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Kiedy przyszedłem do urzędu, 
miałem trzy wiadra pomysłów. Po 
pierwszych kilku dniach, zostały 
mi dwa kubki. Nie tracę jednak 
zapału – mówi Piotr Kurzawa  
z Biura  Promocji Urzędu Miasta 
Łodzi. Str. 6

PIOTRKOWSKA
OD NOWA

Cenicie tereny zieleni wokół domu? 
Drzewa i krzewy rosnące wokół 
bloku, szpalery drzew wzdłuż 
ulic? Jeśli nie zaczniecie o tym 
głośno mówić – możecie je stracić. 
Decyzje zostały podjęte, zgody 
wydane, wycinka trwa. Str. 12

Pod koniec ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że budżet Urzędu Miasta na festiwale 
zmniejszył się w tzw. „dużym konkursie” – w którym startują projekty z kosztorysem 
powyżej 50 tys. złotych – o ponad milion złotych. Jednocześnie Urząd Marszałkowski 
ogłosił zmniejszenie dotacji na ten sam cel o połowę, czyli o kolejny milion. Efekt dla 
miasta jest taki, że w tym roku nie odbędą się dwa ważne filmowe wydarzenia: kultowy 
i znany w całej Polsce 18. Festiwal Muzyki Filmowej oraz 5. Międzynarodowy Se-ma-for 
Film Festival.

Dalszy ciąg rozmowy ze 
sławomirem fijałkowskim na 

stronie 4

Emilia Szywała

Łódzka Gazeta Społeczna

„LICZ 
NA ZIELEŃ!”

m
ia
st
oŁ

O kondycji Łodzi filmowej 
i festiwalach w naszym mie-
ście rozmawia ze Sławomirem 

Fijałkowskim, dyrek-
torem Kina Charlie, 
Emilia Szywała.

Emilia Szywała: 
Dlaczego, Pana zda-
niem, Łódź traci ko-
lejne ważne festiwa-
le, które pracują na 
markę tego miasta?

Sławomir Fijałkowski: Zasadnicza 
sprawa dotycząca organizacji festiwali 
jest zazwyczaj związana z dwoma rze-
czami. Po pierwsze, liczy się pomysł. Fe-
stiwal Muzyki Filmowej był tak napraw-

dę pierwszym festiwalem w Polsce, który 
zwrócił uwagę na rolę muzyki w filmie. 
I to był genialny zamysł Tomka Gaduły-
-Zawratyńskiego, znanego łódzkiego 
dziennikarza, który już nie żyje. Pomy-
słem na Camerimage – festiwal, którym 
w swoim czasie Łódź również mogła się 
pochwalić, było dostrzeżenie branży 
operatorów, ówcześnie niedocenianych. 
Organizowane przez nas Forum Kina 
Europejskiego jako pierwsze zauważyło 
rolę naszej tożsamości kulturowej, pro-
ponując przegląd najlepszych filmów 
z kręgu europejskiego.

Drugim ważnym czynnikiem jest bu-
dżet, czyli środki finansowe. Wiadomo, 
że imprezy nie można realizować bez 

wsparcia samorządów czy innych insty-
tucji związanych z kulturą. I tu docho-
dzimy do sedna sprawy. Nieprawdą jest 
jakoby brakowało pieniędzy w budżecie 
miasta – to sposób wydatkowania, roz-
dzielania tych środków jest niewłaściwy. 
Brak jasnych reguł i określonej strategii 
oraz podział środków w mocno demo-
kratyczny sposób – każdemu po tro-
chu – powoduje, że wylewa się dziecko 
z kąpielą w przypadku takich festiwali 
jak chociażby te, wymienione wyżej czy 
wielu inicjatyw, które są ważne i mogły-
by budować markę miasta.

Co odpowiedziałby Pan na argu-
menty wiceprezydent miasta Agnieszki 
Nowak, że po pierwsze, współorganiza-

torzy FMF popełnili błąd formalny we 
wniosku, dlatego nie został on rozpa-
trzony, a po drugie, dostali dofinanso-
wanie na inny wniosek składany przez 
Muzeum Kinematografii, który do-
tyczył trzech projektów, w tym wspo-
mnianego festiwalu. Wiceprezydent 
tłumaczy, że to dyrektor Muzeum sam 
podzielił środki na dwie pozostałe im-
prezy: Letni Kinematograf Rozrywko-
wy oraz 24. Festiwal Mediów „Człowiek 
w zagrożeniu”, pomijając FMF. Środków 
było 111 tysięcy. Czy to wystarczająco 
na trzy imprezy?

Powiem tak, jeżeli Festiwal Trans-
atlantyk miasto Poznań dotuje w wy-
sokości 2,5 miliona złotych, Bydgoszcz 
w tych samych granicach dotuje Came-
rimage, a łódzkie imprezy filmowe są 
dotowane na poziomie dziesięcio- albo 
kilkunastokrotnie mniejszym, to o czym 
my rozmawiamy. Jeżeli budżet jest nie-
wystarczający, to wiadomo, że organi-
zator imprezy często zawęża program. 
 Nieplanowanym skutkiem takich dzia-
łań jest to, że nie udaje się oddać pew-

Kultura to bzdura?
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Od naczelnej
Aleksandra Dulas

W olność to trudne pojęcie. 
Filozofowie głowią się nad 
nim od wieków. I fanta-

stycznie stało się, 
że w Polsce, ponad 
dwadzieścia lat po 
zmianie ustrojowej, 
znowu zaczynamy 
poważnie o wolności 
rozmawiać. A dys-
kusję tę wywołała 
sztuka. Obywatele 
zaczęli dyskutować, 

debatować, protestować. I znowu oka-
zało się, że kultura to właściwe miejsce 
prowokowania do myślenia. Przypadek 
Golgoty Picnic pokazał, że społeczeń-
stwo się budzi. Do rozmowy, do wymia-
ny poglądów. Protesty mnie nie martwią. 
Są zawsze, kiedy rozpoczyna się zmiana. 
A ważne dzieła, które dziś budzą prote-
sty, po latach sprzedawane są za ciężkie 
miliony. W sztuce zdarzało się to bardzo 
często.

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych 
„dzieł sztuki” w historii był pisuar, który 
Marcel Duchamp – przedstawiciel ruchu 
Dada – wystawił w 1917 roku. Swoje dzieło 
nazwał „Fontanną”. Komisja wystawowa 
była wstrząśnięta. Od razu podważyła opinię 
Duchampa jakoby zwyczajny pisuar miał 
być dziełem sztuki i kazała usunąć eksponat. 
W świecie artystycznym zawrzało. Rozpo-
częły się gorące dyskusje na temat tego, co 
jest, a co już nie jest sztuką. Pojawiały się opi-
nie, że sztuka się skończyła wraz z tym, czego 
dokonał Duchamp. Ten, wydawałoby się, 
bezczelny żart szalonego dadaisty na zawsze 
zmienił oblicze sztuki.

Innym przykładem są choćby „Panny 
z Awinionu” Pabla Picassa. Ten, uznany 
za jedno z najważniejszych dzieł XX wie-
ku, obraz zapoczątkował nowy kierunek 
w sztuce – kubizm. Jed-
nak, gdy obraz pojawił 
się w 1907 roku na jednej 
z wystaw, wywołał skan-
dal swoją nowatorskością. 
Krytycy nie zostawili na 
nim suchej nitki. Wywro-
towość tego, i następnych 
dzieł kubistów, polegała 
na negacji dotychczaso-
wych dogmatów sztuki. 
Wszystko było zdeformo-
wane. Nikt nie chciał wy-
stawiać tych dzieł.

Zatem, problemy twór-
ców sztuki nie zaczynają 
się Golgotą Picnic i z pew- 
nością na niej się nie 
skończą. Ale fakt, że sztu-
ka pobudza do dyskusji, 
do wrzenia w społeczeń-
stwie, to nie jest zły znak.

Dlatego w dużej mierze 
kulturze i sztuce poświęci-
liśmy lipcowy numer Mia-
sta Ł. I to w różnych jej przejawach. Już na 
pierwszej stronie znajdziecie Państwo wy-
wiad ze Sławkiem Fijałkowskim o kondy-
cji kina, festiwalach i marzeniach o Łodzi 
prawdziwie filmowej.

Klaudia Wojciechowska pisze o te-
atrze, który przychodzi do naszych po-
dwórek. O tym, że kultura przenika 
się z rzeczywistością, tworząc nową 
jakość. Będziemy też Państwa zachę-

cać do korzystania z oferty kulturalnej 
Łodzi. W wakacje rzeczywiście jest ona 
bardzo bogata. To, co umieściliśmy 
w gazecie, to te propozycje, które nie 

wymagają od uczestników żadnych 
nakładów finansowych, jedynie do-
brej woli i czasu. A tutaj wiele poka-
zów filmowych, działań animacyjnych 
dla dzieci i młodzieży, spektakli, gier 
miejskich. Myślę, że wszyscy ci, którzy 
w Łodzi spędzają wakacje, znajdą dla 
siebie wiele propozycji.

Gorąco zapraszam również Państwa na 
Piotrkowską, gdzie masa atrakcji, o któ-

rych w Mieście Ł opowiada Piotr Kurzawa.
Szczególnie zachęcam Państwa do 

obejrzenia fotoreportażu autorstwa Jo-
anny Tarnowskiej z obchodów Rewolucji 

1905 roku. Fantastyczne przedstawienie 
odbyło się w rocznicę tego wydarzenia. 
Kto nie był, będzie miał okazję poczuć 
ducha rewolucji.

Oczywiście lipcowe Miasto Ł należy 
przeczytać w całości. Tekst Marty Zdanow-
skiej o wodzie w Łodzi pochłoniecie jak 
dobry kryminał. Liczymy również zieleń 
z Anią Kronenberg. Miłej lektury. 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
 przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
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Ideał i cele. Cela i ideały

Szczepan Przedziwko

Felieton

No bo ja rozumiem, że kiedyś „młodzież” miała 
ideały. I cele. Za ideały siedziała w celach. I tak sobie 
pomyślałem, że nie do końca jestem oportunistą –  
że ja też siedzę za ideały.  W tramwaju. 

Zakupiłem tamże osprzęt odpowiedni – zabrakło mi jedynie na przednią lampkę.

kłem, że przeprosiłem. Że naturalną sytuacją dla mnie jest 
fakt potencjalnego rozstania się z siodełkiem bardziej, niż 
sytuacja, w której wracam po rower, a on stoi cały. I potem 
siedzę w tym tramwaju i słucham, jaki to zły jestem, jak 
bardzo nie mam ideałów, jak to kiedyś młodzi wspania-

le walczyli o Polskę. I siedzę i czuję, że człowiek, który do 
mnie mówi najtrzeźwiejszy nie jest, najświeższy też nie, 
i cierpię trochę (troszeczkę), bo uwierzyłem, że może jed-
nak nic się nie stanie, gdy się postawi środek transportu 
indywidualnego na pastwę łódzkiej rzeczywistości. Wła-
ściwie nie wiem, co z tym zrobić. Fakt lekkiej bezradności 
powoduje, że lampkę kupuję tak, jak powinienem zgłosić 
jej kradzież – wściekły na bogu ducha winną kobietę za 
kontuarem. No i zapłacę ten mandat, bo co mam zrobić. 
Ale też będę wymagał: „Nie interesuje mnie, jak pan ma tej 
lampki szukać. Szukaj pan, skoroś jest skłonny zarabiać na 
nieudolności systemowej rzeczywistości”.

Kończąc dodam jeszcze, że karma, jeżeli istnieje, 
musi być strasznie wredna – dlatego kasujcie bilet. Na-
wet na dwa przystanki. Nawet, jeżeli warunki przejazdu 
nie są zgodne z regulaminem MPK.

N adarzyła mi się okazja, by wsiąść do tramwa-
ju. W cudzysłowie „okazja”, bo oto ktoś posta-
nowił mi tę okazję zafundować, kradnąc mi 

siodełko, sztycę, lampki i licznik od roweru. Kto? Nie-
okrzesany nieco socjolog wpisałby owego kogoś do nie-
standaryzowanej grupy społecznej o zgrabnej nazwie 
„głąby”. Albo jeszcze gorzej. Bo nie dość, że ukradł, to 
kradnąc zniszczył. Sam sobie zniszczył, skoro został no-
wym właścicielem kradzionego.

Lekko poirytowany postałem sobie grzecznie na 
przystanku, czekając na pojazd o długości znacznej. 
Przygodo, hej! Wsiadłem, jadę. Jadąc, mam pełną świa-
domość niepisanej etykiety transportu zbiorowego - je-
żeli ja siedzę i poza mną stoi osoba w tramwaju jedna 
i gapi się na tyle intensywnie, że gapiąc się krzywdzi mi 
potylicę, to nie należy nawiązywać kontaktu wzrokiem. 
Drzwi się zamykają, w szybę patrząc, obserwuję od-
bicie starszego jegomościa o wyglądzie wariata, który 
czyha tylko, by zagadać. I jak tylko powtórzyłem sobie 
w głowie: „Nie patrz, Szczepanie, bo to wywołać może 
lawinę sam-nie-wiesz-czego”, spojrzałem oczywiście, 
naturalnie. Zaczęło się. Dało się słyszeć, że za czasów 
jegomościa to młodzi, tacy jak ja, nie siedzieli w tram-
wajach. Stali oni wyprężeni i prężąc się polecali miejsce 
siedzące takim jak ów człowiek stojący. Rozejrzałem się. 
Ja, on -  poza tym pusto kompletnie.

„Bo młodzi kiedyś, to jacyś lepsi byli. I uczynni. 
A nie, nygusy, cholera, bez poczucia honoru. Bo za mo-
ich czasów, to jeżeli młodzież siedziała, to za ideały” – 
pada stwierdzenie. Na tyle głośno pada, że przebija się 
przez skrzypiący na zakręcie przegub. Monolog trwał 
dłużej znacznie, jakoś jednak wyłączyłem się w chwili, 
gdy przyszło do ideałów. No bo ja rozumiem, że kiedyś 
„młodzież” miała ideały. I cele. Za ideały siedziała w ce-
lach. I tak sobie pomyślałem, że nie do końca jestem 
oportunistą – że ja też siedzę za ideały. W tramwaju. 
Z nachalnym jegomościem, wspominającym te „lepsze 
czasy”. No bo wydawało mi się... w sumie nawet byłem 
przekonany, że jak postawię ten swój rower w miejscu 
odpowiednim, do stawiania rowerów dostosowanym, 
to przecież nic a nic mu się nie stanie. No pomyliłem 
się dotkliwie.

Cóż, drzwi się otworzyły, wylazłem z bolidu i udałem 
się grzecznie do sklepu z siodełkami, lampkami i sztyca-
mi. Zakupiłem tamże osprzęt odpowiedni – zabrakło mi 
na przednią lampkę jedynie. Jeżeli coś takiego jak karma 
istnieje, musi być to strasznie złośliwe bydle – przednia 

lampka, nim kupiłem ją następnego dnia, kosztowała 
mnie stówkę mandatu jeszcze. Pan strażnik miejski ze 
współczuciem w oczach wysłuchał mojej opowieści o kra-
dzieży. Smutnym, zmartwionym, przepraszającym wręcz 

głosem kazał mi nie porzucać dwóch kółek w przestrzeni 
miejskiej, bo to niebezpieczne, i wręczył bon na przelew na 
swoją cześć. Jeszcze pana strażnika przeprosiłem, obiecu-
jąc zakup lampki w trybie natychmiastowym. I stoję teraz 
w sklepie i piszę felieton we własnej głowie, zastanawiając 

się: jakim, do cholery, sposobem zacząłem akceptować 
sytuację, w której dostaję mandat za to, że ktoś popełnił 

przestępstwo? Gorzej – wy-
kroczenie. Przecież tego 
nikt ścigać nie będzie. „Co 
pan! Jak mielibyśmy lamp-
kę znaleźć?” Gdyby wszyst-
ko działało właściwie, nie 
musielibyście jej szukać! 
Zastanawiam się, dlacze-
go przepraszam człowie-
ka, którego zadaniem jest 

dbanie o brak sytuacji, gdy ktoś moją sztycę sprzedaje na 
targowisku Dolna za grosze! Ja rozumiem doskonale, że to 
nie jego wina. Nie o winy mi chodzi zupełnie. Nie jestem 
w sumie zły, że dostałem mandat. Jestem zły, że przywy-
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Sławomir Fijałkowski

nej energii, ducha tego wydarzenia, po-
mysłu, który organizatorowi urodził się 
w głowie, a z drugiej strony za brakiem 
pieniędzy idą pewne mankamenty or-
ganizacyjne. Chociażby ostatnia krytyka 
związana z Festiwalem Dialogu Czte-
rech Kultur dobitnie świadczy o tym, że 
na pewnych działaniach, które są adre-
sowane do widzów miasta nie można 
oszczędzać. Są pewne obiektywne prze-
słanki, gdzie można coś zastąpić czymś 
i wybrać tak zwany tańszy wariant, żeby 
impreza mogła się odbyć, natomiast kie-
dy w grę wchodzą pewne postaci-iko-
ny, wybitni twórcy czy zdarzenia, które 
chcielibyśmy mieć u siebie, to zawsze 
związane jest to z odpowiednim kosz-
tem i to nie małym.

W tym roku gościem specjalnym 
Festiwalu Muzyki Filmowej miał być 
Krzysztof Penderecki, stąd odstąpienie 
od organizowania festiwalu przy nie-
wystarczających środkach.

Tak, efekt finalny każdego przedsię-
wzięcia polega na tym, żeby widz nie 
miał wrażenia, że dostaje półprodukt. 
Proszę sobie wyobrazić, że my organi-
zując rok temu w Manufakturze Art-Lo-
komotywę w ramach obchodów roku 
Tuwima dołożyliśmy jako Stowarzysze-
nie „Łódź Filmowa” 8 tysięcy do tego 
projektu. Bo jakby to wyglądało, gdyby 
lokomotywa była na przykład zaszydeł-
kowana w połowie? Wielu organizatorów 
próbuje walczyć, szuka do ostatniego 
momentu środków wierząc, że znajdzie 
jeszcze sojuszników, chociażby w spon-
sorach, ale to niestety w 99% jest bardzo 
rozczarowujące, bo nie ma rynku spon-
sorskiego w Polsce, a na pewno nie ma 
tego rynku w Łodzi. To zdecydowanie.

Czy to nie Urząd Miasta raczej powi-
nien zajmować się promocją kultury, 
która buduje przecież wartość Łodzi?

Nawet nie zajmować, bo rolą Urzędu 
Miasta czy Wydziału Kultury i Wydziału 
Promocji nie jest wyręczanie organiza-
tora danego pomysłu w jego działaniu, 
ale uważam, że stanowczo powinien 
współpracować z organizatorem dla za-
pewnienia jak najlepszej jakości danego 
zdarzenia, które potem staje się wizy-
tówką miasta. Czasami brak skoordyno-
wanych działań ze strony urzędników 
niweczy tak naprawdę gigantyczny po-
tencjał Łodzi. Proszę zajrzeć do kalenda-
rza wydarzeń z 2008 czy 2009 roku, kiedy 
Łódź aspirowała do Europejskiej Stolicy 
Kultury, a co teraz mamy. Oczywiście po-
jawiają się nowe zdarzenia typu Festiwal 
Światła czy Festiwal Kolorów, ale umów-
my się – to są eventy, to są jednorazowe 
fajne rzeczy, ale trudno to nazwać dzia-
łaniem systemowym, które buduje kul-
turę tego miasta. Bardziej są to działania 
wizerunkowe, niż kulturowe.

A zatem, w co, Pana zdaniem, miasto 
powinno inwestować?

Są dwie najważniejsze rzeczy, któ-
re budują poczucie bezpieczeństwa 

i sprawiają, że łodzianie czują się dum-
ni. Pierwszą i podstawową jest zapew-
nienie miejsc pracy i wszystko co się 
z tym wiąże: system wynagrodzeń, bez-
pieczeństwo w zakresie socjalnym, etc. 
To jest rzecz najważniejsza dla każdej 
wspólnoty. A druga rzecz, która buduje 
tak naprawdę wartość danego miasta, 
to jest kultura. Mamy teraz, powiedział-
bym rzecz kuriozalną, kiedy miasto po-

zyskawszy środki z Unii Europejskiej, 
wydaje je na promocję Łodzi, ale tak na-
prawdę wrażenie czy odczucie osób z ze-
wnątrz jest takie, że za tą promocją nie 
idzie odpowiednia strategia budowania 
marki miasta.

Hasło „Łódź kreuje” znają chyba 
wszyscy w Polsce.

Tak, ale to jest pustostan, to jest slo-
gan, który tak naprawdę sprowadza się 
do podstawowych rzeczy jak umożliwie-
nie młodym, debiutującym firmom czy 
osobom zajęcie lokalu kreatywnego. To 
oczywiście bardzo ważne. Tylko co ma 
powiedzieć człowiek, który pracuje na 
przykład w tej Łodzi 20 czy 30 lat, pro-
wadzi działalność rzemieślniczą i nigdy 
nie był w sposób szczególny traktowa-
ny. Trudno tutaj mówić o pewnej spra-
wiedliwości. To taki haczyk, który ma 
przyciągnąć uwagę młodych ludzi i dać 

wrażenie, że „lubimy miasto”. Ale to jest 
złudne, bo tak jak przemija moda na Fa-
cebook, tak przeminie moda na lajkowa-
nie wszystkich pomysłów miasta, które 

z punktu widzenia całego społeczeństwa 
nie budują ani kultury, ani nie pogłębiają 
chociażby wrażenia pewnej wspólnoty 
mieszkańców.

To wrażenie wspólnoty buduje na 
pewno budżet obywatelski.

Zdecydowanie, to trzeba pochwalić. 
Przekazanie mieszkańcom pewnej puli 
do rozdysponowania było bardzo do-
brym pomysłem i wyzwoliło dużą ener-
gię na wielu poziomach i społecznych, 
i kulturowych. Sami startujemy z projek-
tem „Strefa kultury Kina Charlie”, który 
zakłada rewitalizację budynku i zapew-
nienie widzom większego komfortu, 
a także dostęp do kina dla widzów star-
szych i niepełnosprawnych. Natomiast 
to są dopiero małe kroczki, które maja 
doprowadzić do tego, że Łodzianie będą 
dumni ze swojego miasta, że z tego mia-
sta nie będą wyjeżdżać i będą chcieli tu-
taj pracować, zakładać rodziny. A jak na 
razie, wręcz co druga osoba deklaruje, że 
chce uciec z Łodzi. Więc mam pytanie, 
co się dzieje z tymi strategiami, z tymi 
pomysłami, bo tak naprawdę za mo-
ment to miasto się skurczy do wielko-
ści orzecha i stanie się jedynie centrum 
przesiadkowym i logistycznym dla firm 
BPO.

Może Pan ma w takim razie pomysł, 
w jaki inny sposób miasto mogłoby 
wspierać organizatorów wydarzeń kul-
turalnych, skoro budżet miasta na ten 
cel jest co roku obcinany?

Podam konkretny przykład. My jako 
Stowarzyszenie Łódź Filmowa trzy lata 
temu napisaliśmy wniosek na markę Łódź 
Filmowa. Wygraliśmy konkurs w ramach 
regionalnego programu operacyjnego 
i przyznano nam prawie milion złotych 
z Unii Europejskiej. Nasz pomysł zakładał 
w równej mierze, że marka regionalna bę-
dzie promowana w całej Polsce poprzez 
promocję, billboardy, citylighty, programy 

telewizyjne itd., ale część tych środków 
miała być przeznaczona na zorganizo-
wanie zdarzenia, które wypromuje mia-
sto. Oczywiście zasady tego konkursu 

były takie, że musielibyśmy najpierw te 
środki wyłożyć, a potem je odzyskać. No 
ale… jakie stowarzyszenie, jaką fundację 
stać na to, żeby wyłożyć ponad milion 
złotych? Szukałem sojuszników w Urzę-
dzie Miasta. Przez rok. Nie udało się. 
Pieniądze przepadły. I co robi Wydział 
Promocji UMŁ? Pisze nagle, jakby idąc 
naszym tropem, fantastyczne wnioski, 
wygrywa pieniądze z Unii Europejskiej 
– wiadomo, że miastu łatwiej zagwa-
rantować swój wkład – ale praktycznie 
całe te środki zostają przeznaczone na 
promocję miasta. Nie mówię, że to źle, 
ale oprócz promocji można było zabez-
pieczyć pieniądze dla kilku wybranych, 
potrzebujących wsparcia projektów or-
ganizowanych w mieście. Ze środków 
niepochodzących przecież z budżetu 
miasta, tylko z Unii. Efekt jest taki, że 
kilka ładnych milionów pójdzie w prze-
strzeń publiczną, ale nie przyniesie żad-
nego efektu. Dla łodzian efekt tej kampa-
nii nie będzie kompletnie odczuwalny.

Jest Pan organizatorem Forum Kina 
Europejskiego, imprezy, która ściąga 
do Łodzi ikony współczesnego kina, jak 
Agnieszka Holland czy John Malkovich, 
ale również założycielem Stowarzysze-
nia Łódź Filmowa. Czy, według Pana, 
Łódź jest wciąż „filmowa”? Nie wspiera-
ją tego bynajmniej urzędnicy.

My nad tym cały czas pracujemy, 
nie patrzymy na urzędników, bo oni 
niestety w wielu miejscach popełniają 
błędy. Jest cała rzesza osób, którym do-
bro Łodzi, Łodzi filmowej leży na sercu 
i one się tym chwalą. Chwalą się Kinem 
Charlie, fantastyczną Szkołą Filmową, 
do 2010 festiwalem Camerimage, czy 
wspomnianymi już festiwalami, które 
w tym roku niestety się nie odbędą. I cóż 
więcej? Oczywiście możemy szczycić się 
fantastyczną Łodzią przemysłową. Wie-
lu twórców, którzy przyjeżdżają do nas 

Dalszy ciąg rozmowy 
„Kultura to bzdura?” 
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Są dwie najważniejsze rzeczy, które budują poczucie 
bezpieczeństwa i sprawiają, że łodzianie czują się dumni. 
Pierwszą i podstawową jest zapewnienie miejsc pracy 
i wszystko co się z tym wiąże. A druga rzecz, która buduje 
tak naprawdę wartość danego miasta, to jest kultura. 
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na Forum, jest zachwyconych pałacami, 
przestrzeniami zrewitalizowanymi, ale też 
niezrewitalizowanymi, które stają się natu-
ralnymi plenerami, jak ostatnio dla Janka 
Komasy w „Mieście 44” – więc potencjał 
i urok tego miasta jest niepodważalny. 
Każdy, kto tutaj pobędzie chociaż chwilę, 
na pewno się w tym mieście zakocha, acz-
kolwiek z taką goryczą w sercu.

Wiadomo, że Pańskie Forum Kina 
Europejskiego, tak jak cieszy się uzna-
niem w całym kraju jako doskonała 
selekcja najlepszych filmów euro-
pejskich, tak paradoksalnie co roku 
ma problem z zamknięciem budżetu. 
W jaki sposób przyciąga Pan do Łodzi 
te wszystkie znane twarze, dysponując 
tak niewielkimi środkami?

My nie przyciągamy blichtrem, czer-
wonymi dywanami – przepraszam, raz 
się rzuciliśmy na czerwony dywan, żeby 
przyjąć Johna Malkovicha w kinie Bał-
tyk. Tak naprawdę budujemy festiwal 
w oparciu o merytorykę, wspólne pasje, 
możliwości rozmowy, klimat miasta. 
Przekonujemy przede wszystkim naszy-
mi widzami, możliwością spotkania ze 
studentami w Szkole Filmowej, pewny-
mi merytorycznymi, a nie dziennikar-
skimi rozmowami, w których artyści od-
najdują punkt ciekawej konfrontacji ich 
twórczości z żywą publicznością. Ale to, 
czym tutaj na pewno wygrywamy, to jest 
podejście do gości. Jeżeli ja dowiaduję 
się, że István Szabó wygłasza w Wiedniu 
komentarz, że był u nas i bardzo sobie 
ceni przyjęcie i przyjacielski charak-
ter spotkań, to jest to dla mnie bardzo 
cenne. Ponadto, znani jesteśmy z tego, 
że nasz festiwal w wielu kwestiach wy-
przedza działania największych festiwali 
filmowych. Trzy miesiące po naszym fe-
stiwalu, gdzie po raz pierwszy stworzy-
liśmy sekcję „Kino i kryzys”, na Berlinale 
wśród filmów zwłaszcza z sekcji Genera-
tion, ale i Panoramy i Forum, wyjątkowo 
dużo było filmów odnoszących się do 
szeroko rozumianego kryzysu. My na-
szą sekcję z 18FKE ułożyliśmy już w li-
stopadzie 2012 roku, czyli na ponad rok 

przed festiwalem berlińskim. Przykład 
z tego roku: my pracujemy 10 miesięcy 
nad przeglądem nowego kina tureckie-
go, a tu proszę bardzo – jak z nieba Bil-
ge Ceylan dostaje Złotą Palmę w Cannes 
i jest duża szansa, że będzie również na-
szym gościem. Natomiast budżet, to jest 
inna sprawa. Czasami zastanawiamy się 
w ogóle, czy jest sens w takim poświęce-
niu. Trzy lata temu Forum Kina Europej-
skiego nie dostało nic od Urzędu Miasta, 
też przez błąd formalny – absolutny dro-
biazg, który z punktu widzenia innych 
instytucji, np. w Ministerstwie Kultury 
byłby do poprawienia, ale nie w Łodzi. 
My postawiliśmy wtedy wszystko na 
jedną kartę i festiwal się odbył, ale ze 
stratą, którą odczuwamy do dziś. Ugodę 
z powodu niepłaconych czynszów Kino 
Charlie ma rozpisaną do 2015 roku, nie-
opłacone ZUS-y… Czasem znajomi za-
dają mi pytanie: Sławek, po co Ci to? Po 
co Ty się tak szarpiesz?

No i dlaczego się Pan tak szarpie? Czy 
nigdy nie myślał Pan o tym, żeby porzu-
cić Łódź i zacząć gdzieś coś zupełnie od 
nowa?

Bo mam jakąś idée fixe, wiem, że to, 
co robimy, to jest naprawdę niezwykłe, 
ważne, uzasadnione. Mamy potwierdze-
nia ze wszystkich stron. W Ministerstwie 
Kultury FKE jest w pierwszej dziesiątce 
najlepszych projektów kulturalnych, 
w Urzędzie Marszałkowskim na pierw-
szym miejscu. Liczba naszych widzów 
sięgnęła w ubiegłym roku 20 tysięcy 
osób.

Prawdę mówiąc, nigdy nie myślałem 
w kategoriach wyjazdu. Miałem kilkana-
ście lat temu taką propozycję z Lipska. 
A jak wiadomo, teraz Lipsk jest świetli-
stym przykładem – właściwie dla całej 
Europy Środkowowschodniej – miejsca, 
które się rozwinęło mimo wielu prze-
ciwskazań. Stamtąd Polska czerpie wiele 
pomysłów. Ja raczej mam taką naturę, że 
wiem, że tutaj mogę zrobić więcej. Znam 
to miasto na wylot, znam wielu ludzi, 
którzy są niezwykle wartościowi. Można 
powiedzieć, że „dochowałem się” fanta-

stycznej publiczności i to jest dla mnie 
ładowanie akumulatorów. Bez względu 
na wszystkie niepowodzenia, które przez 
te 25 lat pracy w kulturze odnosiłem, to 
to, do czego doszedłem, co mi się udało 
najbardziej, to zbudować tak napraw-
dę wspólnotę osób o pewnych przeko-
naniach co do roli i wagi kultury w ich 
życiu, wrażliwych na sprawy związane 
z estetyką, ale i tematyką społeczną. Lu-
dzi, którzy tak naprawdę budują, kreują 
to miasto, ale po cichu. Oni nie zabie-
rają głosu publicznie, raczej rozmawia-
ją z nami. Tę fantastycznie wrażliwą 
i wierną publiczność uważam za nasz 
największy sukces. I to tak naprawdę 
równoważy wszystkie nasze porażki do 
tej pory. 

Sławomir Fijałkowski – założyciel i wła-
ściciel Kina Charlie, pomysłodawca Fo-
rum Kina Europejskiego Cinergia oraz 
prezes Stowarzyszenia Łódź Filmowa; 
wykłada  zagadnienia kinematograficz-
ne i filmowe w Szkole Filmowej w Łodzi 
(PWSFTviT). W Kinie Charlie jest od 
wielu lat organizatorem i współorgani-
zatorem cyklicznych przeglądów i festi-
wali. W 2009 r. Kino Charlie otrzymało 
Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej dla najlepszego kina, w lutym 
br. zostało wybrane kinem miesiąca 
w Europie przez sieć kin Europa Cine-
mas oraz otrzymało Plaster Kultury 
w kategorii „kultowe miejsce” w pierw-
szej edycji plebiscytu nagrody przyzna-
wanej łódzkim artystom i animatorom 
kultury.

To jest pożegnanie

Małgorzata Matuszczak-Robaszkiewicz była osobą, którą trudno zapomnieć. Szła przez życie 
jak czołg. Niosła zmiany w każdym miejscu, w którym się pojawiła. Przez lata pracowała 
z młodzieżą w Łodzi, realizując programy edukacji regionalnej, ucząc literatury, zakładając 
koła teatralne i plastyczne. Dzieciaki ją uwielbiały. Była założycielką Fundacji Jaskółka, która 
realizowała wiele programów edukacyjnych. Pracowała w kinie Charlie i Studenckim Radiu 
Żak Politechniki Łódzkiej. Uwielbiała teatr, kino i literaturę. Pięknie rysowała. Ostatnie lata 
spędziła w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie pracowała z młodzieżą i kobietami 
z kół gospodyń wiejskich, zachęcając do podejmowania wyzwań. Zawsze chętna do działania, 

pomocna i uśmiechnięta. 

Zmarła 25 czerwca. Zostawiła wiele niedokończonych spraw i wielu bliskich ludzi, 
którzy będą kontynuować jej pracę.

Żegnamy Cię Małgosiu,
Zespół Redakcyjny Miasta Ł

GŁOSUJĄC NA NUMER L0092, ODDAJESZ GŁOS NA 
STREFĘ KULTURY KINA CHARLIE 
(projekt ogólnomiejski)
„Strefa Kultury Kina Charlie: rewitalizacja budynku Kina Charlie 
wraz z podwórkiem na posesji Piotrkowska 203/205 oraz zaadap-
towanie go dla potrzeb seniorów oraz osób niepełnosprawnych”.
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Piotrkowska od nowa

Anna Jurek: Na początku maja 
w gazetach można było przeczytać, 
że będziesz odpowiadał za promo-
cję ul. Piotrkowskiej. Informacja, 
którą dostałam z Biura Promocji 
Urzędu Miasta Łodzi mówiła: „Po-
stanowiliśmy wykorzystać dobre 
kontakty Kurzawy z przedsiębior-

cami z Piotrkowskiej – ma być łącznikiem między 
urzędem a przedsiębiorcami – on sam deklaruje, że 
Piotrkowska jest fajna i warto na nią przyjść”. Byłeś 
zaskoczony propozycją pracy dla miasta?

Piotr Kurzawa: Byłem. Chyba okazało się, że war-
to z Kurzawą rozmawiać, że warto robić coś wspólnie. 
Zawiązując inicjatywę Żywa Piotrkowska (nieformalna 
grupa przedsiębiorców działająca na rzecz ożywienia 
ul. Piotrkowskiej – przyp. red.), chcieliśmy wejść w dia-
log z miastem i udało się. Pewnie dlatego, że nie okaza-
liśmy się oszołomami, którzy mieli tylko postulaty i żą-
dania. Zależało nam na tym, aby wspólnie wypracować 
metodę ożywienia Piotrkowskiej. Spotkaliśmy się wtedy 
z prezydent Zdanowską, która przez kilka godzin słu-
chała naszych pomysłów i propozycji, a także mówiła 
o swoich. Była to swego rodzaju burza mózgów, żadnej 
bajery, konkretna rozmowa o konkretnych sprawach. 
Potem rozmawialiśmy też o tym, że fajnie by było, 
gdyby znalazła się osoba, która będzie reprezentowa-
ła przedsiębiorców z ul. Piotrkowskiej, a jednocześnie 
współpracowała z Urzędem Miasta na rzecz jej pro-
mocji. Padło moje nazwisko. Dostałem kredyt zaufania 
od przedsiębiorców. Jednocześnie zaproponowano mi 
współpracę ze strony miasta. Zgodziłem się.

To była przemyślana decyzja, czy impuls?
Na ulicę Piotrkowską poszedłem za sercem. W mo-

mencie, w którym zdecydowałem się przyjść tutaj, cze-
kał na mnie kontrakt w nowej pracy. Mogłem pracować 
w korporacji. Odstawiłem to jednak, aby działać na 
Piotrkowskiej. Zresztą całe życie mieszkam w Łodzi, 
przy tej właśnie ulicy.

Wcześniej prowadziłeś swoje firmy, działałeś na 
własny rachunek, niezależnie. Tymczasem urząd jest 
miejscem bardzo zhierarchizowanym. Nie obawiałeś 
się wytracenia energii albo stagnacji?

Blisko 5 lat pracowałem też w korporacji, miałem więc 
pewną zaprawę w pracy, która ma ustalone ramy działa-
nia. Bycie urzędnikiem rodziło pewne moje obawy. Oba-
wiałem się, że przez osoby, z którymi wcześniej współ-
pracowałem, zacznę być postrzegany jako „urzędas”. Nic 
takiego jednak się nie stało.

Twoja funkcja nie jest zresztą stricte urzędnicza…
Ja bym nie chciał być urzędnikiem. Ale też nie ma 

nacisków, żebym był typowym urzędnikiem. Gdybym 
się nim stał, to przypuszczam, byłby to mój osobisty 
koniec. Przychodząc do urzędu z hulajnogą na ramie-
niu, wzbudzam jakieś zainteresowanie – i chociażby to 
wskazuje na pewną moją odmienność. Ale też w urzę-
dzie potrzebni są różni ludzie, tacy, którzy myślą kon-
cepcyjnie, tworzą dobrą grafikę, znają dobrze procedu-
ry formalne. Wtedy uzupełniamy się w kompetencjach, 

działamy razem. Tak widzę swoją rolę tutaj i tak widzę 
urząd.

Jesteś odpowiedzialny za koordynację i promocję 
wydarzeń na ulicy Piotrkowskiej, animowanie dzia-
łań w jej obszarze. Czy to jest trudne zadanie?

Tak, to jest trudne zadanie. Przez wiele lat nie było na 
nią dobrych pomysłów, tak pod względem ciekawych 
wydarzeń, jak i interesującej oferty handlowej. Potem 
przyszedł remont, który dodatkowo osłabił kondycję 
wielu przedsiębiorców. Na tę chwilę oczekiwania się 
ogromne. A możliwości… Powiem tak: kiedy przysze-
dłem do Urzędu, miałem trzy wiadra pomysłów. Po 
pierwszych kilku dniach, zostały mi dwa kubki.

Co się stało po drodze?
Co jakiś czas, ktoś przychodzi 

i upija mi z tych kubków. Wynika 
to czasem z procedur, których 
trzeba przestrzegać. Wcześniej 
nie miałem wiedzy np. na temat 
zamówień publicznych, a są to 
procedury, których trzeba prze-
strzegać dysponując finansami 
publicznymi. To powoduje, że 
działania, które planuję, rozkła-
dają się w czasie. Nie tracę jednak 
zapału, uczę się, szukam różnych 
dróg, żeby te trzy wiadra zapełnić 
na nowo. Czasem słyszę o czymś, 
co określam jako „niedajsięnic-
two”. Nie przyjmuję do wiado-
mości, że czegoś nie da się zrobić. 
W korporacji nauczono mnie, że 
wszystko da się zrobić. Potrzeba 
tylko chęci i ludzi. I tutaj, w urzę-
dzie, spotykam wiele osób, które 
myślą, że „się da”. Potrzeba tylko 
impulsu z zewnątrz.

Podejmując inicjatywę „Żywa 
Piotrkowska” za cel stawialiście 
sobie ożywienie ulicy. Mówiłeś 
o trzech wiadrach pomysłów, 
z którymi tu przyszedłeś. Co to 
były za pomysły?

Pierwszy z pomysłów to był 
konkurs na najładniejszą cho-
inkę. Drzewko można było po-
stawić przy wejściu do sklepu, 
kawiarni, restauracji i ją ozdobić. 
Chodziło o to, aby zrobić coś ra-
zem, sprawdzić, czy jako przed-
siębiorcy jesteśmy w stanie zaan-
gażować się w działania na rzecz 
Piotrkowskiej. Pojawiło się wów-
czas sporo głosów mówiących, 
że to jest fajny pomysł, że można 
ubrać choinkę, a potem zagłoso-
wać na najładniejszą. Zrobił się 
wokół tego pozytywny szum. Jak 
ktoś przyniósł bombkę, to utoż-

samiał się z drzewkiem i zachęcał znajomych do gło-
sowania na nie. To był taki moment, w którym okazało 
się, że możemy coś zrobić razem, że to się udaje, że jest 
oddźwięk.

Zrobiliśmy też ankietę dotyczącą tego, jakie są ocze-
kiwania klientów odwiedzających Piotrkowską. Zgła-
szano, że nie ma gdzie parkować. No, nie ma gdzie par-
kować, bo na Piotrkowskiej się nie parkuje. Okazało się, 
że ludzie często nie mają wiedzy, gdzie te parkingi są. 
Wymyśliliśmy więc, że warto stworzyć mapki z miej-
scami parkingowymi w okolicy, które będą dodawane 
do zakupów. Na początku czerwca ruszyła kampania 
informacyjna dotycząca miejsc parkingowych wokół 
Piotrkowskiej. Jest ich ponad 1500. Przy czym, parko-
wanie na bocznych ulicach generuje dodatkowo ciągi 
pieszych, które ożywią boczne ulice, co, mamy nadzie-
ję, przyniesie zyski dla okolicznych sklepów czy kawiar-
ni. Przykład? Jak zostawię samochód na ul. Sienkiewi-
cza i będę dochodził do Piotrkowskiej, to kupię pączka 
czy kawę w cukierni po drodze. To są małe kroki, ale jest 
to jakiś punkt wyjścia.

Jeden z właścicieli sklepów przy Piotrkowskiej wpadł 
na pomysł, żeby zbudować w okolicy, zimą, 10-me-
trowy stok narciarski. Przedsiębiorcom zależy na tym, 
żeby ulicę ożywić, żeby ludziom chciało się tutaj przy-

Anna Jurek

Piotr Kurzawa

Czasem słyszę o czymś, co określam jako „niedajsięnictwo”. Nie przyjmuję 
do wiadomości, że czegoś nie da się zrobić. Potrzeba tylko chęci i ludzi. I tutaj, 
w urzędzie, spotykam wiele osób, które myślą, że „się da”. Potrzeba tylko impulsu 
z zewnątrz” – mówi Piotr Kurzawa, odpowiedzialny za koordynację i promocję 
działań na ul. Piotrkowskiej.
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Jeśli chcesz zobaczyć jak wyglądało otwarcie Piotrkowskiej, 
zapraszamy na pierwszy odcinek Kamery Miasta Ł. 

Michał Kwiatkowski wspólnie z łodzianami i łodziankami 
przeprowadza odbiór techniczny ulicy.

Aby zeskanować fotokod wystarczy posiadać telefon ko-
mórkowy z aparatem cyfrowym oraz aplikacją do zczytywa-

nia kodów.

7 www.miastol.pl Miasto Ł lipiec 2014

chodzić. Moje doświadczenie jest takie, że jeśli po-
jawi się fajny pomysł na działania na Piotrkowskiej, 
to przedsiębiorcy, których znam, wejdą w taką akcję. 
Może czasem nie mają czasu, żeby sami się zaangażo-
wali, ale pomogą, jeśli będą mogli. Trzeba tylko iść do 
nich z pomysłem, dać im impuls do działania.

Z tego, co mówisz wyłania się obraz przedsiębior-
ców, którzy mają poczucie odpowiedzialności za oto-
czenie.

Historia zatoczyła koło. Kiedyś było tak, że ludzie 
znali się między sobą i bardzo sobie pomagali. Potem 
często nie wiedziałaś, kto obok Ciebie mieszka. Teraz to 
trochę się zmienia i wraca do sytuacji, w której otwie-
rasz się na innych. I to znajduje swoje odzwierciedlenie 
w postawie przedsiębiorców. Najpierw była pogoń za 
uwolnionym pieniądzem. Teraz także ludzie biznesu 
zaczynają dostrzegać to, że warto się zaangażować, być 
częścią działań w swoim otoczeniu. To także może być 
źródłem satysfakcji. Jasne, nadal będzie się narzekać na 
czynsze, ale działanie razem z innymi, to jak ćwiczenie 
odruchów, które warto powtarzać aż w końcu staną się 
naturalne.

Jakie działania mają miejsce na Piotrkowskiej od-
kąd pracujesz w Biurze Promocji?

Od początku maja trwa akcja „Piotrkowska smakuje 
najlepiej”, która obejmuje rabaty i gratisy w blisko 30 
restauracjach w każdą drugą niedzielę miesiąca. Mam 
dużo sygnałów od przedsiębiorców, że to jest fajna 
akcja, że warto byłoby robić ją częściej. Może nawet 
w każdą niedzielę. Z czasem będzie więcej restauracji, 
ale także więcej rabatów. Chcemy zachęcić łodzian, aby 
częściej tutaj przychodzili i jedli, także w zimie. Rozpo-
częliśmy projekt „Roztańczona Piotrkowska”, w ramach 
którego zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach 
tanecznych w każdą sobotę czerwca i lipca na placy-
ku pod Domem Handlowym „Magda”. To jest projekt, 
który będzie rozwijał się w czasie. Ważna jest powta-
rzalność i regularność działań. Raz przyjdzie kilka osób, 
następnym razem kilkanaście, ale informacja o spo-

tkaniach będzie przekazywana dalej. W dniach 13-15 
czerwca odbyły się pokazy i zawody skimboardingu, 
który jest połączeniem deskorolki i snowboardu, tyle że 
uprawianym w wodzie. Staramy się też zachęcić senio-
rów do odwiedzania Piotrkowskiej.

Łatwiej jest wymyślać działania skierowane do 
dzieci, nastolatków lub osób młodych. Co można za-
proponować seniorom?

Wymyśliliśmy, żeby w środy, w godzinach popołu-
dniowych zarezerwować dla nich czas w kawiarniach. 
Myślę nie tylko o rabacie na kawę i ciasto, ale także 
o działaniach animacyjnych. Niech to będzie ktoś, kto 
wesprze ich w poruszaniu się w Internecie, albo w in-
nych sprawach, na które będzie zapotrzebowanie.

Jakie są najbliższe plany na Piotrkowską? Czego 
możemy się spodziewać?

Działania, o których mówiłem, będziemy kontynu-
ować. Natomiast w ostatni weekend czerwca planuje-
my wielkie otwarcie ul. Piotrkowskiej. Będziemy chcieli 
przekonać mieszkańców, żeby pokonali dystans od pl. 
Wolności do al. Mickiewicza biegiem, na rolkach lub na 
rowerach. Planujemy dużo prostych działań, ale przy-
jemnych w odbiorze, takich jak dyskoteka pod gołym 
niebem, laser show, występy artystów ulicznych. Wyda-
rzenia będą miały miejsce na ulicach i w podwórkach. 
Trzeba pamiętać, ze budżet na promocję Piotrkowskiej 
w okresie od maja do października to zaledwie 200 tys. 
zł, a więc niewiele. Nie jest jednak sztuką przeznaczyć 
na to ogromne środki. Musimy przyzwyczajać ludzi do 
Piotrkowskiej, pokazywać, że jest fajna. Taki komunikat 
sam będzie się „pocztą pantoflową” rozchodzić po mie-
ście.

Czy my, jako Łodzianie, możemy coś zrobić dla pro-
mocji tej reprezentacyjnej w końcu ulicy?

Od samego początku przekonuję, że sami musimy 
mówić dobrze o Piotrkowskiej. Bo jeśli sami mówi-
my o niej źle, to jak chcemy zachęcić innych, żeby tu 
przyszli? Jeśli np. dziennikarze piszą o Piotrkowskiej, to 
niech nie zwracają uwagi tylko na plamy na chodniku. 

Jeśli dzieje się coś dobrego, ciekawego – warto o tym pi-
sać. Tym razem to może być mały event, ale odpowied-
nio nagłośniony, w przyszłości może być już całkiem 
spory. Jeśli przeczytamy, że przy okazji jakiegoś wyda-
rzenia przewinęło się przez ulicę kilka tysięcy osób, tu 
potańczyli, tu zaśpiewali, tam podskoczyli, to jest to zu-
pełnie inny komunikat. Zacznijmy być dumni z tego, że 
jesteśmy łodzianami, że mieszkamy tutaj, przekazujmy 
tę informację dalej. 

Piotr Kurzawa – od maja 2014 r. pracownik 
Biura Promocji, Turystyki i Współpracy 
z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi odpowiedzialny za 
koordynację i promocję działań na ul. Piotrkowskiej. 
Wcześniej m.in.: specjalista od marketingu 
w  IKEA Group, właściciel: Agencji muzyczno- 
eventowej  PRIDE i sklepu dla fanów muzyki  
hip hop  FLOW, kierownik lokalu  w  Klubie 
muzycznym BLU. Współzałożyciel inicjatywy 
społecznej Żywa Piotrkowska.

Kamera 
Miasta Ł

Jeśli chcesz zobaczyć jak wyglądało otwarcie Piotrkowskiej, zapraszamy 
na pierwszy odcinek Kamery Miasta Ł. Michał Kwiatkowski wspólnie 
z łodzianami i łodziankami przeprowadza odbiór techniczny ulicy. 

Aby zeskanować fotokod wystarczy posiadać telefon komórkowy 
z aparatem cyfrowym oraz aplikacją do sczytywania kodów.

Kino Charlie zaprasza aktywnych i zaangażowanych 
seniorów (50+), którzy kochają kino i dobre 
towarzystwo na seanse filmowe. Specjalne dobrany 
repertuar filmowy wyświetlany jest w każdą środę 
i niedzielę.

Głównym celem cyklu jest zachęcenie do aktywnego 
uczestniczenia w kulturze oraz umożliwienie 
seniorom spędzenia wolnego czasu w sposób miły 
i kreatywny, poprzez możliwość regularnych 
spotkań z wartościowym, artystycznym 
repertuarem.

Więcej informacji na stronie: www.charlie.pl,  
pod nr telefonu 42 636-00-92  
oraz w siedzibie kina: ul. Piotrkowska 203/205.
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Żyjesz w ciągłym biegu, więc może o tym zapomniałeś. Nie pamię-
tasz, że Twoje miasto wiek temu walczyło o ośmiogodzinny dzień 
pracy, płacę minimalną i opiekę medyczną. O polską edukację 
i szacunek dla pracowników. 

W czerwcu 1905 roku stanęły wszystkie fabryki, na ulice Łodzi wy-
szło 70 tysięcy ludzi: Polacy, Żydzi, Niemcy. Ramię w ramię. Nigdzie 
protesty nie były tak powszechne a walki tak krwawe. Powsta-
nie czerwcowe stłumiono, ale dzięki niemu trzynaście lat później  
Polska była już niepodległa. 

Tak, żyjesz w mieście rewolucji, rewolucji 1905 roku. Masz prawo 
znać tę opowieść. To również Twoja historia. 

21 czerwca odbyły się obchody 109 rocznicy powstania łódzkie-
go. Wystąpił Krakowski Chór Rewolucyjny, Grupa Artystyczna  
Off Harnam i aktorzy Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka. 
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Sensacyjna historia 
łódzkiej wody
Większość łodzian zapytana o to, nad jaką rzeką leży Łódź, roześmieje się i zaprzeczy. 
„Tu nie ma żadnych rzek, a przynajmniej nikt ich od dawna nie widział. W Warszawie 
płynie rzeka – Wisła. W Łodzi najszybciej znajdzie Pani wodę w fontannie”. 

N iewielu mieszkańców potrafi też powiedzieć, 
skąd właściwie wzięła się woda w ich kranie. 
Wodą raczej się nie interesujemy, po prostu 

jest – odkąd istnieją wodociągi i kanalizacja. No, chy-
ba że woda postanowi sprawić kłopot, jak na przykład 
wodna soczewka, której dramatyczne dzieje śledziliśmy 
w doniesieniach prasowych na temat budowy Dworca 
Fabrycznego. Jednego można być pewnym – gdyby ło-
dzianie więcej wiedzieli o wodzie w swoim mieście, na 
pewno bardziej by ją cenili.

Latem 2014 roku wszystko wydaje się takie pro-
ste – długa trasa rowerowa po Łagiewnikach, a potem 
szybki prysznic. Zaledwie 89 lat temu był to luksus nie 
do wyobrażenia i to nie z powodu braku rowerów. Nie 
najlepszej jakości wodę trzeba było przynieść z odległej 
studni, a mydliny… wylać do rynsztoka, w którym pły-
nęły ścieki o obezwładniającym zapachu. Aby miesz-
kańcy mogli przejść przez ulicę na drugą stronę, nad 
rynsztokami budowano prowizoryczne mostki. Gdyby 
nie „czerwień turecka” – barwnik płynący rynsztokiem 
z farbiarni przędzy Langego – ulica Czerwona nosiłaby 
pewnie inną nazwę. „Dziennik Łódzki” donosił z troską: 
„Niepogoda majowa obdarza mieszkańców niektórych 
okolic straszliwą wodą studzienną cuchnącą najpo-
tworniej. (…) Woda deszczowa sprowadza do studzien 
wszystko, co powinno być wywiezionem (…)”. Felieto-
nista, Zygmunt Nowakowski, kpił z tej sytuacji w żywe 
oczy: „Użyźnia ziemię łódzką długi szereg rynsztoków, 
które przecinając miasto w sposób dowolny, sponta-
niczny, czynią z polskiego Manchesteru niebezpieczną 
rywalkę Wenecji. (…) Rynsztoki spełniają funkcje ana-
logiczne do funkcji Nilu w starożytnym Egipcie, skut-
kiem czego ziemia łódzka jest urodzajna i udaje się na 
niej prawie każdy brudny interes. (…) Na szczęście tu-
bylcy żyją zawsze w stanie lokalnego znieczulenia, któ-
re pozwala im znosić cierpliwie wiele rzeczy, m.in. spe-
cyficzną woń tamtejszą, przechodzącą ludzkie pojęcie”. 
Prawda jest przykra – Łódź niemiłosiernie śmierdziała, 
a woda z kopanych studni często była przyczyną czer-
wonki, cholery i duru brzusznego. Gdyby kino prze-
kazywało zapach, „Ziemia obiecana” Andrzeja Wajdy 
cuchnęłaby straszliwie…

Dlaczego warto przypomnieć ten czas? Choćby 
dlatego, że w mieście widać kampanię Zakładu Wo-
dociągów i Kanalizacji, zatytułowaną „Łódzka woda 
najlepsza” – wieczorem świeci neon z takim napisem,  
a w pasażu Rubinsteina można napić się łódzkiej 
kranówki, którą restauracje zaczynają serwować za-
miast wody butelkowanej. Oczywiście, za darmo. Dziś 
mamy najlepszą wodę w Polsce pod względem jakości, 
a do tego dość tanią w porównaniu z innymi miastami. 
W 90% wydobywana jest ze studni głębinowych, obec-
nie już sześćdziesięciu – zarówno z terenu miasta, jak 
i z okolic Rokicin oraz Zalewu Sulejowskiego. Woda  
z 22 studni nie wymaga nawet uzdatniania, a i meto-
dy jej przygotowania na potrzeby użytku domowe-

go i przemysłowego są inne niż w latach 80., kiedy 
miasto zasilane było głównie z Zalewu Sulejowskiego 
i Pilicy. Dziś woda z ujęcia na Pilicy zaspokaja zaledwie  
10% miejskiego zapotrze-
bowania. W nowej techno-
logii nie stosuje się chlo-
ru (kto nie pamięta tego 
obrzydliwego smaku her-
baty na chlorowanej wo-
dzie, musi mieć mniej niż 
20 lat!), ale w tym celu uży-
wa się dwutlenek chloru, 
który dezynfekuje skutecz-
niej i dozowany jest w dużo 
mniejszym stężeniu. Niby 
nic, prawda? Ale kiedy 
prześledzi się uważnie hi-
storię łódzkiej wody, oka-
zuje się, że do tak dobrych 
parametrów prowadziła 
długa i kręta droga.

Podczas gdy Poznań 
uruchomił wodociągi już 
w 1865 roku, Kraków – 
w 1889 roku, a niewielka 
Bydgoszcz w roku 1900, 
Łódź była jedynym tak du-
żym miastem w Europie 
(ok. 350 tysięcy mieszkań-
ców), które na początku 
XX wieku nie miało nie 
tylko kanalizacji, ale na-
wet bieżącego dostępu 
do czystej, pitnej wody! 
To w pewnym sensie pa-
radoks, ponieważ Łódź 
zawdzięczała swój rozwój 
właśnie wodzie, a kon-
kretniej – strumieniom, 
strugom i źródłom, które 
biły w jej okolicach. Stani-
sław Staszic pisał o nichz 
niepoprawnym, oświe-
ceniowym entuzjazmem: 
„[Miasto leży – przyp. au-
tora] pod wyniosłym wzgó-
rzem, z którego niezliczone 
trzyszczą źródła. Tych wód 
bieg łatwo tak kierowany 
być może, iż prawie przy 
każdym mieszkaniu fabry-
kanta przebiegać mogą dla jego użytku strumienie. Jest 
to z natury przysposobione miejsce nie tylko dla fa-
bryk sukiennych, ale dla (…) rękodzielni bawełnianych 
i lnianych”. Niestety, Staszic okazał się prorokiem we 
własnym kraju – już wkrótce Rajmund Rembieliński, 

właściciel manufaktury włókienniczej i wielki zwolen-
nik uprzemysłowienia, wyjednał dotację rządową na 
tworzenie nowych osiedli oraz pełnomocnictwa osie-

dleńcze i ściągnął do niewielkiego miasteczka przemy-
słowców: Kopischa i Geyera. Łódź przeszła z produkcji 
wełny na bawełnę (Tak, tak, to dzięki informacji o pod-
niesieniu cła na bawełnę, Karol Borowiecki zacznie 
interes na miarę lodzermenscha!). Historia czystych 

Marta Zdanowska

http://www.woda.edu.pl/lodz/
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łódzkich rzeczek potoczyła się równie szybko – zasy-
pywano tereny bagniste i małe cieki, osuszano doliny, 
budowano miasto. Żaden przemysł nie potrzebuje tak 
dużych ilości wody jak tekstylny (farbowanie, bielenie, 
płukanie) i żaden nie zatruwa jej równie szybko. W efek-
cie miasto rosło, a zanieczyszczona woda trafiała do 
rzek betonowymi kanałami. Karol Scheibler posunął 
się nawet do tego, że ścieki z Nowej Tkalni (późniejszy 
Uniontex) spuszczał bezpośrednio do kanału Jasie-
nia na terenie samej fabryki. Na efekty nie trzeba było 
długo czekać – rzeki zamieniły się w ścieki, rozpoczęto 
więc budowę przemysłowych studni głębinowych, a te 
z kolei znacznie przyczyniły się do obniżenia poziomu 
wód gruntowych. Łódzkie rzeczki zaczynały wysychać, 
ścieki przenikały do studni, sytuacja stawała się kosz-
marem. W 1900 roku Łódzka Komisja Wodno-Kanaliza-
cyjna zwróciła się o po pomoc do Wiliama H. Lindleya, 
inżyniera robót lądowych, który stosunkowo szybko zo-
rientował się, że Łódź ma problem z określeniem takich 
podstaw, jak stan wód w rzekach czy budowa geologicz-
na terenu, a poza tym nie ma pieniędzy na tak ogromne 

przedsięwzięcie. Projekt Lindleya był gotowy już w 1909 
roku (władze Łodzi nie ułatwiały mu pracy, a miasto nie 
spłaciło honorarium Lindleya w całości aż do śmier-
ci inżyniera), ale wybuch I wojny światowej stanął na 
przeszkodzie w jego realizacji. Wrócono do sprawy do-
piero w 1925 roku (wodociąg zaczęto budować w 1934 
roku), a kierownictwo budowy powierzono Stefanowi 
Skrzywanowi, współpracownikowi Lindleya z czasów 
budowy wodociągów w Baku. I szczerze mówiąc, jeśli 
komukolwiek w Łodzi należy się pomnik, to właśnie 
inżynierowi Skrzywanowi, który w ciągu niespełna 7 lat 
doprowadził do względnego skanalizowania Śródmie-
ścia oraz otworzenia oczyszczalni ścieków na Lublinku. 
Sam produkował cegłę klinkierową do budowy kanałów, 
dowoził ją własnoręcznie zaprojektowaną wąskotorów-
ką, uregulował też część potwornie zanieczyszczonych 
rzek, kierując je do kanałów i traktując w systemie ka-
nalizacji ogólnospławnej jak kanały ściekowe. Tymi wła-
śnie kanałami płynie większość z 18 łódzkich rzeczek, 
od Jasienia po Łódkę, odbierając wodę opadową. Bo 
mamy w Łodzi rzeki, choć nie widać ich w mieście, któ-

re dzięki nim powstało. Nie widać w nim często w ogóle 
roli wody, zwłaszcza deszczowej, tak ważnej dla tere-
nów zielonych.

Mamy szansę to zmienić! Zapraszamy wszystkich 
łodzian do wzięcia udziału w grze miejskiej „Łódką po 
skarb”. 

Od 1 lipca do 31 sierpnia szukamy tajemniczego 
skarbu: w kanalizacji, nad rzekami, w parkach, a na-
wet... w Rektoracie UŁ. 

Do gry można włączyć się w dowolnym terminie. Za-
praszamy, bo skarb naprawdę istnieje, a Łódź zdradzi 
Wam mnóstwo wodnych sekretów! 

Szczegóły: 
www.woda.edu.pl/lodz/
www.facebook.com/lodkaposkarb 

MIASTOGRAF.PL
Cyfrowe archiwum łodzian

Masz ciekawe rodzinne zdjęcia albo stare 

pocztówki?

Pamiętasz, jak się dawniej żyło?

Gromadzisz interesujące wycinki ze starej 

prasy?

Podziel się! Pokażmy, jak zmieniała się Łódź 

i stwórzmy razem cyfrowe archiwum łodzian.

Zapraszamy do współtworzenia „Cyfrowego 

Archiwum Łodzian”. Jeśli posiadają Państwo 

w swoich prywatnych zbiorach zdjęcia 

Łodzi sprzed pięciu, dziesięciu, pięćdziesięciu 

lub stu lat i chcą się nimi podzielić z innymi, 

prosimy o kontakt. Materiały takie pożyczamy, 

digitalizujemy (czyli skanujemy, katalogujemy) 

i oddajemy wraz z płytą DVD. Oryginały zawsze 

pozostają w Państwa posiadaniu, a wersja 

cyfrowa zostanie opublikowana na licencji 

Creative Commons na portalu Miastograf.pl.

 Zachęcamy do kontaktu: www.miastograf.pl  

lub na nr telefonu 502 409 329.

POSZUKUJEMY ZDJĘĆ Z ŁODZIĄ W TLE
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S trona internetowa „Licz na zie-
leń!” (www.licznazielen.pl) daje 
nam taką szansę. Możemy za jej 

pomocą pokazać, 
że drzewa rosnące 
w mieście są dla nas 
ważne. Nie tylko te 
rosnące w parkach, 
ale i te, które są 
obecnie najb ardziej 
zagrożone i znajdują 
się pod szczególnie 
dużą presją inwe-

stycyjną: drzewa rosnące przy ulicach, 
na podwórkach, przed blokami. Często 
mieszkańcy uświadamiają sobie, że ce-
nią drzewa rosnące w okolicy dopiero 
wtedy, gdy wycinka już trwa. Protestu-
ją. Konflikt nasila się. Jednak jest już za 

późno na uratowanie drzew, ponieważ 
UMŁ wydał zezwolenia na ich wycię-
cie. Lepiej działać, zanim taki konflikt 
się pojawi. Strona „Licz na zieleń!” daje 
nam możliwość wypowiedzenia się na 
temat zieleni w Łodzi. Wejdźmy w za-
kładkę „Weź udział w badaniu”. Pojawią 
się nazwy miast, w których badanie jest 
prowadzone: Kraków, Poznań, Warsza-

wa, Łódź. Kolejny krok, po wyborze Ło-
dzi, to wypełnienie geoankiety. Co to 
jest geoankieta? To internetowa mapa 
miasta, na której możemy zaznaczać 
tereny zieleni, w których spędzamy 
czas, trasy zieleni, którymi poruszamy 
się po mieście pieszo lub rowerem oraz 
inne wartościowe miejsca w otoczeniu 
zieleni, z których korzystamy. Zazna-
czamy także miejsca, w których zieleń 
jest zaniedbana, źle urządzona oraz, co 
bardzo ważne, w których brakuje zieleni. 
Możemy też zaznaczyć okolicę, w której 
mieszkamy i ocenić, jaki jest w niej stan 
zieleni. Oprócz nanoszenia na mapy 
Łodzi miejsc, w których zieleń jest dla 
nas ważna lub chcielibyśmy, by było jej 
więcej – odpowiadamy na pytania do-
datkowe. Na przykład zaznaczając miej-

sca, w których zieleń jest zaniedbana, 
mamy szansę zgłosić własne pomysły 
i rady, odpowiadając na pytanie: w jaki 
sposób to miejsce mogłoby się zmienić? 
Pytania w geoankietach mają charak-
ter otwarty i możemy zamieścić w nich 
dużo spostrzeżeń, uwag i porad związa-
nych z terenami zieleni w Łodzi. Może-
my zaznaczać od 3 do 15 miejsc w każdej 

kategorii. Oczywiście, warto zaznaczać 
ich jak najwięcej, ponieważ jeśli tereny 
zieleni, w tym zielone podwórka i drze-
wa przyuliczne, pojawią się kilka tysięcy 
razy, wskazane przez kilkaset osób, to 
będzie ważny argument dla urzędników, 
że to miejsca dla mieszkańców ważne 
i potrzebne. Warto także przed rozpo-
częciem uzupełniania geoankiety przy-
gotować sobie listę miejsc, które chcemy 
nanieść na mapę, ponieważ nie możemy 
przerwać badania i powrócić do niego 
np. następnego dnia. Trzeba odpowie-
dzieć na wszystkie pytania do końca za 
jednym razem.

Chciałabym zachęcić wszystkich ma-
jących taką możliwość i ochotę, by do 
końca sierpnia wypełnili tę geoankietę 
na stronie http://www.licznazielen.pl. 

Warto także umożliwić to osobom, które 
mogą mieć trudności z dostępem do In-
ternetu, a nawet pomóc przy wypełnia-
niu ankiety. Pamiętajmy, że nie każdy ma 
swobodny dostęp do sieci, nie każdy też 
biegle się w niej porusza. Dzięki udzia-
łowi w badaniu pokażemy decydentom, 
urzędnikom i inwestorom, że interesu-
jemy się terenami zieleni w centrum Ło-

dzi, cenimy je i że są one potrzebne nam 
i naszym rodzinom. Ten głos jest bardzo 
potrzebny, by równoważył dominującą 
w Łodzi tendencję do robienia z miasta 
betonowej pustyni. O teren w centrum 
toczą się gry interesów różnych grup, 
a mieszkańcy zainteresowani ochroną 
zieleni są w tej grze na słabszej pozycji 
niż inwestorzy. Dlatego warto działać 
wspólnie i okazywać publicznie nasze 
zainteresowanie.

Społeczna inwentaryzacja 
zieleni
Badanie „Licz na zieleń!” to forma spo-
łecznej inwentaryzacji zieleni w naszym 
mieście. Razem możemy stworzyć mapę 
„zielonej Łodzi”, czyli wizję, do której 
będziemy się mogli odwoływać w mo-
mentach, gdy drzewa rosnące w naszej 
okolicy będą zagrożone wycinką. Bada-
nie „Licz na zieleń!” skupia się na spo-
łecznym postrzeganiu zieleni. Dzięki 
udziałowi w badaniu – oraz dzięki temu, 
że mamy też wgląd w wypełnione wcze-
śniej ankiety Łodzian i Łodzianek – mo-
żemy się przekonać, że osób, którym 
leży na sercu dobro naszego miasta jest 
bardzo wiele. Dotychczas ponad tysiąc 
mieszkańców wzięło udział w badaniu 
„Licz na zieleń!” i wspólnie wskazali kil-
ka tysięcy ważnych dla nich terenów 
zieleni. Z tego wynika, że osoby zainte-
resowane ochroną zieleni miejskiej nie 
są osamotnione. Stanowimy dużą grupę 
i możemy mieć wpływ na kształt nasze-
go miasta!

Podobne geoankiety stosują z powo-
dzeniem kraje wyżej rozwinięte. Najlep-
szym przykładem jest Finlandia, w której 
geoankiety są popularnymi wygodnym 
narzędziem konsultacji społecznych. 
W tym kraju większość decyzji dotyczą-
cych zagospodarowania przestrzennego 
podejmowana jest w drodze konsultacji 
z mieszkańcami, w tym za pomocą geo-
ankiet. Branie pod uwagę ich wyników 
jest oficjalnie wpisane w procesy kon-
sultacji społecznych. Mieszkańcy szybko 
i wygodnie zgłaszają potrzeby dotyczące 
wspólnej przestrzeni,a urzędnicy stwa-
rzają warunki dla ich realizacji. Brzmi 
dobrze? Fajnie byłoby mieszkać w ta-
kich miastach? Zatem zacznijmy już dziś 
przyczyniać się do inicjowania potrzeb-
nych zmian. Im więcej osób wypełni 
łódzką geoankietę, tym silniejszy stanie 
się głos mieszkańców w sprawie terenów 
zieleni w Łodzi.

Geoankiety zostaną przekazane 
urzędnikom
Co stanie się z zebranymi w geoankie-
tach informacjami? Zostaną one szcze-
gółowo przeanalizowane pod wieloma 
aspektami i zostaną m.in. wykorzystane 
przy sporządzaniu miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzenne-
go, przygotowywanych przez Miejską 
Pracownię Urbanistyczną. Wyniki badań 
będą popularyzowane, co może przy-
czynić się do publicznej debaty na te-
mat roli zieleni w mieście. We wrześniu 

Anna Kronenberg

Cenicie tereny zieleni wokół domu? Drzewa i krzewy rosnące wokół bloku, szpalery 
drzew wzdłuż ulic? Jeśli nie zaczniecie o tym głośno mówić – możecie je stracić. 
Nawet w najbliższą sobotę, wczesnym rankiem, kiedy nie będzie do kogo dzwonić 
z prośbą o interwencję. Zresztą wtedy i tak będzie już za późno na protesty. Decyzje 
zostały podjęte, zgody wydane, wycinka trwa. Dlatego tak ważne jest, byśmy zabrali 
głos w obronie terenów zieleni, póki jeszcze możemy!

Licz na zieleń!

geoankieta ze strony www.licznazielen.pl
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W Łodzi teatry wychodzą do 
ludzi, wchodzą na podwór-
ka, wtapiają się w tkankę 

miasta. Nie robią 
tego jedynie fizycz-
nie poprzez poja-
wienie się w danym 
miejscu, ale także 
artystycznie czerpią 
z tego, co jest istotą 
danej przestrzeni. 
Wykorzystują rze-

czywiste wypowiedzi, fragmenty dia-
logów, opinie o otoczeniu. Tak powstał 
projekt „Wjeżdżamy w bramy” Teatru 
Pinokio. Przedstawienie, które jest tak 
samo dla dzieci, jak i dla dorosłych. Po-
czątki związane były z akcją „Dotknij 
Teatru” – to wtedy narodziła się idea, by 
tekst spektaklu czerpał z historii  i opo-
wieści mieszkańców starego Polesia. 
I tak się stało. „Wjeżdżamy w bramy” 
wchodzi na podwórka nie tylko fizycz-
nie, ale też artystycznie i mentalnie. 
Widzowie mogą pośród wypowiedzi 
aktorów odnaleźć te, które towarzyszą 
im na co dzień albo tylko stwierdzić, że 
przecież sami mogliby coś takiego po-
wiedzieć chociażby dziś.

Przedstawienie także w trak cie 
trwania wciąga małych widzów w jego 
współtworzenie. Dzieje się tak chociażby 
przy piosence o tym, co nam się na po-
dwórkach podoba, a co się nie podoba. 
Tekst utworu powstaje podczas śpiewa-
nia i każdy może sam zaproponować, co 
mu się podoba, a co nie, a wtedy aktorzy 
wykorzystują propozycję i o niej śpiewa-
ją. Teatr dla dzieci jeszcze nigdy nie był 
tak blisko widza na każdym etapie po-
wstawania i istnienia.

W podobnym duchu pojawiają się 
także propozycje dla dorosłych. Przykła-

dem jest projekt „Podwórka”, realizowa-
ny w ramach Festiwalu Czterech Kultur. 
W zeszłym roku pojawiło się „Podwórko 
Piotrkowska 37” Krzysztofa Garbaczew-
skiego oraz „Zgierska 38” Teatru Ósme-
go Dnia. W tym roku pierwszym spek-
taklem z tego cyklu był „Lament łódzki” 

w reżyserii Mariusza Grzegorzka, wyko-
nywany przez studentów IV roku PWS-
FTViT i odbywający się w podwórku przy 
ulicy Rewolucji 29. Materiał literacki do 
spektaklu stanowiły internetowe artyku-
ły o łódzkich wydarzeniach wraz z ko-
mentarzami pod nimi i wpisy z forów 
internetowych. Niektóre mrożące krew 
w żyłach i budzące strach, jak np. ten: 
„Nie jedźcie tam. To miasto wysysa du-

szę”. Inne, popadające w nieuzasadnio-
ny zachwyt. Zebrane razem tworzą nie-
rzeczywisty obraz miasta, który zakrawa 
o absurd i powoduje salwy śmiechu 
wśród publiczności. Pochwała należy 
się nade wszystko aktorom (w spekta-
klu wystąpili: Milena Staszuk, Dominika 
Lichy, Michał Barczak, Jakub Kryształ, 
Rafał Łysak, Bartosz Szpak i Wacław Mi-
klaszewski), którzy doskonale poradzili 
sobie z tym niewdzięcznym tekstem. 
Tam, gdzie trzeba było, wyśmiali, tam, 
gdzie nie wypadało inaczej, dali chwilę 
na zadumę. Byli tacy, których spektakl 
rozczarował. Szukali w nim głębokiej 
analizy sytuacji łódzkiej i propozycji 

rozwiązania złego wizerunku miasta. 
Inni byli zachwyceni nagromadzeniem 
przerysowanych wypowiedzi o Łodzi 
i przez to wykazaniem ich absurdalnego 
wydźwięku. Nikogo „Lament łódzki” nie 
pozostawił obojętnym.

Drugie z tegorocznych przedstawień 
w ramach projektu „Podwórka” miało 
miejsce przy ulicy Wschodniej 50, gdzie 
swego czasu Władysław Reymont przy-

gotowywał się do napisania ważnego 
tekstu dla swojej twórczości i naszego 
miasta – „Ziemi obiecanej”. Jednak to nie 
na nim skupiała się akcja spektaklu, a na 
historii mieszkańców tego podwórka.

Te wszystkie projekty udowadniają, 
że teatr nie musi być koniecznie prze-
życiem bardzo elitarnym, które wymaga 
odpowiedniej sali z teatralnymi krze-
słami na widowni. Teatr można robić 
wszędzie i może być on naprawdę blisko 
ludzi – grany na ich własnych podwór-
kach, pod ich własnymi oknami i mó-
wiący o ich codzienności. Wcale przez to 
nie cierpi sztuka, a niewątpliwie zyskują 
zarówno widzowie.

Spotkanie z teatrem zawsze jest inte-
resującym przeżyciem i warto znaleźć na 
nie czas. Tym razem to nie ludzie przyszli 
do teatru, ale teatr wyszedł do ludzi. To 
dzięki takim pomysłom Łódź ma szansę 
stać się prawdziwą mekką kultury. A wy-
korzystując fragment tekstu z „Lamentu 
łódzkiego” można stwierdzić: „Babilon 
upadł, Atlantyda też zatonęła. Łódź pły-
nie dalej”. 

Teatry plenerowe niosą ze sobą spore ryzyko. Niezależnie 
od poziomu artystycznego wszystko może się nie udać 
z powodu złych warunków atmosferycznych. Na szczęście, 
nawet aura patrzy na te przedsięwzięcia łaskawym okiem. 

Klaudia Wojciechowska

Przychodzi teatr do widza

w Warszawie odbędzie się konferencja 
podsumowująca badania, które są obec-
nie prowadzone w Krakowie, Warszawie, 
Poznaniu i Łodzi. Będzie to okazja do po-
równania uzyskanych wyników. Z anali-
zy danych dowiemy się, czy mieszkańcy 
polskich miast mają podobne potrzeby 
dotyczące terenów zieleni. A jeśli tak, 
to może warto zbudować ogólnopolską 
inicjatywę na rzecz ochrony zieleni miej-
skiej?

Rola zielni w rewitalizacji 
miasta
Na zakończenie warto dodać, że rola zie-
leni w procesie rewitalizacji miasta oka-
zuje się kluczowa. Przekonali się o tym 
pracownicy i pracownice powołanego 
niedawno Biura ds. Rewitalizacji UMŁ, 

którzy przygotowują plany odnowienia 
centrum miasta. Organizują oni m.in. 
spacery badawcze i inne formy kon-
sultacji społecznych, w których pytają 
mieszkańców obszarów przeznaczo-
nych do rewitalizacji również o znacze-
nie zieleni Z prowadzonych konsultacji 
wynika, że zieleń wewnątrz kwartałów 
jest dla mieszkańców cenna i nie może 
jej zabraknąć w zrewitalizowanych dziel-
nicach. Utrzymanie tej rozproszonej, 
drobnej zieleni (podwórka, skwery, 
drzewa przyuliczne) jest kluczowe dla 
jakości życia mieszkańców, dla ich in-
tegracji i budowania poczucia lokalnej 
wspólnoty i związku z miejscem.

Tymczasem wszyscy Łodzianie i Ło-
dzianki, nie tylko ci mieszkający na ob-
szarach przeznaczonych do rewitalizacji, 

mogą wziąć udział w konsultacjach spo-
łecznych dotyczących zieleni w Łodzi na 
stronie www.licznazielen.pl. Warto już 
dziś głośno domagać się zachowania, 

pielęgnacji i tworzenia nowych terenów 
zieleni. Jeśli tego zaniechamy, zmiany 
zachodzące w mieście będą coraz gorsze 
dla naszego zdrowia i życia! 

Teatry wychodzą na ulicę
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30 1 2 3 4 5 
15:00-18:00 
Restart Starego 
Rynku 

wydarzenie towa-
rzyszące Festiwalowi 
Galeria Urban Forms
Stary Rynek w Łodzi

6 
21:30 Letni 
Kinematograf 
Rozrywkowy 

Imagine, reż. Andrzej 
Jakimowski
Stary Rynek w Łodzi;  
w przypadku deszczu Kinematograf,  
pl. Zwycięstwa 1

7 8 9 10 
21:00 LDZ 
ALTERNATYWA 

koncert
Fabryka Sztuki w Łodzi,  
ul. Tymienieckiego 3

11 
21:30 Letni 
Kinematograf 
Rozrywkowy 

Imagine, reż. Andrzej 
Jakimowski
Stary Rynek w Łodzi;  
w przypadku deszczu Kinematograf,  
pl. Zwycięstwa 1

12 
15:00-18:00 
Restart Starego 
Rynku 

wydarzenie towa-
rzyszące Festiwalowi 
Galeria Urban Forms
Stary Rynek w Łodzi

13 

14 15 16 17 
21:00 LDZ 
ALTERNATYWA 

koncert
Fabryka Sztuki w Łodzi,  
ul. Tymienieckiego 3

18 
21:30 Letni 
Kinematograf 
Rozrywkowy 

Bilet na księżyc, reż. 
Jacek Bromski
Stary Rynek w Łodzi;  
w przypadku deszczu Kinematograf,  
pl. Zwycięstwa 1

19 
15:00-18:00 
Restart Starego 
Rynku 

wydarzenie towa-
rzyszące Festiwalowi 
Galeria Urban Forms
Stary Rynek w Łodzi

20 
Koncert 
Degustacje 
w Poznańskim 
Muzeum Miasta Łodzi,  
ul. Ogrodowa 15

21 22 23 24 
21:00 LDZ 
ALTERNATYWA 

koncert
Fabryka Sztuki w Łodzi,  
ul. Tymienieckiego 3

25 
21:30 Letni 
Kinematograf 
Rozrywkowy 
Stary Rynek w Łodzi;  
w przypadku deszczu Kinematograf,  
pl. Zwycięstwa 1

26 
11:00 Latem 
zapraszamy do 
cienia

pokazy teatru cieni, 
Teatr Pinokio
łódzkie parki

27 
11:00 Latem 
zapraszamy do 
cienia

pokazy teatru cieni, 
Teatr Pinokio
łódzkie parki

Pchli targ
Księży Młyn

28 29 
20:00 FERMENT 
w DOMU 

Pustki, koncert i jam
Klub „Dom” ul. Piotrkowska 
138/140 (OFF PIOTRKOWSKA)

30 31 1 2 3 

Kalendarz imprez 
lipiec 2014

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
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28 29 30 31 1 
Noc Jednego 
Muzeum 
Centralne Muzeum Włókiennictwa 
w Łodzi ul. Piotrkowska 282

21:30 Letni 
Kinematograf 
Rozrywkowy 

2 
15:00-18:00 
Restart Starego 
Rynku 

wydarzenie towa-
rzyszące Festiwalowi 
Galeria Urban Forms
Stary Rynek w Łodzi

3 

4 5 6 7 
21:00 LDZ 
ALTERNATYWA 

koncert
Fabryka Sztuki w Łodzi,  
ul. Tymienieckiego 3

8 
21:30 Letni 
Kinematograf 
Rozrywkowy 
Stary Rynek w Łodzi;  
w przypadku deszczu Kinematograf,  
pl. Zwycięstwa 1

9 
15:00-18:00 
Restart Starego 
Rynku 

wydarzenie towa-
rzyszące Festiwalowi 
Galeria Urban Forms
Stary Rynek w Łodzi

10 

11 12 13 14 
1

15 
21:30 Letni 
Kinematograf 
Rozrywkowy 
Stary Rynek w Łodzi;  
w przypadku deszczu Kinematograf,  
pl. Zwycięstwa 1

16 
16:00 Wjeżdżamy 
w bramy 

spektakl plenerowy, 
Teatr Pinokio
łódzkie podwórka

17 
16:00 Wjeżdżamy 
w bramy 

spektakl plenerowy, 
Teatr Pinokio
łódzkie podwórka

18 19 20 21 
21:00 LDZ 
ALTERNATYWA 

koncert
Fabryka Sztuki w Łodzi,  
ul. Tymienieckiego 3

22 
21:30 Letni 
Kinematograf 
Rozrywkowy 
Stary Rynek w Łodzi;  
w przypadku deszczu Kinematograf,  
pl. Zwycięstwa 1

23 
70. rocznica 
likwidacji 
Litzmanstadt 
Getto 

Król żydowski, czyta-
nie performatywne
Teatr Nowy, im. Kazimierza Dejmka 
w Łodzi, ul. Zachodnia 93

24 

25 26 27 28 29 
21:30 Letni 
Kinematograf 
Rozrywkowy 
Stary Rynek w Łodzi;  
w przypadku deszczu Kinematograf,  
pl. Zwycięstwa 11

30 
70. rocznica 
likwidacji 
Litzmanstadt 
Getto 

Sacharyna. Pięć – za 
grosz, spektakl
Teatr Nowy, im. Kazimierza Dejmka 
w Łodzi, ul. Zachodnia 93

31 
16:00 
Bramogranie

koncert plenerowy
łódzkie podwórka

Pchli targ
Księży Młyn

Kalendarz imprez 
sierpień 2014

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
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Brum, wrrr i tratata!
Iza Desperak

P rzez lata całe byłam przekonana, że mieszkam 
w zielonej enklawie. Blisko do centrum, au-
tobus pod blokiem, fontanna za oknem, rano 

ptaszki śpiewają, czasem przyleci 
zabłąkana kaczka, bo w fontannie 
po deszczu kałuża wody stoi i udaje 
sadzawkę. Złudzenie to prysło, gdy 
trafiłam do sanatorium w Ciecho-
cinku, a potem z niego wróciłam. 
Pierwszej nocy zbudził mnie hałas. 
Najpierw był to chyba jeszcze hałas 
wieczorny – usłyszałam nagle ostat-
ni autobus podjeżdżający na przy-

stanek, dźwięk pociągu, i chyba wyścigi motocyklistów 
na Alei Włókniarzy, a może kierowców kręcących bącz-
ki na pobliskim motodromie? Cokolwiek go spowodo-
wało – był to ryk silnika. Następnie sobie pospałam i nie 
przeszkodziła mi żadna głośna impreza, bo mury u nas 
grube, a ile można imprezować na ławce pod blokiemw 
chłodną noc? Obudziła mnie kolejna, poranna seria ha-
łasów. I tak wyglądały kolejne noce, dopóki się na miej-
ski hałas z powrotem nie uodporniłam. W międzycza-
sie dał mi on mocno do wiwatu. Zastanawiam się, jak 
radzą sobie ludzie, mający nieco płytszy sen ode mnie?

Rano słychać chyba najpierw pierwszy autobus. Po-
tem czujnik parkowania czegoś ciężkiego, co próbuje 
się zmieścić pod sklepem lub pod szkołą. Czasem wy-
cie autoalarmu. Potem jednostajny szum samochodów 
z lewa i prawa, i wtedy już nie słychać ptaków. A potem 
słychać kosiarkę, której z jednej strony wtóruje maszy-
na używana do remontu sąsiedniej szkoły, z drugiej – 
takie coś do cięcia płyt chodnikowych i krawężników, 
nie tylko głośne, ale przenoszące wibrację prosto do 
mojej głowy. Oraz wszystkich, którzy nieopatrznie wy-
szli z domu, by udać się na przystanek, do pracy, szko-
ły czy na zakupy. Bo ci, co wyszli na spacer, pierzcha-

ją z naszego pięknego skwerku. Oaza zieleni – przed 
południem i po, sceneria emeryckich spacerów oraz 
promenada rodziców z dziećmi w wózkach – wyludnia 
się, bo starszych głowa boli od hałasu, nawet gdy mają 
stępiony słuch, a dzieci w wózkach budzą się i swym 
wrzaskiem dołączają do chóru hałasujących urządzeń. 
Osoby spożywające alkohol w plenerze przenoszą się 
w cichsze rejony lub czekają do wieczora, gdy kosiarki 
odjeżdżają.

Nie jestem przeciwna remontom, zwłaszcza szkół 
i chodników, ani używanym do nich urządzeniom, 
każdy remont musi się kiedyś skończyć. Jednak zabiegi 
dotyczące miejskiej zieleni mają charakter ciągły i upo-
rczywy. Koszenie trwa już trzeci dzień, trawnik jest już 
rozryty dokumentnie, ale hałas trwa. Miejskie kosze-
nie nie jest skorelowane z koszeniem części trawnika 
zarządzanego przez wspólnotę, więc gdy to pierwsze 
się skończy, nastąpi pewnie to drugie. Oprócz koszenia 
mamy jeszcze zdmuchiwanie skoszonej trawy na kupę 
latem, i codzienne zdmuchiwanie liści z chodnika je-
sienią, oraz co jakiś czas obcinanie gałęzi drzew i mie-
lenie ich w takim megagłośnym młynku. Pod blokiem, 
a jakże. Zimowe posypywanie chodników piaskiem, 
czasem jeszcze odbywa się ręcznie, ale firma za to od-
powiedzialna właśnie wprowadza patent na robienie 
tego przez klapę rozklekotanego…

Żuka”, którego silnik oczywiście wyje. Ze skrzyni 
owego „Żuka” sterczą miotły, ale ich już się chyba nie 
używa.

Śpię mocno, mam wymienione okna i nie budzi 
mnie kosiarka warcząca pod oknem od 6 rano. Jednak 
zastanawiam się, zwłaszcza po tej posanatoryjnej re-
fleksji nad miejskim hałasem, czy musi ona warczeć 
cały dzień i czy akurat najgłośniejsza na rynku i nie-
sprawna kosiarka spalinowa jest tym, co Zarząd Zieleni 
Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi powinien wynajmować 

wraz z firmą świadczącą usługę koszenia trawnika. 
Trawnik ów służy bowiem swą estetyką mieszkańcom, 
dla których urząd ten i zarząd pracują, a kosić go trze-
ba, by ochronić przed pyleniem tych mieszkańców, 
którzy są alergikami. Jednak dostarczając podniet 
wzrokowych i eliminując alergeny, bombarduje się 
mieszkańców hałasem i znacząco pogarsza jakość ich 
życia. Nie chodzi o jednorazowe koszenie trawnika raz 
na jakiś czas, chodzi o uciążliwe hałasowanie, które od-
bywa się codziennie i bezrefleksyjnie.

Z kosiarkami cały dzień tańczą pod blokiem męż-
czyźni, w ochronnej masce na twarzy, ale bez słucha-
wek. Nie ma sensu mówić im, że nam za głośno, bo im 
dopiero przez cały dzień pracy nie jest cicho. Podejrze-
wam, że po paru latach takiej pracy nie dosłyszą, po-
dobnie jak postępujący za nimi mężczyźni z naprawdę 
wielkimi (i głośnymi) dmuchawami. Przychodzi mi na 
myśl, że to może współczesna męskość epatuje hała-
sem, a jej rycerzami są ci uzbrojeni w kosiarkę i dmu-
chawę. Jednak to tylko mężczyźni w służbie urzędu, 
teoretycznie reprezentującego mieszkańców, pasują do 
tej tezy. Sąsiad, który odremontował własną kamienicę 
i założył przed nią mikry trawniczek, przycina go ręcz-
nym sekatorem. Pan Szczepan z działek kosi swój prze-
piękny trawnik kosą i obiecuje pożyczyć, gdy będziemy 
mieć swoją działkę. Na razie pożyczyłam sekator.

A w apartamentowcu naprzeciwko wynajęli taką 
maszynę do mycia posadzki, jak w markecie. Posadzki 
mają parę metrów na krzyż, ale sklepienie garażu prze-
pięknie rezonuje hałasem. 

Wspierają nas


