
O  napisanie tego porad-
nika poprosiła nas jed-

na z  koleżanek. Przyjmij-
my, że ma na imię Karolina.  
Zdarzyło jej się coś fatalnego. 
W piątek wieczorem została za-
atakowana. Nie przez obcego 
w ciemnej ulicy, ale przez swoje-
go mężczyznę. Nie chce opowia-
dać o szczegółach, a my nie chce-
my wypytywać, czy to zdarzyło 
się pierwszy czy kolejny raz, i roz-
ważać, dlaczego do tego doszło.

Karolina zadzwoniła na numer 
112. Udała się na policję, by oficjal-
nie zgłosić zdarzenie, bo okazało 
się, że sama interwencja policji 
nie wystarczy, by założyć Nie-
bieską Kartę. Potem zastanowiła 
się, gdzie będzie dziś z dzieckiem 
spać. A to był dopiero początek. 
Na prośbę Karoliny przygotowa-
łyśmy przewodnik dla kobiet, któ-
re znajdą się w podobnej sytuacji.

Przemoc wobec kobiet uznana 
została jakiś czas temu za prze-
stępstwo ścigane z mocy prawa. 
Jednak polityczne spory wobec ra-
tyfikacji konwencji antyprzemo-

cowej pokazały, że nie jest to takie 
proste. W dodatku wiele zapisów 
konwencji jest martwych. Nie ma 
na przykład ogólnopolskiego te-
lefonu dla ofiar przemocy. Obec-
nie mówi się o wypowiedzeniu tej 
konwencji, a organizacje, które 
wykonywały zadania w tym zakre-
sie, pozbawiane są państwowych 
dotacji. Zbierając informacje, na-
trafiałyśmy wciąż na nieaktualne 
numery telefonów i adresy orga-
nizacji pomocowych. Mamy świa-
domość, że również wymienio-
ne przez nas wkrótce mogą być 
niedostępne. To właśnie zdarzy-
ło się Karolinie – będąc w pocze-
kalni komisariatu spisała wszyst-
kie numery z umieszczonych tam 
plakatów – i żaden nie odpowia-
dał. Wiele kobiet opowiadało nam 
podobne historie, więc postano-
wiłyśmy pomóc im przynajmniej 
w zdobyciu niezbędnej wiedzy. Po-
stanowiłyśmy przede wszystkim 
odsiać nieaktualne numery tele-
fonów i adresy z listy przydatnych 
informacji i kontaktów. Okaza-
ło się to niełatwym zadaniem. 

A przecież, w przeciwieństwie 
do naszej bohaterki, nie działa-
łyśmy w stresie, miałyśmy dużo 
czasu, przygotowałyśmy się długo 
do naszych poszukiwań, pytały-
śmy o pomoc znajome ekspertki, 
miałyśmy do dyspozycji telefon 
i łącze internetowe, i mogłyśmy 
korzystać z nich bez ograniczeń. 
Zarówno w pracy, jak i w naszych 
domach, czujemy się bezpiecznie 
i nikt nie ogranicza naszych dzia-
łań – czego nie mogą powiedzieć 
o sobie kobiety doświadczające 
przemocy w rodzinie.

Nasz research dowodzi, że jest 
bardzo mało miejsc, instytucji 
i organizacji, do których może 
się zwrócić kobieta doznająca 
przemocy. Numery telefonów 
podawane w różnych poradni-
kach – jak w przypadku Niebie-
skiej Linii – zmieniono, zlikwi-
dowano lub po prostu nikt nie 
podnosi słuchawki. Tam gdzie 
udało nam się dodzwonić, do-
stajemy nieaktualne informacje 
o rzekomo działających formach 
pomocy. Pod adresem mailowym 

nikt nie odpowiada albo dostaje-
my autoodpowiedź. Wydaje się, 
że jeśli chodzi o pomoc ofiarom 
przemocy domowej, wciąż dzia-
ła Centrum Praw Kobiet. Istnieje 
też rządowy program darmowych 
porad prawnych dla osób spełnia-
jących liczne kryteria:
 ◊ osoby posiadające ważną Kar-

tę Dużej Rodziny;
 ◊ osoby fizyczne, którym w okre-

sie roku poprzedzającego zosta-
ło przyznane świadczenie z po-
mocy społecznej na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej;

 ◊ kombatanci;
 ◊ weterani;
 ◊ osoby, które nie ukończyły 26 

lat;
 ◊ osoby, które ukończyły 65 lat;
 ◊ osoby zagrożone lub poszko-

dowane katastrofą naturalną, 
klęską żywiołową lub awarią 
techniczną;

 ◊ kobiety w ciąży.
(Źródło: http://www.uml.lodz.
pl/miasto/nieodplatna_pomoc_
prawna)
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Utracona cześć 
Karoliny, czyli 
„revenge porn”
O tym, że były partner roz-
powszechnia nagrania z jej 
udziałem, „Karolina” dowie-
działa się od znajomych, któ-
rzy z kolei dostali maile z lin-
kiem do odpowiedniego 
filmu. Była na nim bardzo do-
brze widoczna i rozpoznawal-
na twarz samej Karoliny, ale 
już nie jej byłego chłopaka – 
zadbał o to, by nie znalazła 
się w kamerze, lub pominął te 
fragmenty, na których można 
go rozpoznać.

strona 5

Abramka –  
ulica cudów
Starsi mieszkańcy Abramki 
pamiętają jeszcze fabrykę, 
niektórzy w niej pracowali. 
Młodsi wybierali się na czere-
śnie do opuszczonego pobli-
skiego ogrodu, w zrujnowa-
nych budynkach mieli swoje 
kryjówki. Można tam było nie-
źle pobalangować – wytatu-
owany facet odpowiada na 
mój zdziwiony wzrok – no co, 
jak się siedziało w więzieniu, to 
się jest obdzierganym, obowiąz-
kowo.

strona 8

Królestwo 
złodzieja miodu
Pszczoły są bardzo społeczne 
i dbają o swoje. Jeśli jedna zo-
stanie przez pszczelarza przyci-
śnięta i wysunie żądło z kropel-
ką jadu, to wysyła informację 
do pozostałych towarzyszek: 
jestem zagrożona. Te natych-
miast pomagają atakując in-
truza, który przyszedł zabić 
ich siostrę. A ten jad, proszę mi 
uwierzyć – zarzeka się – okrop-
nie śmierdzi. Mój nos, już nie 
10 czy 50 razy został użądlony, 
więc wiem, o czym mówię.
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Fatalne zdarzenia
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Krótki poradnik dla kobiet doświadczających przemocy ze strony najbliższych
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Dużo gniewu nazbierało mi się 
ostatnio. Takiej zdrowej, gorą-

cej wściekłości. Wynika ona z rewe-
lacji, które przyniosły Iza Desperak 
i Anna Jurek, dotyczących praw ko-
biet i wspierania osób doświadczają-
cych przemocy domowej. Ale nie tylko. 
Płaczę po każdym wyciętym w Łodzi 
drzewie, mam ochotę zapalać świeczki 
na świeżych pniach. Wścieka mnie to, 
bo smog nas zabija, ale przede wszyst-
kim dlatego, że widzę, jakim durnym 

gatunkiem jest człowiek. Jest zgoda 
na niszczenie – to wypadamy z sie-
kierami, piłami i tniemy. Dotyczy to 
wszystkiego, co słabsze. Po prostu sie-
jemy spustoszenie. Wściekają mnie 
bezmyślne zmiany w szkołach, któ-
re odbywają się kosztem dzieci i na-
uczycieli. Nie podoba mi się, kiedy 
rząd rękami samorządów wprowa-
dza nieprzygotowaną reformę, przy 
okazji zniechęcając ludzi do władz lo-
kalnych. Nie lubię tej całej manipula-

cji, tego szczucia na siebie ludzi. Nie 
lubię nieszanowania praw słabszych. 
Złości mnie brak empatii, lekceważe-
nie potrzeb biedniejszych, słabszych, 
tych, którzy mają trudniej. Nie akcep-
tuję łamania praw kobiet i traktowa-
nia ich (nas) jak infantylne istoty, któ-
re nie potrafią podejmować decyzji. 
I z tą niezgodą wybieram się w tym 
roku na Manifę, żeby zaprotestować 
przeciwko przemocy władzy. Ta prze-
moc widoczna jest w wielu aspektach. 

Zatem, na Manifie trzeba być. 
Pokazać tę niezgodę na wcho-
dzenie nie tylko do naszych 
łóżek, ale też kuchni (bo Ci 
wegetarianie), garaży (Ci ro-
werzyści), parków i ogródków 
(Te drzewa). Nie zgadzajmy 
się na pokazywanie agresji 
i siły przez polityków. Nie 
zgadzajmy się na rozkazy za-
miast dialogu. Wspierajmy 
się, bądźmy dla siebie pod-
porą, bez względu na to, kto 
na kogo głosował. Znajdźmy 
wspólne cele. Lokalnie łatwiej 
można to zrobić. Zachęcam 
do dialogu. Zajrzyjcie, Czy-
telnicy, do naszego kalenda-
rza – tam promujemy wiele 
spotkań okołomanifowych, 
rozmów, debat. Spotkajmy się, 
szukajmy porozumienia. Pa-
trzmy wnikliwiej.

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

ALEKSANDRA 
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PRZECIW PRZEMOCY WŁADZY 
MOJE CIAŁO - MÓJ WYBÓR!

04.03.2017 godzina 12:00 Pasaż Schillera
PRZYJDŹ, JEŚLI POPIERASZ: 
> solidarność wszystkich walk 
> liberalizację prawa antyaborcyjnego 
> pełnię praw reprodukcyjnych 
> anty-nacjonalizm 
> oddzielenie Kościoła od państwa 
> sprawiedliwość społeczną 
> anty-kapitalizm 
> apartyjność, oddolność i niehierarchiczność 
Manif oraz ich samofinansowanie zgodnie z 
zasadą non-profit

AFTERPARTY: 04.03.2017
godzina 19:00 

Koniec Końców  
ul. Rewolucji 1905 roku 48 
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Dom, nie schronisko
Z Iwoną Karaś, kierowniczką Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia  
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi, rozmawia Michał Sobczyk.

Michał Sobczyk: Jakie kryteria 
trzeba spełnić, by móc znaleźć 
schronienie w Waszym Ośrod-
ku?
Iwona Karaś: Każdy, kto do-
świadcza przemocy, może do nas 
przyjść. Nie wymagamy żadnych 
zaświadczeń czy skierowań od 
innych instytucji. Przeprowadza-
my jedynie wywiad, który poma-
ga zweryfikować sytuację danej 
osoby. Jeżeli okaże się, że nie jest 
bezpośrednio zagrożona przemo-
cą fizyczną ani psychiczną, lecz 
np. straciła z różnych innych po-
wodów dach nad głową razem 
z dzieckiem, nie zostawiamy jej 
samej. Pomagamy znaleźć jakieś 
rozwiązanie, np. miejsce w schro-
nisku dla bezdomnych. Gdy ktoś 
trafia do nas w nocy, wówczas nie 
zadajemy żadnych pytań, rozmo-
wa odbywa się rano.

Mamy obowiązek przyjąć każ-
dego, uciekającego przed przemo-
cą, jednak zdarza się, że wszyst-
kie miejsca w Ośrodku są zajęte. 
Szukamy wówczas miejsca w in-
nej placówce czy kogoś z rodzi-
ny, kto mógłby udzielić pomocy 
krótkoterminowej, i wpisujemy 
taką osobę na listę oczekujących. 
Musimy pamiętać, że zarówno za-
mieszkanie w Ośrodku, jak i jego 
opuszczenie jest dobrowolne. Nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć, jak 
długo będą tu przebywać poszcze-
gólne osoby – czy wykorzystają 
maksymalny czas pobytu, tj. trzy 
miesiące, czy w ciągu trzech dni 
znajdą jakiś inny dach nad głową.

Do ośrodka zgłaszają się przede 
wszystkim kobiety z dziećmi.
IK: Panowie też bywają ofiarami 
przemocy, choć trudniej im się 
do tego przyznać. Przez ostatnich 
dwadzieścia kilka lat udzieliliśmy 
pomocy 20–30 mężczyznom, rów-
nież z dziećmi. W zeszłym roku 
mieszkało u nas dwóch panów 
w wieku maturalnym, którzy do-
świadczali przemocy ze strony 
swojej matki.

Doświadczają jej również lu-
dzie w starszym wieku, najczę-
ściej panie będące ofiarami pi-
jących synów, czasem mężów. 
Jednak jeśli nie są w stanie same 
wchodzić po schodach, wówczas 
niestety nie możemy ich przyjąć, 
gdyż Ośrodek nie jest przystoso-
wany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.

Niepełnoletnie ofiary przemo-
cy przyjmujemy jedynie wraz 

z opiekunami, gdyż nie mamy 
statusu placówki opiekuńczo-

-wychowawczej.

Wasi podopieczni otrzymują 
znacznie więcej niż dach nad 
głową.
IK: Robimy wszystko, żeby to miej-
sce bardziej przypominało dom 
niż schronisko. Trafiają do nas 
osoby w ogromnym stresie: ucie-
kły z domu, są bezdomne, zwykle 
nie mają pieniędzy ani pomysłu 
na życie. Przez te trzy miesiące 

mają możliwość pracy z zespo-
łem, w którego skład wchodzą psy-
cholodzy, pedagodzy, terapeuci 
rodzinni, pracownicy socjalni, 
pielęgniarka i prawnik. Naszym 
najważniejszym celem jest, żeby 
osoba opuszczająca Ośrodek ra-
dziła sobie z różnymi trudnymi sy-
tuacjami, a przede wszystkim wy-
szła z roli ofiary i nigdy potem już 
się nią nie stała. Najpierw jednak 
musi odpocząć, poradzić sobie ze 
stresem i zaufać nam. Dajemy 
czas na wytchnienie i przemy-
ślenia, a dopiero potem pytamy, 
jakie ma plany na dalsze życie. To 
jest praca oparta na ciągłym zada-
waniu pytań i wspólnym szuka-
niu rozwiązań. Pobyt u nas wią-
że się z maksymalną aktywizacją 
w wielu obszarach. Mobilizuje-
my do tego, żeby znaleźć pracę 
i mieszkanie, napisać niezbędne 
pisma urzędowe czy pozwy, zała-
twić najważniejsze sprawy i za-
cząć normalnie żyć. Trzy miesiące 
to niewiele czasu, ale wystarcza-
jąco dużo, żeby zadbać o siebie 
i coś zmienić. Oczywiście, po za-
kończeniu pobytu w ośrodku ci 
ludzie nadal są wspierani. Bardzo 
często przychodzą do nas po po-
moc psychologiczną czy prawną.

Zdarza się, że ktoś opuszcza 
Ośrodek, bo myśli, że jego pro-

blem zniknął. Najczęściej dlate-
go, że partner obiecuje zmiany, 
np. pójście na odwyk, i nawet za-
czyna je realizować. Niestety czę-
sto miesiąc miodowy trwa bar-
dzo krótko, a dawne problemy 
wracają z impetem. Taka osoba 
wie, że gdyby znowu była narażo-
na na przemoc, zawsze może do 
nas wrócić. Nie przesadzę, jeśli po-
wiem, że 90% osób, które pierw-
szy raz uciekają z domu, w któ-
rym jest przemoc, trafia do nas 
ponownie.

Jak udaje się Wam utrzymać pla-
cówkę, która świadczy tak specja-
listyczną i kompleksową pomoc?
IK: Pieniądze na prowadzenie 
Ośrodka otrzymujemy z budże-
tu państwa, zgodnie z Krajowym 
Programem Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie. Zapisano 
w nim, że takie instytucje muszą 
funkcjonować w każdym woje-
wództwie (w Łódzkiem jesteśmy 
jedyni). Musimy sobie jednak ja-
sno powiedzieć, że rządowa do-
tacja wystarcza wyłącznie na 
opłacenie rachunków oraz pensji 
personelu, niestety niskich. Tym-
czasem prowadzenie domu jest 
związane z wieloma innymi na-
kładami, np. na meble, wyposaże-
nie i remonty. Osoby, które do nas 
trafiają, najczęściej nie mają żad-
nych pieniędzy. Pieniądze na ich 
nakarmienie, ubranie czy zakup 
środków czystości musimy sami 
jakoś zdobyć. Funkcjonowanie 
Ośrodka jest możliwe dzięki po-
mocy osób prywatnych oraz firm, 
które widzą wszystkie te potrze-
by i chcą nas wesprzeć.

Nasza kamienica z zewnątrz 
wygląda niezbyt zachęcająco, ale 
robimy wszystko, żeby w środku 
było schludnie i ładnie. Cieszy-
my się, kiedy klienci przychodzą 
i mówią: O, jak tu fajnie! Niestety 

chyba ciągle pokutuje przekona-
nie, że schroniska dla potrzebu-
jących mogą wyglądać fatalnie, 
dlatego przekazuje się im tylko 
tyle pieniędzy, żeby mogły ludzi 
nakarmić, a na wszystko inne już 
ich brakuje. A przecież warunki 
pobytu są bardzo ważne. Osoby, 
które przychodzą do nas z domów, 
w których panował niedostatek, 
mogą zobaczyć, że można żyć ina-
czej. Że może być lepiej i ładniej. 
Przekonujemy, by nie minimali-
zowały potrzeb, tylko określały je, 
a następnie dążyły do wyznaczo-
nych celów. Z kolei kiedy ucieka-
ją do nas przed przemocą kobiety 
z tzw. normalnych domów, czyli 
takich, w których od strony mate-
rialnej niczego im nie brakowało, 
brudne ściany i rozwalające się 
meble byłyby dla nich dodatko-
wą karą. Robimy wszystko, żeby 
bylejakość zniknęła i żeby każdy 
znalazł tu dobrą atmosferę.

Brak pieniędzy to zapewne nie 
jedyny kłopot z jakim się bory-
kacie?
IK: Niedostateczna jest ochro-
na prawna osób doświadczają-
cych przemocy w rodzinie. Jeśli 
zamieszka u nas kobieta z dzieć-
mi, która uciekła przed ich ojcem, 
nie mamy prawa ukryć przed nim 
miejsca ich pobytu. Jeżeli spraw-
ca przyjdzie do Ośrodka i zapy-
ta o swoje dzieci, to nie wolno 
nam zataić informacji na ich te-
mat. Osoba, która posiada peł-
nię praw rodzicielskich ma pra-
wo wiedzieć, gdzie są jej dzieci 
i może zaskarżyć do sądu instytu-
cje, które utrudniają jej kontakty 
z nimi. Przy czym to matka decy-
duje, czy pozwolimy ojcu odwie-
dzać tutaj dzieci pod jakimś nad-
zorem. Może nie zgodzić się, żeby 
wchodził na teren Ośrodka.

Ofiary przemocy z rodzin, któ-
rym policja czy pomoc społecz-
na nie założyła Niebieskiej Kar-
ty, w sytuacji zagrożenia powinny 
mieć możliwość natychmiastowe-
go uzyskania postanowienia sądu 
o ustalenie tymczasowego poby-
tu dziecka przy rodzicu, np. mat-
ce. Wówczas wolno byłoby nam 
powiedzieć ojcu, że nie ma pra-
wa zabrać od nas dziecka, ponie-
waż mamy stosowną decyzję sądu. 
Obecnie procedury często trwają 
bardzo długo, zwłaszcza jeśli jed-
nocześnie toczy się sprawa rozwo-
dowa, do której dołączane są wów-
czas sprawy związane z prawami 
rodzicielskimi czy alimentami. 
Jeśli klientka przebywa u nas trzy 
miesiące, a przez dwa miesiące 

sąd nie wydaje wspomnianego 
dokumentu, nie mamy do czego 
się odwołać. Zdarzało się, że dzie-
ci zostały wykradzione podczas 
zabawy w naszym ogródku jor-
danowskim, choć matka bardzo 
ich pilnowała: ojciec przywołał 
je do ogrodzenia i zabrał ze sobą. 
Ponieważ nie miał ograniczonych 
praw rodzicielskich, policja nie 
mogła nic zrobić.

Sytuacja osób, które po trzech 
miesiącach opuszczają Ośrodek, 
nadal jest bardzo trudna.
IK: Wszystko zaczyna się dla nich 
od początku. Jest tyle pytań: Co 
dalej?, Gdzie pójdę?, Gdzie będę 
mieszkać?, Czy sobie poradzę, sko-
ro nie mam pracy i pieniędzy? Jed-
nak wiemy, że to możliwe, widzi-
my, jak dziewczyny sobie radzą. 
Wiele klientek, które mieszkały 
u nas np. 10 lat temu, teraz znaj-
duje się w zupełnie innym poło-
żeniu. Dokonały niesamowitych 
zmian, pokonały bardzo trudną 
drogę. Zdarza się, że skończyły 
studia, choć gdy trafiły do nas, 
miały jedynie podstawowe wy-
kształcenie. Pracują, są niezależ-
ne finansowo, zadbane. Patrzymy 
na nie i widzimy, że nie ma rzeczy 
niemożliwych, jeżeli bardzo się 
chce i wykorzysta się do zmiany 
swojej sytuacji wszystkie zasoby 
wewnętrzne oraz te, które są wo-
kół. I właśnie to, a nie udzielanie 
krótkoterminowego schronienia, 
jest naszym głównym celem.

Ośrodek, prowadzony przez 
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia 
i Psychoterapii, mieści się przy 
ul. Franciszkańskiej 85. Kontakt 
telefoniczny pod numerem (42) 
640 65 91, mailowo pod adresem 
hostel@xl.wp.pl, a także za 
pośrednictwem www.facebook.
com/sowalodz. Strona placówki: 
pomocprzemoc.pl.

Działalność Stowarzyszenia  
można wesprzeć darowizną  
na numer konta  
79 1240 3073 1111 0000 3464 6753 
oraz przekazując 1% podatku 
(numer KRS organizacji:  
0000 21 55 32).

Michał Sobczyk – rodowity 
łodzianin, niedzielny redaktor, 
niereformowalny wolontariusz. 
Członek m.in. kolektywu Jedzenie 
Zamiast Bomb oraz klubu 
sportowego „Wodzionka”.

POKÓJ DO ZABAW Z DZIEĆMI. FOT. ANNA JUREK

MICHAŁ 
SOBCZYK

mailto:hostel@xl.wp.pl
https://www.facebook.com/sowalodz
https://www.facebook.com/sowalodz
http://pomocprzemoc.pl
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Uwaga, bezpłatna pomoc praw-
na nie jest z założenia adresowa-
na do kobiet doświadczających 
przemocy domowej. Choć obej-
muje sprawy rodzinne, nie zawsze 
prawnicy udzielający porad spe-
cjalizują się w tej dziedzinie. Z ze-
branych przez nas informacji wy-
nika, że można liczyć na pomoc 
świadczoną przez Fundację Subve-
nio, która nie ogranicza się tylko 
do osób uprawnionych do bezpłat-
nej pomocy prawnej (szczegóły 
w tabeli, w której znalazły się naj-

ważniejsze rezultaty naszych po-
szukiwań). Załączamy też porad-
nik przesłany nam przez łódzką 
policję. Niestety, numer telefonu, 
o którym tam mowa, służy jedynie 
do zgłaszania przypadków prze-
mocy i możemy uzyskać pod nim 
tylko informacje o procedurach. 
Wszyscy znawcy tematu polecali 
nam też Specjalistyczny Ośrodek 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie, przy Franciszkańskiej 
85, gdzie podobno można zjawić 
się o każdej porze dnia i nocy. Te-
lefon ośrodka (42) 640–65–91 jest 

niestety regularnie zajęty. Za to 
jest profil ośrodka na facebooku, 
gdzie dowiemy się, że oferuje on 
bezpieczne schronienie w sytuacji, 
gdy zagrożone jest zdrowie i życie. 
Ze strony MOPS zaczerpnęłyśmy 
informację, że w przypadku ma-
tek z małoletnimi dziećmi (do lat 3) 
i kobiet w ciąży dotkniętych prze-
mocą w rodzinie pomocy udziela 
Dom Samotnej Matki z siedzibą 
w Łodzi przy ul. Broniewskiego 
1a. Placówka ma charakter cało-
roczny i całodobowy – tel. kon-
taktowy (42) 688–18–49.

 dokończenie ze strony 1 

KAROLINA SPOTYKA  
SIĘ Z PRZEMOCĄ.
CO MOŻE ZROBIĆ?

NIC, BO NIE WIERZY W TO, CO SIĘ STAŁO.  
CHCE WIERZYĆ, ŻE TO SIĘ WIĘCEJ NIE POWTÓRZY. 
SPRAWCA PRZEMOCY ZAPEWNIA, ŻE TO PIERWSZY 
I OSTATNI RAZ. NIE WIE, CO W NIEGO WSTĄPIŁO. 
KUPUJE KWIATY I OBIECUJE POPRAWĘ.

PRÓBOWAĆ ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM 
WSPÓLNIE Z PARTNEREM. SIADAJĄ, 
ROZMAWIAJĄ, ONA WYZNACZA  
GRANICE, ON OBIECUJE, ŻE BĘDZIE  
JE RESPEKTOWAŁ.

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA I PSYCHOLOGICZNA:

1. CENTRUM PRAW KOBIET ODDZIAŁ W ŁODZI 
UL. PIOTRKOWSKA 115, TEL. (42) 633-34-11,  
EMAIL: CPK@CPK.LODZ.PL 
CZYNNE OD PON. DO PT. W GODZ. 10-17.  
NA SPOTKANIE MOŻNA UMÓWIĆ SIĘ PRZEZ TELE-
FON. CZAS OCZEKIWANIA OKOŁO 2 TYGODNIE.

2. FUNDACJA SUBVENIO 
UL. REWOLUCJI 1905 R. NR 52,  
(BUDYNEK G – AHE, POKÓJ H002) 
UMAWIANIE WIZYT: PON.-PT. W GODZ.: 8.00-
18.00. SOB.: 8-15. TELEFON: 514-025-546,  
E-MAIL: KONTAKT@SUBVENIO.ORG.PL 
FUNDACJA UDZIELA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ, 
PRAWNEJ I SOCJALNEJ W ŁODZI ORAZ 3 MIASTACH 
WOJ. ŁÓDZKIEGO (ZGIERZ, BRZEZINY, PABIANICE).

3. SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA  
DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 
UL. FRANCISZKAŃSKA 85, TEL. (42) 640-65-91.  
OŚRODEK DZIAŁA 7 DNI W TYGODNIU W GODZ. 8-19.  
PRAWNIK PRZYJMUJE W PIĄTKI W GODZ. 17-20. 
ZAPISY NA WIZYTY PRZYJMOWANE SĄ  
TELEFONICZNIE.

BEZPŁATNA PO-
MOC PRAWNA

WSZYSTKIE PLA-
CÓWKI ŚWIAD-
CZĄCE NIEOD-
PŁATNĄ POMOC 
PRAWNĄ W RA-
MACH PROGRA-
MU RZĄDOWE-
GO WYMIENIONE 
SĄ NA STRONIE: 
HTTP://WWW.
UML.LODZ.PL/
MIASTO/NIE-
ODPLATNA_PO-
MOC_PRAWNA

BEZPŁATNA POMOC  
PSYCHOLOGICZNA

OŚRODEK INTERWENCJI KRY-
ZYSOWEJ MIEJSKIEGO CEN-
TRUM TERAPII I PROFILAK-
TYKI ZDROWOTNEJ 
UL. NICIARNIANA 41 
TELEFON: (42) 630-11-02,  
800-112-800 (BEZPŁATNY) 
OBA TELEFONY CZYNNE CAŁĄ 
DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU. 
E-MAIL: MCZP@MCZP-LODZ.PL 
NA WIZYTĘ Z PSYCHOLOGIEM  
MOŻNA UMÓWIĆ SIĘ POD 
NUMEREM TELEFONU  
42 676-16-61

UWAGA, ZGŁOSZENIA MOŻE DOKONAĆ RÓW-
NIEŻ ŚWIADEK PRZEMOCY: OSOBA BLISKA, 
SĄSIAD, PRZYJACIÓŁKA. PRZEDSTAWICIELE 
INSTYTUCJI MAJĄ WRĘCZ TAKI OBOWIĄZEK.

SZUKAĆ WSPARCIA 
WŚRÓD BLISKICH: 
RODZINY, PRZYJACIÓ-
ŁEK, A TAKŻE OSÓB, 
KTÓRE MAJĄ PODOB-
NE DOŚWIADCZENIA, 
WIEDZĘ, MOGĄ COŚ 
DORADZIĆ.

BARDZO SIĘ PRZYDA, ZWŁASZCZA 
BEZPOŚREDNIO PO ZDARZENIU.

WSPARCIE BLISKIEJ OSOBY, KTÓ-
RA ZROBI NAM HERBATĘ I NAS 
WYSŁUCHA, I PRZEDE WSZYST-
KIM KOGOŚ, U KOGO MOŻEMY SIĘ 
SCHRONIĆ, GDY BOIMY SIĘ WRA-
CAĆ DO DOMU, POTRZEBUJEMY 
ZEBRAĆ MYŚLI, POCZEKAĆ NA 
ROZWÓJ WYDARZEŃ.

*TRUDNO OCZEKIWAĆ, ŻE WPRO-
WADZIMY SIĘ DO BLISKIEJ OSOBY 
NA STAŁE Z BAGAŻEM NASZYCH 
PROBLEMÓW.

CO DALEJ Z MIESZKANIEM?

NIE MA PROBLEMU,  
SPRAWCA NIE MIESZKA W NIM/
WYPROWADZIŁ SIĘ

TY SIĘ WYPROWADZASZ – DOKĄD?

ON MA SIĘ WYPROWADZIĆ –  
DOKĄD?

(W TEJ SPRAWIE WARTO SKON-
TAKTOWAĆ SIĘ Z DZIELNICOWYM)

*UWAGA: LICZY SIĘ ADRES. JEŚLI 
KAROLINA I SPRAWCA MIESZKA-
JĄ RAZEM, NIE MA PRZESZKÓD 
W ZAŁOŻENIU NIEBIESKIEJ KARTY. 
JEŚLI SĄ W FORMALNYM ZWIĄZ-
KU, ALE NIE MIESZKAJĄ RAZEM, 
TO NADAL MOŻLIWE JEST ZAŁOŻE-
NIE NIEBIESKIEJ KARTY. JEŚLI NIE 
MAJĄ ŚLUBU I MIESZKAJĄ OSOB-
NO, MOŻE TO BYĆ TRUDNE LUB 
NAWET NIEMOŻLIWE.

- ZGŁOSIĆ POLICJI PRZEMOC  
WOBEC SIEBIE/DZIECKA I ZŁOŻYĆ 
WNIOSEK O ZAŁOŻENIE NIEBIE-
SKIEJ KARTY.

- MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM 
PROKURATORSKIM O ZAKAZ ZBLI-
ŻANIA SIĘ SPRAWCY.

- WAŻNE SĄ WSZYSTKIE MOŻLIWE 
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, 
CO SIĘ STAŁO.

W PRZYPADKU PRZEMOCY:

1. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 
O OBRAŻENIACH, KTÓRE TEORE-
TYCZNIE MOŻE WYSTAWIĆ KAŻDY 
LEKARZ (TAKŻE PIERWSZEGO KON-
TAKTU).

2. ZAŚWIADCZENIE Z OBDUKCJI, 
KTÓRĄ MOŻE PRZEPROWADZIĆ 
TYLKO LEKARZ OBDUCENT.

W PRZYPADKU PÓŹNIEJSZEGO PO-
STĘPOWANIA SĄDOWEGO PODOB-
NO WAŻNIEJSZA JEST OBDUKCJA.

OBDUKCJE PRZEPROWADZA KILKA PORADNI, PRZEZ KILKA 
GODZIN W WYBRANE DNI TYGODNIA. BADANIE KOSZTUJE 
150 ZŁOTYCH, KAŻDY EGZEMPLARZ ZAŚWIADCZENIA KO-
LEJNE 30 ZŁ.

JEŚLI MA ZAŁOŻONĄ NIEBIESKĄ KARTĘ, DOSTANIE OD PO-
LICJI SKIEROWANIE NA OBDUKCJĘ, ZA KTÓRĄ NIE ZAPŁACI.

ALE UWAGA! ZAŚWIADCZENIE DO JEDNEJ PLACÓWKI, NP. 
ROBIĄCEJ OBDUKCJE WE WTOREK, NIE LICZY SIĘ W INNEJ 
PLACÓWCE, KTÓRA DZIAŁA W PONIEDZIAŁEK W GODZ. 16 
DO 18. POLICJANT WYSTAWIAJĄCY WNIOSEK NIE ZAWSZE 
WIE, KTÓRA KIEDY PRACUJE – WTEDY TRZEBA WRÓCIĆ 
I POPROSIĆ O ZMIANĘ SKIEROWANIA, CO WYMAGA KOLEJ-
NEJ WIZYTY W KOMENDZIE.

CO DALEJ: O ZAŁOŻENIU NIEBIESKIEJ KARTY POWIADA-
MIANE SĄ ZAINTERESOWANE INSTYTUCJE, NAWET JEŚLI 
KOBIETA NIE MIAŁA Z NIMI NIC WSPÓLNEGO: MOPS, SĄD 
RODZINNY, PRZEDSZKOLE DZIECKA.

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI POWINIEN KONTAKTOWAĆ SIĘ 
Z KOBIETĄ DZIELNICOWY.

SZUKAĆ POMOCY 
PRAWNEJ I PSY-
CHOLOGICZNEJ

W PRAKTYCE 
LEKARZE, NA-
UCZYCIELE CZY 
PRACOWNICY 
MOPS-U RZADKO 
WYSTĘPUJĄ O ZA-
ŁOŻENIE NIEBIE-
SKIEJ KARTY.

SĄSIADKI CZY 
PRZYJACIÓŁKI TEŻ 
RZADKO ZGŁA-
SZAJĄ GDZIE-
KOLWIEK SWO-
JE PODEJRZENIA 
O PRZEMOC 
W RODZINIE. 
BOJĄ SIĘ REAKCJI 
SPRAWCY, GDY 
SIĘ O TYM DO-
WIE, I NIESTETY, 
CZĘSTO SIĘ DO-
WIADUJE.

NIC, BO WIE, ŻE W JEJ SYTU-
ACJI NIE MOŻNA NIC ZROBIĆ.
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Utracona cześć Karoliny,  
czyli „revenge porn”
O tym, że były partner rozpowszechnia nagrania z jej udziałem, „Karolina” dowiedziała się od znajomych, którzy z kolei dostali 
maile z linkiem do odpowiedniego filmu. Była na nim bardzo dobrze widoczna i rozpoznawalna twarz samej Karoliny, ale już 
nie jej byłego chłopaka – zadbał o to, by nie znalazła się w kamerze lub pominął te fragmenty, na których można go rozpoznać.

W lutym 2008 roku łódzkie 
media odnotowały szokują-

cą historię studentki, której tożsa-
mość ukryto pod imieniem Karoli-
na. Tytuł jednej z relacji, Utracona 
cześć Karoliny, (http://lodz.wybor-
cza.pl/lodz/1,35153,4930775.html) 
odwoływał się do książki Hein-
richa Boella Utracona cześć Kata-
rzyny Blum. Bohaterka artykułu 
stała się pierwszą szerzej znaną 
polską ofiarą przestępstwa, któ-
re dziś nazywamy revenge porn. 
Jest to udostępnienie (najczę-
ściej przez mężczyznę) erotycz-
nych filmów lub zdjęć osoby, któ-
ra nie wyraziła na to zgody. Taka 
forma zemsty na kobiecie bywa 
jedną z reakcji mężczyzny po 
rozpadzie związku, a erotyczne 
nagrania bardzo łatwo jest dziś 
zrealizować – za zgodą i wiedzą 
partnera/partnerki lub bez. Wy-
starczy umieścić gdzieś urządze-
nie nagrywające, choćby kame-
rę internetową, lub zachęcić do 
nagrania – wzorem celebrytów – 
seks taśmy, a następnie wysłać 
materiał do internetu, nie zapo-
minając o otagowaniu go dany-
mi osobowymi, by wszyscy mogli 
ofiarę zidentyfikować. Ten temat, 
że nasze intymne nagrania mogą 
oglądać nie tylko miliony anoni-
mowych użytkowników interne-
tu, ale także nasi koledzy z pracy, 
pojawia się w najnowszej powie-
ści Grażyny Plebanek Pani furia.

O tym, że były partner rozpo-
wszechnia nagrania z jej udzia-
łem, Karolina dowiedziała się od 
znajomych, którzy z kolei dostali 
maile z linkiem do odpowiednie-
go filmu. Była na nim bardzo do-
brze widoczna i rozpoznawalna 
twarz samej Karoliny, ale już nie 
jej byłego chłopaka – zadbał o to, 
by nie znalazła się w kamerze lub 
pominął te fragmenty, na których 
można go rozpoznać. W rezulta-
cie rozsyłał filmiki bardzo przy-
pominające prawdziwe porno – 
gdzie twarze mężczyzn są mało 
istotne, obsadzając Karolinę w roli 
ich aktorki, albo wręcz dziwki. 
I o to właśnie chodzi w tej formie 
seksualnej przemocy: choć seks 
odbywał się za obopólną zgodą, 
publikowane nagranie wychodzi 

poza obszar objęty wzajemnym 
porozumieniem. Również ofiary 
przemocy seksualnej, które nie 
wyraziły zgody na seks, w tym 
ofiary gwałtów, narażone są na 
publikację swego wizerunku 
w nagraniu upozorowanym na 
porno (lub nim szantażowane).

Karolina była pierwszą ofiarą 
revenge porn, której historia tra-
fiła do mediów. Zwróciła się o po-
moc do prawnika. Mecenas Piotr 
Paduszyński, nie tylko zajął się tą 
sprawą, ale zainicjował też zmia-
nę prawa, które wtedy nie odno-
siło się do tego rodzaju przemo-
cy. – Wprawdzie i wtedy – uważa 
Piotr Paduszyński – można było 
bronić dobrego imienia pokrzyw-
dzonej, jednak „pornozemsta” nie 
była bezpośrednio ujęta w kodek-
sie ani ścigana przez prawo. Można 
było wtedy – z oskarżenia prywatne-
go – pozwać sprawcę o pomówienie, 
bo pomówienie nie dotyczy wyłącz-
nie fałszywych oskarżeń, ale dotyczy 
sytuacji, które upokarzają pokrzyw-
dzonego albo stawiają go w złym 
świetle – mówi dziś Paduszyński. 
To się na szczęście zmieniło. Piotr 

Paduszyński wraz z Arturem Du-
ninem z PO przygotowali projekt 
inicjatywy ustawodawczej, któ-
ra bardzo szybko (z niewielkimi 
zmianami) została przyjęta przez 
sejm i obecnie ujęta jest w Kodek-
sie Karnym w następujący sposób:

Co ważne, dziś jest to przestęp-
stwo ścigane z urzędu na wnio-
sek pokrzywdzonej. Można zgło-
sić się na policję już wtedy, gdy 
ktoś nam grozi, że udostępni na-
sze zdjęcia lub nagrania. I policja 
ma obowiązek na takie zawiado-
mienie zareagować.

Od 2012 r. statystyki sądowe 
ujmują liczbę skazanych z tego 
artykułu. Jak widać, rośnie ona 
z roku na rok:

rok liczba prawomocnie skazanych

2010 2

2011 24

2012 28

2013 32

2014 47

Źródło: Prawomocne-skazania-w-la-
tach-1946-2014.pdf, Informator staty-
styczny, Ministerstwo Sprawiedliwości, 
Warszawa 2015.

Ten rodzaj przemocy jest bar-
dzo bolesny dla kobiety i każda 
z nas chciałaby go uniknąć. W do-
datku wydaje się być coraz po-
wszechniejszy, choćby ze względu 
na postęp techniczny – możliwość 
nagrania np. telefonem. Młodzież 
przyzwyczajona jest do rejestro-
wania i wrzucania do internetu 
wszystkiego. Wysyłanie intym-
nych zdjęć staje się jednym z ele-
mentów randkowania, co prze-
raża pokolenie rodziców. – Jak 
uchronić przed tym dziewczęta? Co 
możemy zrobić jako rodzice? – py-
tam mecenasa Piotra Paduszyń-
skiego, który jest też ojcem.

– Oczywiście, ważny jest rozsą-
dek w relacjach, w dobieraniu osób, 
z którymi się spotykamy – odpo-
wiada.

– Przypadek „Karoliny” uczy, 
że powinnyśmy się w sytuacji in-
tymnej rozejrzeć, czy nie ma widocz-
nych urządzeń, jak kamera interne-
towa czy wręcz otwarty laptop – ale 
otwarty laptop jest na porządku 
dziennym w każdym mieszkaniu. 
Jeśli osoba, która chce wykorzystać 
potem nasze nagrania, posługuje 
się ukrytą kamerą – zasadniczo nie 
możemy temu zapobiec. Jeśli już 
do tego dojdzie, mecenas Padu-
szyński radzi, zwłaszcza rodzi-

com, by nie robić wielkiej afery, 
bo może to prowadzić, zwłaszcza 
w przypadku nastoletniej wraż-
liwej osoby, do wielkiej tragedii. 
Nie możemy być na 100% pewni, 
że nas to nie spotka, tak jak nie 
możemy się zabezpieczyć przed 
wypadkiem samochodowym.

– Nie możesz się całkowicie za-
bezpieczyć przed tym, że spotkasz 
złego człowieka, który cię skrzyw-
dzi – mówi.

Natomiast obecny stan praw-
ny daje narzędzia, by ową osobę 
skutecznie ukarać. To powinno 
być ostrzeżeniem dla potencjal-
nych naśladowców krzywdziciela 
Karoliny (który został skazany). 
Jeśli dojdzie do publikacji nagrań, 
samo ukaranie sprawcy nie wy-
starczy. By zamieszczone przez 
niego, najczęściej na stronach 
pornograficznych, materiały zo-
stały usunięte, musimy wystąpić 
do właścicieli owych stron – i to 
z reguły działa.

– Dodałbym, że dla portali por-
nograficznych pornografia jest biz-
nesem, a każdy potencjalny proces 
to dla nich zaburzenie w normalnej 
działalności generujące koszty, stra-
tę czasu. Dlatego bez większych pro-
blemów usuwają krzywdzące treści.

Nie musimy, co ważne, w tym 
celu składać zawiadomienia 
o przestępstwie, nie musimy na-
wet mieć prawnika.

Nie wszystkie kobiety decydu-
ją się na wszczęcie postępowa-
nia, nie wszystkie chcą wchodzić 
w spór z portalami porno. Czasem 
po prostu piszą na portalu spo-
łecznościowym, że właśnie padły 
ofiarą revenge porn i dla ich znajo-
mych ma to być czytelny sygnał, 
by zignorować materiały na ich te-
mat. Solidarność otoczenia może 
być równie skuteczna jak działa-
nia prawne, i gdybyśmy wszyst-
kie i wszyscy solidarnie bojkoto-
wali tego rodzaju działania, ten 
rodzaj porno zemsty przestałby 
mieć rację bytu.

Iza Desperak – socjolożka z Bałut.

IZA 
DESPERAK

Mecenas Piotr Paduszyński, nie tylko zajął się tą 
sprawą, ale zainicjował też zmianę prawa, które 
wtedy nie odnosiło się do tego rodzaju przemocy. 
Wprawdzie i wtedy – uważa Piotr Paduszyński 
– można było bronić dobrego imienia pokrzywdzo-
nej, jednak „pornozemsta” nie była bezpośrednio 
ujęta w kodeksie ani ścigana przez prawo.

Art. 192 par 1.

Kto utrwala wize-
runek nagiej osoby 
lub osoby w trakcie 
czynności seksualnej, 
używając w tym celu 
wobec niej przemocy, 
groźby bezprawnej 
lub podstępu, albo 
wizerunek nagiej 
osoby lub osoby 
w trakcie czynności 
seksualnej bez jej 
zgody rozpowszech-
nia, podlega karze 
pozbawienia wolno-
ści od 3 miesięcy do 
lat 5.
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Komisarz Alex na tropie
Kochana. Gdy jedziesz na policję, nie wiesz na jak długo, nawet gdy ukradli ci tylko klucze lub portfel. 
Zapomnij o telefonie do adwokata, darmowym wi-fi, czy szklance wody. Proponujemy skorzystać  
z naszego zestawu: powerbank, karta SIM oraz batonik.

Sezon trzeci

Jak donoszą media, trzeci sezon 
przygód Komisarza Alexa kręco-
ny będzie wciąż w Łodzi, ale w bar-
dziej zbliżonych do realiów deko-
racjach. Alex i jego pan przeniosą 
się do autentycznego budynku 
komisariatu przy ul. Ciesielskiej 
na słynnych Bałutach. Podobnie 
jak sama dzielnica, ten komisa-
riat ma swoją złą sławę, ale zo-
stał niedawno wyremontowany.

Dotarliśmy do fragmentów sce-
nariusza pierwszych odcinków 
nowej serii. Oto wybrane frag-
menty.

Scena pierwsza

Starsza kobieta wchodzi do bu-
dynku komisariatu. Porusza się 
z  wyraźnym trudem. Podcho-
dzi do okienka. Gdy pojawia się 
w nim dyżurny, kobieta mówi:

– Chciałam zgłosić pobicie.
Najazd kamery na siniaki na jej 

twarzy, spuchniętą wargę, strup 
krwi. Dyżurny:

– Proszę tam usiąść – wskazu-
je ławkę przeznaczoną dla ocze-
kujących. – Za chwilę ktoś się pa-
nią zajmie.

Po chwili drzwi się uchylają. Ko-
misarz Michał Orlicz mówi:

– Zapraszam panią.
Komisarz Orlicz otwiera drzwi, 

za którymi widać schody.

– Zapraszam – wskazuje na nie 
komisarz.

– Ale, panie, ja mam rozrusznik 
serca, całą noc nie spałam!

– Trzecie piętro, zapraszam.
Kobieta zrezygnowana zaczy-

na się powoli wspinać.

Przerwa na reklamę

Scena druga

W gabinecie komisarza. Kobie-
ta jest młodsza i choć ma moc-
no spuchniętą twarz, nie widać 
pojedynczych siniaków.

– Poproszę o pani dowód – ko-
misarz spisuje dane.

– Teraz muszę panią zapytać, 
czy była pani kiedykolwiek ka-
rana za fałszywe zeznania

– Nie.
– Pouczam więc panią o koniecz-

ności zeznawania prawdy. Pro-
szę mi dokładnie opowiedzieć, co 
się stało.

– Nno…
Kobieta z  trudem otwiera 

usta, słowa wcale nie chcą się 
z nich wydobyć.

– Co pani zrobił?
Kobieta patrzy na stare kalen-

darze z obnażonymi kobiecymi 
ciałami, przysłoniętymi gdzienie-
gdzie czarną koronką, wypięte 
pośladki, nagie biusty. Odwraca 
wzrok. Na pancernej szafie wycię-
te dawno z kolorowego pisma „ero-

tyczne” rysunki sąsiadują z listą 
osób mających dostęp do jej tajnej 
zawartości. Marek Bromski – prze-
kreślone, dopisane Michał Orlicz, 
i jeszcze Lucyna Szmidt, i Ryszard 
Puchała. Ciekawe, czy to jest Orlicz, 
czy Puchała, bo mi się nie przedsta-
wił – myśli kobieta. I co oznacza 
dorysowana morda psa?

– Więc słucham.
– Nnn… nic.

Przerwa na reklamę

„Kochana. Gdy jedziesz na policję, 
nie wiesz na jak długo, nawet gdy 
ukradli ci tylko klucze lub portfel. 
Zapomnij o telefonie do adwoka-
ta, darmowym wi-fi czy szklance 
wody. Proponujemy skorzystać 

z naszego zestawu: powerbank, 
karta SIM oraz batonik. Będziesz 
mogła zadzwonić wszędzie tam, 
gdzie nie zadzwoni twój dzielnico-
wy, naładować telefon, gdy w ko-
mendzie zabraknie gniazdek i pa-
pieru do ksero. A batonik, choć 
nie jest najzdrowszy, będzie two-
im jedynym posiłkiem przed wy-
czerpującym przesłuchaniem, bo 
śniadania nie zjadłaś, a kanapki ci 

nikt nie zaoferuje. Woda całkiem 
zdatna do picia jest w kranie”.

Scena trzecia

– Proszę, tu jest skierowanie na ob-
dukcję. I lista praw ofiar przemocy, 
niestety niezbyt czytelna, wie pani, 
nasze ksero – wyjaśnia komisarz 
z rozbrajającym uśmiechem.

– I jak zrobię obdukcję, to co da-
lej? – pyta kobieta.

– No, no, nie tak szybko. Po 
pierwsze nie wiem, bo mnie tu 
nie będzie. Wie pani, ja mam tyl-
ko dzisiaj dyżur, a jutro jest nie-
dziela, zakład medycyny sądowej 
robi obdukcje w dni robocze, czyli 
wynik będzie najwcześniej w po-

niedziałek w południe, jeśli pójdzie 
pani do nich rano – wyjaśnia cier-
pliwie komisarz.

– Aha. Ale do tego czasu skończy 
się areszt na 48 godzin? – niepo-
koi się kobieta.

– No nie, tak naprawdę to chyba 
sprawca wyjdzie jeszcze jutro, nie 

będziemy czekać 48 godzin, proku-
rator nie dopatrzy się groźby mata-
czenia, bo wszystko jest jasne i pro-
ste jak budowa cepa. Wie pani, to 
nie afera Amber Gold.

– On wyjdzie jutro?! – oczy kobie-
ty robią się jak spodki, głos wydo-
bywa się z niej z trudem.

– No tak, takie mamy prawo, pro-
szę pani – komisarz staje się chłod-
ny. – Nie mamy prawa trzymać go 
do poniedziałku. Oby pani zrobiła 
obdukcje w poniedziałek i wszyst-
ko będzie dobrze – komisarz nie 
patrzy kobiecie w oczy.

– A co z niedzielą? – pyta kobie-
ta. – No bo on wróci do domu w nie-
dzielę, no nie?

Wiadomości telewizyjne

Prezenterka:
– Szanowni państwo, dobra wia-

domość na koniec dnia. Dziś w Ło-
dzi nie pobito ani jednego dziecka 
na śmierć. Nie mogę niestety podać 
liczby pobitych na śmierć kobiet, bo 
choć Polska ratyfikowała konwencję 
antyprzemocową, to nie mamy obo-
wiązku naśladować kulturowo nam 
obcych praktyk prowadzenia i pu-
blikowania takich statystyk, i nie za-
mierzamy psuć państwu wieczoru. 
Tymczasem synoptycy zapowiadają 
na jutro wyjątkowo piękną pogodę…

Iza Desperak – socjolożka z Bałut.

IZA 
DESPERAK

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

Kino Adria, ul. Piotrkowska 150.  
Dziś w tym miejscu znajduje się wjazd 
na parking pod biurowcem Red Tower. 

Zdjęcie przekazane przez pana  
Henryka Ciapczyńskiego.

MIASTOGRAF.PL 
CYFROWE ARCHIWUM 
ŁODZIAN

Kobieta patrzy na stare 
kalendarze z obnażo-
nymi kobiecymi ciałami, 
przysłoniętymi gdzie-
niegdzie czarną koron-
ką, wypięte pośladki, 
nagie biusty. Odwraca 
wzrok. Na pancernej 
szafie wycięte dawno 
z kolorowego pisma 
„erotyczne” rysunki 
sąsiadują z listą osób 
mających dostęp do jej 
tajnej zawartości.
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Yapa 2017
Yapa to wydarzenie niezwy-

kłe. Nie tylko dlatego, że 
jest najstarszym łódzkim festi-
walem, organizowanym niemal 
bez przerwy od 1974 roku. Rów-
nież dlatego, że jest największym 
przeglądem piosenki poetyckiej, 
studenckiej i folkowej w Polsce. 
Co roku spotyka się na nim pra-
wie 2 tysiące osób, które przyjeż-
dżają do Łodzi nie tylko słuchać 
muzyki, ale również – wspólnie 
z artystami występującymi na 
scenie – grać i śpiewać.

Początki festiwalu sięgają wcze-
snych lat 70., kiedy to grupa fa-
scynatów ze Studenckiego Klubu 
Turystycznego PŁazik Politech-
niki Łódzkiej wpadła na pomysł 
przeniesienia górskiego klima-
tu schronisk i baz namiotowych 
do Łodzi. Dziś jednak, po ponad 
40 latach, Yapa w niewielkim 
stopniu przypomina klimat lat 
70-tych. Teraz to duży festiwal, 
w którego organizacji uczestniczy 
ponad 100 wolontariuszy (człon-
ków SKT „PŁazik”, Studenckiego 
Radia Żak Politechniki Łódzkiej 

i Studenckiego Koła Przewodni-
ków Beskidzkich w Łodzi). Dzi-
siaj, aby zadowolić publiczność, 
nie wystarczy już improwizacja 
z gitarą. Na scenie występują ze-
społy w pełnym składzie, z piosen-
kami profesjonalnie aranżowa-

nymi i wydawanymi na płytach, 
obsługiwane przez najlepszych 
techników. Kilkadziesiąt godzin 
koncertów transmitowanych jest 
na żywo w internecie, a także za 
pośrednictwem Studenckiego 
Radia Żak. Publiczność zgroma-

dzona przed kompute-
rami liczy ok. 10 tysięcy 
osób, które w różnych 
stronach Polski, a na-
wet świata, śledzą to, 
co dzieje się na łódzkiej 
scenie. Tym, którzy zde-
cydują się na przyjazd 
do Łodzi, organizato-
rzy oferują bezpłatne 
noclegi. Informacja na 
temat rezerwacji do-
stępna jest na stronie 
festiwalu w zakładce 
Noclegi.

Tegoroczny festiwal 
zapowiada się szczegól-
nie – na scenie pojawi 
się prawie 40 zespołów 
podczas 4 koncertów: 
dwóch konkursowych, 
koncertu nocnego i kon-

certu laureatów. Sobotni koncert 
wieczorny będzie w tym roku de-
dykowany niedawnemu literac-
kiemu nobliście – ikonie muzyki 
folkowej – Bobowi Dylanowi, który 
inspiruje wiele zespołów z nurtu 
piosenki studenckiej i turystycz-
nej. Muzycy, którzy zagrają na sce-
nie w sobotni wieczór, w swojej 
twórczości odnoszą się do doko-
nań Boba Dylana. Po kilku latach 
przerwy na łódzką scenę powróci 
Lubelska Federacja Bardów – le-
gendarny zespół, w którym wystę-
puje między innymi Jan Kondrak 
i Marek Andrzejewski. Piosenki 
Boba Dylana w polskim przekła-
dzie zagrają również Słodki Ca-
łus Od Buby i Apolinary Polek. 
Bywalców Yapy z lat 80. na pew-
no ucieszy obecność Grzmiącej 
Półlitrówy – zespołu, który swo-
ją muzyczną przygodę zaczynał 
w domach studenckich Politech-
niki Łódzkiej. Pojawi się również 
songwriter Mateusz Rulski Bożek, 
który kilka lat temu oczarował 
łódzką publiczność i wygrał kon-
kurs właśnie na Yapie. O bardziej 

etno-folkową oprawę zadbają ta-
kie zespoły jak: Celtic Tree, U Pana 
Boga za Piecem czy Siudma Góra 
(nietypowa pisownia nazwy wzię-
ła się od nazwiska lidera grupy – 
Zbigniewa Siudego). Na scenę po-
wróci również ulubieniec yapowej 
publiczności, wyjątkowo chary-
zmatyczny Ślązak, Egon Alter. 
Yapa nie zapomina również o mi-
łośnikach piosenki żeglarskiej – 
w piątek wystąpi fenomenalny 
zespół Shantażyści, którego człon-
kowie nie używają instrumentów, 
a jedynie swoich głosów.

Yapa to także miejsce dla ar-
tystów stawiających pierwsze 
kroki na scenie. To właśnie z ich 
udziałem odbędzie się, jak co 
roku, koncert konkursowy. Tak 
właśnie kiedyś zaczynały karie-
rę takie zespoły jak: Stare Dobre 
Małżeństwo, Wolna Grupa Buko-
wina czy EKT Gdynia.

Maciej Trojanowski – 
dziennikarz związany 
z Polskim Radiem Łódź.

Choroba cywilizacyjna, 
którą leczymy lokalnie
Z Małgorzatą Moskwą, radną SLD, o programie in vitro rozmawia Aleksandra Dulas.

Aleksandra Dulas: Skąd pomysł, 
żeby w Łodzi realizować program 
in vitro?
Małgorzata Moskwa: Pomysł zro-
dził się pod koniec 2015 roku, za-
raz po decyzji ministra Radzi-
wiłła, który wygasił krajowy 
program dofinansowania pro-
cedury in vitro. Stwierdziliśmy, 
że jest bardzo dużo par, które już 
się zgłosiły, a jeszcze się nie za-
kwalifikowały, więc zostaną po-
zbawione możliwości dofinan-
sowania leczenia. Bardzo nam 
zatem zależało na czasie, żeby te 
osoby nie musiały czekać. Mieli-
śmy ułatwioną drogę, bo podob-
ny program realizowała wcześniej 
Częstochowa. Szlak był przetar-
ty, mogliśmy zaczerpnąć wzorce.

Pomysłodawcami projektu była 
Pani i radny Adam Wieczorek 
z PO. Dlaczego Państwo się na to 
zdecydowali? Dlaczego uznali-
ście, że to ważny pomysł?

MM: Stwierdziliśmy, że jeśli rząd 
nie pomaga i zabiera taką moż-
liwość, to trzeba mieszkańcom 
i mieszkankom pomóc lokalnie. 
Nie chcieliśmy, żeby z przyczyn 
ideologicznych ludzie mieli za-
braną tę możliwość leczenia nie-
płodności. Mieliśmy w Łodzi taką 
siłę w Radzie Miejskiej, że dwa 
kluby, nasz i PO, zagłosowały za 
jego przyjęciem. Dlatego to mo-
gło się udać. W wielu miastach 
były podejmowane próby, ale 
ostatecznie program nie został 
przyjęty. Tak stało się np. w Kra-
kowie i Gorzowie – radni nie zgo-
dzili się na finansowanie in vitro 
z kasy miasta. U nas na szczęście 
się udało. Chociaż temat jest bar-
dzo skomplikowany, bo oprócz 
kwestii finansowych dochodzą 
ideologiczne. Łodzianie bardzo 
interesowali się tym programem 
już na etapie prac nad nim. Chęt-
nych było tak wielu, że do zapla-
nowanych 500 tysięcy złotych, 

w pierwszej połowie 2016 roku 
postanowiliśmy dołożyć kolejne 
150 tysięcy. Poza tym trzeba pa-
miętać, że niepłodność staje się 
chorobą cywilizacyjną. Bardzo 
dużo par zmaga się z tym proble-
mem i warto im pomagać, dawać 
szansę na posiadanie własnego 
dziecka. Uważam, że jeśli może-

my pomóc komuś w osiągnięciu 
szczęścia, to trzeba to zrobić.

Program okazał się sukcesem?
MM: Mamy już wyniki. Po pół 
roku funkcjonowania progra-
mu w Łodzi, 45 par spodziewa 
się dziecka, dwie ciąże są mno-
gie. Zatem wbrew oponentom 

program okazał się skuteczny 
(w Łodzi na poziomie 34%). To jest 
bardzo przyzwoity wynik. Świa-
towa Organizacja Zdrowia poda-
je, że dobra skuteczność to 30–
40%, zatem mieścimy się w tych 
widełkach. Jest powód, aby się 
cieszyć. Co ważne, dołączają do 
nas inne miasta: Warszawa, Byd-
goszcz, Kielce, Sosnowiec. To jest 
dowód, że takie działania są po-
trzebne. My też chętnie udostęp-
niamy nasz program i dzielimy się 
doświadczeniem. Gdyby jakiekol-
wiek inne miasto chciało wdro-
żyć podobny, udzielamy pomocy 
i wszelkich informacji.

Jak mieszkaniec czy mieszkan-
ka Łodzi może zgłosić się do pro-
gramu?
MM: Wszelkie informacje do-
stępne są na stronie interneto-
wej: www.invitrodlalodzi.pl.

42. Ogólnopolski Studencki Przegląd Piosenki Turystycznej Yapa 2017
10–12 marca 2017 (pt.–nd.) Hala Expo, ul. Stefanowskiego 30, Łódź
www.yapa.art.pl Kontakt dla widzów: publicznosc@yapa.art.pl

ALEKSANDRA 
DULAS
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Abramka – ulica cudów
Starsi mieszkańcy Abramki pamiętają jeszcze fabrykę, niektórzy w niej pracowali. Młodsi wy-
bierali się na czereśnie do opuszczonego pobliskiego ogrodu, w zrujnowanych budynkach mieli 
swoje kryjówki. Można tam było nieźle pobalangować – wytatuowany facet odpowiada na mój 
zdziwiony wzrok – no co, jak się siedziało w więzieniu, to się jest obdzierganym, obowiązkowo.

Cudny – pełen zawijasów, nasy-
cony kolorami, fantazyjny. Na-

pis na szarym murze: ABRAMKA. 
Wraz z upływem lat tracący bar-
wy, zamalowywany przez niechęt-
nych mu, przywracany do świet-
ności przez fanów. Znaczący teren.

Mieszkam tu od zawsze, ale nie 
wiem, skąd ta nazwa – nastolatek 
stojący w bramie nie kryje zdzi-
wienia zadanym pytaniem. – Po 
prostu Abramka, i już. A może to coś 
od tej, no Faustyny, tak się przyję-
ło? – dodaje z wahaniem. Brama 
rozbrzmiewa śmiechem, dwie 
rozbawione dziewczyny krzy-
czą na cały głos: – To ulica cudów, 
sama pani zobaczy, tu wszystko 
się dzieje! Z pobliskiego sklepi-
ku z alkoholem wychodzi lekko 
podchmielony gość. – Na ten te-
mat się nie wypowiadam, Abram-
ka, nie Abramka, nieważne, nasza 
ulica, dzięęękuję bardzo – doda-
je z ukłonem. W sklepiku pełno 
chłopaków, koniec podstawówki, 
gimnazjum. Kręcą się, zagadują 
sprzedawcę. Oprócz alkoholu są 
tu też papierosy, jakieś słodycze. – 
Ja tu tylko pracuję – wtrąca zmę-
czony mężczyzna za ladą. – Lekko 
nie jest, biorą na kredyt jakieś tanie 
wino, nalewki, czasem piwo, a po-
tem zapominają zapłacić. Chłopcy 
kupują batoniki, czipsy, chicho-
czą. – My? Alkohol? Ni-gdy! Prze-
ni-gdy!!! Wybiegają i znikają w jed-
nej z bram.

Dźwięki, kolory, słowa

Na blogu Baedeker łódzki 
(http://baedekerlodz.blogspot.
com/2013/09/abramka-ulica-

-edwarda-abramowskiego-w.
html) można znaleźć informacje 
o historii tej niewielkiej, mierzą-
cej zaledwie około 500 metrów 
uliczki, która ma swój charak-
ter i zagrała w niejednym filmie. 
Łączy ulice Kilińskiego i Sienkie-
wicza. Kiedyś się nazywała Gu-
bernatorska, więc mówiło się, że 
ktoś stamtąd mieszka „w guber-
ni”. W roku 1925 jej patronem zo-
stał Edward Abramowski, zmar-
ły kilka lat wcześniej socjolog, 
psycholog i myśliciel polityczny, 
wolnomularz, krzewiciel idei ko-
operacji, uważany przez wielu 
anarchistów za duchowego przy-
wódcę. Był przyjacielem Stefana 
Żeromskiego, który postać Szy-

mona Gajowca z powieści Przed-
wiośnie wzorował na Abramow-
skim właśnie. Nazwa przetrwała 
do dziś, z przerwą na czas okupa-
cji, kiedy to tę śródmiejską ulicz-
kę przemianowano na Hermann-

-von-Salza-Strasse, chcąc uczcić 
wielkiego mistrza zakonu krzy-
żackiego, którego pomnik do dziś 
stoi przed zamkiem w Malborku.

Jak czytamy w bedekerze, jeden 
z pierwszych budynków wznie-
sionych przy Abramowskiego stoi 
do dzisiaj pod numerem 34 – szary, 
ponury, zaniedbany, nie wyróż-
nia się spośród innych. W oknie 
domu stojącego po drugiej stro-
nie ulicy, na trzecim piętrze, na-
klejka: „S-8”. – To moja – chwali 
się Kamil, gimnazjalista. – I ten 
zielony balkon też mój, tu się wy-
chowałem, tu mam kolegów, dobrze 
mi się tu żyje – dodaje. – Sąsiedzi 
są fajni, awantur nie ma… No może 
czasem, w sobotę albo niedzielę, jak 
ktoś popije… Dzień dobry, pani Da-
nusiu – mówi grzecznie do kobiety 
w niebieskiej kurtce wychodzą-
cej z domu obok. Kobieta odpo-
wiada niezrozumiale, w torbie 
brzęczą butelki. – Ale mieszkać tu 
w przyszłości, jako dorosły, to bym 
nie chciał – szepce Kamil i odcho-
dzi. Pani Danusia, na rencie od 
1997 roku, byle jakiej, dwie stówy, 
martwi się o przyszłość. Mieszka 
z mamą, dzięki Bogu na emery-
turze. Wciąż kupuje na krechę. – 

O, ten chlebek na przykład. Z ukosa 
patrzy na nią dziewczyna wraca-
jąca ze szkoły, długie włosy, ple-
cak, dołącza do grupki koleżanek 
stojących przed bramą. Odtwarza-
cze, słuchawki w uszach. – O rany, 
jak ja bym chciała, żeby tu było cho-
ciaż trochę inaczej, ładniej – wzdy-
cha. – Widzi pani, śmieci, butelki, 
strach wejść, my to się przyzwy-
czaiłyśmy, ale jak ktoś przychodzi 
z zewnątrz, to normalnie obsuwa. 
Wstydzę się zaprosić tu kolegów ze 
szkoły… Po liceum chciałabym stu-
diować psychologię, zajmować się 
dziećmi opóźnionymi w rozwoju – 
to moje marzenie. Wyrwać się stąd.

Kilka kroków dalej kolejny 
sklepik. Prowadzi go pani Hali-
na, która na Abramce mieszka 
30 lat. Na pytanie, jak się tu żyje, 
odpowiada pytaniem: – A co, chce 
się pani tu przeprowadzić? O, tam, 
dwa numery dalej, ktoś wywiesił 
ogłoszenie, że sprzedaje mieszkanie, 
dwa pokoje, może pani skorzysta? 
Spokojna ulica, śródmieście, wszę-
dzie blisko. Stojący na progu fa-
cet z butelką piwa potakuje: – To 
nieprawda, że tu jest niebezpiecz-
nie, kiedyś może i tak było, ale tych, 
co najwięcej rozrabiali już nie ma, 
a fama wciąż trwa – że wystają po 
bramach, jakieś dziwne twarze… Na-
gle ruch, szczekanie psa, podcho-
dzi do nas zataczający się i bełko-
czący mężczyzna. – Oooo, za mało 
tu was, w tym burdelu! Pani Halina 

chwyta coś do ręki. – Poszła, won 
mi stąd, jak wezmę pogrzebacza! 
Przybysz nie daje za wygraną: – 
Bo jak ci przy…lę! Ale w końcu od-
chodzi. – Obce dziadostwo – uspo-
kaja sklepikarka. Pies obsikuje 
pobliskie drzewko.

Cuda, lecz widy

Przed numerem 29 bawią się jacyś 
chłopcy, odbijają piłkę, gadają. – 
A wie pani, że tu kiedyś mieszkała 
ta święta? Na murze odnowione-
go pastelowymi kolorami domu 
wisi tablica: „W tym domu, w la-
tach 1922–24 pracowała Helena 
Kowalska, św. Faustyna, apostoł-
ka Bożego Miłosierdzia. Łódź, 22-
IV-2001”. Nie ma zgody co do tego, 
gdzie dokładnie mieszkała. – Chy-
ba na parterze – to chłopiec z piłką. 
Nie, na drugim piętrze – oponuje 
drugi. – Tam podobno był szpital 
i ona zajmowała się chorymi. Pada 
pomysł, by poszukać Natalki, któ-
ra tam mieszka i mogłaby nam 
coś powiedzieć. Wchodzimy po 
dosyć stromych schodach – chy-
ba niemożliwe, by mógł się tam 
mieścić szpital. Znajduje się Natal-
ka. – Ja nie wiem, mieszkam tu od 
niedawna, pod dwunastką, mamy 
dwa pokoje z kuchnią… Otwierają 
się sąsiednie drzwi. – Pani, tu nie 
było szpitala, ona tu tylko mieszka-
ła, służyła, chyba u jakichś Żydów! 
Z życiorysu św. Faustyny wyni-

ka, że „pomagała w prowadze-
niu domu Marcjanny Sadowskiej, 
właścicielki sklepu z artykuła-
mi spożywczymi przy ul. Abra-
mowskiego 29 w Łodzi”. Pewnego 
razu, podczas zabawy tanecznej 
w parku „Wenecja”(dziś park. im. 
J. Słowackiego) „doznała widzenia 
umęczonego Jezusa, który miał jej 
wydać polecenie wstąpienia do 
zakonu”. Zaraz potem wyjechała 
z Łodzi i przywdziała habit. – A czy 
odczuwasz coś takiego, że tu miesz-
kał ktoś święty? – dopytuje chło-
piec z piłką. – Ja wiem…? – waha 
się Natalka. – Może trochę… jakby 
trochę… Jest zmieszana, bo wszy-
scy wpatrują się w nią uważnie. – 
Może czujesz się przez to lepiej? Pił-
ka spada po stopniach na dół.

W 2005 roku, z inicjatywy ar-
cybiskupa Władysława Ziółka, św. 
Faustyna została ogłoszona pa-
tronką Łodzi.

Prosto do nieba

– Taaa, ulica cudów – poszarza-
ły na twarzy mężczyzna zanosi 
się kaszlem. – O, ja mieszkam tam, 
od zawsze. Jak była zima, mróz, to 
wszystko zamarzało i nie mogli-
śmy korzystać z wychodka na po-
dwórku. Jeszcze tam stoi. Cud, że 
nam komórki rozebrali, nie lata-
ją szczury i bezdomni się wynieśli. 
Ale fetor został. Czuje pani? Gory-
czy nie ukrywa jego sąsiadka: – 

JOANNA 
SIKORZANKA

FOT. AJ

http://baedekerlodz.blogspot.com/2013/09/abramka-ulica-edwarda-abramowskiego-w.html
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http://baedekerlodz.blogspot.com/2013/09/abramka-ulica-edwarda-abramowskiego-w.html
http://baedekerlodz.blogspot.com/2013/09/abramka-ulica-edwarda-abramowskiego-w.html


9MIASTO Ł

Zaniedbane to wszystko, ludzie 
chcieliby żyć godnie. Ale jak? Ru-
iny, i to w środku miasta, szkoda 
gadać… Z roweru zsiada chło-
pak: – Daj spokój, mama, nie de-
nerwuj się. Może się kiedyś stąd 
wyniesiemy. Jest zdecydowany 
iść do budowlanki i złapać do-
brą pracę, a jak nie, wyjedzie 
na trochę za granicę, żeby za-
robić. – No przecież nie będę cho-
dził z czapką po prośbie – ucina 
rozmowę. Cześć, Ania – rzuca 
w stronę dziewczyny zbliżają-
cej się do nas. – Jak egzaminy? 
Ania też ma plany, liceum, stu-
dia, żeby nie musiała mieszkać 
na obsikanym parterze z wido-
kiem na śmietnik. – Chciałabym 
taki dom, jak tam – ręką wska-
zuje widoczne w oddali aparta-
mentowce, zbudowane przy uli-
cy Tylnej. – Duże balkony, jasno, 
czysto, posadzone kwiaty, garaże, 
może nawet jakiś portier pilnuje 
tego wszystkiego. Nie wiem, nie 
byłam tam. Odgrodzili się od nas.

Odgradzanie się jest po-
wszechne. „Barciński Park” nie 
jest wyjątkiem. Jego nazwa na-
wiązuje do istniejącej tu kiedyś 
fabryki wyrobów wełnianych, 
założonej pod koniec XIX wie-
ku przez przemysłowca, Salomo-
na Barcińskiego. W PRL były tu 
Zakłady Przemysłu Wełniane-
go im. 9 maja, dziś pozostała po 
nich tylko zabytkowa kotłownia, 
a na terenie byłej fabryki wy-
budowano lofty. Jest elegancko 
i klimatycznie. Starsi mieszkań-
cy Abramki pamiętają jeszcze 
fabrykę, niektórzy w niej pra-
cowali. Młodsi wybierali się 
na czereśnie do opuszczonego 
pobliskiego ogrodu, w zrujno-
wanych budynkach mieli swo-
je kryjówki. – Można tam było 
nieźle pobalangować – wytatu-
owany facet odpowiada na mój 
zdziwiony wzrok. – No co, jak 
się siedziało w więzieniu, to się 
jest obdzierganym, obowiązkowo. 
Towarzysząca mu młoda kobie-
ta przedstawia się: – Monika je-
stem. Narzeczona, a właściwie 
żona. Nie pracuję, ale trochę opie-
ka dopłaci, resztę, wie pani, jakoś 
się zdobędzie. Nie jest źle. Wesoło, 
zwłaszcza po 23.00, kiedy już za-
mkną monopolowy. Idę za nimi 
na tył domów po południowej 
stronie Abramki. To tzw. pasaż 
Abramowskiego, utworzony 
w miejscu dawnych ogrodów 
Stefana Barcińskiego, syna Salo-
mona, który mieszkał tu w swej 
willi. Starsze panie, które spoty-
kam po drodze mówią, że „idą na 
park”. Lubią to miejsce, można 
posiedzieć, porozmawiać, wyjść 
z pieskiem na spacer. – Niech się 
pani nie boi, on musi każdego ob-
szczekać! Rozmawiają o zdrowiu, 

gotowaniu, życiu. Coś trzeba ro-
bić na emeryturze. Tylko wie-
czorami się tu nie zapuszczają, 
wiadomo. Choć pewnie nic by 
im się nie stało, bo one są tutej-
sze, ale lepiej uważać, zwłasz-
cza gdy są derby. Derby. Słowo to 
wymawiane jest z szacunkiem. 
Nie na darmo na murach i par-
kanach widnieją napisy w ro-
dzaju: ŁKS uderzył nam do gło-
wy – Abramka czy Cwele – ŚŻK. 
Wtajemniczeni wiedzą o co cho-
dzi. KMWTW. Tak więc lepiej 
w tym czasie nie pojawiać się 
w pasażu, gdzie na co dzień ba-
wią się dzieci, rowerzyści jeżdżą 
po zrobionej niedawno specjal-
nie dla nich ścieżce rowerowej, 
a starsze panie przysiadają na 
ławeczkach wzdłuż ładnej alejki. 
Jest nawet ToiToi.

Po prostu cudnie

Cudu doświadczyła też pani 
Dorota, która prowadzi sklepik 
spożywczy. – Pamiętam, przy-
wieźli mi piwo, postawili skrzynki, 
ja tylko na chwilę poszłam na za-
plecze, wracam, a skrzynek już nie 
ma! Albo niech pani popatrzy na 
tych panów, co tam stoją – nie pra-
cują, a żyją. No nie cud? Pan Mi-
reczek, stojący obok, przytaku-
je. Dobry człowiek. Pomaga jej, 
razem opiekują się kotem, przy-
garnęli psa, który wprawdzie 
ma właścicieli, ale do nich przy-
chodzi na jedzenie. Byli z nim też 
u weterynarza, bo ropiały mu 
oczy. Zakroplili i proszę, zdro-
wy. Mireczek lubi Abramkę, nie 
lubi tylko tych przybłędów, co 
ze Wschodniej albo Włókienki 
przychodzą tu niepotrzebnie. – 
Szaleńcy, na szczęście niektórzy 
z nich już nie żyją. Kruszy na pły-
ty chodnikowe stary chleb. Zla-
tują się gołębie. Stuk-puk, stuk-

-puk – ten dźwięk zwabia mnie 
na jedno z podwórek. Starszy 
mężczyzna niechętnie wdaje się 
w rozmowę. – Naprawiam, co się 
da. Jak się tu żyje? Niech pani da 
spokój, przecież widać. Cud? Może 
prosto stąd do nieba pójdziemy?

Joanna Sikorzanka – 
dziennikarka od 35 lat związana 
z Radiem Łódź; absolwentka 
polonistyki (UŁ) i dziennikarstwa 
(UW); autorka audycji literackich 
i reportaży; laureatka wielu 
konkursów na reportaż, 
nominowana do Prix Europa 
za „Limankę na koniec wieku” 
(2001) i zdobywczyni Grand PiK 
za artystyczną formę radiową „Ta 
nasza młodość” (2009); publikuje 
felietony z cyklu „Piszę, więc 
jestem” na portalu RŁ; drukowała 
w Polityce, Midraszu i Arteriach.

Niania potrzebna od zaraz
Z Justyną Kliombką-Jarzyna o projektach ułatwiających  
kobietom powrót na rynek pracy rozmawia Aleksandra Dulas.

Aleksandra Dulas: Projekty, 
o których porozmawiamy, do-
tyczą kobiet i pracy. To propozy-
cje ułatwiające młodym mamom 
funkcjonowanie na rynku i inte-
resujące wsparcie dla kobiet 50 
plus. Wciąż szukacie chętnych 
do udziału w tych projektach?
Justyna Kliombka: Tak. Pierwszy 
z nich nazwaliśmy Powrót Mamy 
do Pracy. To jest wsparcie skiero-
wane do kobiet, które są na urlo-
pach wychowawczych lub rodzi-
cielskich i chcą wrócić do pracy. 
Nasza pomoc polega na sfinan-
sowaniu części wynagrodzenia 
niani. Z kim zostawić dziecko – 
to zazwyczaj największy pro-
blem młodych mam. Nie bardzo 
chcą, aby trafiło do żłobka, nie 
zawsze może je wesprzeć rodzi-
na. Zatem to wsparcie jest dla tych 
mam, które mają pracę, chcą do 
niej wrócić, ale ich małe dzieci 
wymagają opieki. W ramach na-
szego projektu mogą przez rok 
otrzymywać pomoc, ale nie dłużej 
niż do ukończenia przez dziecko 
3 roku życia. Zatem najbardziej 
skorzystają panie, które mają 
dzieci dwuletnie i młodsze.

Co zrobić, żeby wziąć udział 
w tym projekcie? Jak uzyskać 
wsparcie?
JK: Mama musi się do nas zgło-
sić zanim wróci do pracy. Wtedy 
my pomagamy dopełnić wszel-
kich formalności, pomagamy zna-
leźć nianię, podpisać z nią umo-
wę. Bywa też tak, że kobiety mają 
własne, zaufane nianie, które np. 
opiekowały się starszymi dziećmi. 
Może to być także ktoś z rodziny. 
Wskazane jest, żeby niania była 
kobietą i miała ukończone 50 lat.

To oznacza, że aktywizujecie jed-
nocześnie dwie kobiety: mamę 
i nianię?
JK: Taki jest zamysł. W idealnej sy-
tuacji dwie kobiety wracają na ry-
nek pracy. Niania dostaje od nas 
1850 zł. To jest umowa zlecenie, ale 
ponieważ zawarta jest w ramach 
tzw. mechanizmu aktywizacyjne-
go, ZUS opłaca wszystkie składki.

Ten projekt kierujecie do kobiet, 
które już mają pracę. Ale wspie-
racie również takie, które dopie-
ro poszukują zatrudnienia.
JK: W  takim przypadku rów-
nież finansujemy nianię, z tym, 
że przez 9 miesięcy. Ale z drugiej 
strony mamie zapewniamy do-

radztwo zawodowe, przygląda-
my się jej kompetencjom. Oferuje-
my w ramach projektu spotkanie 
z psychologiem i pośrednikiem 
pracy, który ma za zadanie zna-
leźć dla niej propozycje zatrudnie-
nia. Każda z uczestniczek może 
też iść na kurs doszkalający, a my 
pokryjemy koszty do wysokości 
2000 złotych.

Czy są jakieś ograniczenia wie-
ku mam uczestniczących w pro-
jekcie?
JK: Nie ma takich ograniczeń. Na-
tomiast dziecko nie może przekro-
czyć trzeciego roku życia.

Proponujecie Państwo również 
wsparcie dla kobiet starszych, ta-
kich po 50 roku życia. Na czym 
ono polega?
JK: Realizujemy projekt Profesjo-
nalna Opiekunka 50+. Zaprasza-
my panie po pięćdziesiątce, które 
chciałyby wrócić na rynek pra-
cy i zająć się opieką nad dziećmi 
albo osobami starszymi. Obie gru-
py przygotowujemy do pracy, za-
pewniamy bardzo rozbudowany 
program szkoleń, gdzie nabywają 
niezbędne wiedzę i umiejętności. 
W przypadku pań zajmujących się 
osobami starszymi są to między 

innymi elementy pielęgnacyjne 
i medyczne. Jeśli chodzi o opiekę 
nad dziećmi, jest to pełen zakres 
szkolenia prowadzony w oparciu 
o wytyczne ministerialne. W trak-
cie trwania nauki wypłacane jest 
stypendium. Projekt kończy się 
egzaminem, a Panie dostają cer-
tyfikat opiekunki dziennej bądź 
opiekunki osoby starszej. W obu 
przypadkach proponujemy też 
szkolenia z podstaw obsługi kom-
putera. Panie, które skończą u nas 
kurs i zdadzą egzamin, trafiają 
na płatny staż. Staramy się też, 
aby najlepiej przygotowane oso-
by znalazły zatrudnienie.

Justyna Kliombka-Jarzyna – 
jestem członkiem zarządu Fundacji 
4Future. Fundacja działa od 2011 
roku. Od początku kieruje swoje 
działania do osób po pięćdziesiątce 
i kobiet. Zrealizowaliśmy już 
kilka projektów. Za jeden 
z nich, Fifty Fifty zostaliśmy 
w 2014 roku nagrodzeni przez 
Urząd Marszałkowski w Łodzi, 
w konkursie Lider POKL (Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki)

www.twojaniania.eu

www.profesjonalna 
opiekunka50plus.pl
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Zbrodnia przeciwko 
ludzkości
Thomas Alva Edison nie tylko nie zbudował pierwszej świecącej żarowki, ale stał się członkiem  
tak zwanego spisku żarowkowego. Prawdopodobnie był to pierwszy pakt obejmujący wytwórców  
jednego produktu, którzy podpisali dokument dotyczący jego planowanego postarzania.

Lubię stare samochody. Nie ja 
jeden. Miłośników starej mo-

toryzacji są tysiące, nawet w sa-
mej Łodzi. Zresztą, w tej dziedzi-
nie mamy ogrom bogactwa.

Po pierwsze, cztery razy w roku 
odbywa się u nas Moto Weteran 
Bazar. Nazwa dużo mówi, ale 
fakt, że jest to największa tego 
typu impreza w Europie Środ-
kowej i Wschodniej, a co kwar-
tał do Łodzi przywożonych jest 
ponad tysiąc motocykli, robi wra-
żenie. Targi są tak ważne, że zjeż-
dżają tu miłośnicy staroci z kilku 
ościennych państw.

Po drugie, mamy liczne i co-
raz prężniej działające zrzeszenie 
Clasic Cars Łódź. Zafascynowani 
pięknem pojazdów, przeważnie 
młodzi ludzie, zgromadzili pod 
jednym dachem dawnych zakła-
dów Feniksa kilkadziesiąt okazów, 
z których każdy stanowiłby ozdo-
bę garażu milionera.

Jednak, podobnie jak tysiące 
odwiedzających MWB czy klu-
bowicze Clasica, lubię bawić się 
starociami, ale nie chcę być zmu-
szonym do ich używania. Mając 
fachową wiedzę na temat samo-
chodów, jeżdżę dwudziestoletnią 
maszyną i nikt z moich bliskich 
nie ma pojazdu wyprodukowane-
go w tym tysiącleciu. Nie mamy 
wyrzutów sumienia, bo chociaż 
w poważnych mediach zastana-
wiamy się, czy stare diesle produ-
kują smog, to przecież zatrucie 
atmosfery zaledwie w sześciu pro-
centach „zawdzięczamy” trans-
portowi. Wliczając w to transport 
gazu, węgla i ropy potrzebnych 
hutom i  fabrykom przerabia-
jącym stare na nowe. I nie jest 
to wynik biedy, ale świadomo-
ści, że od pewnego czasu w pro-
cesie konstruowania samocho-
dów uczestniczą inżynierowie 
optymaliści. Teoretycznie mieli 
wyeliminować z pojazdów zbęd-
ne urządzenia albo nadmiar nie-
potrzebnej blachy. Szefowie firm 
nakazali jednak tym inżynierom 
zrobienie czegoś, co pozwalam 
sobie nazwać zbrodnią przeciwko 
ludzkości: samochody mają dzia-
łać krócej niż dziesięć lat. Opty-

maliści doskonale wiedzą, jak je 
zaprojektować, żeby tak było. Za-
brali się także za pralki, lodówki, 
aparaty fotograficzne i właści-
wie wszystko, co otarło się o tak 
zwaną najnowszą technologię. Fa-
chowcy naprawiający dziś różne 
urządzenia mówią: Nie warto tego 
naprawiać, bo jest nowe. Stare by-
łoby warto, ale to…

Jeżeli ktoś myśli, że nasze sprzę-
ty psują się przypadkiem, mu-
szę go zmartwić. Nie, na pewno 
nie przypadkiem. Paradoksal-
nie dzięki temu, że długo żyli-
śmy w biedzie za żelazną kurty-
ną, mamy szczęście, że dopiero 
teraz poznajemy bandycki mecha-
nizm, który w bogatych krajach 
zaczął grasować w latach 20-tych, 
a prawdziwie rozpanoszył się po II 
wojnie światowej. Zaczęło się jak 
zwykle niewinnie. Producenci za-
uważyli, że solidne, trwałe urzą-
dzenia wystarczają na bardzo 
długo. A jeżeli tak, to nie można 
pochwalić się wzrostem produk-
cji, bo nikt nie wymienia na przy-
kład świecącej żarówki.

O żarówce piszę nie bez powo-
du. Ten angielski wynalazek Jo-
sepha Wilsona Swana z 1860 r. 
został najpierw „pożyczony bez 
wiedzy właściciela”, a potem opa-
tentowany w Stanach Zjednoczo-
nych przez człowieka, którego na-
zwisko znamy znacznie lepiej.

Thomas Alva Edison nie tylko 
nie zbudował pierwszej świecą-
cej żarówki, ale stał się członkiem 
tak zwanego spisku żarówkowego. 
Prawdopodobnie był to pierwszy 
pakt obejmujący wytwórców jed-
nego produktu, którzy podpisali 
dokument dotyczący jego plano-
wanego postarzania. Czasem moż-
na spotkać nazwę zaprojektowana 
awaryjność. W przypadku żaró-
wek, porozumienie ograniczające 
czas świecenia do tysiąca godzin 
podpisano w 1925 roku. Już wte-
dy zwykłe żarówki świeciły dwa 
i pół tysiąca godzin, a niektóre pa-
tenty mówiły o stu tysiącach. Naj-
gorsze jest to, że do tej pory pakt 
działa. Każdy może to sprawdzić. 
Można kupić żarówkę dowolnej 
firmy i sprawdzić jak długo świeci. 

Można też zobaczyć, np. w inter-
necie, żarówkę wyprodukowaną 
zanim powstała zmowa – w jednej 
z remiz strażackich w USA świe-
ciła grubo ponad sto lat, czyli mi-
lion godzin. Jakby tych wieści było 
mało, żarnik rekordzistki nie był 
zbudowany z wolframu, ale ze zde-
cydowanie mniej trwałego węgla.

Żarówki nie są zbyt drogie, a ich 
wytwarzanie jest mało energo-
chłonne. Gospodarka światowa 
mogłaby nie zauważyć takiej 
zmowy. Niestety, w latach trzy-
dziestych pomysł zaplanowanej 
nieprzydatności podpatrzył albo 
wymyślił ponownie niejaki Ber-
nard London i namówił do wpro-
wadzenia go w życie wielu produ-
centów w Stanach. Zaraza rozlała 
się po całym świecie i teraz mamy 
takie kwiatki.

Przykłady z łódzkiego podwór-
ka? Maszyna włókiennicza za-
trzymuje się, bo przestaje dzia-
łać sterownik. Przyjeżdża ekipa 
z Japonii, wymienia panel wiel-
kości płyty znajdującej się z tyłu 
telewizora. Za naprawę firma wy-
płaca kilkanaście tysięcy dolarów, 
maszyna rusza, pracuje, zarabia, 
wszyscy szczęśliwi. Niestety jeden 
z inżynierów – na co dzień spo-
tykany w łódzkim studenckim 
radiu – bierze wyrzuconą płytę 

na warsztat, sprawdza i wymie-
nia kondensator, który musiał 
się spalić po takim czasie. Po na-
stępnej awarii wymienia płytę 
na poprzednią, ale z wlutowa-
nym kondensatorem wartości 
1 zł (dla niedowiarków słownie – 
jedną złotówkę). Efekt? Maszyna 
rusza, pracuje, zarabia, wszyscy… 

A no właśnie. Telefon z centrali fir-
my w zupełnie innym kraju i py-
tanie, jak to możliwe, że nie dzia-
łało a działa?

Kolejny przykład to podgrze-
wacz wody, który jeden ze współ-
autorów tej gazety naprawił 
w identyczny sposób. Zamiast pła-
cić kilka tysięcy złotych, poświęcił 
pół dnia na rozwiązanie zagadki 
logicznej i wymienił drobny ele-
ment, który uległ zaplanowanej 
awarii. Kosztował 50 groszy. Opo-
wieści można mnożyć bez końca. 
Wspaniały cyfrowy aparat foto-
graficzny robi rewelacyjne zdjęcia, 
jednak od pewnego czasu zżera 
prąd, jakby był grzejnikiem, a nie 
fotoaparatem. Znajomy operator 
(mamy w Łodzi wielu wspania-
łych fachowców w tej dziedzinie) 
poradził: Wgraj program od nowa, 
żeby licznik myślał, że nie zrobiłeś 
zdjęć. Problem minął, jak ręką od-
jął. Boli, że w sieci są filmy i in-
strukcje, jak odciąć dodatkowy 

element elektroniczny zainstalo-
wany w urządzeniach domowych, 
by nagle znowu zaczęły bezawa-
ryjnie działać.

Wróćmy do tego całego szmel-
cu, który po kilu latach przestał 
działać, a naprawa jest nieopła-
calna. Oczywiście, wszystko to da 
się przetopić w hucie i zrobić coś 
innego, świecącego, pachnącego 
nowością. Tylko że do przetopie-
nia i przeróbki potrzeba energii. 
Energia to nie tylko wydobycie 
paliw, ale też spaliny, straty gór-
nicze, śmieci i cała reszta podob-
nych problemów.

W zeszłym roku w Polsce 45 ty-
sięcy osób umarło przedwcześnie 
ze względu na to, co wdychamy, 
i są to poważne, oficjalne i nieste-
ty rosnące dane. Jeżeli ktoś skraca 
życie takiej liczbie ludzi, to chyba 
tytuł artykułu jest uzasadniony. 
Pozwalam sobie postawić tezę, że 
gdybyśmy produkowali solidnie, 
przedwczesnych zgonów z powo-
du smogu i dymu mogłoby być 
przynajmniej o połowę mniej.

Ludzie umierają i nie ma win-
nych, więc zwyciężyła myśl Sta-
lina, który zwykł był mawiać: 
Śmierć jednego człowieka to tra-
gedia, śmierć tysięcy ludzi to sta-
tystyka.

Zanim skończę ten tekst, pójdę 
po lodówkę. Znajomi wynoszą na 
śmietnik Mińsk. Miałem taką, ale 
sam wyrzuciłem. Była tak stara, 
że wstyd. Zamieniłem na nowiut-
ką, w naszym mieście produko-
waną. Teraz tej starej nowej już 
nie opłaca się naprawiać, ale wy-
grzebana z lamusa ruska „pożyje” 
jeszcze kilkadziesiąt lat. Jak zna-
jomi się połapią, pomogę im szu-
kać kolejnego zabytkowego Miń-
ska. Myślę, że za jakieś dwa, trzy 
lata, gdy skończy się gwarancja 
na ich nowe cudeńko. Taka moja 
mała zemsta na korporacjach. Ri-
posta czysta, bo bezdymna.

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

RADOSŁAW  
WILCZEK

FOT. CC BY 2.0 CURTIS PALMER, FLICKR
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Nowe początki, stare nawyki
Wchodząc w nowy rok i mierząc swoje oczekiwania i plany ze świadomością, że właśnie zacząłeś 
żyć za granicą, może pomyślisz, na ile właściwie zintegrowałeś się (lub nie) z nową społecznością.

Vanja, no co Ty, naprawdę? Oni 
pracują w niedzielę i w Sylwe-

stra? – padło zaskakujące pytanie 
od mojego znajomego z Wiednia, 
na kilka dni przed zamknięciem 
drzwi z napisem 2016. W tym mo-
mencie zdałam sobie sprawę, że 
przez chwilę zupełnie zapomnia-
łam o tym uczuciu szczęścia, któ-
re towarzyszy mi od kilku miesię-
cy – w Łodzi wszystko (prawie) 
jest otwarte w weekendy. Zatrzy-
małam się na chwilę i próbowa-
łam przypomnieć sobie, jakie na-
wyki straciłam, a jakich nabyłam 
będąc tutaj.

Jednym z największych szoków 
kulturowych, po przeprowadzce 
do Wiednia, były godziny otwar-
cia supermarketów: sobota do pią-
tej, szóstej, w niedzielę zamknięte 
(dziś już jest kilka, które pracu-
ją w święta, ale osiem lat temu 
był tylko jeden i to bardzo daleko 
od mojego domu). Uffff, jak wiele 
razy musiałam wymyślać potra-
wy z tego, co znalazłam w mojej 
studenckiej lodówce, ponieważ 
nie mogłam zapamiętać, czy za-
akceptować, że supermarkety, 
piekarnie i bary nie pracują każ-
dego dnia, non stop… Kiedy w Ło-
dzi po raz pierwszy zobaczyłam 
mały sklep w sąsiedztwie i super-
market, które nie były zamknię-
te po godzinie ósmej, poczułam 
się znów jak w domu. Co za ulga!

Zapach i widok sklepów z lo-
kalnymi warzywami i owocami, 
ziołami, serami, miodami i suszo-
nym mięsem, przypomniały mi 
tak bardzo moje rodzinne mia-
sto, gdzie za „normalne” pienią-
dze mogłam kupić kawałek szczę-
ścia dla mojego brzucha.

Francesco, daj spokój, jesteś Wło-
chem, co Ty robisz w Polsce, a zwłasz-
cza w Łodzi? To jest typowe pytanie, 
które słyszę od osób spotkanych 
w mieście. Cóż, to fakt – jestem 
z Włoch. Jestem całkowicie zako-
chany w swoim kraju i wierzę, że 
jest jednym z najpiękniejszych na 
świecie. Jednocześnie wiem, że je-
stem inny niż reszta rodaków. My 
Włosi jesteśmy dość konserwa-
tywni i nie chcemy nic zmieniać 
w naszym kraju. Jesteśmy świa-
domi, że żyjemy w cudownym 
miejscu pełnym atrakcji: jedze-
nie, historia, góry, jeziora, morze, 
zakupy i wiele innych. Dla każde-
go coś miłego. Nie czujemy potrze-
by, by zmieniać coś, poprawiać. 

To sprawia, że czuję się niekom-
fortowo, a nawet zaczyna mnie 
wkurzać. Bezrobocie wzrasta. Nie 
ma przyszłości dla młodych lu-
dzi. Tylko dla turystów – dla nich 
zawsze jest przyszłość. Tak czy 
inaczej ja staram się skupić na 
moim życiu i osobistym rozwoju. 
Od kiedy we wrześniu przyjecha-
łem do Łodzi, moje życie zmieniło 
się całkowicie. Pierwszy raz pra-
cuję jako wolontariusz za grani-
cą. Szczerze mówiąc, nie przeży-
łem tzw. szoku kulturowego. To 
co przyciąga moją uwagę, to małe 
rzeczy składające się na codzien-
ną rutynę. Albo ta długa i mroźna 
zima. W porównaniu z pogodą we 
Włoszech to totalne dziwactwo.

Mój projekt wolontariatu koń-
czy się w lipcu. Wciąż nie wiem, 
co będę robił potem. Czy znajdę 
pracę tutaj, czy wrócę do Włoch, 
a może przeprowadzę się do inne-
go kraju. Wiem jedynie, że mam 
jeszcze przed sobą pięć miesięcy, 
by korzystać z życia tutaj, w Ło-
dzi. Pięć miesięcy, by kontynu-
ować marzenia; pięć miesięcy, 
by stawiać sobie i osiągać nowe 
cele; pięć miesięcy pełnych no-
wych oczekiwań.

Z biegiem czasu zaprzyjaźnili-
śmy się z naszą grupą seniorów, 
z którymi prowadzimy zajęcia 
i dostaliśmy zaproszenie na bal, 
by razem z nimi jeść, pić, tańczyć 
i bawić się. Tamtego wieczoru czu-
liśmy się jak dzieci, którymi wszy-
scy się opiekowali. Czy zjedliśmy 
wystarczająco? Czy dobrze się ba-
wimy? Czy podoba nam się pol-
ska muzyka? Wszystko to było 

bardzo emocjonalne i wypełni-
ło nas po brzegi dobrą energią. 
Wtedy też oboje spostrzegliśmy, 
jak bardzo jesteśmy akceptowani, 
a przez to zintegrowani ze społecz-
nością miasta. Nie tylko dzięki na-
szym staraniom, ale także, a może 
przede wszystkim, z ich inicja-
tywy. Wiele jest szczegółów za-
równo w strukturze miasta, jak 
i w zachowaniu ludzi wokół nas, 
które powoli wpływały na stan 
naszych umysłów. Kiedy rozma-
wialiśmy np. o planach i nadzie-
jach na przyszły rok, który był 
przed nami, okazało się, że nasze 
życzenia się zmieniły. Ostatnim, 
o czym myśleliśmy, było osiągnię-
cie sukcesu, co przecież kłębiło się 
w naszych głowach przez ostat-
nie kilka lat. Tym razem życzyli-
śmy sobie zatrzymać ten spokój, 
akceptację i radość, które czerpa-
liśmy z mnóstwa małych chwil 
i zdarzeń wokół nas. Życzyliśmy 
sobie, by kontynuować tę podróż, 
odkrywanie samych siebie przez 
pryzmat polskiej kultury – su-
rowej, przemysłowej, ale bardzo 
szczerej Łodzi oraz niepozornych, 
skromnych i gościnnych łodzian. 
Dla nas obojga nowy początek tu-
taj sprawił, że powróciliśmy do 
starych nawyków, kiedy to czu-
liśmy wewnętrzną radość dzięki 
normalności, miłości i trosce lu-
dzi dokoła nas.

Wiele miast w Europie zbudo-
wało swoją tożsamość poprzez 
swoje piękno i historię. Po pra-
wie półrocznym pobycie w Łodzi, 
byciu z ludźmi, życiu jak łodzia-
nin, używaniu łódzkiego slangu, 

odkrywaniu ulic, parków, zaka-
marków, przyszło nam do głowy, 
że Łódź opiera swoją tożsamość 
nie na opowieściach z przeszłości, 
nie na swoim wyglądzie, ale na jej 
mieszkańcach. Wy (my) tworzy-
cie (tworzymy) tożsamość miasta.

Pisząc to, jesteśmy pewni, że 
większość z Was, Czytelników, bę-

dzie zaskoczona, ale wierzcie lub 
nie, tak właśnie widzimy Wasze, 
a teraz już i nasze, miasto.

Vanja Alibašić  
i Francesco Fiordoliva –  
wolontariusze europejscy  
z Fundacji FERSO.

P.S. 
W tym miejscu pragniemy 
przekazać specjalne uściski dla 
Vanji, wspierając ją w trudnych 
chwilach. 
Zespół 3Piętra

VANJA  
ALIBAŠIĆ 

FRANCESCO 
FIORDOLIVA

RYS. VANJA ALIBAŠIĆ
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Królestwo złodzieja miodu
Pszczoły są bardzo społeczne i dbają o swoje. Jeśli jedna zostanie przez pszczelarza przyciśnięta  
i wysunie żądło z kropelką jadu, to wysyła informację do pozostałych towarzyszek: jestem zagrożona. 
Te natychmiast pomagają atakując intruza, który przyszedł zabić ich siostrę.

Podziemia

Akacjowy jest słodki jak ulepek, 
w kolorze słomkowym; wrzoso-
wy ma barwę piwa, głęboki smak 
i aromat; jasny-kremowy, o kon-
systencji lodów, to miód z nektaru 
rzepaku. Stoję w piwnicy domu 
w Antoniewie koło Łodzi razem 
z mistrzem pszczelarstwa Ada-
mem Plesińskim. Ostre światło 
żarówki oświetla regały oblepione 
odręcznie opisanymi etykietami. 
Setki słoików z miodem – o nawło-
ciowym, dereniowym czy fasolo-
wym nigdy nawet nie słyszałam – 
ostały się jeszcze z poprzedniego 
sezonu. Mimo temperatury się-
gającej 10 stopni, w pomieszcze-
niach czuć ciepły zapach lata. Fun-
damentem tego domu jest miód.

– Z 200 uli, licząc moje, syna 
i wnuka, uzyskujemy 5 ton rocznie. 
Mówię „uzyskujemy”, bo to pszczoły 
go robią, ja im tylko kradnę. Choć 
nie brzmi to słodko, to pszczelarz 
zawsze jest pewnego rodzaju zło-
dziejem. Pszczoły nigdy mi swoje-
go miodu nie podarują, zawsze pró-
bują go bronić.

Przechodzimy między kolejny-
mi pomieszczeniami.

– I tak to wygląda od zaplecza. 
Tutaj są palety słoików, nakrętki, 
beczki i lej do przelewania na cie-
pło. Waga kuchenna służy do od-
mierzania pyłku.

Otwierają się przede mną duże 
kadzie, a ich właściciel zaprasza 
mój nos do zapoznania się ze słod-
kimi zapachami. Nabiera miód 
ogromną 40-letnią chochlą i po-
kazuje gęstość złotego płynu.

– A tutaj jest moja duma – obraca 
w rękach wielką metalową grzał-
kę. – W 1999 roku byłem w Austrii 
na wyjeździe pszczelarskim. Zoba-
czyłem wtedy coś, czego w Polsce 
nie było. I olśniło mnie: jakie to pro-
ste! Wcześniej skrobało się szpadlem 
ten twardy, skrystalizowany miód. 
Potem wkładało się po kawałku do 
mniejszego garnka i gotowało w ką-
pieli wodnej, żeby rozpuścić i wlać 
do słoików. Jaka to była męczarnia. 
I jak wróciłem z tej Austrii, to już 
taką grzałkę musiałem mieć. Za-
cząłem szukać wykonawcy. Droga 
Pani, ile ja zjeździłem warsztatów 
elektrycznych w Łodzi. I wszędzie 
nic. Ale w końcu przy Piotrkowskiej 
123 znalazłem staruszka, takiego jak 
ja dzisiaj, który bawił się robieniem 
grzałek wszelakich. I on to wykonał. 

Do tej pory jej używam. Kładzie się 
od góry, ustawia temperaturę i ona 
powoli, powoli nurkuje, topiąc miód.

Nie ma tu dużo sprzętu, ale każ-
dy ma bardzo konkretne zasto-
sowanie.

– Są miody, jak rzepakowy, które 
szybko się krystalizują. Twarde ta-
kie, że łyżki się w nim łamią. Wkła-
dając taki „kamień” na 3 doby do 
tego urządzenia, poddaje się go pro-
cesowi kremowania. Ciała krysta-
liczne zostają potłuczone i miód na 
wieki staje się kremowy.

Ogród

Pszczelarstwem zainteresował go 
wujek. To było w latach 50., w cza-
sach stalinowskich. Jak wspomi-
na, liczyła się wtedy każda zło-
tówka, a  krewny zachęcił go, 
pokazując, ile można na tym za-
robić. Wystartował w 1965 roku 
z trzema ulami. Z każdym rokiem 
powiększał swoją pasiekę. W la-
tach 80. Adam Plesiński posiadał 
100 pszczelich rodzin. Dziś firmę 

„Pasiecznik” prowadzi jego syn. – 
On jest głównym pszczelarzem 
w naszym tutaj haziajstwie.

Jest początek lutego, stoimy 
w ogrodzie. Krajobraz jest chłod-

ny i surowy, ale wyobrażam sobie, 
że wiosną to miejsce, na którym 
rośnie kilkadziesiąt odmian lip, 
dereni, wierzb i dębów, wybuch-
nie feerią barw.

– Proszę zajrzeć, one tam są – 
pszczelarz zdejmuje daszek jed-
nego z uli, następnie odkrywa 
jasnoróżową, sfatygowaną po-
duszkę. – W lecie w ulu jest 35 stop-
ni, grzeją tam jak dzieciom w in-
kubatorze. Teraz pszczoły tworzą 
kłąb zimowy – ścieśniają się na 
kształt kuli poprzedzielanej plastra-

mi z miodem, żeby matka miała 
komfortowe warunki. Ona ma ja-
jowody i nasienie trutni w zbior-
niczku. Robotnice dbają w ten spo-
sób o całą rodzinę.

Pszczoły niewiele robią sobie 
z naszej obecności. Wiedzą, że 
zimą mają spokój. Praca pszcze-
larza odbywa się tylko latem i to 
wtedy, kiedy dopisuje pogoda. 
W lutym owady korzystają z za-
pasów i czekają na pierwsze cie-
płe dni marca.

– Oczywiście, że zimy nie prze-
żywają wszystkie, to naturalne – 
mówi mi pszczelarz. – Giną, stop-
niowo i codziennie (pszczoła żyje 
około 40 dni). Czasem, kiedy owad 
czuje, że zbliża się jego koniec, opusz-
cza ul i ginie przed nim. Jednak gdy 
temperatura jest niższa niż minus 
10 stopni, większość spada w ulu. 
Ale dzięki matce, która żyje kilka 
lat, rodzina trwa. To trzeba powie-
dzieć: ona tu jest najważniejsza, bez 
niej nie ma życia.

Każda pszczoła ma w ulu swo-
je zadanie. Wraz z rozwojem, peł-
ni w rodzinie coraz ważniejsze 
funkcje – od sprzątaczki pyłku 
i karmicielki larw, po robotnicę, 
która lata po nektar nawet do 2 
kilometrów.

– Czyli pszczoły w ulu funkcjonują 
trochę jak społeczeństwo? – pytam.

– O tak. Pszczoły są bardzo spo-
łeczne i dbają o swoje. Jeśli jedna 
zostanie przez pszczelarza przyci-
śnięta i wysunie żądło z kropelką 
jadu, to wysyła informację do po-
zostałych towarzyszek: jestem za-

grożona. Te natychmiast pomagają, 
atakując intruza, który przyszedł 
zabić ich siostrę. A ten jad, proszę 
mi uwierzyć – zarzeka się – okrop-
nie śmierdzi. Mój nos, już nie 10 czy 
50 razy został użądlony, więc wiem, 
o czym mówię.

– Pszczoły rzeczywiście są praco-
wite, czy to tylko nasze wyobraże-
nie o nich?

– Ależ tak, są bardzo pracowite. 
I w odróżnieniu od nas pracują na 
plantacji zgodnie. Tam nie ma żad-
nych podziałów, zachowań agre-
sywnych. Pszczoła siada przy innej, 
obcej i razem pracują. To się nazy-
wa tolerancja. Natomiast każdy ul 
jest dla nich twierdzą, do której nie 
wpuszczą obcej.

– Kradną sobie nawzajem miód?
– No oczywiście! Obok swojej pra-

cowitości są chyba największymi 
złodziejkami świata. Posiadają taki 
instynkt rabunkowy, że ani dym 
ani woda nie odwiodą ich od tego 
zachowania. Dlatego na straży za-
wsze są pszczoły-wartowniczki. Na-
tychmiast zauważą obcą, bo każda 
rodzina ma inny zapach, pochodzą-
cy od feromonu matki.

Spacerujemy między drewnia-
nymi, kolorowymi domkami. Jed-
ne stoją na niskich, metalowych 
stojakach, inne na plastikowych 
skrzynkach po napojach. Jest tak 
cicho, że aż trudno uwierzyć, że 
w promieniu 15 metrów jest kil-
kaset tysięcy owadów.

– To przysłowiowe bzyczenie wy-
nika z ruchu skrzydeł. Wynosi od 50 
do 150 uderzeń na sekundę – tłuma-

FOT. PATRYCJA SZYNTER

PATRYCJA 
SZYNTER
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czy mi pszczelarz. – Teraz pszczoły 
też wydają dźwięki. Ciągle pracują, 
ocierają się o siebie. Jak przyłoży-
my ucho do wylotu ula, to słychać 
nieustający szelest, taki jak wyda-
ją jesienią suche liście na drzewach. 
Natomiast wystarczy zrobić tak – le-
ciutko puka paznokciem w ścia-
nę drewnianego domku – a na-
tychmiast reagują.

Dźwięk się wzmaga, pszczoły 
pobudzają się.

– Podczas nastroju rojowego, kie-
dy w rodzinie jest i za dużo pszczół, 
i chcą się podzielić, wylatują z ula 
i krążą nad nim. A jak wyleci ich 
20 tysięcy naraz, to dźwięk jest tak 
głośny, jakby leciała eskadra samo-
lotów. Później, gdy już usiądą, w jed-
nej chwili robi się cicho.

Biblioteka

W salonie drewnianego domu, 
który Adam Plesiński sam zapro-
jektował i wybudował w latach 
60., nie widać ścian – wszystkie, 
od góry do dołu, zasłonięte są re-
gałami z książkami o najróżniej-
szej tematyce (lotnictwo, filozofia, 
nauki społeczne, ekonomia, moto-
ryzacja). Siadamy przy szerokim 
stole. Jeszcze przed pierwszym 
łykiem herbaty czytam z uwagą 
fragmenty książek pszczelarskich, 
które gospodarz dla mnie przygo-
tował. Żebym dobrze zrozumiała 
istotę zagadnienia. Na stronach 
mnożą się zaznaczenia, podkre-
ślenia, wykrzykniki i przypisy na 
marginesach.

– Swoją praktykę wzbogacałem 
właśnie takimi pierwszymi donie-
sieniami – z pietyzmem podsuwa 
mi „Dokładną praktyczną naukę 
dla pasieczników” autorstwa Ju-
liana Lubienieckiego, założycie-
la pierwszej szkoły dla pszczela-
rzy w Europie. – To jest biały kruk. 
Napisana w 1859 roku.

– Czy nadal jest aktualna?
– Bardzo aktualna! Receptury na 

miody pitne, dajmy na to, w ogó-
le się nie zmieniły. Oczywiście, jak 
ktoś chce, to może zmienić, ale chy-
ba tylko po to, żeby zepsuć.

Wspólnie przeglądamy artyku-
ły dotyczące zagadnień pszczelar-
skiego świata. Dowiedziałam się 
już, jak zbudowana jest pszczo-
ła, czym owad broni się przed in-
truzami.

– A jak to wygląda z drugiej strony, 
jakiego sprzętu dziś używa pszcze-
larz? – pytam.

– Ja od wielu lat nie używam ni-
czego – mówi z uśmiechem pan 
Adam. – Z gołą głową, bez koszuli, 
w krótkich spodenkach pracuję przy 
pszczołach.

– Nie żądlą pana?
– Nie ma cudów, żeby przez cały 

dzień 5 czy 10 nie użądliło. Ale to jest 
nieznacząca rzecz. Jedyny sprzęt – 
bez tego nie pójdę – to jest podku-
rzacz. Puszcza się dwa, trzy kłęby 

dymu i pszczoły są powiadomio-
ne, że przyszedł łobuz i odchodzą. 
Pewnie że są wrażliwsi, którzy za-
kładają rękawice ochronne, bo chcą 
uniknąć żądlenia – mówi, chyba 
z lekkim niesmakiem. – Ale oni 
zabijają swoje pszczoły, bo nie czują, 
kiedy je miażdżą. Ja pszczół nie zabi-
jam. Ale żebym dziś mógł bez kape-
lusza i rękawic wychodzić, musiały 
upłynąć lata – opowiada. – Wiele 
zmieniły prace hodowlane. Specja-
listom udało się wyhodować matki 
o łagodnym usposobieniu i dzisiej-
sze pszczoły już są delikatne. To nie 
te owady, z którymi zaczynałem. 
Żądliły wtedy niemiłosiernie. 50–
100 użądleń dziennie to była norma.

Mocniejsza od ubrania musi 
być psychika pszczelarza, doda-
je mój rozmówca.

– Dam pani przykład. Włożyłem 
raz matkę pszczelą do klateczki, o ta-
kiej małej – połową palca odmierza 
długość – i schowałem we wnętrzu 
dłoni, po czym odszedłem od roju. 
W ciągu kilkunastu sekund pszczo-
ły skomunikowały się ze sobą: zgi-
nęła królowa! Zerwały się z drzewa 
i rozbiły po całej okolicy szukając 
matki. Proszę mi uwierzyć, że już 
po chwili, mimo że bez koszuli, by-
łem cały czarny od pszczół, tak mnie 
obsiadły. I nie można się wtedy ru-
szyć. Jak zgnieciesz jedną, zaraz te 

dziesiątki tysięcy przyjdą na pomoc. 
Chcę podkreślić bardzo ważną rzecz: 
dla pszczół nie ma nic cenniejszego 
niż królowa. Zagrożenie, że ją utra-
cą sprawia, że na inne bodźce stają 
się nieczułe. Życie i obecność matki 
jest dla pszczół priorytetem.

Współcześnie wielu pszczela-
rzy, w tym Pan Adam, prowadzi 
pasieki wędrowne. Podczas kwit-
nienia danej rośliny, ule pakuje 
się na przyczepę i ustawia w po-
bliżu plantacji. Czasem zdarzają 
się kradzieże czy dewastacje, ale 
nie ma innego wyjścia, mówi mi 
pszczelarz spod Łodzi.

– Dziś ogromna większość upraw 
jest monokulturowa. Mamy 100 
hektarów rzepaku, dalej 100 hek-
tarów pszenicy, następnie 200 
hektarów kukurydzy. Gdyby moje 
pszczoły miały latać tylko na plan-
tacje, które są w pobliżu, to po prze-
kwitnięciu rośliny, padłyby z głodu. 
Nie mówiąc już o pestycydach, któ-
re zabijają nie tylko stonki, ale tak-
że inne owady.

Ratunkiem dla pszczół stają 
się miasta. Ule stawiane są na 
dachach wieżowców nie tylko 
w Paryżu czy Nowym Jorku, ale 
także w Łodzi czy w Warszawie. 
W ten sposób można upiec dwie 
pieczenie na jednym ogniu. Po 
pierwsze, ludzie dowiadują się 
o zagrożeniu, jakie wiąże się z wy-
mieraniem pszczół – że bez za-
pylaczy, nie ma w przyrodzie ży-
cia. Po drugie, miasta są bogate 
w miododajną roślinność – przy 
ulicach i w parkach sadzone są 
lipy, kasztanowce, akcje, więc 
pszczoły mają co jeść.

– Baza pożytkowa jest ogrom-
na! Tylko chętnych na sąsiadowa-
nie z pszczołami nie ma – wzrusza 
ramionami pszczelarz. – Ludzie 
patrzą na nie jak na wściekłe psy, 
które napadają, kąsają i pożerają 
w całości. Mają straszne wyobra-
żenia. A przecież o pszczoły musi-
my dbać, nie mamy innego wyjścia. 
Proszę spojrzeć, do czego doprowa-
dzili Chińczycy. W regionie Hanyu-
an, gdzie są wielkie plantacje grusz, 
wyginęły wszystkie pszczoły. I teraz, 
żeby drzewa dały owoce, ludzie mu-
szą zapylać kwiaty ręcznie, pędzel-
kami. Rezultaty są takie, że zbio-
ry są dużo niższe. Nikt nie zapyli 
kwiatu tak doskonale jak pszczoła.

Patrycja Szynter – łódzka 
dziennikarka radiowa 
z zapleczem kulturoznawczym, 
związana z Grupą ZPR Media 
oraz Studenckim Radiem 

„Żak” Politechniki Łódzkiej. 
W ramach pracy magisterskiej 
na Uniwersytecie Łódzkim 
analizowała postać Ślepego Maksa, 
jako legendę kulturową Łodzi. Od 
tej pory chętnie grzebie w historii 
miasta.

POMÓŻ ZMIENIĆ 
SCHRONISKO DLA 

ZWIERZĄT W ŁODZI

Ola, Oleńka, Oleśka, Olka – suczka o tym 
pięknym imieniu czeka na swojego opie-
kuna w schronisku przy Marmurowej. 
Panna ma swój charakterek. Jest sprytna, 
energiczna, inteligentna. Psia nastolatka, 
powinna odebrać jeszcze kilka lekcji do-
brego wychowania, jednak uczy się szyb-
ko. Jest przemiła, ufna i wpatrzona w czło-
wieka, toleruje inne psy.

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ 
POD NUMEREM TELEFONU

42 656 78 42

www.schronisko-lodz.pl

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

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

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

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

sześciu nogach… najlepiej iść.

OLA

http://www.schronisko-lodz.pl
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lewa strona talerza

Obiady jak u Mamy,
czyli nic dodać, nic ująć

Robert Makłowicz powiedział 
kiedyś, że nie chodzi do re-

stauracji, które oferują jedzenie 
domowe, ponieważ w restauracji 
oczekuje dań niezwykłych i nie-
codziennych, a domowe (codzien-
ne) jedzenie jada… w domu.

Coś w tym jest. Jednak restau-
racji z tzw. domowym jedzeniem 
wciąż przybywa i nie narzekają 
na brak klientów.

Bar Obiady jak u Mamy znala-
złem przypadkiem, jadąc ulicą Lu-
tomierską. Była to pora obiadu, ja 
miałem trochę wolnego czasu… 
pomyślałem: Czemu nie?

Lokal mieści się w ciągu pawilo-
nów handlowych przy Lutomier-
skiej 142. Witryna nie zachęca do 
wejścia. Z zewnątrz miejsce wy-
gląda na opuszczone. Wszystko za 
sprawą firanek w oknach, przez 
które nie widać, co znajduje się 
w środku.

Przekraczając próg, przeno-
simy się w czasie o jakieś 30 lat 
wstecz. Widać, że bar lata swojej 
świetności ma już dawno za sobą. 
Wprawdzie jest duży i przestron-
ny, ale panuje w nim dość ponura 
atmosfera. Za to stoliki przykryte 
są kolorowymi obrusami i serwet-
kami. To znak, że ktoś postarał się 
o domową atmosferę, ponieważ 
podobną estetykę stołowych na-
kryć pamiętam z imienin u babci.

Po prawej stronie znajduje się 
mały bar, a nad wszystkim góru-
je i króluje 40 calowy telewizor 

„rozkręcony” na cały regulator.
Za stolikiem najbliżej telewi-

zora siedziała sympatyczna pani, 
która zdawała się być wyraźnie 
zaskoczona moją wizytą. Kie-
dy spostrzegła, że kieruję się do 
baru, wstała i czym prędzej sta-

nęła dziarsko za ladą. Pani wła-
ścicielka – pomyślałem.

Menu umieszczone na ladzie 
składa się z małych karteczek 
przypiętych szpilkami do kor-
kowej tablicy. Niektóre karteczki 
zamokły w nieznanych okolicz-
nościach, więc trudno z nich co-
kolwiek odczytać.

Kulinarne propozycje nie za-
skakują. To typowa 
polska kuchnia, czyli 
rosół, żurek, zalewaj-
ka, mielony, gulasz, 
schabowy. Menu za-
mykają niezbyt wy-
szukane dodatki i mi-
zerna oferta napojów: 
kawa, herbata, kom-
pot. Za to miłym za-
skoczeniem są ceny, 

które zaczynają się już od 5 zł za 
zupę.

Co wybrać? Może zestaw dnia? 
Wybierając go, mamy przynaj-
mniej pewność, że danie będzie 
świeże. W końcu u Mamy się nie 
grymasi, więc dlaczego tu mieli-
byśmy robić wyjątek.

Gdy zamawiałem „obiad dnia” 
za 15 zł z kompotem i zupą, moją 
uwagę przykuła pokaźnych roz-
miarów kolekcja porcelanowych 
i szklanych słoni wyeksponowa-
nych w centralnej części baru. Wi-
dać, że właścicielka jest z niej bar-
dzo dumna.

Tego dnia zestaw zawierał zupę 
ogórkową oraz kotlet mielony 
z surówką i ziemniakami. Kosz-
tował 14 zł. Za dodatkową złotów-
kę dokupiłem sobie kompot.

Zupa była całkiem smaczna, 
choć moja mama robi „bardziej 
ogórkową” i wyraźniejszą w sma-
ku. Ta przypominała raczej zupę 
jarzynową z dodatkiem ogórków. 
Tymczasem ja wolę, by domino-
wały ogórki, a zupa była nawet 
lekko kwaśna. Oczywiście, cze-
piam się, bo zupa z baru była zwy-
czajnie smaczna.

Mielony z ziemniakami i su-
rówką najmniej przypominał do-
mowy posiłek. Mielony był, moim 
zdaniem, słabo usmażony (ale wy-
raźny w smaku), a surówka chy-
ba wczorajsza i zbyt sucha. Goto-
wane w całości ziemniaki okazały 
się całkiem smaczne.

Nazywając bar Obiady jak 
u Mamy trzeba liczyć się z tym, 
że staje się w szranki z najlepszy-
mi kucharzami w Łodzi, czyli ze 
wszystkimi mamami i ojcami, 
którzy każdego dnia starają się 
przygotować najlepszy obiad 
w mieście. Niestety restauracja 
przegrywa tę walkę z kretesem. 
Z drugiej strony, jest to walka nie-
równa, ponieważ wiadomo po-
wszechnie, że obiad u mamy/taty 
jest zawsze the Best i nie ma sobie 
równych.

Obiady jak u Mamy to dobre 
miejsce. Można tu zjeść zwyczajny, 
ale świeży obiad za kilka złotych. 
Dodatkową atrakcją jest sympa-
tyczna pogawędka z Panią Wła-
ścicielką, która na bieżąco śledzi 
wydarzenia w telewizji, głośno je 
komentując.

Na koniec dygresja. Pamiętam 
z rodzinnego domu, że poza moją 
mamą Jolą, świetnie gotował tak-
że tata Wojciech. Domowe impre-
zy zawsze przygotowywali razem. 
Ochów i achów ze strony biesiad-
ników można było potem wysłu-
chiwać cały wieczór.

Może by tak otworzyć restau-
rację Obiady jak u Taty?

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

MICHAŁ KWIATKOWSKI
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Tego dnia zestaw zawierał zupę  
ogórkową oraz kotlet mielony  
z surówką i ziemniakami.  
Kosztował 14 zł. Za dodatkową  
złotówkę dokupiłem sobie  
kompot.

Gdy zamawiałem „obiad dnia” za 15 zł z kompotem i zupą, moją uwagę przykuła po-
kaźnych rozmiarów kolekcja porcelanowych i szklanych słoni wyeksponowanych 
w centralnej części baru. Widać, że właścicielka jest z niej bardzo dumna.
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FOT. MICHAŁ KWIATKOWSKI
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Piotr Statucki – zaciekawiony Łodzią tegoroczny 
maturzysta, początkujący rysownik i fotograf.

Kalendarz imprez
 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela

20
ZAKOŃCZENIE 
WYSTAWY „MŁODA 
KREW” JOANNY 
CISEK
Galeria Opus 
ul. Łąkowa 29

22
19:00 TU JEST 
DETAL – I CZEMU 
TO CIEKAWE: 
SPOTKANIE Z MARIĄ 
NOWAKOWSKĄ
Daleko Blisko 
ul. Piotrkowska 138/140

23
20:00 KONCERT 
HUBERTA ZEMLERA
Fabryka Sztuki 
ul. Tymienieckiego 3

24
19:00 WERNISAŻ 
WYSTAWY „ŁÓDZKIE 
PO KOLEI”
Lodzermensch 
pl. Kościelny 5

25
11:11 WYKŁAD „JÓZEF 
MEHOFFER, DZIWNY 
OGRÓD, CZYLI 
HISTORIA FOBII”
Muzeum Sztuki ms2 
ul. Ogrodowa 19
Wstęp: 8 zł

26
14:00 NASZA SCENA: 
HENRI POULAIN
Muzeum Miasta Łodzi,  
Sala Lustrzana 
ul. Ogrodowa 15
(Bilety: 3 zł normalny,  
1 zł ulgowy)

21
17:00 SPOTKANIE 
GRUPY POETYCKIEJ 
MOTYL
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź-Bałuty, Filia nr 28 
ul. Motylowa 13

27
18:00 WYKŁAD 
DR MAGDALENY 
SZUSTER –  

„PO CO NAM TA 
AWANGARDA?”
Teatr Muzyczny 
ul. Północna 47/51

29
18:00 WERNISAŻ 
WYSTAWY „JAN 
STANISŁAWSKI – 
MISTRZ 
MŁODOPOLSKIEGO 
PEJZAŻU”
Muzeum Miasta Łodzi 
ul. Ogrodowa 15

28
17:00 KOBIETA 
W AWANGARDZIE – 
WYKŁAD 
POŚWIĘCONY 
MARINIE 
ABRAMOVIĆ
Centrum Kultury Młodych 
ul. Lokatorska 13

30
18:00 WERNISAŻ WY-
STAWY „NOSTALGIA 
ZA KRESAMI. TKANI-
NA WILEŃSKA, PO-
LESKA I HUCULSKA”
Centralne Muzeum  
Włókiennictwa 
ul. Piotrkowska 282

1
ZAKOŃCZENIE 
WYSTAWY 
POKONKURSOWEJ 

„ŁÓDZKIE ŚCIANY”
Galeria Hol,  
Centrum Nauki i Sztuki ASP 
ul. Wojska Polskiego 121

31
ZAKOŃCZENIE  
CZYSTEJ AKCJI –  
zbiórki środków higienicz-
nych dla osób doświadczają-
cych bezdomności

(lista potrzebnych artykułów 
oraz miejsc zbiórki dostępna 
na stronie wydarzenia na 
Facebook’u)

2
18:00 POKAZ 
FILMOWEJ 
BIOGRAFII 
MICHEALA 
JACKSONA: 

„HISTORY – THE 
KING OF POP”
New York Klub Muzyczny 
ul. Piotrkowska 62

6
18:00 OD WISŁOCKIEJ 
DO SPUNKA, CZYLI 
O EDUKACJI 
SEKSUALNEJ – 
PANEL EKSPERCKI 
ORAZ DYSKUSJA
Niebostan 
ul. Piotrkowska 17

7
18:00 WITAJ W KLU-
BIE – WARSZTATY 
DLA SENIORÓW PO-
ŚWIĘCONE MUZYCE 
ELEKTRONICZNEJ
6. dzielnica 
ul. Piotrkowska 102

9
14:00 FOKUS 
NA… GRZEGORZA 
KWIECIŃSKIEGO – 
SPOTKANIE 
Z ARTYSTĄ
Teatr Arlekin 
ul. 1 maja 2

11
10:00 34. ŁÓDZKI 
PORT GIER
Łódzki Dom Kultury 
ul. Traugutta 18

8
11:00–15:00 ŁÓDZKI 
STRAJK KOBIET – 
IV MÓWNICA 
FEMINISTYCZNA 
I HYDE PARK
Mebloteka Yellow 
ul. Piotrkowska 138/140

10
19:00 WERNISAŻ 
WYSTAWY „283 X 100 
X 27, 12 X 6 X 5”
Atlas Sztuki 
ul. Piotrkowska 114/116

12
10:00–15:30 
WARSZTATY 
CAPOEIRY
Dom Kultury 502 
ul. Gorkiego 18

13
18:15 WIECZÓR 
MUZYCZNY: 
Z WIZYTĄ 
W AKADEMII
Sala Kameralna Akademii 
Muzycznej w Łodzi 
al. 1 Maja 4

14
17:30 FILMY 
O DAWNEJ ŁODZI
Kino Przytulne ŁDK 
ul. Traugutta 18
Wstęp: 6 zł

15
18:00 NIEBOSTAŃSKI 
DYSKUSYJNY KLUB 
KSIĄŻKI – „JĄDRO 
CIEMNOŚCI”
Niebostan 
ul. Piotrkowska 17

16
14:00 ZAJĘCIA BARRE 
AU SOL (TECHNIKA 
GIMNASTYCZNA)
Poleski Ośrodek Sztuki,  
Filia Karolew 
ul. Bratysławska 6a
(liczba miejsc ograniczona – 
zapisy w sekretariacie)

17
18:00 POKAZ 
SPECJALNY 
FILMU „WSPÓLNA 
KAMIENICA”
Kino Charlie 
ul. Piotrkowska 203/205

18
21:00 COTTON OPEN 
STAGE – KONCERT 
BLACK STREET 
NOISE
Cotton Club 
al. Politechniki 9a

19
20:00 JAM SESSION
New York Klub Muzyczny 
ul. Piotrkowska 62

4
12:00 MANIFA
Start: pasaż Schillera

5
11:00–13:00 
Z POLITECHNIKI 
NA UNIWERSYTET, 
CZYLI SPACER 
ŚLADAMI KOBIET 
NAUKI
Start: róg ul. Radwańskiej 
i al. Politechniki

P A R T N E R Z Y

marzec/kwiecień 2017

POLECA  
PIOTR 
STATUCKI
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kaprawym okiem zgreda

Odwieczny konflikt  
poziomu z pionem
Prawdziwe zdumienie poczułem, gdy dotarłem do miejsca, gdzie specjaliści radzą, co zmienić, żeby naprawić.  
Przecież dokładnie o tym marudziłem w swoich felietonach: o przystankach, przesiadkach, czasie podróży,  
kulturze obsługi i setkach pierdół, które czynią korzystanie z transportu miejskiego w Łodzi nieznośnym.

Idzie wiosna. Zima na odchodne 
da nam pewnie jeszcze po tył-

kach, ale wiosna nadchodzi – to 
widać, słychać i czuć. Słońce co-
raz wyżej, dłużej i jaśniej. Ptaki 
już wiedzą, więc coraz głośniej.

Na trawnikach odmarzły kupy 
i to właśnie najbardziej czuć. Ale 
niech tam, grunt, że cieplej.

Łatwiej spojrzeć przychylnym 
okiem tam, gdzie dotąd łypało się 
kaprawym. Łatwiej nie marudzić, 
choć kusi. Co tu wiele rozprawiać, 
można nawet odnaleźć w sobie 
metafizyczne natchnienie. To 
mi się właśnie przytrafiło – bez 
wspomagania. No, trochę skła-
małem. Wspomogłem się jednak 
odrobinę. Przeczytałem – uwa-
ga nie będzie łatwo – Plan zrów-
noważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla Miasta 
Łodzi do roku 2025 – wersja do kon-
sultacji społecznych. Jeśli ktoś już 
się zmęczył, niech sobie wyobra-
zi, że ja przyswoiłem cały doku-
ment. Wiem, to masochizm, ale 

każdy ma go w sobie trochę. Na 
dodatek już po herbacie, czyli po 
konsultacjach. Więc po co to czy-
tałem teraz? Nie wiem. Przebrną-
łem przez 100 stron audytów, pro-
gnoz, analiz, badań społecznych, 
tabelek, wykresów, uchwał i para-
grafów. Prawdziwe zdumienie po-
czułem, gdy dotarłem do miejsca, 
gdzie specjaliści radzą, co zmienić, 
żeby naprawić. Przecież dokład-
nie o tym marudziłem w swoich 
felietonach: o przystankach, prze-
siadkach, czasie podróży, kultu-
rze obsługi i setkach pierdół, które 
czynią korzystanie z transportu 
miejskiego w Łodzi nieznośnym. 
A tu to samo, tylko mniej zabaw-
nie. Pan Jourdin nie wiedział, że 
przez całe życie mówił prozą. Ja 
nie wiedziałem, że znam się na 
transporcie miejskim. Do dzisiaj. 
Jednak pewien szczegół uświado-
mił mi, że mam w tej wiedzy tro-
chę braków. Autorzy opracowania 
piszą: Plan transportowy przewi-
duje utrzymanie usług użyteczno-

ści publicznej co najmniej na obec-
nym poziomie oraz kształtowanie 
rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego według zasady zrów-
noważonego rozwoju. W sytuacji 
wystąpienia niekorzystnych uwa-
runkowań zewnętrznych, na które 
Prezydent Miasta nie ma bezpośred-
niego wpływu (np. niedotrzymywa-
nie przez partnerów zapisów umów, 
kryzys gospodarczy), może nastąpić 
ograniczenie oferty przewozowej.

Na to bym nie wpadł, nawet 
w stanie całkowitego upojenia 
czymkolwiek. Co najmniej obec-
ny poziom właśnie mamy. Jeśli po 
wpakowaniu w ten bałagan kupy 
szmalu, nadal może być jak jest, 
to wsadźcie sobie swój plan w… 
gdzie chcecie. A zamiast oferty 
przewozowej, ograniczcie używki.

Dobrze, że wiosna tuż, tuż. Nie 
chciałbym, żeby moja irytacja 
utrzymała się na obecnym po-
ziomie.
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