wła- sy, że sztuka bywa niezaangażowadysław, Władysław, Władysław… Te na i przynosi nam to takie „dzieła”,
trójkąty, kwadraty, prostokąty.
jak np. fotel wykonany z masła. Bezsens totalny. Co to w ogóle jest za poDziś Muzeum sztuki mówiąc mysł? Sztuka to jest to, co interesuje
o awangardzie, wymienia jednym artystów, co im doskwiera. Ona ma
tchem: Kobro i Strzemiński.
być po coś, ma pokazywać jakiś kaPH: Czasy się zmieniają. Feminizm wałek świata, ma poruszać. Zachęcać
w Polsce, karcony przez episkopat do myślenia.
i polityków prawicowych, dał ludziom jakąś świadomość. Chociaż ja
chciałbym, żeby mówiono, że Łódź to Rozmawiała Aleksandra Dulas
jest miasto Kobro i Strzemińskiego.
Na to bym się chętniej zgodził.

A można być wielkim artystą, a jednocześnie małym człowiekiem, chaPaweł Hajncel – artysta-fikumistrz
mem?
A co jest w twórczości tej artystki ta- wrażliwy na ruchy społeczne. Miłośnik
krajobrazu polskiego.
PH: Tak. Chamstwo może być wszę- kiego, że jest wyjątkowa?
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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.

MARCYSIA
Szukasz przyjaciela?
Nic prostszego. Przyjdź do schroniska i adoptuj Marcysię. Łagodna,
spokojna, przemiła sunia. Uwielbia
spacery i kontakt z człowiekiem.
Chociaż ma 10 lat, jest w bardzo
dobrej kondycji. Idealna dla osoby
starszej. Na pewno nie zawiedzie
przyjaźni.
KONTAKT W SPRAWIE ADOPCJI

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi

tel. 42 656 78 42

www.schronisko-lodz.pl
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FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA

lewa strona talerza

Śniadaniownia
na Bałutach
Nareszcie urlop! Cieszę się na długo oczekiwany wypoczynek. Jak
przystało na zapracowanego czterdziestolatka – zabrałem ze sobą
„robotę na wakacje”. Jednak w tym wypadku taki nietypowy bagaż
wcale mi nie ciąży. A dlaczego? O tym w felietonie.
Wakacje to czas, kiedy „nas nosi” ogranicza się do centrum. Dlapo świecie. Ja uwielbiam odwie- tego postanowiła otworzyć na
dzać i zajadać. Tymczasem nie Bałutach lokal ze śniadaniami
trzeba jechać daleko, by za- właśnie. Dziś nie żałuje tej desmakować świata. Berlin, Pa- cyzji. Okazało się, że łodzianie
ryż czy swojskie, wiejskie kli- „wychodzą na śniadania”, a nie
maty są na wyciągnięcie ręki. robili tego do tej pory, ponieważ
Gdzie, spytacie?
nie było w Łodzi takich miejsc
Dzisiaj pojedziemy na moje jak Caffe przy Ulicy. A śniadanie
kochane Bałuty. Ta niegdyś naj- to poważna sprawa.
większa w Europie wieś nieSpece od diet wszelakich
dawno obchodziła swoją setną i zdrowego żywienia twierdzą, że
rocznicę przyłączenia do Łodzi. to najważniejszy posiłek w ciąTo właśnie tam mieści się Caffe gu dnia. Powinien być zjedzoprzy Ulicy – miejsce, które war- ny najpóźniej godzinę po przeto odwiedzić… zwłaszcza rano budzeniu. Śniadanie napędza
(ale nie tylko). Dziś zabiorę Was nasz organizm na resztę dnia.
na dobre śniadanie w europej- Zbyt ciężkie i kaloryczne – sposkim stylu.
wolni, obfite w soki z cytrusów –
Caffe przy Ulicy to śniadaniow- wyziębi, a zjedzone na szybko da
nia. Takim mianem określa ją o sobie znać wieczorną niestrawwłaścicielka – Agnieszka Win- nością… Dlatego ja dla świętego
ter – która jakiś czas temu zauwa- spokoju jem zawsze jajecznicę.
żyła, że miasto „żyje dzielnicami”,
Jajecznica to przysmak śniaa aktywność mieszkańców nie daniowy znany pod różnymi sze-

Kolumna – stolica Łodzi
ANNA ROBAK
Jeszcze 50 czy 60 lat temu na
hasło „Kolumna” przeciętny Łodzianin lub mieszkaniec okolicy zareagowałby uśmiechem,
rozrzewnieniem lub szybkim
pędem do pokoju w celu pakowania walizki na wakacje. Dziś
jednak większość pomyśli: „O co
chodzi”?
Mowa o miejscowości, zwanej przed wojną Miastem Las Kolumna – uroczym miejscu położonym około 30 kilometrów od
Łodzi. Kiedyś piękny, wypoczynkowy kurort, niedoszłe miasto-ogród wśród sosnowych lasów,
otulony dwiema czystymi rzekami i nakropiony kilkoma stawami. Z nadrzecznymi plażami, na
których były nawet przebieralnie
i natryski, z kortami tenisowymi, restauracjami, cukierniami,
dancingami, kawiarniami oraz
ze słynnymi na całą Polskę drewnianymi domami wypoczynko-

wymi i pensjonatami, budowanymi w pięknym szwajcarskim
stylu. Venus, Samorządowiec,
Mazepa lub Leśna, Stylowy, Zachęta czy Pod Bratkami – to tylko niektóre ich przykłady.
Kolumna była wyjątkowa.
Przed wojną funkcjonowała tu
nawet rozlewnia wód mineralnych, a woda eksportowana była
do Niemiec w dębowych beczkach. Po wojnie w miejscowości
powstało kilka ścieżek zdrowia
i najprawdziwsze kino o wdzięcznej nazwie Leśne. W pobliżu Sanatorium dla Dzieci przy ulicy
Wczasowej funkcjonował też
przyrzeczny basen, tętniący życiem zaraz po ostatnim dzwonku
w szkole, który zwiastował błogi
czas wakacji i kolonii.
Jeśli o koloniach mowa – w latach 50., 60. aż do lat 80. bardzo
sprawnie działały ośrodki kolonijne. Najbardziej znane, to kom-

MICHAŁ KWIATKOWSKI

rokościami geograficznymi. Ale
rozmącone jajka mają też polską historię. Podobno zajadał
je ze smakiem – nie tylko o poranku – Michał Korybut Wiśniowiecki. Skoro tak było, jajecznicę
można zaliczyć do iście królewskich potraw.
Śniadanie w tej postaci jest
bardzo sycące i smaczne. Jajecznicę z różnymi dodatkami
podają w Caffe na zamówienie.
Do wyboru krojona szynka lub
świeży szczypior, do tego pomidor oraz, moim zdaniem, najważniejszy dodatek: pieczywo.
Koniecznie świeże z dużą ilością masła i chrupiącą skórką. Co
ciekawe, w Caffe podają wypieki
lokalnej piekarni Montag z ulicy Piotrkowskiej. Ta niewielka
piekarnia specjalizuje się w wytwarzaniu chleba bez polepszaczy czy chemicznych dodatków. Tylko z takimi dostawcami

jak Montag współpracuje Caffe.
Dzięki temu mamy pewność, że
zjemy tam zawsze zdrowo.
Skoro mamy świeże pieczywo, możemy zrobić z niego kolejny prosty śniadaniowy przysmak – kanapkę. Tych również
tu nie brakuje. Do wyboru smaki
zza oceanu i niedalekich Włoch.
Osobiście polecam kanapkę Juliusz z grillowanym kurczakiem,
sałatą i suszonymi pomidorami.
Nie wiem, czy wymyślił ją sam
Cezar, ale uczta jest naprawdę
w rzymskim klimacie. Do kanapki koniecznie trzeba wypić
dobrą kawę, najlepiej z mlekiem.
Parzona w ekspresie, świeża
i aromatyczna. Polecam!
Kolejny dział menu, to sałaty.
Listę otwiera Roma potem Włoska i Nicejska z tuńczykiem i jajkiem. Nie brakuje także swojskiego, grillowanego buraka z kozim
serem… Przyznam, że pierwszy

raz jadłem taki zestaw. Smakuje wybornie.
Menu w Caffe nie jest zbyt obszerne, ale za to bardzo przemyślane i konsekwentne. Restauracja jest nastawiona na śniadania
i przekąski. Miła atmosfera i zapach świeżego pieczywa tworzą
niepowtarzalny klimat. Caffe
przy Ulicy to także kolejne miejsce, gdzie do śniadania możecie
poczytać najnowszy numer Miasta Ł.
Lokal znajduje się w kamienicy przy Łagiewnickiej 120. Przed
śniadaniownią można bezpiecznie zaparkować rower, a zabiegani mogą wypić kawę przy stoliku
na zewnątrz.

pleksy przy ulicach: Obwodowej,
Swojskiej i Kolonijnej. Co roku
witały one rzesze kolonistów,
mniej lub bardziej zadowolonych z faktu rozłąki z rodzicami i wizją mieszkania w jakieś
„leśnej osadzie”. Całe rodziny korzystały z funduszy pracowniczych, wybierając na miejsce
urlopowe właśnie Kolumnę –

lub pociągiem. Z Łodzi czy Pabianic połączenie kolejowe było idealne – Kolumna miała i ma nadal własną stację, którą założono
w 1931 r.
Jednak prawdziwe lata świetności Kolumna przeżywała tuż
przed II wojną światową. Ponieważ większość mieszkańców
i turystów była pochodzenia
żydowskiego, podłódzki kurort
zwany był „Małą Palestyną”. Ponownie Kolumna rozkwitła po
wojnie. Niestety złote lata tej leśnej miejscowości skończyły się
wraz z jej przyłączeniem w połowie lat 70. do pobliskiego Łasku, kiedy to stała się tylko zwykłą dzielnicą większego od siebie
miasteczka. Przestano dbać o Kolumnę, zlekceważono jej potencjał turystyczny. Wysprzedano
przyrzeczne działki, co dziś skutkuje trudnością dostępu do rzek
Pałusznicy czy Grabi. Kino przerobiono na szwalnię, największy
staw sprzedano i ogrodzono betonowym płotem, kawiarnię Jagódka zburzono, gospodę zamie-

niono na sklep spożywczy, plaże
zarosły, a basen zlikwidowano.
Pensjonaty stały się zwykłymi
domami komunalnymi, o remontowaniu których pamięta
się dopiero po kolejnym ich pożarze. Największy kompleks leśny, będący w rękach prywatnych, jest stopniowo wycinany.
Kolumna niby rozbudowuje
się, a znika, traci swój niepowtarzalny charakter. Mieszkańcy cicho przyglądają się jej degradacji,
władze nie widzą problemu. Nie
ma turystów, kolonijnych dzieci.
Dziś niestety to zwykłe miejsce
z niezwykłą historią.
Dawny, niepowtarzalny charakter Kolumny można podziwiać na starych fotografiach
na Facebook’u (www.facebook.
com/staraKolumna). Tam też
można umieszczać swoje wspomnienia czy zdjęcia lub wysłać
je na adres: starakolumna@o2.pl.

wiele okolicznych zakładów
miało tu swoje ośrodki. Wypoczywano też dzięki tzw. „Wczasom matki i dziecka”. Niektórzy
przyjeżdżali tu po prostu na popiątek – dni wolne od pracy pod
koniec tygodnia; okres ten obecnie zwany jest weekendem. A docierano tu konnymi bryczkami

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

Anna Robak – członek zarządu
Stowarzyszenia Zielona Kolumna.

MIASTO Ł

POLECA
SEBASTIAN
R. WIŚNIEWSKI
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sobota

niedziela

31

1

2

3

4

5

6

18:30 WERNISAŻ
WYSTAWY
FOTOGRAFICZNEJ
PT. „KRZESŁO”
Galeria Fotografii
im. E. Hanemana
ul. Piotrkowska 102

7

18:00 OTWARCIE
WYSTAWY PT.
„BAŁUT PORTRET
WŁASNY”
Muzeum Miasta Łodzi
ul. Ogrodowa 15

14

19:00 RETRANSMISJA
OPERETKI PT. „WESOŁA WDÓWKA” (MET
OPERA, 17.01.15 R.)
Silver Screen – Multikino
al. Piłsudskiego 5

21

20:30 PANEL
DYSKUSYJNY
PT. „ANIMACJA
FILMOWA”

Teatr Lalek Arlekin im. H. Ryla
al. 1 Maja 2

8

19:00 KONCERT
ŁÓDZKIEGO TEATRU
PIOSENKI PT. „KRÓLOWA SWING – MUZYCZNA OPOWIEŚĆ
O MARII KOTERBSKIEJ”
Akademicki Ośrodek Inicjatyw
Artystycznych
ul. Zachodnia 54/56

Polówka 2015
„Środy w Julianowskim”
Park im. A. Mickiewicza

9

19:15 PROJEKCJA FILMU PT. „NIGDY NIE
BĘDĘ NARZEKAĆ”

Pogonka House Gigs
ul. Pogonowskiego 45

(2015; film z audiodeskrypcją)
Europejski Festiwal Filmowy
INTEGRACJA TY i JA
Kino-Galeria Charlie
(ul. Piotrkowska
203/205)

15

21:00 KONCERT
LUCIE VÍTKOVÁ &
MATEUSZ RYBICKI
Szósta Dzielnica
ul. Piotrkowska 102

22

20:00 PERFORMENS MUZYCZNY
O MELANCHOLII,
PTAKACH I ICH
WSPÓŁ-SŁYSZENIU
PT. „TYTO ALBA”

29

09:00-15:00
ŁÓDZKI SALON
MATURZYSTÓW
PERSPEKTYWY 2015
Politechnika Łódzka: WEEIA
ul. Stefanowskiego 18/22

13:00 WERNISAŻ
WYSTAWY PT.
„DZIECI, DZIECI…
ACH TE DZIECI”
Centralne Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi
ul. Piotrkowska 282

20:00 KONCERT
W MIESZKANIU:
GRAFTMANN

ms1, ul. Więckowskiego 36

28

21:00 PROJEKCJA
FILMU PT. „RZEŹ”
(2011)

16

ms2, ul. Ogrodowa 19

10

20:00 PREMIERA
KRÓTKOMETRAŻOWEGO FILMU
ANIMOWANEGO PT.
„DRUMLA” (2015)

17

Poleski Ośrodek Sztuki
ul. Krzemieniecka 2a

Muzeum Miasta Łodzi
ul. Ogrodowa 15

ms2, ul. Ogrodowa 19

30

??:00 KONCERT PT.
„PANUFNIK” Z CYKLU
PT. „KAMERALNE
KWINTESENCJE” –
MINIATUROWE PORTRETY KOMPOZYTORÓW XX I XXI W.

17:00 ZAJĘCIA
CAPOEIRY W PARKU
Zielona Łódź
Park Helenów (przy placu
zabaw/największym stawie)

18:00-03:00 PIKNIK
WEGAŃSKI
I IMPREZA
TANECZNA PT. „NA
PEŁNEJ GRANDZIE”
Klubokawiarnia Granda
ul. Rewolucji 1905 r. 48
(w bramie)

24

20:00 CEREMONIA
ZAMKNIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU ANIMACJI ANIMART

18

18:00 WERNISAŻ
WYSTAWY PT.
„ROMA HAŁAT
(1937-2012)”

Ośrodek Propagandy Sztuki
Park im. H. Sienkiewicza

25

16:00 WARSZTATY
LITERACKIE DLA
LICEALISTÓW
Dom Literatury w Łodzi
ul. Roosevelta 17

Teatr Lalek Arlekin im. H. Ryla
al. 1 Maja 2

1

12

12:00-13:30
WARSZTATY PT.
„WSPOMNIENIA
PAŁACOWEGO
ZEGARMISTRZA”

13

11:00-19:00 OSTATNI
DZIEŃ WYSTAWY PT.
„KRZYSZTOF WODICZKO. NA RZECZ DOMENY PUBLICZNEJ”
ms2, ul. Ogrodowa 19

19

12:00-17:00 PIKNIK
RODZINNY PT. „POWITANIE JESIENI”
Zielona Łódź
Park Górka Widzewska II

20

11:00-16:00 WEGE
PIKNIK #3 –
PRZEPYSZNY
PIKNIK ROŚLINNY
Fundacja Viva! Akcja dla
zwierząt – Oddział Łódzki
Park Źródliska

26

14:00 SPOTKANIE
DLA OSÓB 60+ PT.
„WYJĄTKOWE MUZEUM W WYJĄTKOWYM MIEŚCIE”
ms1 (biblioteka muzeum)
ul. Więckowskiego 36

2

13:30-19:00
KONCERTY W RAMACH FESTIWALU
„MIXER REGIONALNY ŁÓDZKIE 2015”

ul. Piotrkowska (Pasaż Schillera –
Plac Wolności), Park Staromiejski, Park Źródliska I

Muzeum Pałac Herbsta
ul. Przędzalniana 72

18:00 UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE MAKIETY ZAGINIONEGO
KWARTAŁU ŁODZI
(+ PREMIERA FILMU
ORAZ PUBLIKACJI)

18:00 SPOTKANIE
LITERACKIE Z TOMASZEM SZERSZENIEM
WOKÓŁ KSIĄŻKI PT.
„PODRÓŻNICY BEZ
MAPY I PASZPORTU”

11

Kino BODO
ul. Rewolucji 1905 r.
78/80

18:00 SPOTKANIE
LITERACKIE Z J. FEDEROWICZEM POŚWIĘCONE KSIĄŻCE
PT. „BĘDĄC KOLEGĄ
KIEROWNIKIEM…”

23

17:00 WYKŁAD
TOMASZA
FERENCA PT.
„EWOLUCJA SZTUKI
KRZYSZTOFA
WODICZKI”

27

14:00-15:30 WARSZTATY DLA OSÓB 60+ PT.
„TAJEMNICE ORIENTU NA JEDWABIU
MALOWANE”
Muzeum Pałac Herbsta
ul. Przędzalniana 72

3
Sebastian R. Wiśniewski –
student x 2, menedżer artysty muzycznego,
muzyk, wolontariusz Fundacji Rokoko.

ms1, ul. Więckowskiego 36

WSPIERAJĄ NAS

4
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kaprawym okiem zgreda

Z suką po Galicji
Urlopowałem, a jakże! Wałęsałem się
po moim ukochanym Beskidzie Niskim.
Z ciężkim plecakiem, namiotem, garami
i wszystkim innym, co tam potrzebne.
Z góry, pod górę, z góry, pod górę, po krzakach, kamieniach, strumieniach i błocie,
w trzydziestostopniowym upale. Kto był,
ten wie. Pięknie było i ciężko, jak cholera. Ale to wszystko pikuś, małe piwo,
czy jak się tam jeszcze mówi. Najpierw
trzeba tam dojechać, a potem wrócić –
i to już nie jest zabawa dla amatorów.
Tu przydałoby się przeszkolenie
u rangersów.
Najpierw zrobiłem „doktorat” z zagadnienia: PKP i kolejowe połączenia.
To najłatwiejsza praca na świecie; pociągi w Polsce jeżdżą tak rzadko i prawie nigdzie, że uporałem się z tym
w mig.
Przy okazji dokonałem odkrycia! Istnieje jakaś granica na wysokości Krakowa, oddzielająca południe kraju od
reszty. I musi to być chyba granica z Galicją, choć tej ponoć nie ma od 1918 roku.
Bo jak inaczej wytłumaczyć zjawisko, że
dokądkolwiek chciałbym pojechać koleją na południe Polski, dojadę do Krakowa i muszę się przesiadać? Niby na
dworcu odprawy celnej nie ma, ale kto
wie, jak to robią.
Tak więc po dziesięciu godzinach upojnej podróży (50 km na godz. koleją w XXI
wieku. Wow!) wysiedliśmy i stanęliśmy
na dworcu galicyjskiego – jak już ustaliłem – miasta Krosno. Ja w jednej osobie, pewna pani w jednej osobie, dziecko
płci męskiej w jednej osóbce, trzy wielkie plecaki i pies płci suka rasy labrador, sznaucer, owczarek jakiś tam, wilczarz i pudel. Tych psów, czyli suk nie
było tak dużo – tylko ta jedna ma w sobie tyle ras. I właśnie ta niezwykle raso-

wa suka okazała się największym problemem w dalszej podróży. Dalej na wschód
po tej części Galicji koleją się już nie pojedzie. Torów nie ma, czy za stromo? Nie
wiem. Kiedyś się jechało, ale niesłusznie.
PKS jest. Ale jakoby go nie było. Są busy –
jakie chcesz: żółte, czerwone, małe, duże,
stare i nowe. Na dodatek jeżdżą, często

– Czy mają państwo coś przeciwko,
aby ta jakże sympatyczna suka pojechała z nami?
– Ależ oczywiście, nie! – odparli jednogłośnie pasażerowie.
– Widzi pan!?
– A jeśli dosiądzie się ktoś po drodze,
komu pies się nie spodoba?
A pies mu mordę lizał! – chciałoby
się wrzasnąć. Ale przecież wtedy na
One, te busy nie przewożą psów.
pewno nie pojedziemy. Okazało się
A nawet suk. Kanarka, tak – jeśli
jednak, że kierowca to ludzkie panizapakowany w woreczek foliowy
sko. Zawarliśmy umowę, nieco po(przecież kanarek wytwarza guano
niżającą dla suki, ale dającą nadziei dysponuje nim nieroztropnie).
ję, że dojedziemy: Chowamy zwierzę
Może jeszcze papugę, jeśli nie
pod fotel, żeby nie prowokować; jeśli
dosiądzie się ktoś z psofobią – suka
wyraża się wulgarnie.
wysiada. I my też.
Wsiedliśmy. Jedziemy. Na zewnątrz stalowego pojemnika z nami
i wszędzie tam, skąd wyparły PKS-y. Tam, w środku 35 stopni, więc wewnątrz pewdokąd my chcemy. No, to o co mi chodzi? nie z dziesięć więcej, bo „klima” nie dziaOne, te busy nie przewożą psów. A na- ła. Powoli zaczyna brakować tlenu. Mam
wet suk. Kanarka, tak – jeśli zapakowa- jakieś zwidy. Wydaje mi się, że wsiany w woreczek foliowy (przecież kanarek dam do jakiegoś busa na jakimś przywytwarza guano i dysponuje nim nie- stanku, rozglądam się i informuję kieroztropnie). Może jeszcze papugę, jeśli rowcę: Drogi panie, od rudego bolą mnie
nie wyraża się wulgarnie. Może kota. oczy, więc z tym rudym nie pojadę. Ta pani,
Ale psa? Nie i już! No to klops. Zaradny obok której jest wolne miejsce, jest zbyt obobywatel – pokierowany nieomylnym szerna i będzie mi niewygodnie. Perfuma,
prawem naturalnym – przywiązałby którą używa pani w okularach, wywołuje
psa, a nawet sukę do pobliskiego drze- u mnie uczulenie, objawiające się wysypwa, i spokojnie udałby się w podróż. Ale ką i świądem. A łysy pan pod oknem głonie my! My musimy ciągnąć „bydlę” ze śno sapie… Jadę w pustym busie ze stasobą. A przecież kierowca po konsulta- dem psów. Pojazd prowadzi suka. Po co
cji z właścicielem firmy tłumaczy nam, włączyła wycieraczki?
jak krowie na granicy: Nie przewozimy
Odzyskaliśmy świadomość, gdy na
psów, bo może trafić się pasażer, który nie przystanku kierowca wpuścił do środzechce jechać z psem. Żelazna logika tego ka powietrze. Wysiedliśmy, przeprosiliargumentu zamurowała nas i pewnie śmy sukę i cieszyliśmy oczy widokiem
dlatego – zanim uzyskaliśmy połącze- cudownej dzikiej przyrody.
nie z rozumem – zapytaliśmy pozostaTak, przyroda może być dzika i niech
łych pasażerów:
taka zostanie. Ale na nas już chyba czas.
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