
Po trwającej trzy mie-
siące dyskusji, jak 
Polska ma (lub nie) 
partycypować w roz-
wiązaniu nasilającego 
się kryzysu uchodźcze-
go, 23 września br. za-
padła decyzja: w ciągu 
kilku miesięcy przyj-
miemy 7 tys. uchodź-
ców z Syrii i Erytrei. 
To niedużo jak na na-
sze możliwości (Urząd 
do Spraw Cudzoziem-
ców na początku wrze-
śnia podał, że jesteśmy 
w stanie przyjąć nawet 
30 tysięcy osób), ale 
dla niektórych wystar-
czająco, żeby nakręcać 
zbiorową histerię.

Strach, czy wstyd?

Kiedy ktoś pyta, czy się boję, 
przytakuję – ale źródłem moje-
go strachu  nie są uchodźcy. Boję 
się tego, co przez ostatnie mie-
siące wyciekło z Polaków: z sym-
patycznej pani, z którą jechałam 

„blablacarem”, która „nie będzie 
dzieci puszczać do szkoły, gdy 
w klasie pojawi się uchodźca”; 
z kolegi, który bez znajomości 
kontekstu wrzuca na facebooka 
filmiki – dowody „dzikości i ter-
roryzmu”; z wolontariusza mo-
jego stowarzyszenia, dla które-
go przyjęcie ludzi uciekających 
przed wojną to „koniec Europy, 
hańba dla polskości”.

Jak podaje UNHCR (United 
Nations High Commissioner for 
Refugees ) jesteśmy świadkami 
największej liczby uchodźców 

od czasu zakończenia II wojny 
światowej – wymiar tragedii jest 
nie do objęcia umysłem. Nie spo-
sób sobie wyobrazić, co czują lu-
dzie wsiadający na zatłoczone, 
prowizoryczne łodzie, koczujący 
tygodniami na dworcach z ma-
leńkimi dziećmi, z topniejącymi 
oszczędnościami. Ludzie, którzy 
jeszcze jakiś czas temu wiedli 
zwykłe życie – chodzili do pra-
cy, wychowywali dzieci. To jest 
poza wyobraźnią. Tak jak skala 
wybuchu ksenofobii.

Praktyczne lekcje 
antropologii

Histeryczne reakcje na uchodź-
ców, to modelowa sytuacja z lek-
cji antropologii kultury dla po-
czątkujących. Wokół postaci 

„obcego” tworzą się fantasmago-
rie: „pozbawią nas pracy”, ale też 

„wykorzystają środki na zasiłki, 
których nie wystarcza dla pol-
skich ubogich”, „zabiorą miesz-
kania socjalne”, „zniszczą polską 
kulturę i  katolickie wartości”, 

wreszcie, zagrożą nam fizycznie 
– „będą wymuszać zmianę norm, 
gwałcić i terroryzować”. Narra-
cje brzmią jak współczesne wer-
sje zagrożeń,  które przed II woj-
ną utożsamiano z Żydami.

Ludzie zawsze bali się kon-
frontacji z obcymi – to nic wy-
jątkowego. Pytanie: co z  tym 
strachem zrobimy w wymiarze 
indywidualnym i jak strach za-
gospodarują rządzący? Na razie 
uchodźcy to jedna z kart, którą 
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Czego 
nie wiesz 
o Bałutach?
Tutaj, w Parku Śledzia wi-
dzimy często kobietę znaną 
po sąsiedzku jako „bird lady” 
(tłum. „ptasia dama”). Jest 
to Pani Henia, kobieta po 
60-tce, ale na tak zwanym 

„fleku”, znaczy – bardzo dy-
namiczna. Zajmuje się opie-
ką nad zwierzętami, które 
mieszkają w okolicy.
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Proszę mnie 
stąd zabraść
Taki przykład na przykład: 
moja ciotka wyemigrowała 
z Polski i mieszka w Austra-
lii. Jej mąż wyemigrował dla 
niej z Wielkiej Brytanii. Ra-
zem myślą o powrocie do 
Polski… czyli co, jak moja 
ciotka emigrantka przyje-
dzie z mężem emigrantem 
do Łodzi, to nagle ona będzie 
repatriantem, a on imigran-
tem dla odmiany? 
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W kupie raźniej, 
ale z kim?
Znowu wybory, a moje prze-
konania w rozsypce. Zlu-
strowałem się. Wnioski 
niewesołe: chaos i oznaki 
degrengolady. Czas na po-
rządki. Precyzyjnym ru-
chem przedramienia po-
sprzątałem biurko.
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Tak się ostrożnie w tym miesią-
cu do tego tekstu zabieram. Za-

stanawiam się, jak mam opisać, 
co mi w duszy (tej przysłowiowej) 
gra, a jednocześnie nikogo nie ura-
zić. I  tak siedzę już kilka godzin 
i wszystko, co mi na kartkę spłynie, 
to takie jakieś zgryźliwe, niemiłe 
dla moich rodaków, współplemień-
ców, współmieszkańców. Podejrze-
wam się o zajadłość jakąś. Dostrze-
gam z niepokojem, że ta jesień złe 
emocje ze mnie wyciska, bo tak na 
co dzień i zazwyczaj to ja raczej ła-
godnie na świat patrzę. Ale odkąd 
słyszę i obserwuję falę nienawiści 
wobec osób, które potrzebują po-
mocy, które uciekają przed wojną, 
odkąd moja przyjaciółka, pracują-
ca z uchodźcami, dostaje pogróżki 
na portalach społecznościowych, 
odkąd usłyszałam od młodziutkiej, 

ładnej dziewczyny na Placu Wol-
ności: „Polska dla Polaków”, kiedy 
przeczytałam na murach kilka prze-
raźliwie nienawistnych haseł, to 
mi jakoś dalej do Was, Rodacy Dro-
dzy. I myślę sobie, że strasznie sła-
ba ta nasza polskość, ta nasza kul-
tura, skoro kilka tysięcy biednych 
ludzi może ją zmiażdżyć, zniszczyć, 
pogrzebać. Skoro ciągle potrzebu-
jemy wroga, żeby się integrować, 
robić coś wspólnie. Czy nie milej 
i pożyteczniej byłoby się zastano-
wić, co zrobić, żeby nam się wygod-
niej i ładniej mieszkało w naszym 
mieście. Czy nie lepiej byłoby wspól-
nie zbudować huśtawkę na pobli-
skim placu zabaw, posiać trawnik 
albo powiesić budki lęgowe dla pta-
ków? Albo chociaż posiedzieć z są-
siadami na ławce i pogadać o pogo-
dzie, która w tym roku wyjątkowo 

dla nas łaskawa? I nie zastanawiać 
się, kto z nas jest prawdziwym Po-
lakiem, bo każdy, komu na sercu 
leży dobro tego kraju i tego miasta, 
jest nasz. Bez względu na to, jaką 
religię wyznaje, jakie ma poglądy 
polityczne, kolor skóry, orientację 
seksualną. Każdy, kto buduje, jest 
częścią naszej wspólnoty. I bardzo 
mnie wścieka, kiedy próbujecie mó-
wić, kto jest dobrym Polakiem, do-
brym katolikiem, dobrym socjalistą, 
dobrą matką czy patriotką. Odpu-
śćmy sobie te podziały, niech każ-
dy będzie człowiekiem. Czego i so-
bie życzę.

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

ALEKSANDRA DULAS

wstępniak

A właściwie 
gorzkie żale
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grają politycy przed zbliżający-
mi się wyborami. Prawa stro-
na przekrzykuje się, kto lepiej 
będzie strzegł naszych granic 
i ochroni nas przed zalewem cu-
dzoziemców. Słabiej słychać tych, 
którzy deklarują solidarność 
i chęć chronienia tych, którym 
wsparcie jest teraz najbardziej 
potrzebne – uchodźców.

To, że z lękiem przed odmien-
nością sobie nie radzimy, jest źró-
dłem innego uczucia, które pali 
w  środku rzesze Polek i  Pola-
ków – wstydu. Wstyd za brak em-
patii, za manipulowanie faktami, 
wykorzystywanie sytuacji przez 
polityków, za antyimigranckie 
marsze, zalew nienawiści w In-
ternecie, podsycanie wrogości. 
Joanna Paliwoda, antropolożka 
pracująca od wielu lat z cudzo-
ziemcami starającymi się o przy-
znanie ochrony w Polsce, mówi: 
Znajomi żądają ode mnie – jako 
osoby pracującej z uchodźcami – 
wyjaśnień, dlaczego niby mamy 
tym ludziom pomagać. Przysyłają 
filmiki z rzekomych zajść z udzia-
łem uchodźców, zarzucają mema-
mi. Jestem przerażona tym, że bez-
myślnie i naiwnie wierzą w każdą 
bzdurę i fotomontaż. Ba, nawet nie-
znajomi przysyłają mi pogróżki, 
że się jeszcze doigram, pomagając 
uchodźcom.

Nieodrobione lekcje

Sytuacja obnażyła skutki braku 
edukacji na temat wielokulturo-
wości i ułomność działań anty-
dyskryminacyjnych – w  zbio-
rowych wyobrażeniach Islam 
to synonim terroryzmu. Te za-
niedbania polska szkoła może 

jeszcze nadrobić. Ale czy do-
rośli odrobią lekcje z historii? 
Czy przypomną sobie polskie do-
świadczenia uchodźcze i zanim 
zarzucą pogardliwie, że mamy 
dziś do czynienia jedynie z emi-
grantami ekonomicznymi, a nie 
z uchodźcami; czy policzą w gło-
wie, ilu członków ich rodziny, 
przyjaciół i znajomych wyjecha-
ło do Niemiec, Szwecji i Wielkiej 
Brytanii? Prawo do bezpieczeń-
stwa, wyjazdu celem poprawy 
sytuacji bytowej, nie zostało po-
darowane jedynie nam. Należy 
ono do uniwersalnego katalogu 
praw człowieka.

Na polski strach przed uchodź-
cami jest jedno lekarstwo – wie-
dza. Liczby i fakty powinny po-
działać trzeźwiąco.

W ciągu dwóch lat przyjmie-
my 7 tys. cudzoziemców, którzy 
będą przybywać do Polski grupa-
mi po 150 osób. To dla nas nic nad-
zwyczajnego – od chwili ratyfi-
kowania przez Polskę Konwencji 
Genewskiej i Protokołu Nowojor-
skiego w 1991 roku, przyjmuje-
my uchodźców (w  większości 
Muzułmanów z Czeczenii, Gru-
zji, Syrii, Kazachstanu, Kirgizji, 
Afganistanu). Trafiają oni do 
jednego z 11 ośrodków dla osób 
starających się o  przyznanie 
ochrony. Jest to ok. 15 tys. osób 
rocznie. Zgodnie z rozporządze-
niem Dublin II, kiedy wniosek 
o  przyznanie uchodźcy złożo-
no w Polsce, cudzoziemiec nie 
ma prawa wyjechać za granicę 
do czasu zakończenia procedu-
ry. Polska jest często tylko przy-
stankiem w drodze na Zachód. 
Zdarza się, że cudzoziemcy wy-
jeżdżają przed przyznaniem de-

cyzji. Jeśli wyjadą np. do Szwe-
cji i tam wystąpią o przyznanie 
azylu, sprawdzane są ich odciski 
palców w bazie Eurodac, a oso-
by, których procedura rozpoczę-
ła się w Polsce, zostają cofnięte. 
UDSC prowadzące procedurę, 
bardzo drobiazgowo analizu-
je sytuację każdej osoby, która 
złożyła wniosek – prowadzone 
są przesłuchania i  analiza do-
kumentów. Tylko kilka procent 
złożonych wniosków kończy się 
przyznaniem statusu uchodźcy 
i Indywidualnego Programu In-
tegracyjnego.

Prawie 25 lat doświadczeń 
w  przyjmowaniu uchodźców 
pozwala wyciągnąć wnioski, co 
możemy zrobić lepiej. Organiza-
cje pozarządowe, które pracują 
z uchodźcami w Polsce, apelują 
o większą sprawność w prowa-
dzeniu postępowań (według pra-
wa procedura przyznawania sta-
tusu powinna zamknąć się w 6 
miesiącach, zdarza się, że trwa 
kilka lat); lokowanie ośrodków 
dla uchodźców w miastach, co 
ułatwi podjęcie pracy i integra-
cję; zapewnienie realnej pra-
cy socjalnej z cudzoziemcami 
i obecność wykwalifikowanych 
asystentów kulturowych w szko-
łach, do których trafiają dzie-
ci uchodźcze. To jest czas, kie-
dy jako kraj możemy z sytuacji 
przypływu uchodźców wyjść 
bez szwanku, skorzystać na 
niej. Żeby tak się stało, musimy 
spełnić dwa warunki: wprowa-
dzić wiele zmian do polityki in-
tegracyjnej, słuchając tych, któ-
rzy mają dobre doświadczenia, 
uwzględniając głos takich or-
ganizacji jak PAH czy Polskie 

Forum Migracyjne; wreszcie 
przepracować społeczne lęki, 
zmierzyć się z uprzedzeniami. To 
trudne, ale wykonalne. Pierwszy 
krok, to przełamać strach.

Dlaczego się nie boję

Pierwszy raz do Ośrodka dla 
osób starających się o przyzna-
nie statusu uchodźcy trafiłam 
wiosną 2012 roku dzięki pracu-
jącej tam koleżance. Stowarzy-
szenie, w którym pracuję, zreali-
zowało w Ośrodku trzy projekty 
animacyjne, adresowane głów-
nie do dzieci – nic wielkiego, 
spędzaliśmy razem czas, ryso-
waliśmy, robiliśmy zdjęcia, film. 
Może dlatego nie boję się uchodź-
ców – spotykałam tam zwyczaj-
nych ludzi, których sytuacja po-
lityczna i ekonomiczna zmusiła 
do emigracji. Największa różni-
ca pomiędzy nami, to historie, 
które ze sobą przywieźli. Kiedy 
oglądam relacje z węgierskiego 
dworca Kaleti, chorwackiej gra-
nicy, przypominają mi się twa-
rze poznane w Ośrodku. Myślę 
o Mariem – 11-letniej Czeczen-
ce, której kilka razy pomogłam 
odrobić lekcje, a  ona zawsze 
pierwsza wybiegała do bramy 
przywitać mnie i najdłużej ma-
chała, gdy odjeżdżałyśmy. Pamię-
tam 12-letnią Andżelę – przez 1,5 
roku opanowała polski do tego 
stopnia, że wypożyczała książki 
z biblioteki i pomagała nam jako 
tłumaczka prowadzić zajęcia. 
Miała oczy w kształcie migdałów 
i talent do wszystkiego – rysowa-
nia, gimnastyki, muzyki. I ją i jej 
mamę bardzo ciekawiła Polska, 
bardzo chciały tu zostać.

Przypominam sobie wszyst-
kie lepioszki, chaczapuri, ciasta, 
którymi karmiono nas w prze-
rwie między zajęciami. Herbaty 
i ploteczki, na które zapraszały 
kobiety. Kiedyś dziewczyna po-
prosiła mnie o przetłumaczenie 
na angielski smsa do Afgańczyka, 
który jej się spodobał w ośrodku 
dla uchodźców w Niemczech. Ta-
kie zwykłe historie – ludzie się 
zakochują, przyjaźnią, plotku-
ją. Czasem pojawiały się trud-
ności, jak w każdej grupie – nic 
nadzwyczajnego. Na zajęcia pla-
styczne przychodził Edi – potra-
fił wycinać najpiękniejsze smoki, 
a jego mama zawsze patrzyła na 
niego z zachwytem. Przypomi-
na mi się moja bezradność, kie-
dy próbowałam pomóc wynająć 
mieszkanie małżeństwu z trój-
ką dzieci i uzyskać stypendia so-
cjalne dla córek – przed porażką 
nie uchroniło ich moje wsparcie, 
znajomość polskiego. Wyjechali 
z Polski.

Co wiem o  uchodźcach? Ci, 
których spotykam, zawsze wita-
ją mnie uśmiechem, pytają, jak 
się czuję. Nie dostają mieszkań, 
mitycznych socjalnych zasiłków 

– kieszonkowe w ośrodkach to 
70 zł. Gnieżdżą się całymi rodzi-
nami w małych pokojach, dzieci 
z marszu trafiają do szkół – zaję-
cia prowadzone są w obcym ję-
zyku, a zasady zupełnie inne niż 
w krajach, z których pochodzą.

Nie jestem ekspertką. Do 
ośrodka jeździłam pobawić się 
z dziećmi, dlatego pytam Joan-
nę Paliwodę – koleżankę, która 
od lat pracuje z  cudzoziemca-
mi ubiegającymi się o  ochro-
nę w Polsce oraz z tymi, wobec 
których procedurę zakończo-
no – jak ona tych ludzi postrze-
ga? Nikt nie usiłował mi narzucać 
swoich poglądów, przekonań i reli-
gii. Pomoc uchodźcom, to nie jakaś 
abstrakcyjna pomoc abstrakcyj-
nym uchodźcom. To jest konkret-
ne wsparcie osób, które bardzo się 
boją o swoje rodziny, które straciły 
bliskich i dorobek życia. Mają kon-
kretne imiona i historie. Te, które 
poznałam, obligują mnie do tego, 
żeby pomagać. Nie wezmę na swo-
je sumienie ani jednej odmowy po-
mocy.

No właśnie, to nie jest jakaś 
tam zalewająca Europę fala. To 
ludzie. Pierwszy krok – zobaczyć 
w nich ludzi.

Ilona Majewska – antropolożka 
kultury, trenerka równości, 
zawodowo związana 
z Stowarzyszeniem Tkalnia. 
Pracuje przy realizacji projektów 
kulturalnych i edukacyjnych.

Masz ciekawe rodzinne zdjęcia 
albo stare pocztówki? 

Podziel się nimi na portalu Miastograf. 
Stowarzyszenie Topografie bezpłatnie 

zeskanuje Twoje zbiory:
kontakt@miastograf.pl

tel. 502 619 990
Łukasz Biskupski

Rondo Titowa, 1964

MIASTOGRAF.PL 
CYFROWE ARCHIWUM 

ŁODZIAN

 dokończenie ze strony 1 



4
październik 2015 • www.miastol.plMIASTO Ł

Reprezentuję partię Łódź
W stanie wojennym dostałam pierwszą lekcję polityczną – nie chciałam iść do przedszkola 
i narysowałam kartkę z napisem „strajkujemy”. Wtedy babcia wytłumaczyła mi, że nie można 
tego robić, że jest stan wojenny – mówi Hanna Gill-Piątek z Partii Zielonych startująca 
z 2. miejsca na łódzkiej liście Zjednoczonej Lewicy.

Miasto Ł: Jesteś postkomunist-
ką?
Hanna Gill-Piątek: To jest bar-
dzo dobre pytanie. Mam 41 lat, 
czyli stan wojenny to było moje 
dzieciństwo. Mój dom był bardzo 
ciekawy – połowa mojej rodziny 
była z awansu społecznego PRL-

-owskiego, ze wsi, a druga była 
taką inteligencją, która się tuła-
ła po Europie przez ostatnie kil-
ka wieków. I jakoś się tak skła-
dało, że zawsze byli niepokorni 
wobec systemu.

Bardziej pytam o  to, czy czu-
jesz sentyment do poprzednie-
go systemu?
HGP: Poprzedniego, czyli którego?

Do Polski Ludowej.
HGP: Każdy jest gdzieś osadzony 
w dzieciństwie. To jest taki ro-
mantyzm osiedli z lat 70. Ja się 
wychowałam w dziwnym domu, 
bo moja babka była przedwojen-
ną komunistką, a matka prze-
wodniczącą komisji zakłado-
wej Solidarności w Łodzi. Ojciec 
chodził na zebrania KOR-u w Ło-
dzi. W stanie wojennym dosta-
łam pierwszą lekcję polityczną – 
nie chciałam iść do przedszkola 
i narysowałam kartkę z napisem 

„strajkujemy”. Wtedy babcia wy-
tłumaczyła mi, że nie można tego 
robić, że jest stan wojenny. Ale 
moje podejście do PRL jest raczej 
sentymentalne.

Dlaczego pytam? Bo jesteś ze 
środowiska Krytyki Politycz-
nej, a  do wyborów idziesz ra-
zem z Leszkiem Millerem…
HGP: Między innymi. Różni są 
ludzie na tych listach. Ja się nie 
zapisuję do SLD. Jestem z Zielo-
nych. Na szczęście, na liście łódz-
kiej jest z kogo wybierać. Oczy-
wiście, jest również na Pomorzu 
Leszek Miller. Ale to jest bardziej 
problem SLD.

A nie jest to chwytanie się brzy-
twy? Nie jesteśmy w stanie ze-
brać podpisów to niech będzie 
i Leszek Miller.
HGP: Zieloni istnieją od 10 lat i wy-
kazywali się nie raz takim hero-
izmem, że szli do wyborów sami.

Ale bez większych sukcesów po-
litycznych.
HGP: Samodzielny start jest bar-
dzo honorowy i fajny, ale uzbie-
ranie podpisów to jest zupełnie 
inna rzecz niż sukces wyborczy. 

Liczę na to, że przetarliśmy dro-
gę takiej grupie jak Razem, któ-
ra jest teraz w euforii uzbierania 
podpisów, natomiast przykład 
Zielonych pokazuje, że ludzie 
się „wykrwawiają” na tym zbie-
raniu, a wtedy praca dopiero się 
zaczyna.

No dobrze. Ale teraz Zieloni idą 
ze Zjednoczoną Lewicą. To par-
tia, która jednoznacznie koja-
rzy się z SLD, a jego elektorat 
opiera się na ludziach czują-
cych sentyment do PRL.
HGP: Tak, to prawda. ZL kojarzy 
się przede wszystkim z SLD i Ru-
chem Palikota. Natomiast reduk-
cja tylko do Leszka Millera nie 
jest trafiona.

Na co dzień wspierasz w  mie-
ście ekipę Platformy Obywa-
telskiej. A do wyborów idziesz 
ze Zjednoczoną Lewicą.
HGP: Warto by spytać tę eki-
pę, czy rzeczywiście utożsamia 

się z PO. To trochę inaczej wy-
gląda na poziomie samorzą-
du. Oczywiście, ten trzon jest 
z PO. Ale jeśli spojrzysz na roz-
kład wiceprezydentów, to masz 
SLD, centrum im. Adama Smi-
tha, różne odcienie PiS – ten 
bardziej twardo-biznesowy 
i miękki, proludzki. Tak więc 
to raczej polityczna poliamo-
ria. I żeby było jasne – pierw-
sza partia, jaką ja reprezentuję, 
to jest partia „Łódź”. Współpra-
cuję z ludźmi, którzy dla tego 
miasta chcą pracować, chcą 
się uczyć, wspólnie działać dla 
jego dobra.

Podpisujesz się pod programem 
ZL?

HGP: W kilku punktach powi-
nien być ostrzejszy. Na przy-
kład w tych o prawach zwierząt. 
W  programie ekonomicznym 
bardzo mocny akcent położo-
no na minimalną płacę, PIT, do-
chody osobiste. Natomiast mniej 
się dba o to, by ten system był 
szczelny.

A nie wydaje Ci się, że ten pro-
gram przypomina trochę worek 
pełen pustych obietnic? Pod-
wyższenie płacy minimalnej do 
2500 tysiąca, walka z „umowa-
mi śmieciowymi”, opodatkowa-
nie najbogatszych, podniesie-
nie kwoty wolnej od podatku, 
obniżenie wieku emerytalnego. 
Brzmi jak raj! Skąd na to wziąć 
pieniądze? To są przecież mi-
liardowe straty dla budżetu. Sa-
mym uszczelnieniem systemu 
wszystkiego się nie rozwiąże.
HGP: To może rzeczywiście brzmi 
szokująco, kiedy czyta się postula-
ty. Ale to wszystko do siebie pasu-
je, kiedy znajdzie się mechanizm. 
Od wielu lat jesteśmy „zieloną wy-
spą”. Jednak dla bardzo dużej czę-
ści społeczeństwa jest to wyspa 
zielona od szczawiu. To, że ogól-
nie nam przyrasta, nie znaczy, że 
jest to dobrze dzielone. I stało się 
to, co już mówił Ford, kiedy pro-
wadził swoją fabrykę: Jeśli nie pła-
cisz swoim robotnikom, to oni nie 
mają za co kupować twoich samo-
chodów. Jeśli ludzie nie będą mieli 
więcej pieniędzy, gospodarka ni-
gdy nie ruszy. Oczywiście, ten pro-
gram nie zacznie działać z dnia na 
dzień. On jest rozpisany na kilka 
lat. W momencie, kiedy radykal-
nie podniesie się na przykład pła-
cę minimalną, to ilość pieniędzy 
w gospodarce jest o wiele więk-
sza niż wtedy, gdy kilku ludzi po-
siada bardzo dużo i wielu, którzy 
nie posiadają niczego. Każdy ma 
taki sam żołądek. Pieniądze boga-
tych są akumulowane na rynkach 
finansowych i znikają dzięki opty-
malizacji podatkowej. One nie 
wracają na rynek i nie wracają 
w postaci podatków do budżetu.

Co zamierzasz zrobić dla Łodzi 
w Parlamencie, jeśli się w nim 
znajdziesz?

HGP: Przede wszystkim pilno-
wać naszych spraw. Bez dobrej 
zmiany przepisów, np. dotyczą-
cych planowania przestrzenne-
go, rewitalizacji czy podejścia 
do spraw lokatorskich, nic nie 
zdziałamy.

Na przykład ustawa rewitali-
zacyjna?
HGP: Na przykład. Jeśli okaże się, 
że prezydent Duda jej nie pod-
pisze, to trzeba będzie napraw-
dę porządnie jej przypilnować. 
Ale nie tylko. Mała nowela usta-
wy o  planowaniu przestrzen-
nym, sprawy reprywatyzacyjne, 
zmiana ustawy o obronie lokato-
rów – to są wszystko rzeczy, bez 
których możemy coś tam w Ło-
dzi robić łopatką, ale tu potrze-
ba ciężarówki z dobrym prawem.

Ale problemy Łodzi to przecież 
nie tylko ustawy, sprawy miesz-
kaniowe i rewitalizacja. To rów-
nież enklawy biedy i struktu-
ralne bezrobocie. Żadne inne 
duże miasto w  Polsce nie ma 
z tym tak wielkich problemów. 
Zaczynam obawiać się, że jeśli 
zacznie się podnosić płacę mini-
malną, obciążać duże firmy, któ-
re w Łodzi tworzą miejsca pracy, 
to czy tych miejsc nie ubędzie?
HGP: Oczywiście, jeżeli mamy 
tylko taki pomysł, że jesteśmy 
Bangladeszem i ludzie zarabia-
ją po 600, 800 PLN przez agencję 
pracy tymczasowej. W XIX wie-
ku w Łodzi robotnicy stali pod fa-
bryką, czekając, czy będą mieli 
pracę danego dnia. Teraz czeka-
ją na sms, czy mają iść do mon-
towni albo na kasę do hipermar-
ketu. Nie dziwmy się potem, że 
leci nam na łeb demografia, że 
mamy kolejki tzw. „biednych 
pracujących” do MOPS. Musi-
my tworzyć miejsca pracy dla 
wysoko wykwalifikowanych 
specjalistów, tak żeby siła robo-
cza zostawała na miejscu razem 
z wiedzą. W programie Zjedno-
czonej Lewicy jest reindustria-
lizacja. Nie wszyscy muszą za-
kładać firmy. Największą liczbę 
samozatrudnionych mają Ban-
gladesz i Ghana, a już np. w Nor-
wegii tylko 6,5% społeczeństwa 
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To jest ostatni moment, 
żeby zmieniać Polskę
Pisałam blog oraz teksty dla wydawnictwa Liberte, rozpoczęłam akcję „Świecka Szkoła”. Zatem byłam 
już zaangażowana w działalność, która jest polityką w szerokim rozumieniu. Dlatego kiedy złożono mi 
propozycję, zgodziłam się – mówi Katarzyna Lubnauer, kandydatka w jesiennych wyborach parla-
mentarnych z listy Nowoczesna.
Aleksandra Dulas: Co skłoni-
ło Panią do zajęcia się polityką 
w chwili, kiedy ma to bardzo zły 
odbiór społeczny? Nie ufamy po-
litykom.
Katarzyna Lubnauer: Polityką za-
jęłam się w 1994 roku. To był dla 
mnie dobry czas, kiedy już byłam 
mężatką, ale jeszcze nie planowa-
łam dzieci, byłam na studiach 
doktoranckich. I chciałam robić 
coś ważnego. Polityką intereso-
wałam się od zawsze, czytałam 
gazety, wstąpiłam do Unii Demo-
kratycznej, która później zmieni-
ła się w Unię Wolności. Miałam 
zapał do polityki.

A do czego konkretnie był ten za-
pał?
KL: Ten zapał był poczuciem, że 
się chce zmieniać Polskę. I  to 
było realne. To był czas Jacka 
Kuronia, Olgi Krzyżanowskiej, 
Zofii Kuratowskiej, Bronisła-
wa Geremka. Czas prawdziwej 
pracy, budowania nowego pań-
stwa. I  działałam przy kampa-
nii Jacka Kuronia, byłam radną, 
członkinią zarządu krajowe-
go Unii Wolności. A później za-
częłam wygaszać swoją działal-
ność, bo odniosłam wrażenie, 
że polityka zaczęła się robić co-
raz gorsza. Właściwie już po rzą-
dach AWS-u skończyły się zmia-
ny, a zaczęło się trwanie. To, co 
w  reformach było dobre, czę-
ściowo utrzymano, a częściowo 
popsuto i zajmowano się głów-
nie utrzymaniem władzy. To 
była stagnacja. Dzisiejsza polity-
ka przypomina trochę brodzenie 
w błocie po kolana.

Co więc skłoniło Panią, by przy-
jąć propozycję kandydowania?
KL: Właściwie cały czas byłam ak-
tywna politycznie. Pisałam blog 
oraz teksty dla wydawnictwa Li-
berte, rozpoczęłam akcję „Świec-
ka Szkoła”. Zatem byłam już za-
angażowana w działalność, która 
jest polityką w szerokim rozumie-
niu. Dlatego, kiedy złożono mi 
propozycję, zgodziłam się. Cho-
ciaż upewniłam się, że będę mo-
gła głosić swoje poglądy i nikt nie 
będzie ich dostosowywał do po-
glądów partii.

Czy identyfikuje się Pani z pro-
gramem partii Nowoczesna?
KL: Tak, chociaż program par-
tii Nowoczesna nie obejmuje 
wszystkich interesujących mnie 
sfer życia.

Ja mam wrażenie, że jest to pro-
gram dla pięknych, młodych 
i bogatych, a znaczna część społe-
czeństwa nie będzie miała szans 
uczestniczyć w  tych wspania-
łych zmianach.
KL: Tak bym nie powiedziała. Ja 
oczywiście nie jestem specjalistką 
od wszystkich sfer programu No-
woczesnej, ale opracowywałam 
część programu związaną z edu-
kacją. Tam kładliśmy ogromny 
nacisk, żeby to były reformy dla 
wszystkich. Mamy chociażby taki 
pomysł socjalny, że w szkołach po-
winien być jakiś posiłek dla dzie-
ci. Przy czym powód jest bardzo 
racjonalny – dzieci najedzone 
lepiej się uczą. Chcielibyśmy też, 
żeby szkoła się zmieniała, bo je-
steśmy w czołówce krajów, w któ-
rych dzieci nie lubią szkoły. Uwa-
żają, że ona jest im do niczego nie 
przydatna, niepraktyczna, nudna. 
Jedno z moich haseł brzmi: „No-
woczesna szkoła, to praktyczna 
szkoła”. Ma ona przygotować 
dziecko do dorosłego życia, a jed-
nocześnie pokazać, że jest mnó-
stwo zawodów, którymi można 
się zająć. Brakuje kosmetyczek, 
spawaczy, hydraulików i innych 
specjalistów po szkołach zawo-
dowych i technicznych, a mamy 
nadmiar absolwentów słabych 
wyższych uczelni. To są osoby, 
które często nie maja pomysłu 
na siebie. A problem jest taki, że 
nie szukamy tych praktycznych 
talentów u uczniów. Oni nie mają 
okazji odkryć w sobie tych uzdol-
nień.

I jednocześnie podkreślam, że 
są trzy języki, których powinna 
uczyć szkoła, żeby młody czło-
wiek dobrze przygotowany wcho-
dził w dorosłe życie. To jest język 
ojczysty, język angielski i język 
matematyki, czyli język logicz-
nego myślenia.

A jak przygotujemy nauczycieli 
do tego, żeby to udźwignęli? Taki 

pomysł wymaga zmiany myśle-
nia wśród pedagogów.
KL: Stanowczo uważam, że na 
edukację i naukę wydatki pań-
stwa są za niskie. A to są obszary, 
w które powinniśmy zainwesto-
wać, bo to jest inwestycja w roz-
wój kraju. To dotyczy również 
sposobu kształcenia przyszłych 
nauczycieli. Przemyślanego do-
boru do zawodu.

Czy to również oznacza większe 
pensje dla nauczycieli?
KL: Tak. Ale coś za coś. Uważamy, 
że nauczyciel w Polsce musi wię-
cej zarabiać, ale Karta Nauczy-
ciela powinna być tak zmienio-
na, żeby osoba, która nie nadaje 
się do zawodu, mogła zostać zwol-
niona. Trzeba również zmienić 
sposób kształcenia nauczycieli, 
wprowadzić testy psychologiczne, 
weryfikujące przydatność do za-
wodu. Trzeba zmienić programy 
studiów pedagogicznych. W tej 
chwili mówi się o tragicznej za-
paści jeśli chodzi o matematykę 
na poziomie klas 1–3, bo znacz-
na część nauczycieli sama nie lu-
biła matematyki, więc przenoszą 
ten lęk na swoich uczniów. Zatem 
mówimy: coś za coś. Należy zwró-
cić prestiż zawodowi nauczycie-

la, również przez pieniądze, ale 
jednocześnie od tego nauczycie-
la więcej wymagać.

Skąd weźmiemy na to środki?
KL: Między innymi zmieniając 
Kartę Nauczyciela. Proponujemy 
np. zróżnicowanie pensum. Na-
uczyciel matematyki, polskiego, 
języków nie powinien pracować 
więcej, natomiast nauczyciel np. 
wf, plastyki, katechezy może z po-
wodzeniem mieć więcej godzin. 
Ja jestem również zwolenniczką 
świeckiej szkoły, czyli uważam, 
że państwo powinno zaprzestać 
finansowania lekcji religii z bu-
dżetu państwa. To również znala-
zło się w programie Nowoczesnej.

Ja widzę w Państwa programie 
lukę, mianowicie bardzo mało 
mówicie o pomocy społecznej.
KL: Uważamy, że powinna być 
ona bardziej celowa. Chcemy od-
dać znaczną część zadań pomo-
cy społecznej organizacjom poza-
rządowym, gdyż uważamy, że są 
efektywniejsze niż urzędy.

Ale to oznacza dekonstrukcję 
obecnego systemu.
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ma firmy. Tyle, że oni two-
rzą stabilne miejsca pra-
cy. I dlatego warto wrócić 
do przemysłu. Tylko nie 
takiego, który kojarzy się 
z kominami, przemysłem 
ciężkim, ale do przemy-
słu opartego na techno-
logii i wiedzy. Chodzi mi 
o przemysł przetwórstwa 
spożywczego, włókienni-
czy, biotechnologie.

Niedawno przysłuchiwa-
łem się profesorowi Gliń-
skiemu, który jest jedyn-
ką na liście PiS. Mówił 
dokładnie to samo.
HGP: (śmiech) PiS uważnie 
słucha lewicy. Oni czytują 
Krytykę Polityczną, Oby-
watela… Oni się wczytu-
ją w te rozwiązania i pa-
trzą na to, co dzieje się na 
świecie.

W takim razie, jest jakaś 
różnica między PiS a Zjed-
noczoną Lewicą?
HGP: PiS, kiedy rządził, ob-
niżył podatek dla najbogat-
szych.

I jako ostatni rząd obniżył 
również składkę rentową. 
W takim razie różnica jest 
tylko na poziomie świato-
poglądowym?
HGP: Nie. Nasze programy 
różnią się na pewno. Pro-
gram PiS ma sporo zapi-
sów związanych z polity-
ką prorodzinną, chcą na 
przykład więcej dawać na 
dzieci. Choć nie wszystkie. 
Zawsze zastanawiałam się 
na przykład, co z 30 tysią-
cami dzieci, które wycho-
wują się w rodzinach jed-
nopłciowych.

Przewidujesz taki scena-
riusz, że Zjednoczona Le-
wica w ogóle nie dostanie 
się do Parlamentu?
HGP: Czy w ogóle? Raczej 
nie. Myślę, że się jednak do-
stanie. Ciekawa w tym jest 
moja pozycja, jako osoby, 
która jest na drugim miej-
scu, bo naprawdę podle-
gam różnym wahaniom 
w sondażach. Jedne wska-
zują na mandat, inne nie. 
Jak będzie – zdecydują wy-
borcy.

Więcej o partii i programie: 
zjednoczona-lewica.pl

dokończenie na stronie 6 



6
październik 2015 • www.miastol.plMIASTO Ł

Inna polityka 
jest możliwa?

Anna Jurek: Czy proponowa-
nie Polkom i Polakom progra-
mu, który stanowi co prawda 
spójną całość, ale jest niemoż-
liwy do zrealizowania, jest 
działaniem odpowiedzialnym 
i budującym Waszą wiarygod-
ność?
Wojtek Szymański: Oczywiście, 
że ten program jest możliwy do 
zrealizowania.

Jest w nim dużo postulatów so-
cjalnych, ale nie widzę pomy-
słów na ich sfinansowanie. 
W momencie, w którym mamy 
kryzys na lewicy, proponuje-
cie ludziom program, który 
brzmi jak „gwiazdka z nieba”. 
Wymień 3 pomysły, dzięki któ-
rym w budżecie Państwa znaj-
dą się dodatkowe fundusze.
WS: Pierwszy, ograniczenie 
płacenia podatków w tak zwa-
nych rajach podatkowych 
przez zakładanie spółek-córek 
podmiotów zależnych. Drugi, 
likwidacja uprzywilejowania 
podatkowego zamożnych biz-
nesmenów i  wprowadzenie 
stawki podatkowej „dla preze-
sów” – 75% od dochodów po-
wyżej 500 000 złotych rocznie. 
Trzeci, zlikwidowanie przywi-
lejów podatkowych firm działa-
jących w Specjalnych Strefach 
Ekonomicznych, które nazywa-
my „specjalnymi strefami wy-
zysku”. Mogę wyliczać dalej…

Czy Wasze postulaty są skal-
kulowane pod względem przy-
chodów i wydatków z budżetu 
państwa?
WS: Opieramy się na danych, 
które są powszechnie dostęp-
ne, ze źródeł takich jak GUS czy 
Eurostat. W oparciu o te dane 
twierdzimy, że nasze postula-
ty są możliwe do zrealizowania.

Gdzie można znaleźć te obli-
czenia?
WS: Ostateczna wersja progra-
mu wyborczego, wraz ze szcze-
gółowymi projektami zmian 
w systemie podatkowym, zo-
stanie opublikowana w ciągu 
najbliższych dni. Do tej pory 
większość sił zaangażowaliśmy 
w zbieranie podpisów, umożli-

wiających nam start w wybo-
rach do parlamentu.

Czy będą dostępne jeszcze 
przed wyborami?
WS: Tak.

W potocznej opinii: „polityka, 
to szambo”, a ponieważ ja sama 
nie chcę się ubrudzić, to wysy-
łam swojego „szambonurka”, 
czyli polityka, żeby załatwiał 
ważne sprawy. Czy macie świa-
domość, że być może realizacja 
spraw ważnych dla Was i Wa-
szych wyborców będzie wyma-
gała przehandlowania innych, 
także Waszych postulatów?
WS: Tak – jesteśmy, idealista-
mi. Tak – jesteśmy ludźmi peł-
nymi wiary, że to, co robimy 
i chcemy robić, da się zrealizo-
wać poprzez działania politycz-
ne. Ale zdajemy sobie sprawę 
z tego, że polityka to też sztu-
ka kompromisu. Dziś naszym 
głównym zadaniem jest wpro-
wadzić ludzi do parlamentu, 
mówić tam o ważnych dla nas 
sprawach, takich jak stabilność 
zatrudnienia czy sprawiedli-
wy system podatkowy. Będzie-
my mieli możliwość zgłasza-
nia projektów ustaw, podnosić 
ważne dla nas kwestie na szcze-
blu państwowym.

Politycy zawsze dużo obiecują, 
szczególnie w okresie kampa-
nii wyborczej. Co Partia Razem 
może zagwarantować wybor-
com?
WS: Mamy sprawność, która 
pozwoliła nam założyć partię 
pod koniec maja, zorganizo-
wać się, zebrać 100 000 podpi-
sów, przeprowadzić dziesiątki 
tysięcy rozmów, kiedy inne 
partie zajmowały się trans-
ferami i  kłóciły o  nazwy. Je-
steśmy demokratycznym ru-
chem, który umie trzymać na 
wodzy personalne ambicje.  
Ten entuzjazm i  sprawność 
działania przełożą się na reali-
zację naszych postulatów.

Trwa kampania wyborcza. 
W telewizji pojawiają się spo-
ty wyborcze, a w mieście pla-
katy. Was nie widać w  prze-

strzeni publicznej. Dlaczego 
nie oswajacie ludzi ze sobą?
WS: Ależ oswajamy. Ostatnie 
parę miesięcy spędziliśmy na 
ulicach rozdając ulotki, roz-
mawiając z  ludźmi o progra-
mie Razem – i to jest nasza siła. 
Przyjmujemy zaproszenia do 
mediów. Ale nie zamierzamy 
zaśmiecać miasta bilbordami 

ze swoimi podobiznami. Być 
może przekłada się to na roz-
poznawalność, ale nie na po-
parcie. Stawiamy na kontakt 
bezpośredni, spotkania i roz-
mowy z ludźmi.

Nie marzą Wam się fioleto-
we billboardy z napisem „Ra-
zem”?
WS: Jaki byłby w  tym cel? 

„Sprzedaż marki”? Polityka to 
nie proszek do prania. My trak-
tujemy ludzi poważnie i  po-
każemy, że inna polityka jest 
możliwa. Wierzymy, że to jest 
bardziej skuteczne, niż wielka 
płachta zasłaniająca ludziom 
okna.

Jeśli wejdziecie do Sejmu 
w sile, załóżmy, jednego posła, 

to jaki wpływ będziecie mieć 
na politykę?
WS: Jeden poseł może wejść na 
mównicę sejmową i przedsta-
wić swoją opinię. Może wystą-
pić z własną inicjatywą ustawo-
dawczą. Może być traktowany 
z większą uwagą i zaciekawie-
niem przez media. Chcemy 
zmienić ton w debacie publicz-

nej, mówić o ważnych rzeczach 
i je zmieniać.

Jakie 3 postulaty realizował-
byś jako pierwsze?
WS: Zbiór postulatów zamknię-
tych w haśle „Inna polityka jest 
możliwa”.

Czyli?
WS:  Zmniejszenie pensji po-
selskiej do trzykrotności mi-
nimalnego wynagrodzenia. 
Chodzi o wywarcie presji na 
polityków, skonfrontowanie 
ich z realiami życia w Polsce. 
Jesteśmy za ograniczeniem 
kadencyjności posłów do 
dwóch kadencji, co ukróciło-
by tworzenie klik skoncentro-
wanych tylko na dbaniu o wła-
sne interesy. Chcę walczyć 

FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA

KL: W pewnym stopniu, tak. To jest 
pójście w kierunku części państw 
zachodnich.

Ja to widzę tak, że tam, gdzie macie 
szansę na sukces, czyli gospodarka, 
przedsiębiorczość, wspieranie no-
woczesnych technologii, tam wy-
pracowaliście rzetelny program. 
A  tam, gdzie grunt jest grząski, 
gdzie trudno będzie o  spektaku-
larne efekty, to myślicie o oddaniu 
pola organizacjom pozarządowym.
KL: Nie, nie można tak powiedzieć. 
W wielu krajach tak jest. U nas kan-
dydatem z  drugiego miejsca jest 
pan Wojciech Jaros – prezes Ban-
ku Żywności. Wielu z nas współ-
pracuje z III sektorem i chcemy, na 
ile się da, wykorzystać ten poten-
cjał. Oczywiście trzeba to zorganizo-
wać w bardzo przemyślany sposób.

Dużo natomiast w Państwa progra-
mie o wspieraniu przedsiębiorców. 
Co proponujecie?
KL: Jesteśmy partią, która nie mówi 
tylko o  pracownikach, ale dużo 
mówi o małych i średnich przed-
siębiorcach. Dlatego, że wytwarzają 
oni 75% PKB. W związku z tym nale-
żałoby im dać podobne możliwo-
ści jak tym, których importujemy. 
Mnóstwo jest udogodnień dla przy-
jeżdżającego biznesu, a my chcemy 
zrównać w prawach naszego przed-
siębiorcę i tego z importu. Chcemy 
też uprościć system podatkowy, np. 
przez wyrównanie stawek VAT.

Powinniśmy przyjmować uchodź-
ców?
KL: Stanowczo tak. Może nie w ta-
kiej ilości i na takich warunkach jak 
np. Szwecja, która jest w tej kwestii 
krajem bardzo opiekuńczym. Ale 
kiedy jest zagrożenie życia, kiedy 
toczy się wojna, trzeba pomagać. 
Powinniśmy być solidarni, jedno-
cześnie postępując zgodnie z pro-
cedurami, które pozwolą przyjąć 
te osoby, które rzeczywiście tego 
potrzebują. I powinny zostać im 
stworzone warunki, żeby mogli 
tutaj pracować, żeby ich dzieci mo-
gły pójść do szkół, żeby mieli gdzie 
mieszkać.

Mówi Pani, że właśnie teraz jest ten 
właściwy moment na duże refor-
my i zmiany. Dlaczego?
KL: To są ostatnie lata, kiedy w ta-
kiej ilości jesteśmy dofinansowa-
ni przez Unię Europejską. Po roku 
2020 będziemy musieli stanąć na 
własnych nogach. Zatem nie można 
tego czasu przeczekać, budując ko-
lejny „chodnik przy rynku” i udając, 
że coś robimy. To jest moment na 
poważne reformy. Trzeba go mak-
symalnie wykorzystać.

Więcej o partii i programie:  
www.nowoczesna.org

Jeden poseł może wejść na mównicę sejmo-
wą i przedstawić swoją opinię. Może wy-
stąpić z własną inicjatywą ustawodaw-
czą. Może być traktowany z większą uwagą 
i zaciekawieniem przez media. Chcemy 
zmienić ton w debacie publicznej, mówić 
o ważnych rzeczach i je zmieniać – mówi 
Wojtek Szymański, startujący z 1. miejsca 
na łódzkiej liście Partii RAZEM.
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Rzecz o kuczkach
Zniszczono świątynie, zniknęli ludzie, ich własność upaństwowiono. 
Wydawało się, że wicher historii zatarł już wszystkie ślady ich kultury 
aż do momentu, kiedy czyjeś ciekawskie oko dostrzegło...

Wędrując dziś ulicami Łodzi, 
napotykamy wciąż na kolejne 
place budów i remontów, mia-
sto wydaje się przepoczwarzać, 
przedzierzgać w zupełnie nową 
formę. Nabiera kształtów, wy-
miarów, odkrywa przed nami 
nowe oblicze. Ale jednocześnie 

w cieniach starych podwórek, 
w  licach dziewiętnastowiecz-
nych kamienic czy uśpionych 
fabrycznych hal drzemie duch 
włókienniczej Łodzi. Nieśmia-
ło przemawia do nas architek-
tonicznym detalem, jakimś ro-
syjskim napisem, wyzierającym 
spod wielu warstw farby, starym 
szyldem zachowanym gdzieś 
w oficynie. Bo choć niegdyś na-
sze miasto rozbrzmiewało wielo-
ma językami, a kultury mieszały 
się nadając mu niepowtarzalną 
atmosferę, to dziś już tylko ich 
echo – niczym szeptem wypo-
wiedziane słowo – odbija się od 
ścian i murów, pozwalając się 
usłyszeć tylko tym, którzy są na 
nie otwarci, świadomi, gotowi. 
Miasto mówi do nas, opowiada 
swoją historię i jeśli tylko wsłu-
chamy się w jego opowieść, na-
szym oczom ukaże się Łódź może 
nieco przykurzona, łuszcząca się 
farbą dziesięcioleci i kruszejąca 
niczym stara koronka, ale jed-
nocześnie fascynująca i cieka-

wa. A jeśli wsłuchamy się w jej 
szept wystarczająco uważnie, to 
kto wie – może uda nam się prze-
nieść w czasie.

Dziewiętnastowieczna Łódź 
była niezwykłym miejscem. 
Przyciągała niczym magnes lu-
dzi wielu narodowości i religii. 

Jedną z  najliczniejszych nacji 
stanowili Żydzi. Tutaj szukali 
swojego miejsca, swojej ziemi 
obiecanej. II wojna światowa 
wydarła ich jednak okrutnie 
z  łona miasta, pozostawiając 
na długie dziesięciolecia tyl-
ko wspomnienia. Zniszczono 
świątynie, zniknęli ludzie, ich 
własność upaństwowiono. Wy-
dawało się, że wicher historii 
zatarł już wszystkie ślady ich 
kultury aż do momentu, kie-
dy czyjeś ciekawskie oko do-
strzegło… kuczki. Te drewnia-
ne, przypominające balkon czy 
przybudówkę konstrukcje – po-
zbawione na ogół religijnych 
symboli – stanowiły niegdyś 
dla Żydów substytut namiotu. 
Skąd potrzeba ich budowania 
tuż obok domów? Święto Suk-
kot, stanowiące dziękczynienie 
za plony, wymagało od Żydów 
siedmiodniowej pielgrzymki 
w  miejsce odosobnienia, wzo-
rem przodków wędrujących 
przez pustynię, gdzie oddawali 

się modlitwie, medytacjom i ce-
lebrowaniu posiłków pod da-
chem, który „pozwalał niebu 
przeniknąć”. Namiot (Sukka) 
powinien być tak wysoki, by 
dorosły człowiek mógł w nim 
swobodnie stanąć, w  środku 
powinien zmieścić się stół. Tra-

dycyjny miał tymczasowy cha-
rakter, wznoszono go z gałęzi 
i liści, tak by dawał jak najwię-
cej cienia. W Polsce Święto Na-
miotów przypada na przełom 
września i  października, kie-
dy pogoda nie zawsze sprzy-
ja świętowaniu pod gołym nie-
bem. Stąd budowane przez 
pobożnych Żydów tradycyjne 
szałasy przybrały formę drew-
nianych, co najmniej trójścien-
nych budowli – kuczek. Więk-
szość z  nich budowana była 
od strony podwórza, tak by za-

pewnić intymność i spokój pod-
czas modlitwy. Często kuczki 
posiadały piękny, artystyczny 
wystrój, co podkreślało ich od-
świętny charakter. W okresie 
Święta Sukkot ściany ozdabia-
no także plonami, wszystkim, 
czym wiernych hojnie obdaro-
wał Bóg. Spożywane podczas 
posiłków dania również przy-
gotowywano z darów jesieni.

Nieliczne, pochodzące z okre-
su Łodzi fabrykanckiej kuczki za-
chowały się przede wszystkim na 
terenie Śródmieścia i Starego Po-
lesia. Cicho trwają w zaciszu łódz-
kich podwórzy ufnie wtulone 
w mury kamienic. I choć dzisiaj 
w ich wnętrzach nie rozbrzmie-
wają radosne, dziękczynne psal-
my, to swoim niemym istnieniem 
wciąż świadczą o wielokulturo-
wości Łodzi i o czasach, kiedy na 
jednym podwórku mogły bawić 
się wspólnie dzieci różnych nacji 
i religii. Prezentowane zdjęcia sta-
nowią próbę dokumentacji dnia 
wczorajszego zaklętego we współ-
czesności. I  choć czas nie stoi 
w miejscu, a nasze miasto zmie-
nia się nieustająco, to przecież nie 

sposób wyprzeć się własnej tożsa-
mości, historii. A wszystkich, któ-
rzy usłyszą głos wielokulturowej, 
starej Łodzi zachęcam do eksplo-
racji miejskiej przestrzeni. Może 
uda się usłyszeć jakieś nowe, choć 
stare wątki jej opowieści?

Emilia Twardowska – 
absolwentka pedagogiki 
w zakresie profilaktyki 
i animacji społeczno-kulturalnej 
na Uniwersytecie Łódzkim. 
Zawodowo interesuje się 
edukacją ekologiczną, pedagogiką 
kreatywności.

o  zwiększenie budżetu na 
edukację oraz powiązanie 
tego procesu ze wzrostem 
PKB. Uważam, że nie nale-
ży zamykać szkół i placówek 
oświatowych. Jako nauczy-
ciel wiem, że lepiej pracuje 
się w  mniejszych grupach. 
Po trzecie, hmm… Dla mnie 
bardzo istotny jest nasz pro-
gram budowy mieszkań so-
cjalnych. Jesteśmy za tym, 
żeby państwo, zamiast do-
kładać młodym ludziom 
do kredytów hipotecznych, 
zainwestowało w  budowę 
mieszkań komunalnych na 
wynajem. Podobne progra-
my istnieją w  Europie Za-
chodniej i  działają bardzo 
dobrze.

Mówiłeś o  zmniejszeniu 
pensji posła do trzykrotno-
ści minimalnego wynagro-
dzenia. Rozumiem, że jeśli 
dostaniesz się do Sejmu, to 
znaczną część swojego wy-
nagrodzenia będziesz prze-
kazywał np. na cele chary-
tatywne?
WS: Takie mamy niepisane 
porozumienie.

Czy ta praca nie jest na tyle 
ważna i  odpowiedzialna, 
żeby zarabiać tyle, ile obec-
nie zarabia poseł lub posłan-
ka, czyli około 10 tys. zł mie-
sięcznie „na rękę”?
WS: Odpowiedzialność oczy-
wiście jest duża. Ale zbyt wy-
sokie wynagrodzenie po-
selskie sprawia, że w  dość 
krótkim czasie traci się kon-
takt z  problemami ludzi, 
których rzekomo ma się re-
prezentować. A ma reprezen-
tować także panią, która pra-
cuje w Tesco na kasie, a nie 
tylko elity.

Jak dbałbyś o interesy miasta, 
jego mieszkańców i mieszka-
nek, zasiadając w Sejmie?
WS: W Łodzi prowadzony jest 
przez Platformę Obywatel-
ską i Prezydent Hannę Zda-
nowską program rewitali-
zacji społecznej. Jesteśmy za 
prowadzeniem podobnych, 
długofalowych działań za-
planowanych na długie lata 
tak, by poprawić start zawo-
dowy młodych ludzi. Chodzi 
mi o  lokalne działania: od 
wspierania spółdzielni so-
cjalnych po tworzenie świe-
tlic podwórkowych.

Więcej o partii i programie: 
www.partiarazem.pl

EMILIA 
TWARDOWSKA

KUCZKA JEST CUDEM SZTUKI INŻYNIERSKIEJ, DACH OTWIERA SIĘ NA BOKI ZA POMOCĄ SPE-
CJALNEGO MECHANIZMU. KIEDYŚ CAŁE PODWÓRKO ZAMIENIAŁO SIĘ W JEDEN WIELKI, ŚWIĄ-
TECZNY NAMIOT. 1) UL. 6-GO SIERPNIA 5 – DWUPIĘTROWY BALKON, 2) UL. SENATORSKA 6, 
3) UL. PIOTRKOWSKA 88, 4) UL. PIOTRKOWSKA 40 – DWUPIĘTROWY BALKON
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Czego nie wiesz o Bałutach?
Bałuty na zawsze pozostaną moim dru-
gim domem. Pomimo tego, że pochodzę 
ze Śródmieścia, lubię Stare Miasto, wieże 
kościoła, które widać z podwórek kamie-
nic przy Starym Rynku, „kocie łby”, choć 
trudno po nich jeździć na rowerze, stare, 
rozpadające się, drewniane komórki i na-
pisy na murach mówiące o sympatiach 
i miłościach. Lubię bałuciarzy i bałuciarki 
(czy jest żeńska odmiana tego słowa?).

Szczególnie miło wspominam czas, kie-
dy przy ul. Ciesielskiej mieszkałam z moją 
przyjaciółką i jej psem. My, na I piętrze, 

sąsiedzi – z którymi rozmawiałam o ga-
zecie, edukacji seksualnej, feminizmie, 
budżecie obywatelskim, getcie, klubach 
sportowych, historii miasta i o tym, gdzie 
chodzimy tańczyć – w tej samej klatce 
i w blokach obok.

Kiedy wyprowadzałyśmy się z miesz-
kania, najbardziej było mi żal rozmów 
z chłopakami, prowadzonych na parterze 
przy pomazanych drzwiach do komórki.

Byłam ostatnio na Biglu przy Żytniej, 
organizowanym przez Centrum Dialo-
gu, i znów poczułam się jak w domu. Po-

myślałam wtedy: obchodzimy 100-lecie 
przyłączenia Bałut do Łodzi, ale co tak na-
prawdę wiemy o tym miejscu? Co mogą 
o nim powiedzieć ludzie związani z Ba-
łutami? Zapytałam kilkoro z nich. Zale-
żało mi na wspomnieniach, osobistych 
historiach, zabawnych ciekawostkach, 
a nie na suchych faktach, które można 
znaleźć w książkach. Poniżej przeczyta-
cie historie, które usłyszałam.

Ciekaw jestem, czy ludzie wiedzą o tym, gdzie był naj-
starszy cmentarz żydowski. Fantastyczne miejsce, 

na którym pochowano właściwie wszystkich założycieli 
miasta. Niech to będzie zagadką dla czytelników. Podpo-
wiem, że to było przy ulicy Wesołej, która już nie istnie-
je, pozostała jedna kamienica. Poszukajcie jej.

Tajemnicą Poliszynela jest, że w okolicy ulicy Ryb-
nej leży kamień nagrobny z tego cmentarza.  Ci, którzy 
o tym wiedzą, chronią ten kamień i pilnują, żeby go nikt 
nie zepsuł, nie pobrudził, nie osikał. To kolejna zagadka.

Znajdźcie też najstarszą łódzką latarnię, która po kil-
kudziesięciu latach zaświeciła ponownie. Została wyre-
montowana dzięki Zakładom Wodociągów i Kanalizacji 
oraz MPK. Jest piękna. Graliśmy tam z zespołem Rambo 
Jet piosenki do wierszy Tuwima i wspólnie czekaliśmy, 
aż zaświeci. Było to o godz. 19.08. Mówimy o niej, że jest 
światłem Bałut. Przypomina nam, żeby pamiętać o prze-
szłości i cieszyć się teraźniejszością. A my tutaj lubimy 
się cieszyć, bo mamy jak na wsi. Mamy sąsiadów, któ-
rych lubimy, i babcie dają mi cukierki w parku, mimo 
że już jestem starym dziadem, bo mnie znają i się sobie 
kłaniamy. Czasami jest menelia i pijaństwo, i krzyki, ale 
cały czas są sąsiedzi. Tak jak być powinno.

Następna zagadka dotyczy placu Bazarowego, na któ-
rym były szubienice, gdzie Niemcy zabijali ludzi. Obok 
tego placu, przy ulicy Rybnej mieszkał pieśniarz getta, 
Jankiel Herszkowicz. Pisał niesamowite piosenki, któ-
re przetrwały wojnę. On cudem przeżył. Jego wnuczka 
mieszka w Łodzi. Jankiel był dzielnym człowiekiem, bo 
śpiewał te piosenki na ulicach getta, żeby podnosić lu-
dzi na duchu, razem ze swoim skrzypkiem, Karolem 
Rozencwajgiem – wiedeńczykiem i byłym komiwojaże-
rem. Śpiewał przeciwko Rumkowskiemu. Śpiewał prze-
ciwko Niemcom. Śpiewał o wolności i o buncie. Jeśli po-
szukacie, możecie znaleźć miejsce, w którym mieszkał. 
To będzie trudne zadanie. Podpowiem, że obok mieściła 
się dawna policja żydowska.

Sławomir Macias

Pamiętam Bałuty, które były za-
niedbane, ale też tolerancyjne. 

Chłopak w koszuli w kratę, punko-
wiec, metalowiec, dres, git, wiesz? 
Pojawiali się nawet raperzy, którzy 
w tamtych czasach byli „new gene-
ration” (tłum. nowa generacja). Ale 
jak umiałaś żyć z ludźmi, to mogłaś 
być „inna”. Ludzie umieli żyć razem, 
bo chcieli żyć razem. Zatargi były za-
wsze, ale nie czułem, żeby ktoś był 
wykluczany. Chyba że był z charak-
teru mięczakiem lub donosił na in-
nych, bo inaczej nie umiał załatwić 
swoich spraw.

To były inne czasy, inne zasady, 
inne relacje.

Łukasz z Bałut

ANNA JUREK

FOT. KUBA

WARSZTATY DLA CENTRUM DIALOGU. FOT. TOMASZ STAŃCZAK / AGENCJA GAZETA
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Tutaj, w Parku Śledzia, widzimy często kobietę znaną 
po sąsiedzku jako „bird lady” (tłum. „ptasia dama”). 

Jest to Pani Henia, kobieta po 60-tce, ale na tak zwanym 
„fleku”, znaczy – bardzo dynamiczna. Zajmuje się opieką 
nad zwierzętami, które mieszkają w okolicy. Opieka jest 
bardzo wyspecjalizowana, ponieważ Pani Henia ma sze-
roką wiedzę na temat tego, jakie gatunki ptaków, jaki ro-
dzaj karmy jedzą. Wie, że niektóre ptaki jedzą żurawinę, 
a inne specjalne ziarna. Wozi je w wózku, którym jeździ 
po zakupy na Rynek Bałucki. Ma także wielkiego czarne-
go psa, który nazywa się Baron. Razem, dwa razy dzien-
nie, rano i wieczorem, robią obchód po mieście. Chodzi 
z nimi bezdomny biały kot, który czeka na nich przed 
klatką. Z Baronem są zaprzyjaźnieni. Rano karmią koty, 
w ciągu dnia ptaki, ale także psy spacerujące z właścicie-
lami mogą liczyć na smakołyki. Żeby zobaczyć Panią He-
nię, wystarczy zwrócić uwagę na chmarę ptaków, która 
za nią podąża albo kaczki, które wychodzą ze stawu, kie-
dy ją widzą. Przy tym, jest to kobieta łamiącą stereotyp 
„osiedlowej kociary”. Zawsze jest bardzo zadbana, dobrze 
uczesana i elegancko ubrana.

Ilona, mieszka przy Parku Staromiejskim

W parku Szarych Szeregów stoi pomnik Pękniętego Serca. W pomnik wpisana 
jest postać Chudego. W obozie hitlerowskim, który znajdował się przy ulicy 

Przemysłowej, chłopiec miał taką ksywkę wśród kolegów. W szkole staramy się oswo-
ić dzieci z Chudym. Żeby zrozumiały, że Chudy i jego koledzy i koleżanki z obozu, to 
były takie same dzieci jak one, tyle że żyły w ciężkich czasach i zetknęły się ze zły-
mi ludźmi. I to się udaje. Dzieci zaprzyjaźniają się z Chudym. Dzień patrona szkoły 
nazywają urodzinami lub imieninami Chudego. Pod pomnikiem kładą własnoręcz-
nie zrobione kwiaty z bibuły, serduszka czy inne gadżety, jak to nazywają. W prze-
szłości udało nam się okleić sercami cały pomnik. Ta akcja zwróciła uwagę Urzędu 
Miasta Łodzi i decyzją Pani Prezydent pomnik został wtedy odremontowany. Trzy 
lata temu dzieci z naszej szkoły i okolicznych placówek całą zimę robiły szalik, żeby 
ogrzać Chudego, który często był głodny i zmarznięty. Potem owinęli pomnik sza-
likiem i pruli z niego nitkę, która prowadziła ich wokół terenu obozu. Tak poznali 
jego obszar, zobaczyli, jaki był duży.

Chodzi o to, żeby pamiętać wydarzenia, które miały tu miejsce podczas II woj-
ny światowej. Żeby pamiętać, a nie rozpamiętywać. Zależy nam na tym, żeby dzie-
ci wiedziały, co się tutaj wydarzyło, i że już nigdy nie może dojść do czegoś podob-
nego. Chcemy, by rozumiały, że świat może być dobry lub zły, ale to od nich zależy, 
jaki on będzie.

Bożena Będzińska-Wosik, Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 81

Mieszkam na Bałutach przy ulicy Kochanow-
skiego, w wieżowcu, i mam pięć komple-

tów kluczy do pięciu różnych mieszkań. Ludzie 
przychodzą i pytają: Pani Halino, podleje nam Pani 
kwiaty? Ja za trzy tygodnie przyjadę. Jednej Pani 
nie ma już trzy miesiące. Pytam się: Jak długo te 
klucze mam trzymać? A ona mi na to odpowiada: 
A co? Przeszkadzają Ci? Dla odmiany, moja córka 
mieszka na Retkinii i tam jedno drugiemu nie 
zostawi kluczy, nie powie nawet, że wyjechało. 
A w naszym bloku mówią: Zwróć uwagę, czy okna 
pozamykane, bo mnie nie będzie trzy dni. Ale z ja-
kiego powodu tak mi ufają? Może dlatego, że mó-
wię, żeby pieniądze na stole zostawiali, żebym im 
nie kopała w szafie (śmiech). Ja i kilkoro innych 
sąsiadów z klatki żyjemy jak jedna rodzina. Przy 
czym, ja najkrócej tu mieszkam, bo dopiero 24 
lata, choć blok stoi 40.

Pani Halina, ul. Kochanowskiego

FOT. ZUZIA I ZUZIA

FOT. ZUZIA

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

Więcej historii z Bałut znajdziecie 
na stronie gazety: www.miastol.pl

Zdjęcia zostały udostępnione dzięki 
uprzejmości Centrum Dialogu 

im. Marka Edelmana
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5/50-lecie PREXERA
Przy ulicy Pomorskiej 39, gdzie stacjonuje moje stowarzyszenie, stoi 
betonowy podest, po którym już nie widać, że bywał fontanną. Rósł 
tam kiedyś badyl. Kłóciliśmy się, czy go zachować, czy wycinać. 
Ocalał, choć nie pamiętam, czy 
z konsensusu, czy z zaniecha-
nia. Niedawno, przedzierając 
się przez zaspany poranek, za-
trzymałam się na chwilę koło 
podestu i uświadomiłam sobie, 
że stoję w cieniu całkiem już 
porządnej brzozy. Po krótkim 
rachunku dobrnęłam do tego 
oszałamiającego odkrycia – sie-
dzimy tu już pięć lat. Miejski 
Punkt Kultury Prexer-UŁ dzia-
ła od połowy dekady.

Niesiona sentymentem i lek-
ką sklerozą, wygrzebałam wła-
sny tekst z jesieni 2010 roku, 
z czasu przepełnionego entu-
zjazmem, nadzieją, przemę-
czeniem i niepewnością:

Fontanna po wycięciu po-
łowy okalającego ją buszu od-
słoniła pełnię swych kształtów 
i piękną niebieską ceramikę, ba-
rierki oczyszczone z ptasiego gu-
ana przyjęły funkcje stojaków na 
rowery, dokonano też delikatnej 
eksmisji zamieszkującej na nimi 
kolonii gołębi (było sporo preten-
sji z obu stron, ale obyło się bez 
ofiar). PREXER-UŁ wciąż jest 
w budowie. W drobnej, nieustają-
cej grzebaninie, której efekty nie 
zawsze są spektakularnie, a na-
wet zauważalne. Od wielu czyn-
ników, z których większość koń-
czy się na PLN, zależy, czy uda 
nam się w najbliższym czasie zre-
alizować marzenia o trawniku, 
zakazie wjazdu dla samochodów 
i przywróceniu unikatowej op-ar-
towej fasadzie dawnego blasku.

Fasada, jak każdy tu element, 
ma oczywiście swoją historię – 
wykonana w czynie społecznym 
miała na celu wykorzystanie za-
legających w magazynie i niena-
dających się do użytku płyt do 
kserografów. Zabarwione na nie-
biesko farbą do tkanin tracą kolor 
nierównomiernie, równomiernie 
się za to brudzą od kilku dziesiąt-
ków lat. I nie ukrywajmy, na ra-
zie mocno trzeba się przyglądać, 
żeby dostrzec ich unikatową op-

-artową wartość. (…)
Spektakularne efekty dała za 

to praca topograficznej grupy 
do zadań specjalnych, wykona-
na w owianych mroczną legen-
dą łazienkach. Niewiarygod-
ne, ile może trochę farby i dużo 
zawziętości. I oczywiście (słowo 
klucz) – kreatywności. Każdego 
dnia poszerzamy swoje uniwer-
sum wiedzy nie tylko o kwestie 
formalne i administracyjne czy 

związane ze szpachlą, cementem 
podłogowym i farbami akrylo-
wymi. Każdy kolejny ruch wiąże 
się ze zgłębianiem tajników uni-
katowej architektury PRL-u i po-
dziwianiem mistrzostwa wyko-
nawców, którzy potrafili osadzić 
umywalkę na kafelkach, za któ-
rymi nie ma ściany…

Z naszych informacji wyni-
ka, że budynek powstał w 1965 
roku (50 lat temu!), jako część 
największej w powojennej Pol-

sce fabryki obsługującej prze-
mysł kinowy. Łódzkie Zakła-
dy Kinotechniczne „PREXER” 
wyposażały w projektory kina 
w całym kraju, produkowały 
sprzęt na taśmy 35, 18 i 6 mm, 
rzutniki, diaskopy, episkopy 
i epidiaskopy, ponadto ksero-
grafy oraz… kołowrotki do wę-
dek, piły tarczowe i broń (obec-
ne przedsiębiorstwo PREXER 
Sp. z o. o. zajmuje się właśnie 
tym ostatnim, więc proszę nie 
pomylić ich strony interneto-
wej z  naszą). Po zlikwidowa-
niu Zakładów w  1990 roku, 
budynek przejął Uniwersytet 
Łódzki i  przez wiele lat pro-
wadzono tam, przy akompa-
niamencie przejeżdżających 
Pomorską tramwajów, zaję-
cia różnych Wydziałów, które 
wyprowadziły się wreszcie do 
nowych, obszernych gmachów 
uniwersyteckich. W 2010 roku 
pojawiliśmy się tam my – Łódz-
kie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Miejskich „Topografie”, grupa 
ludzi z ambicjami wydźwignię-
cia swojego miasta z kryzysu 
i  fatalną skłonnością do wy-
myślania przydługich i skom-
plikowanych nazw.

Od tamtego czasu stworzony 
przez nas Miejski Punkt Kultu-
ry Prexer-UŁ gościł i organizo-
wał liczne spotkania robocze, 
wystawy artystyczne, konfe-

rencje naukowe i  warsztaty 
studenckie, poważne debaty 
polityczne oraz zupełnie niepo-
ważne niedebaty niepolitycz-
ne, a nawet jeden koniec świata.

Zastanawiam się, co dzisiaj 
mogłabym o tym wszystkim 
napisać. Mogłabym wyliczyć 
z nazwy tę niezwykłą rozma-
itość inicjatyw, które odbyły 
się w  ciągu minionej pięcio-
latki, ale – z całym szacunkiem 

– czułabym się, jak przy pisaniu 

raportu dla naszego mecenasa, 
Uniwersytetu Łódzkiego.

Mogłabym rozpisać ten feno-
men na tle społeczno-historycz-
no-politycznych uwarunko-
wań naszego miasta oraz jego 
przemian w ostatnich latach.

Mogłabym spróbować zary-
sować rozwój i liczne (r)ewolu-
cje idei tego miejsca, począw-
szy od pierwszych rozmów 
z ówczesnym szefem promo-
cji UŁ, Michałem Kędzierskim, 
a nawet jeszcze wcześniej, kie-
dy „Topografie” były zdetermi-
nowane, by wprowadzić się do 
prawdziwej hali fabrycznej. 
Mogłabym opisać przedziw-
ne kolaże pomysłów, które ni-
gdy nie przeszłyby nawet przez 
myśl twórcom strategii kre-
atywnych, nieświadomym, że 
z niedoboru i porażki też mogą 
wyjść rzeczy naprawdę dobre.

Mogłabym spróbować anty-
promocyjnej deziluzji – odsło-
nić tyleż zabawne, co smutne 
fakty o niestabilnych realiach 
pracy w  trzecim sektorze. 
O tym, co się robi, kiedy „nie 
starcza na rachunki”, o kłót-
niach, niemożnościach i emi-
gracjach.

Mogłabym kontynuować 
opowieść kombatancką o tym, 
jak własnymi rękami grupa 

„młodych ludzi, którzy uwie-
rzyli w Łódź” etc. etc.

Mogłabym wreszcie przyjąć 
ton autoironiczny, odpowiedni 
chyba dla miejsca, które mimo 
pięciu lat nieustannego remon-
tu, wciąż bywa mylone ze skło-
tem…

Ale przez wszystkie te wersje 
przebijałaby, chcąc nie chcąc, 
moja własna historia. To ona 
wciąż siedzi mi w głowie o 1 
w nocy, kiedy pisząc (kasując, 
pisząc, kasując, pisząc) te sło-
wa, usiłuję uniknąć górnolot-
ności i zachować resztki repor-
terskiego zacięcia.

„Topografie” istnieją od 8 lat, 
od 5 lat prowadzą Prexer-UŁ 
i tyleż czasu trwa moja przy-
goda ze Stowarzyszeniem i jego 
ludźmi. Nie mam żadnych wąt-
pliwości, że zmieniła ona kie-
runki mojego życia.

***

Obok brzozy rośnie prawie 
równie duża lipa. Korespon-
duje to niejako z  przeciwle-
głym wysychającym trawni-
kiem, któremu nie udało się 
zostać bulodromem oraz z na-
szym towarzyskim zapleczem 
uwieńczonym złamanym pa-
rasolem.

Że jest brzydko? Że bardzo 
często zastanawiam się, dla-
czego mogąc być w tylu miej-
scach na świecie, jestem wła-
śnie tutaj?

Nie wiem, moi Drodzy i moje 
Drogie, naprawdę nie wiem.

Wiem tylko, że w  tym mo-
mencie nie chciałabym być ni-
gdzie indziej.

***

Zintegrowane obchody pięć-
dziesięciolecia budynku daw-
nych ŁZK, ośmiolecia Stowa-
rzyszenia Topografie oraz 
pięciolecia Miejskiego Punktu 
Kultury Prexer-UŁ odbędą się w 
listopadzie. Szczegóły na stro-
nie, facebooku oraz w newslet-
terze Stowarzyszenia.

Marta Madejska – łodzianka 
z wyboru, archiwistka z przy-
padku. Doktorantka Instytutu 
Kultury Współczesnej UŁ, zwią-
zana ze Stowarzyszeniem Topo-
grafie, Fundacją Miejski Kolek-
tyw i Łódzką Gazetą Społeczną 
Miasto Ł.

„Akademia Dojrzałego 
Zdrowia na 60 z plusem” 

– już w połowie!
Odpowiedzialne zakupy, ćwiczenia 
na młodość umysłu, radzenie sobie 
ze stresem czy tworzenie kul do ką-
pieli – to tylko niektóre tematy za-
jęć, w których uczestniczyli studenci 
Akademii Dojrzałego Zdrowia. Spo-
tkania, prowadzone przez ekspertów 
i praktyków, dostarczały zarówno 
wiedzy teoretycznej, jak i praktycz-
nych umiejętności. Studenci wspól-
nie uczyli się, jak np. wykonać maki-
jaż, kosmetyki czy… piec chleb! Nie 
zabrakło również ćwiczeń fizycz-
nych, a co więcej – część z nich mia-
ła miejsce w plenerze.

Największym zainteresowaniem 
cieszyły się zajęcia: Katarzyny Trecz 

„Koatan – warsztaty nt. stresu i szczę-
ścia”, „Zasługuję na szczęście – jak 
świadomie tworzyć swoją rzeczywi-
stość?” Joanny Jędrzejczak oraz – cie-
kawostka! – warsztat stolarski two-
rzenia szwedzkiej gry podwórkowej 

„Kubb”, pod okiem Jacka Jędrzejcza-
ka. Studenci mieli również okazję do 
poznania zasad tej gry, w ramach za-
jęć z wychowania fizycznego.

Skoro połowa „studiów” minęła, to 
jak na prawdziwie studenckie życie 
przystało, czas na Połowinki!  Od-
będą się one 9 października 2015 r. 
o godz. 14.30 w Ośrodku 3 PIĘTRA. 
Będzie to okazja do dzielenia się wra-
żeniami, pomysłami i sposobność 
wspólnej zabawy.

Taka chwila oddechu na pewno 
się przyda, gdyż przed Studentami 
jeszcze… sesja egzaminacyjna. Bę-
dzie ona miała dość nietypową for-
mę – przeprowadzenia wybranych 
warsztatów dla zaproszonych se-
niorów. Gościem będzie mógł być 
każdy, dlatego zachęcamy do śle-
dzenia informacji na ten temat na 
naszej stronie internetowej.

www.instytutdt.pl

Projekt „Akademia Dojrzałego 
Zdrowia na 60 z plusem!” jest 

finansowany ze środków Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020.

MARTA 
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Proszę mnie stąd zabraść
W sumie się cieszę, że ktoś to upraszcza – że pięćset osób maszerujących 
dziarsko Piotrkowską wcześniej wsłuchało się w słowa Krystyny Pawłowicz, 
przeczytało znamienite teksty Ockhama (ten o brzytwie chociażby) i jeszcze 
lewicując nieco wszystkich traktuje po równo.
Miałem wątpliwą przyjemność 
obserwować łódzki marsz prze-
ciw imigrantom. Chyba imigran-
tom – nie wiem, hasła dotyczyły 
emigracji i imigracji jednocze-
śnie. W sumie się nie dziwię – jak 
się nie przemyśli tematu, łatwo 
się w temacie pogubić. Taki przy-
kład na przykład: moja ciotka 
wyemigrowała z Polski i miesz-
ka w Australii. Jej mąż wyemi-
grował dla niej z Wielkiej Bryta-
nii. Razem myślą o powrocie do 
Polski… czyli co, jak moja ciot-
ka emigrantka przyjedzie z mę-
żem emigrantem do Łodzi, to 
nagle ona będzie repatriantem, 
a  on imigrantem dla odmia-
ny? Strasznie to skomplikowa-
ne. W sumie się cieszę, że ktoś 
to upraszcza – że pięćset osób 
maszerujących dziarsko Piotr-
kowską wcześniej wsłuchało 
się w słowa Krystyny Pawłowicz, 

przeczytało znamienite teksty 
Ockhama (ten o brzytwie cho-
ciażby) i jeszcze lewicując nieco 
wszystkich traktuje po równo. 
Tak, przypisuję protestującym 
takie szerokie horyzonty – roz-
różnianie między emigrantem 
a  imigrantem jest równie nie-
potrzebne, jak dyskusja o tym, 
czy „brać”, czy „braść” – po-
słanka Pawłowicz stała się tutaj 
niedoścignionym źródłem in-
spiracji i autorytetem jednocze-
śnie, twierdząc, że woli jednak 

„wziąść”. Prościej jest o niebo, gdy 
uznamy, że emigrant to imigrant 
(i na odwrót) i każdemu po rów-
no nie damy zasiłku. A to było 
hasło przewodnie marszu! Zero 
zasiłków dla wszystkich, którzy 
kiedykolwiek wyjechali gdzie-
kolwiek! Chyba, że maszerują. 
No wtedy to można. Ciągnąc 
dalej wątek czysto lingwistycz-

ny, można dojść do wniosku, że 
tak jak „wziąć” i „wziąść” zna-
czy to samo, tak imigrant i emi-
grant, to dwa określenia tego sa-
mego. Skąd dwa słowa na rzecz 
jedną? Z  pomocą w  rozwiąza-
niu zagadki przychodzi nieoce-
niona madonna PRL-u, superbo-
haterka henny i trwałej – pani 
z jednego z dyskontów przy uli-
cy Pomorskiej. Stałem kiedyś 
w kolejce w sklepie z zielonym 
paskudztwem w logo. Kolejka 
stała natomiast w  oddaleniu 
pewnym od kasy. Przy kasie po-
jedynek tytanów – ona Madonna, 
on nawalony jak szpadel i nie-
świeży przy tym. Chwila sku-
pienia i z jego ust pada: Szefowa, 
dwżrby. Konsternacja! Kolejka 
nie rozumie! Kolejka się martwi, 
że nieświeżość i starcie potrwa 
jeszcze długo, długo… Ale nie – 
Madonna tanecznym ruchem 

wyciąga dwie puszki Żubra zza 
pleców i podaje petentowi! Ten 
płaci i wychodzi. Kolejka wzdy-
cha z zachwytu! Co się właśnie 
stało? Pytanie na twarzach jest 
chyba wyraźne, bo sklepowa bez 
chwili skromności wypala: Ja to 
dwujęzyczna jestem! Aha! Więc to 
tak! Więc mamy więcej języków 
w Polsce niż polski. Fantastycz-
nie… chociaż trochę strasznie 
przy okazji. Posłanka Pawłowicz 
twierdzi, że takie jakieś dziwne 
słowa jak „wziąć” to domena le-
wactwa jest. A lewactwo… wia-
domo! Wysłać ich wszystkich 
na imigrację. Won z naszego kra-
ju! – krzyczał młody człowiek na 
marszu przeciw tym, co przycho-
dzą z zewnątrz. To się dzieje. To 
się naprawdę dzieje – jakiś pół-
debil (przepraszam za określe-
nie), jest mi w stanie dać w ryj 
tylko dlatego, że umiem mó-
wić po polsku poprawniej niż 
on. Jakiś idiota (ponownie prze-
praszam) za moment zlikwiduje 
pomoc dla wracających do kra-
ju, bo nie rozróżnia emigranta 

od imigranta. To się naprawdę 
dzieje. Kretyni w koszulkach ze 
znakiem Polski Walczącej mó-
wią do mnie z ekranu kompute-
ra, że „wszystkich przyjezdnych 
trzeba do gazu”. To przeraża. Te 
podziały na „nas” i tych „innych”. 
To kompletne zidiocenie i niezro-
zumienie podstawowych termi-
nów; o poważniejszych, bardziej 
kompleksowych problemach, 
nie mówiąc. Wracając do ciotki 
i jej męża. Nie wiem, kim będą, 
jak wrócą do Polski. Wiem, że je-
żeli nic się nie zmieni i to, co się 
dzieje, dziać się będzie dalej, to 
oboje, po miesiącu pobytu w Pol-
sce staną się uchodźcami. A ja po-
woli mam cichą nadzieję, że za-
biorę się wraz z nimi.

Szczepan Przedziwko – łodzian, 
wioskowy głupek. Jeżeli 
kiedykolwiek powstanie opowieść 
o łodzianach pt. „celebryci 
i renciści” jest spora szansa, 
że znajdzie się w niej w obu 
głównych rolach.

Atrakcyjne łódzkie rynny
Osiem ogrodów deszczowych – instalacji, które pomogą wykorzystać deszczówkę zanim spłynie do kanalizacji – 
zrealizowała wraz z mieszkańcami Łodzi Fundacja Sendzimira.

Pilotażowy w skali kraju projekt 
prowadzony w naszym mieście 
właśnie się kończy. Łódzkie ryn-
ny okazały się dla niego idealne!

Fale miejskich męczących 
upałów, a  potem nagłe burze 
i  gwałtowne deszcze, niewy-
dolne studzienki kanalizacyjne 

i lokalne podtopienia – tak wy-
glądał łódzki krajobraz latem. 
Podczas ulew szczelnie zabudo-
wane powierzchnie nie pozwa-
lają wodzie wsiąkać, powodując 
ogromne kałuże na chodnikach 
i parkingach albo zalewając piw-
nice. Kilka godzin później nie 
ma już po niej śladu – w końcu 
spływa do kanalizacji, a na pla-

cu boju zostają wymagające pod-
lewania drzewa, trawniki i na-
sadzenia, dla których woda jest 
znowu towarem deficytowym.

Szansą na zagospodarowanie 
cennej wody opadowej są ogro-
dy deszczowe – szczelne zbior-
niki w pojemniku lub gruncie, 

które poprzez odpowiednio do-
brane warstwy roślin, mieszanki 
ziemi z piaskiem, piasku i żwiru 
zatrzymują deszczówkę w kra-
jobrazie, jednocześnie ją oczysz-
czając. Nadmiar wody z takiego 
zbiornika może być rozprowa-
dzony rurami drenującymi na 
tereny zielone w najbliższym są-
siedztwie lub odprowadzony do 

kanalizacji deszczowej, z której 
już oczyszczona trafia do rzeki.

– Im większe miasto, im bardziej 
szare i zabetonowane, tym więk-
sza jest potrzeba szukania pro-
stych sposobów na polepszenie ja-
kości życia mieszkańców! Łódź jest 
idealna, bo jest tu mnóstwo rynien, 

które nie spełniają swojej funk-
cji, a woda np. leje się po budyn-
ku i podmywa fundamenty. Nie 
trzeba czekać na decyzje i dzia-
łania władz lokalnych – moż-
na za zgodą zarządcy terenu 
zbudować taki zbiornik! – wy-
jaśnia Elżbieta Urbaniak, ko-
ordynatorka projektu i inicja-
torka budowy pilotażowych 
ogrodów w Łodzi.

– Marzy mi się, by w śródmie-
ściu stworzyć taki obywatelski 

ruch zagospodarowania rynien. 
Tak jak wrocławianie mają swo-
je krasnale, my moglibyśmy budo-
wać takie ogrody – ich forma może 
być najrozmaitsza. Może wpisy-
wać się w architekturę budynku, 
przy którym się znajduje – doda-
je aktywistka.

„Projekt Łódzkie Ogrody Desz-
czowe – edukacja o zrównowa-

żonym gospodarowaniu wodą 
w mieście” był realizowany od 
maja bieżącego roku. Podczas 
cyklu warsztatów Fundacja Sen-
dzimira wspólnie z Łodzianami 
stworzyła 8 modelowych ogro-
dów przy obiektach dostępnych 
publicznie. Mam nadzieje, że już 
wiosną powstaną nowe, stworzo-
ne przez mieszkańców i miesz-
kanki.

„Projekt Łódzkie Ogrody Desz-
czowe – edukacja o zrównowa-
żonym gospodarowaniu wodą 
w mieście” dofinansowany przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska w Łodzi był realizo-
wany od maja bieżącego roku.

Materiały informacyjne – filmy 
i broszury instruktażowe 
dotyczące budowy ogrodów 
deszczowych – są dostępne na 
stronie: www.sendzimir.org.pl/
publikacje/ogrody-deszczowe

Dodatkowe informacje – strona 
projektu: www.sendzimir.org.pl/
lodzkie-ogrody-deszczowe

Magdalena Wojtuch, 
tel. 501 497638, email: magdalena.
wojtuch@sendzimir.org.pl

Gdzie można zobaczyć ogrody deszczowe w Łodzi?
1) WI-MA Strefa działań alternatywnych w pofabrycznej 
przestrzeni przy al. Piłsudskiego 135 w Łodzi. Dwa ogrody.
2) Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, 
ul. Zachodnia 54/56.
3) Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2 w Łodzi, 
ul. Sopocka 3/5. Dwa ogrody.
4) Ośrodek Pomocy Społecznej Sióstr Misjonarek, 
ul. Struga 90 a.

FOT. ELŻBIETA URBANIAK
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Pomidorowa szkoła współpracy
– Najważniejszą korzyścią z uczestnictwa w kooperatywie jest dla mnie fakt, że zyskujemy dostęp do żywności o wysokiej jako-
ści, nie poddawanej opryskom, ze źródła, które znamy i które łatwo sprawdzić – w przeciwieństwie do żywności „marketowej” – 
mówi Martyna, całym sercem zaangażowana w animowanie inicjatywy.
Kooperatywa Spożywcza w Ło-
dzi, korzystająca z gościny klu-
bokawiarni Granda, co czwar-
tek zapewnia swoim członkom 
i członkiniom tańszy dostęp do 
warzyw i owoców, w tym pocho-
dzących z upraw ekologicznych. 
Jednak korzyści z uczestnictwa 
w  tej inicjatywie, otwartej na 
wszystkich chętnych, nie ogra-
niczają się do zaoszczędzonych 
monet.

Idea oddolnych kooperatyw 
(czyli spółdzielni) spożywczych 
jest genialna w  swojej prosto-
cie: grupa osób nawiązuje kon-
takt z lokalnymi rolnikami, a na-
stępnie regularnie, na przykład 
raz na tydzień, zamawia pro-
dukowaną przez nich żywność. 
Wszystkie związane z tym czyn-
ności, jak choćby dzielenie zaku-
pionych towarów czy rozliczenia 
finansowe z  dostawcami oraz 
między członkami a  koopera-
tywą, odbywają się na zasadach 
wolontariatu. Choć w porówna-
niu z zakupami w hipermarkecie 
wymaga to nieco fatygi, łączą się 
z tym liczne korzyści.

Najbardziej oczywista jest 
ta, że spółdzielcy mogą oszczę-
dzić dzięki zakupom w ilościach 
półhurtowych oraz ominięciu 
pośredników, co ma znaczenie 
zwłaszcza w przypadku produk-
tów ekologicznych, tradycyjnie 
dość drogich. Co więcej, dzięki 
tej formie zakupów wiedzą, jak 
i przez kogo były wytwarzane 
produkty, które lądują na ich 
talerzach. – Najważniejszą korzy-
ścią z uczestnictwa w kooperaty-
wie jest dla mnie fakt, że zyskuje-
my dostęp do żywności o wysokiej 
jakości, nie poddawanej opryskom, 
ze źródła, które znamy i które ła-
two sprawdzić – w  przeciwień-
stwie do żywności „marketowej” 

– potwierdza Martyna, całym 
sercem zaangażowana w  ani-
mowanie inicjatywy. – Koopera-
tywa daje możliwość bezpośrednie-
go obcowania z produktami, które 
zostaną przez nas spożyte. To istot-
na odskocznia od otaczającego nas 
świata – dodaje Patryk, pełniący 
w spółdzielni m.in. funkcję głów-
nego informatyka, odpowiadają-
cego za internetowy system za-
mówień.

Wracając do omijania pośred-
ników: jest ono nie tylko źró-
dłem oszczędności, ale i celem 
samym w sobie. Sprawia, że rol-

nicy otrzymują uczciwe wyna-
grodzenie za wykonaną pracę, 
dzięki czemu mogą utrzymywać 
i rozwijać swoje rodzinne gospo-
darstwa. – Poza tym ponownie 
nawiązujemy relację miasto-wieś 
i wpływamy na budowanie wię-
zi społecznych w obrębie miasta – 
łączymy ze sobą ludzi, którzy być 
może nigdy by się ze sobą nie spo-
tkali, bo często wywodzą się z róż-
nych środowisk – zauważa Mar-
tyna.

Społeczny i ekologiczny wy-
miar zakupów żywności dostrze-
gają także uczestnicy podobnych 
inicjatyw w innych miastach. – 
Kooperatywa jest miejscem prze-
miany konsumenta w  świado-
mego obywatela. Jej członkowie 
i członkinie dowiadują się o wielu 
zależnościach między rolnikami 
i konsumentami czy między tym 
co kupujemy a środowiskiem na-
turalnym. Dzięki temu przyjmu-
ją bardziej zrównoważony styl 
konsumpcji. Na przykład, w na-
szej kooperatywie zrezygnowali-
śmy z zakupu oliwy, której trans-
port do Polski jest uciążliwy dla 
środowiska, na rzecz rodzimych 
olejów – rzepakowego, słoneczni-
kowego i lnianego – informuje To-
mek z Warszawskiej Kooperaty-
wy Spożywczej.

Tym, co przyciąga ludzi do 
kooperatywnych zakupów, 
jest także wyjątkowa atmosfe-

ra. Przy okazji ważenia owo-
ców czy dyskusji o poszerzaniu 
asortymentu powstają więzi ko-
leżeńskie, a  nawet przyjaciel-
skie. Kiedy ktoś wpadnie w kło-
poty, kooperatywa działa jak 
sieć wsparcia, nieraz również 
materialnego. Wspólnotowy 
charakter przedsięwzięcia wy-
pływa także z faktu, że funkcjo-
nuje ono na zasadach demokra-
tycznych. Na zebraniach, które 
decydują o sposobie wykorzy-

stania środków Funduszu Gro-
madzkiego, zasilanego z  „po-
datku”, którym objęte są każde 
zakupy, wszyscy członkowie 
i członkinie mają równe prawo 
głosu. Pieniądze są przeznacza-
ne na potrzeby grupy (np. zakup 
wag), ale także na cele społecz-
ne; kooperatywie zdarza się na 
nie przekazywać również żyw-
ność – sponsorowała poczęstu-
nek dla dzieci ze Starego Polesia 
w trakcie organizowanych tam 
oddolnie półkolonii. – Koopera-
tywa stanowi lekcję współdecy-
dowania i pracy zespołowej, któ-
rą nie każdemu dane było odrobić 
w szkole, czy w całym swoim ży-
ciu – przekonuje Patryk. Poczu-
cie robienia czegoś w większym, 
życzliwym gronie jest dla niego, 
tak jak dla wielu innych spół-
dzielców, głównym powodem 
wyboru tej formy zakupów. Każ-
dy ma jednak swoją indywidu-

alną listę korzyści. – Dla mnie 
istotne jest również to, że Koope-
ratywa zmieniła moje poglądy 
i zwyczaje żywieniowe. Zwracam 
coraz większą uwagę na to, co jem, 
jak jem i skąd to biorę. Poza tym 
wiem, że z jednej strony kupuję coś 
taniej, ale z drugiej włożyłem w to 
trochę pracy. Daje mi to ogromną 
satysfakcję, pewne poczucie kon-
troli – wylicza informatyk.

Oczywiście wspólnotowe za-
kupy to nie tylko korzyści, ale 

także konieczność dania czegoś 
od siebie (kooperatywa nie jest 
sklepem, jak do znudzenia po-
wtarza się na jej zebraniach). – 
Możliwość kupowania wymaga 
pewnego nakładu pracy ze stro-
ny członków i członkiń. Są to róż-
ne zadania – od czysto fizycznych, 
jak ważenie i rozdzielanie zakupio-
nych produktów, po wymagające 
większego rozeznania, jak koordy-
nacja poszczególnych tur zakupów. 
Istnieje wiele możliwości włącze-
nia się w nasze działania, nawet 
dla osób pracujących od 9.00 do 
17.00, czego sama jestem przykła-
dem. Do takich zadań należy choć-
by kontaktowanie się z dostawca-
mi czy sprzątanie, które odbywa się 
wieczorem pod koniec odbioru za-
kupów. Jesteśmy również otwarci 
na nowe pomysły, zależne od umie-
jętności danej osoby. Można np. po-
móc w pracach informatycznych 
czy organizacji jakichś dodatko-

wych aktywności – podpowiada 
Martyna.

Kooperatywa jest nie tylko 
„klubem zakupowym”, ale także 
szkołą demokracji i zrównowa-
żonego rozwoju, samopomocy 
i zaangażowania w sprawy lo-
kalne. Sceptycy zwracają uwagę, 
że większość polskich spółdziel-
ni spożywców, w  tym łódzka, 
liczy nie więcej niż kilkadzie-
siąt aktywnych osób, podczas 
gdy przedwojenne spółdzielnie 

spożywców umożliwiały tanie 
i dobrej jakości zakupy setkom 
tysięcy rodzin. Entuzjaści przy-
pominają, że inicjatywa, która 
dała początek wielomilionowe-
mu ruchowi brytyjskich spół-
dzielców, liczyła zaledwie 28 pra-
cowitych idealistów.

Osoby zainteresowane wstą-
pieniem do Kooperatywy Spo-
żywczej w  Łodzi zapraszamy 
na spotkania informacyjno-re-
krutacyjne, które odbywają się 
w każdy pierwszy czwartek mie-
siąca w klubokawiarni Granda 
(ul. Rewolucji 1905 r. 48) w godz. 
18.30–20.00, oraz na stronę lodz.
kooperatywaspozywcza.pl.

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

ZWIERZĄT W ŁODZI

Bojkę na początku przerażało 
wszystko. Teraz to wesoła, przy-
jazna suczka, która merda rado-
śnie ogonem na widok człowieka. 
Uwielbia siedzieć na kolanach. 
Ma około 4 lat, zatem jeszcze 
wiele dni wesołej zabawy i fanta-
stycznych spacerów przed nią. Pod 
warunkiem, że znajdzie człowieka, 
który zechce być jej przyjacielem. 

Może ktoś z naszych czytelników 
przygarnie Bojkę.

WIĘCEJ INFORMACJI O SUNI 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.

Sportowe rewolucje „Miasta Ł”
Niniejszy tekst jest zapowiedzią 
nowego tematu na łamach „Mia-
sta Ł”. Będę dzielił się z Wami swo-
ją pasją, zainteresowaniami oraz 
fascynacją łódzkim sportem. Chcę 
przekonać czytelników, że nie taka 
Łódź szara, jak ją niektórzy malu-
ją. Pierwotnie, w redakcji mieliśmy 
pomysł stworzenia cyklu kilku ar-
tykułów, będących przekrojem hi-
storii Widzewa i  ŁKS-u, ale do-
szliśmy do wniosku, że zbyt dużo 
w Łodzi się dzieje, aby przez kilka 
wydań gazety sięgać tylko do jed-
nej tematyki. O czym zatem będę 
pisać i w jakiej formie? W dziale 
sportowym „Miasta Ł” znajdzie-
cie krótkie i lekkie felietony, się-
gające do przeszłości reportaże, 
zapowiedzi ciekawych wydarzeń 
sportowych, wywiady z interesu-
jącymi sportowcami. Artykuły nie 
będą miały stricte informacyjnego 

charakteru, a tym bardziej newso-
wego. Będą raczej próbą uważne-
go przyjrzenia się problemom i ich 
analizą. Gdy pojawią się pytania, 
postaram się znaleźć na nie odpo-
wiedź. „Miasto Ł” to gazeta o profilu 
społecznym, mająca ambicje akty-
wizować mieszkańców i wspierać 
ich w pokonywaniu problemów. 
Moje artykuły będę pisał dla tych 
mieszkańców Łodzi, którzy chcą 
uczestniczyć w życiu miasta, za-
tem nie może zabraknąć propozy-
cji aktywnego spędzania wolnego 
czasu. Będę promował inicjatywy 
przede wszystkim niekomercyj-
ne, wydarzenia mniejszego kali-
bru, o  których nie przeczytacie 
w dużych tytułach ogólnopolskich. 
Chcę być tym, który znajdzie dla 
Was mniej medialną alternatywę, 
lecz nie mniej pasjonującą i war-
tościową od innych, większych 

imprez. Chcecie razem ze mną pod-
jąć to wyzwanie? Razem, gdyż tyl-
ko Wasze zainteresowanie sprawi, 
że moje pisanie będzie miało sens. 
W Łodzi wiele się dzieje, chociaż 
my często zmęczeni pracą, goniąc 
za codziennymi obowiązkami, nic 
o tym nie wiemy. A przecież może-
my pójść do parku, spróbować sił 
w różnych sportach, zabrać dzieci 
na boisko, gdzie zajmą się nimi pro-
fesjonalni trenerzy lub jako widzo-
wie być świadkami wielkich spor-
towych sukcesów łodzian. Jesień 
wcale nie musi oznaczać bierno-
ści i stagnacji – już w listopadzie 
zobaczycie sportowe oblicze Łodzi 
i sportowe oblicze „Miasta Ł”!

Adam Zalewski – dla Miasta Ł 
będzie pisał o sporcie

Na zakupy do bunkra – 
DH „Central”
Tymczasem mieszkańcy Łodzi w niewielkim stopniu podzielali 
zachwyt fachowców. Betonowy prostopadłościan o wąskich 
poziomych pasach okien kojarzył im się bardziej z bunkrem, niż 
z nowoczesnym obiektem komercyjnym.

Jako kilkuletni dzieciak uwielbia-
łem patrzeć na neony. Moimi ulu-
bionymi byłe te, które obok całej 
gamy fosforyzujących kolorów 
oferowały coś więcej – ruch. Wy-
jątkowo efektownie prezentowali 
się strażacy pompujący wodę przy 
Dąbrowskiego oraz ubierająca się 
para na elewacji Domu Handlowe-
go „Central”. Kobieta i mężczyzna, 
wykonani z wypełnionych gazem 
szklanych rurek, raz byli w samej 
bieliźnie, by za chwilę posiadać no-
woczesne, barwne stroje. Sam budy-
nek „Centralu” uważałem wówczas 
za brzydki, a uczucie to potęgowały 
ruchome schody, których jako czte-
rolatek panicznie się bałem. Nega-
tywny wizerunek budynku w mo-
ich oczach ociepliła dopiero pizzeria 
założona na początku lat 90. na 
ostatniej kondygnacji…

Co ciekawe, budynek przy 
Al. Mickiewicza budził wiele kon-
trowersji od samego początku swo-
jego istnienia. Plany budowy no-
woczesnego domu towarowego 
zrodziły się jeszcze w 1960 roku, 
ale mieszkańcom Łodzi przyszło 
czekać na niego kolejnych… 12 lat!

Pod koniec 1961 roku rozstrzy-
gnięto konkurs na projekt domu 
handlowego oraz towarzyszących 
mu dwóch biurowców. Jury zdecy-
dowało się nie przyznawać pierw-
szej nagrody, a do realizacji skie-

rowano koncepcję wyróżnioną 
drugim miejscem – dzieło zespołu 
projektantów pod kierownictwem 
Macieja Gintowta i Macieja Kra-
sińskiego, autorów m.in. katowic-
kiego Spodka. Mimo iż pierwotne 
plany zakładały ukończenie prac 
w ciągu 5 lat, całość gotowa była 
dopiero w 1972 roku. Opóźnienia 
wynikały między innymi z proble-
mów konstrukcyjnych przy budo-
wie wieżowca biurowego oraz prze-
ciągających się w czasie rozbiórek 
stojących w tym miejscu kamienic. 
Ostatecznie łodzianie otrzymali 
nowoczesny, trzypiętrowy budy-
nek handlowy, który dodatkowo 
został w  1974 roku wyróżniony 
nagrodą Ministra Budownictwa.

Tymczasem mieszkańcy Łodzi 
w niewielkim stopniu podzielali 
zachwyt fachowców. Betonowy 
prostopadłościan o wąskich pozio-
mych pasach okien kojarzył im się 
bardziej z bunkrem, niż z nowocze-
snym obiektem komercyjnym. Ten, 
ich zdaniem, powinien być cały ze 
szkła – tak jak wzniesiony przy Pl. 
Niepodległości DT „Universal”. Roz-
poczęła się dyskusja w prasie. Na 
łamach tygodnika „Odgłosy” jed-
na z redaktorek słusznie wywodzi-
ła, iż „Central” podąża za najnow-
szymi trendami w projektowaniu 
tego typu obiektów na świecie. Czy 
szklane elewacje pozostaną piękne 

i efektowne, gdy przez nie będziemy 
widzieć rondle i durszlaki? – pytała 
retorycznie.

Odnoszę wrażenie, że Łódź nigdy 
w pełni nie zaakceptowała dzieła 
Gintowta i Krasińskiego. „Central” 
zawsze był dla niej elementem ob-
cym. Budynek, o którego klasie sta-
nowią zarówno nazwiska autorów, 
jak i państwowe nagrody, został 
współcześnie poddany termomo-
dernizacji. Gruba warstwa styro-
pianu pokryła oryginalne elewacje, 
które przecież stanowiły istotny 
element całości. Wobec bardzo pro-
stej bryły, to właśnie chropowata 
faktura ścian z charakterystycz-
nymi ciemnymi kamykami, stano-
wiła detal. Jednocześnie w ten sam 
sposób wykończono sąsiadujące 
z domem handlowym biurowce, 
dzięki czemu trzy budynki stano-
wiły spójną całość. Niestety, gładki 
maszynowy tynk o szarym odcie-
niu skutecznie zatarł jakiekolwiek 
wrażenia wyjątkowości, a ogrom-
ne płachty kolorowych reklam sku-
tecznie „bronią” obiekt przed tymi, 
którzy chcieliby poszukać śladów 
dawnej chwały „Centralu”.

Błażej Ciarkowski – architekt 
i historyk, adiunkt w Katedrze 
Historii Sztuki UŁ. Doktor nauk 
technicznych w specjalności 
architektura i urbanistyka.

BOJKA

BŁAŻEJ 
CIARKOWSKI
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lewa strona talerza

„Lavash”, czyli gościnność 
po gruzińsku
Byłem kiedyś na weselu polsko-ormiańskim, gdzie lawasz (tradycyjne 
kaukaskie pieczywo z mąki, soli i wody) odegrał bardzo ważną rolę. Otóż 
Młodej Parze zarzuca się go na plecy niczym pelerynę. Ma to zapewnić 
młodym szczęście i dostatnie życie.
Na początek moje gruzińskie ko-
neksje.

Znam jednego Gruzina. Był 
moim ulubionym filmowym bo-
haterem. Mam na myśli człon-
ka załogi najsłynniejszego czoł-
gu w Polsce, czyli Rudego 102. 
Sympatyczny Grigorij był wą-
saty, zawsze uśmiechnięty, od-
ważny i przyjacielski. Nigdy nie 
tracił rezonu. Czyli idealny kom-
pan „do bitki i wypitki”. Kiedy 
wraz z kolegami zobaczyliśmy 
na mapie, gdzie leży Gruzja, na-
tychmiast dziecięcą wyobraźnię 
rozpaliła myśl o wyprawie na da-
leki Kaukaz do ojczyzny Grigo-
rija. Niestety, na marzeniach się 
skończyło. Do dzisiaj, ponieważ 
właśnie odwiedziłem Kaukaz 
i Gruzję… przy Piotrkowskiej 69 
(w oficynie).

Niewielki lokal powstał w Ło-
dzi rok temu i od tamtej pory sły-
szałem o nim same dobre rzeczy. 

Znajomi chwalili pyszną kuch-
nię, przemiłą obsługę i… właści-
ciela – Gruzina, który wita go-
ści w progu.

Restaurację otwiera każde-
go dnia o 12.00. Przed wejściem 
rozstawiony jest mały ogródek 
otoczony płotem i  kwiatami 
w donicach. W środku niewiele 
miejsca. Kilka stolików, mały bar 
i cudowne zapachy, dobywające 
się z kuchni.

Lokal udekorowano gruziń-
skimi ozdobami, kolorowymi 
makatkami i fotografiami z re-
gionu. Na niektórych widać ko-
biety wypiekające lawasz, czyli 
tradycyjne kaukaskie pieczywo 
z mąki, soli i wody. Duże, cien-
kie placki mają grubość około 
milimetra i pieczone są w spe-
cjalnym piecu, zwanym tonir. 
Co ciekawe, mogą być przecho-
wywane nawet sześć miesięcy. 
Kiedy uschną, wystarczy skro- pić je wodą i  pozostawić pod 

przykryciem na kilka minut, by 
znów stały się miękkie i pachną-
ce mąką.

Jako ciekawostkę dodam, że 
byłem kiedyś na weselu polsko-
-ormiańskim, gdzie lawasz także 
odegrał bardzo ważną rolę. Otóż 
Młodej Parze zarzuca się go na 
plecy niczym pelerynę. Ma to za-
pewnić młodym szczęście i do-
statnie życie.

Skoro lawasz jest tradycyjnym 
pieczywem na Kaukazie, nie mo-
gło go zabraknąć w gruzińskiej 
restauracji. Do placka zmówi-
łem pyszny, kremowy pasztet po-
dawany z owocami granatu. Kel-
ner natychmiast wyjaśnił mi, jak 
jeść tę potrawę. Należy rozsma-
rować cienką warstwę mięsa na 
placku, posypać kilkoma ziaren-
kami granatu i zwinąć niczym 
tortillę.

Po przystawce przyszła pora 
na danie główne. Zamówiłem 
jedną z  tradycyjnych potraw 
kaukaskich i coś z kuchni we-
getariańskiej. I tutaj duży plus 
dla restauracji za bardzo bogaty 
wybór dań bez mięsa. Postanowi-
łem też spróbować któregoś z re-
gionalnych napojów (sprowadza-
nych wprost z Gruzji). Wybrałem 

sok z derenia. Jest naprawdę pysz-
ny i orzeźwiający o lekko pomi-
dorowym posmaku. Idealnie 
pasuje do serwowanych przy-
smaków. Powiem Wam w tajem-
nicy, że następnym razem wybio-
rę się tam bez samochodu i do 
jedzenia zamówię kieliszeczek 
dereniówki… no, może dwa.

Pierwszy danie, które mi za-
serwowano, to Adżarskie Kacza-
puri. To coś na kształt miski utka-
nej z ciasta, zapieczonej z serem, 
a po wyjęciu z pieca udekorowa-
nej dwoma surowymi jajkami. 
Oczywiście jajka pod wpływem 
ciepła już po chwili są „ścięte”. Tu 
znów przyszedł z pomocą kelner, 
który wyjaśnił, że Kaczapuri je 
się obrywając boki „miski” i ma-
czając je w mieszance rozpusz-
czonego sera i  jajek. Powiem 
Wam jedno: Rewelacja. Ciasto 
szybko nasiąka nadzieniem 
i smakuje wybornie. Danie jest 
naprawdę sycące.

Następnie na stole wylądo-
wało sześć pierogów (sakiewek) 
zrobionych z chrupiącego ciasta, 
nadzianego szpinakiem, serem 
i przyprawami prosto z Kauka-
zu. To Khinkali, do którego kel-
ner polecił mi wyborny sos ba-
zyliowy.

W menu jest także dużo bara-
niny i wołowiny. A także mnó-
stwo przystawek, jak Deska La-
vash, na której znajdziemy 
Basturmę, czyli suszoną na ostro 
wołowinę, ser własnej produkcji 
i kolendrę.

Warto dodać, że restauracja 
Lavash to laureat tegorocznego 
Festiwalu Dobrego Smaku, pod-
czas którego publiczność nagro-
dziła Kuftę Babci z Baraniny. Da-
nie jest dostępne w restauracji 
cały czas.

To, co w Lavash godne pochwa-
ły, to (poza wyśmienitą kuchnią) 
domowa atmosfera i profesjonal-
na obsługa. Kelner podczas ser-
wowania dań, dokładnie wie-
dział, co podaje i  instruował, 
w jaki sposób jeść potrawę. To 
bardzo ważne w tak egzotycz-
nej restauracji.

Po raz kolejny przekonałem 
się, że ul. Piotrkowska to praw-
dziwy tygiel kulinarny, gdzie 
mieszają się smaki z  całego 
świata.

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

MICHAŁ KWIATKOWSKI

FOT. MICHAŁ KWIATKOWSKI
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Roślinny festiwal kulinarny powRaca jeszcze bardziej zielony
Przystawka: spacery troPem jadalnych chwastów i zieleni w mieście
zupa: wegańskie waRsztaty kulinarne z Łodzią w tle
danie główne: ponad 20 potraw konkursowych w festiwalowej cenie
deser: wręczenie nagród wege kuchmistRza

lista lokali konkursowych i szczegółowy program wydarzenia  
na stronie www.zielonesmakilodzi.woRdpress.com oraz na ulotkach

Rozsmakuj się w Łodzi! kontakt: zielonesmaki@gmail.com

festiwal zielone smaki Łodzi
edycja 2. tu i teraz 16-18 Października 2015
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POLECA
SEBASTIAN 
R. WIŚNIEWSKI Kalendarz imprez

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela

26
19:00 SPEKTAKL 
PT. „TLEN” (REŻ. 
A. MORTAS)
Dom Literatury
ul. Roosevelta 17

27
20:00 KONCERT 
JUSTIN(E) & CHARLY 
FIASCO
Krańcoofka – Klub 
Transportowy
ul. Piotrkowska 29 (wejście 
od ul. Więckowskiego)

28
14:00 TEATR DLA 
NIEWIDOMYCH 
I SŁABO 
WIDZĄCYCH: 
46. PREMIERA
Teatr Powszechny
ul. Legionów 21

29
20:00 KONCERT 
AGNIESZKI 
SKRZYPCZAK & PINK 
ROSES
Teatr im. S. Jaracza
ul. Jaracza 27

30
18:00 ŁÓDZKA MASA 
KRYTYCZNA – 
PAŹDZIERNIK
start: Pasaż Schillera

31
15:00 FESTIWAL 
FILMÓW SCI-FI IM. 
PHILIPA K. DICKA
Kino Tatry
ul. Sienkiewicza 40

1

19
18:15 KONCERT 
KAMERALNY PT. 

„WIECZÓR MUZYCZ-
NY: MUZYKA NA 
2 I 3 GŁOSY”
Akademia Muzyczna 
im. G. i K. Bacewicz
al. 1 Maja 4 (s. kameralna)

20
10:00 WYSTĘP ZESPO-
ŁU ŚPIEWACZEGO 
NOWOSOLNA PT. 

„PODAJMY SOBIE 
RĘCE”
Dom Kultury 502
ul. Gorkiego 16

22
9:00–15:00 UNIWER-
SYTECKIE TARGI 
PRACY 2015
Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26

24
19:00 SPEKTAKL 
PT. „SPADAJĄC” (REŻ. 
M. BRZOZOWSKI)
Centrum Kultury Niezależnej 
Teatr Szwalnia
ul. Struga 90
ul. Więckowskiego 36

21
9:30 WARSZTATY 
CZYTELNICZE NA 
PODSTAWIE KSIĄŻKI 
PT. „DRAKULCIO 
MA KŁOPOTY” 
(M. I S. PINKWART)
Bałucki Ośrodek Kultury 

„Na Żubardzkiej”
ul. Żubardzka 3

23
17:00–19:00 FESTIWAL 
RODZICIELSTWA 
BLISKOŚCI
Fabryka Sztuki w Łodzi 
(Art_Inkubator)
ul. Tymienieckiego 3

25
16:00 SPOTKANIE LI-
TERACKIE Z WOJCIE-
CHEM NOWICKIM
cykl pt. „Mała Literacka” – 
Teatr Nowy
ul. Więckowskiego 15

5
17:00 WYKŁAD PT. 

„POTĘGA I UPADEK 
IMPERIUM INKÓW”
Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi
pl. Wolności 14 
(s. audiowizualna)

6
17:00 OPEROWE 
RARYTASY 
ROSSINIEGO
Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18

7
17:00 SPOTKANIE 
Z OFICERAMI 
POLICJI I STRAŻY 
MIEJSKIEJ PT. 

„BEZPIECZEŃSTWO 
OSÓB STARSZYCH”
Centrum Kultury Młodych – 
Filia Dąbrowa
ul. Dąbrowskiego 93

1
10:00 OTWARCIE WY-
STAWY RYSUNKU PT. 

„BLIZNA NA KOBIE-
COŚCI – KOBIETA 
PO MASTEKTOMII 
OCZAMI STUDEN-
TÓW AKADEMII 
SZTUK PIĘKNYCH 
W ŁODZI”
Pasaż Schillera

8
18:30 OTWARCIE 
ŁÓDŹ DESIGN FESTI-
VAL 2015 – 9. MIĘDZY-
NARODOWEGO FE-
STIWALU DESIGNU
Centrum Festiwalowe 1
ul. Tymienieckiego 3

2
9:30-12:00 WARSZ-
TATY JAPOŃSKIEJ 
SZTUKI BARWIENIA 
TKANIN – ARASHI 
SHIBORI I TECHNIK 
POCHODNYCH
Akademia Sztuk Pięknych 
(budynek główny: pracownia 
130, 126 pawilon C1
ul. Wojska Polskiego 121

9
13:00 OTWARCIE 
WYSTAWY 
PT.  „W SŁUŻBIE 
WŁADCÓW 
I CZAROWNIKÓW. 
SZTUKA NIGERII”
Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne
pl. Wolności 14

10
18:45–24:00 FESTIWAL 
KINETYCZNEJ 
SZTUKI ŚWIATŁA
Light.Move.Festival.Łódź 2015
ul. Piotrkowska/park im. 
H. Sienkiewicza/ EC-1 Wschód

3
9:30-15:30 EKO TARG – 
CIV EDYCJA
OFF Piotrkowska Center
ul. Piotrkowska 138/140

11
17:15 FESTIWAL 
KRYTYKÓW SZTUKI 
FILMOWEJ KAMERA 
AKCJA 2015: PROJEK-
CJA FILMU PT. „SŁOD-
KI ZAPACH SUKCESU”
Kino Szkoły Filmowej
ul. Targowa 61/63

4
10:00-18:00 ŁÓDŹ 
STREET FOOD 
FESTIVAL VOL. 8
Strefa Kreatywna 
Piotrkowska 217
ul. Piotrkowska 217

12
18:00 SPOTKANIE 
PT. „ŚWIAT ISLAMU – 
KORZENIE, ROZWÓJ, 
STEREOTYPY”
Centrum Dialogu im. Marka 
Edelmana
ul. Wojska Polskiego 83

13
15:00 PRELEKCJA 
ZDROWOTNA DLA 
SENIORÓW PT. 

„DBAM O ZDROWIE”
Bałucki Ośrodek Kultury 

„Lutnia”
ul. Łanowa 14

14
18:00 KONCERT 
KAMERALNY PT. 

„SZYMAŃSKI – POST-
MODERNISTA ZAGU-
BIONY NA URSYNO-
WIE”
ms1
ul. Więckowskiego 36

15
18:00-22:00 GALA 
OTWARCIA IGRZYSK 
WOLNOŚCI
EC-1
ul. Targowa 1/3

16
15:00 VII OGÓLNO-
POLSKI FESTIWAL 
ARTYSTYCZNY 
RUCHU SENIORÓW 

„PIERNIKALIA”
Poleski Ośrodek Sztuki – filia 

„Karolew”
ul. Bratysławska 6a

17
17:00 SPOTKANIE 
AUTORSKIE 
Z JOANNĄ KANICKĄ
Bałucki Ośrodek Kultury 

„Na Żubardzkiej”
ul. Żubardzka 3

18
12:00-14:00 JESIENNY 
SPACER ZIELONEJ 
ŁODZI: CMENTARZ 
KOMUNALNY NA 
DOŁACH
Zielona Łódź
zbiórka: wejście od strony 
ul. Telefonicznej

Sebastian R. Wiśniewski – menedżer muzyczny, 
wokalista, magister kierunku Dziennikarstwo 
i komunikacja społeczna na UŁ, student kierunku 
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 
w Szkole Filmowej w Łodzi, wegetarianin, 
aktywista prozwierzęcy.

W S P I E R A J Ą  N A S

październik 2015
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kaprawym okiem zgreda

W kupie raźniej, ale z kim?
Znowu wybory, a moje przekona-
nia w rozsypce. Zlustrowałem się. 
Wnioski niewesołe: chaos i oznaki 
degrengolady. Czas na porządki. 
Precyzyjnym ruchem przedramie-
nia posprzątałem biurko.

Posegregować, analizować, wniosko-
wać! – wydałem rozkaz sobie w imie-
niu siebie. Oglądam więc te swoje po-
glądy i poglądziki przez lupę, przez 
pryzmat i pod światło. Te jakby lewe 
ze wskazaniem na prawo, tamte pra-
we chyba, ale przechylone nieco. Po 
środku ogromna sterta chwiejących 
się wątpliwości. Wnioski? To, co wie-
cie, i kamieni kupa. Daleko tak nie 
zajadę. Trzeba się rozejrzeć, zainspi-
rować czyjąś wielkością i mądrością. 
Będąc obdarowanym łaską niewiary, 
muszę szukać tu, na padole.

Na początek Internet. Tam wu-
jek G pomoże mi stwierdzić, jak to 
się ostatnio podzieliliśmy i z kim 
mi po drodze. Oniemiałem. O mat-
ko moja, jakie bogactwo wyboru! 
Lewaki, Pisiory i Pisuary (to kom-
plet, czy synonimy?), Popaprańce, 
Żydokomuchy, Komuchy Zwyczaj-
ne, Żydy Zwyczajne, Pedały, Zdrajcy, 
Pastuchy, Szmaty, Dziady Spieprza-

jące, Dziady Zwyczajne, Polskoję-
zyczni, Pożyteczni Idioci, Katole, 
Wykształciuchy, Homosowietikusy, 
Dżendery, Oszołomy. Gdzie ja? Kto 
mi bratem? Kto mi siostrą?

A przecież mógłbym jeszcze przy-
stąpić do Robactwa, Psiarni, Mohe-
rów, Chamów i  Pustaków. Czeka: 
Michnikowszczyzna, Ciemny Lud 
(na zakupach) oraz Dzicz. I  Praw-
dziwi Polacy o specyficznej „praw-
dziwości”. Jak wybrać, gdy wszystko 
tak atrakcyjne, nobilitujące? Trzeba 
się rozejrzeć, okiem i rozumem zmie-
rzyć.

Rozgarnąłem nieco otaczającą rze-
czywistość, by mieć lepszą perspek-
tywę. Trzeba patrzeć do przodu, więc 
się gapię. Gęsta mgła, postęp potyka 
się o nowoczesność lub odwrotnie. 
Ledwo widać, ale ktoś tam jest. Na-
wet dużo ich. Wygląda na to, że się 
spierają o kierunek. Gdzie ten przód 
jest? Tam, czy tam? Czy może tam?

A co tam z lewej? Przyjechali jacyś 
nowi. Podpierają coś kołkiem. Chyba 
chcą wyremontować chałupę. Przy-
wieźli nawet nową kanapę, ale starej 
nie można wyszarpać spod tych, co 
na niej siedzą. Dobrze, że nowi przy-

szli, bo chałupa w ruinie, ale miesz-
kać będą w sieni. Ciekawe – popa-
trzyłbym jeszcze, ale czas ucieka.

Odwróciłem głowę w prawo. Z tru-
dem, bo sztyngiel mi doskwiera aku-
rat z tej strony. Ooo!!! Konkret i po-
rządek. Wiadomo, jak jest i jak ma 
być. Wiadomo, co trzeba zrobić i kto 
to zrobi. Wiadomo, kto wróg, a kto 
przyjaciel. Powietrze krystaliczne 
przesycone wonią miłości bliźnie-
go i  służby dbające, by obcy, nie-
prawdziwy bliźni się od tej miłości 
nie zabliźnił.

Jakoś mi się obraz klaruje, otocze-
nie oswaja. Niepokoi mnie jednak go-
rączkowa bieganina całkiem sporej 
grupki mocno wystraszonych. Po-
cwałują w lewo, potruchtają w pra-
wo, kupą naprzód w gęstą mgłę i od-
wrót w nieładzie. Granat w szambie? 
Pluskwa w zupie? Co ich tak poru-
szyło?

Na szczęście wszystko otula gęsta 
przyjazna warstwa biskupiej purpu-
ry. W środku Oko. Opoka, skała, be-
ton!

A z tyłu co? Z tyłu to, co ma być. Jak-
byś się nie obracał zawsze tam będzie.

MIASTO Ł W ETERZE
Na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej rozmawiamy 

o wszystkim, co łódzkie, zachęcamy do działań na rzecz miasta, promujemy 
ciekawe rozwiązania, rozmawiamy z łodzianami i łodziankami realizującymi 

inspirujące projekty, monitorujemy władzę. To, o czym czytają Państwo 
w gazecie Miasto Ł, w naszej audycji będzie rozwijane i dyskutowane.

Zapraszamy do słuchania w każdą środę 
w godz. 18.00 – 19.00 

na 88,8 MHz!
www.zak.lodz.pl


