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Bezdomność 
stała się 
tematem do 
rozładowywania 
frustracji
Pod tekstem zaś pojawiła się 
fala „hejtu” pod moim ad-
resem. Anonimowi ludzie 
wiedzieli lepiej ode mnie, 
że mężczyzna był brud-
ny, śmierdział i roznosił 
choroby.

strona 4

Myślmy  
na dużą skalę
EC1 ma być znakomitą al-
ternatywą dla centrów 
handlowych. Będzie speł-
niać wszystkie funkcje roz-
rywkowe, które oferują 
centra handlowe, ale jedno-
cześnie nie „wydrenuje” Ci 
portfela.

strona 6

MiaSTO 
bibliotek
By biblioteki stały się 
filarem przeciwdziałania 
wykluczeniu najmłodszych, 
musi stać się to jednym 
z priorytetów lokalnej 
polityki miejskiej, a na to 
potrzebne są pieniądze. 

strona 10

Naleśniki ze 
szpinakiem 
na 13. piętrze 
wieżowca
Po zjedzeniu Barszczu i pod-
jedzeniu naleśników Ani, 
można śmiało powiedzieć, 
że w Bufecie gotują „jak 
u mamy”. Zresztą, Pani Bo-
żenka trochę zachowuje się 
jak mama, którą właśnie od-
wiedziły dawno niewidzia-
ne dzieci.
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FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA

W Łodzi zawiązało się Partner-
stwo Pomocy Osobom Wyklu-
czonym i Bezdomnym. Co było 
powodem?
IK: Do tej pory w Polsce funk-
cjonowały dwa podobne Part-
nerstwa: Pomorskie Forum na 
Rzecz Wychodzenia z Bezdom-
ności i stowarzyszenie na Śląsku. 
Został również wydany podręcz-
nik: „Gminny Standard Wycho-
dzenia z Bezdomności”. Opisuje 
on rozwiązanie modelowe, które 
zakłada, że aby skutecznie pra-
cować z osobami bezdomnymi, 
czyli faktycznie pomagać im się 

usamodzielnić i wyjść z bezdom-
ności, potrzebna jest współpraca 
pomiędzy organizacjami poza-
rządowymi i najróżniejszymi in-
stytucjami działającymi w tym 
obszarze, czyli tam, gdzie mogą 
zgłaszać się osoby doświadczają-
ce bezdomności po jakąś formę 
wsparcia. I żeby móc skutecznie 
pomagać, trzeba działać wielo-
płaszczyznowo. Nie wystarczy, 
że będzie się tym zajmować or-
ganizacja, która prowadzi schro-
niska. Potrzebny jest jeszcze np. 
Wydział Budynków i Lokali Urzę-
du Miasta, który będzie chciał 

rozmawiać z tą organizacją o lo-
kalach socjalnych czy o miesz-
kaniach wspieranych. Potrzeb-
ny jest Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, który może dać ta-
kiej osobie ubezpieczenie zdro-
wotne na 90 dni; potrzebna jest 
Straż Miejska, żeby współpraco-
wać ze streetworkerami w  za-
kresie np. przewożenia osoby 
bezdomnej z ulicy do placówki. 
W  skład takiego Partnerstwa 
w Strzelcach Opolskich wchodzą 
nawet urzędnicy z Urzędu Skar-
bowego i z ZUS-u. To jest bardzo 
pomocne, bo osoby bezdomne są 

często zadłużone. Ktoś, kto zaj-
muje się windykacją w Urzędzie 
Skarbowym, tłumaczy im, w jaki 
sposób mogą rozłożyć sobie ta-
kie zadłużenia na raty.

Zatem pomysł stworzenia 
w Łodzi Partnerstwa zrodził się 
z  potrzeby skuteczniejszej po-
mocy.

Wy się jednoczycie, żeby lepiej 
pomagać, a w tym samym czasie 
trwają prace nad zmianą usta-
wy o pomocy społecznej. Wiele 
środowisk mówi, że noweliza-

Bezdomność 
dotyczy wszystkich 

Z Ingą Kuźmą 
rozmawia Aleksandra Dulas
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Już nie pamiętam, jak to było, że 
16 stron Miasta Ł wydawało się 
nie do zapełnienia. Jak to było, że 
zastanawialiśmy się, jakie tema-
ty poruszyć, o czym pisać. Nie pa-
miętam, bo dzisiaj myślimy, skąd 
wziąć środki na kolejne 4 strony, 
by zmieścić wszystkie ciekawe 
teksty. Bo zebrania redakcyjne to 
burza pomysłów i wciąż przewi-
jających się nowych ludzi, chcą-
cych pisać dla Miasta Ł. A i sami 
czytelnicy goszczą na naszych ła-
mach. W tym miesiącu Pan Filip 
Lisowski zaproponował jadłodaj-
nię, w której nakręciliśmy ko-
lejny odcinek „Lewej strony ta-
lerza”, i napisał tekst o jedzeniu 
wśród chmur. Michał Kwiat-
kowski pojechał, sprawdził i też 
się zachwycił fantastycznym 
miejscem, o  którym niewiele 
osób w Łodzi wie. Zatem sezo-
nu ogórkowego nie widać. Wy-
darzeń, inicjatyw, imprez w Ło-
dzi wiele. Dużo też problemów 
społecznych, którymi warto się 
zająć. I chociaż sierpień to mie-
siąc wakacyjny, to kwestie poru-
szane w Mieście Ł wcale lekkie, 
łatwe i przyjemne nie są. Wręcz 
przeciwnie.

Pierwszym i  najistotniej-
szym tematem, jakim zajęliśmy 
się w  tym miesiącu, jest pro-
blem bezdomności i wyklucze-
nia społecznego. Osobiście mnie 
on poruszył, bo zdarzyło mi się 

ostatnio być świadkiem wyrzu-
cenia przez kierowcę bezdomne-
go z autobusu. Ten człowiek nie 
był agresywny, nie wadził niko-
mu, nawet nie śmierdział bar-
dziej niż przeciętny podróżują-
cy MPK w upały mieszkaniec 
naszego miasta. Jednak wyglą-
dał biednie, miał wózek i ode-
zwał się do kogoś. Nie, nie żebrał, 
nie prosił o nic. Zagadał. I nawet 
nie zmartwiło mnie tak bardzo 
to, że kierowca poprosił, żeby wy-
siadł, ale to, że nikt nie powie-
dział: „STOP temu szaleństwu”. 
Wyraziłam jawny sprzeciw i nikt 
mnie nie poparł. Sama usłysza-
łam, że jak lubię takich ludzi, 
to mogę ich wozić własnym sa-
mochodem. A zdziwiło mnie to 
wszystko tym bardziej, że więk-
szość pasażerów stanowiły oso-
by starsze, emeryci i emerytki. 
Osoby, które za chwilę zaczną 
chorować, będą miały kłopoty 
z  trzymaniem moczu, pamię-
cią, których emerytura może 
nie wystarczyć na utrzymanie 
nawet skromnego mieszkania. 
I te osoby były przekonane, że 
ich nie dotyczy problem wyklu-
czenia, czuły się lepsze od męż-
czyzny, który wsiadł z wózkiem 
do autobusu. Mam nadzieję, że 
wywiad, który przeprowadzi-
łam z Ingą Kuźmą, uświadomi 
naszym czytelnikom, że świat 
nie jest taki prosty. Mam nadzie-

ję, że pasażerowie łódzkich auto-
busów i tramwajów go przeczy-
tają. Przesłanie tego tekstu jest 
właściwie takie, żebyśmy byli dla 
siebie wzajemnie lepsi. Jeśli nie 
z dobroci, to chociaż z egoizmu.

Dużo o wykluczeniu społecz-
nym w sierpniowej gazecie, ale 
też o sposobach na to, jak zmie-
niać, żeby było lepiej. O tym pisze 
choćby Iza Desperak w doskona-
łym tekście o bibliotekach i bu-
dżecie obywatelskim czy opo-
wiada Inga Kuźma w rozmowie 

„Bezdomność dotyczy wszyst-
kich”.  Będziemy Państwa zachę-
cać do tego, żeby starać się brać 
odpowiedzialność za własne oto-
czenie, żeby nie szukać winnych, 
ale szukać rozwiązań. Momen-
tami będzie smutno, momenta-
mi zabawnie. Mam nadzieję, że 
ostatecznie pobudzimy Państwa 
do refleksji nad rzeczywistością.

Zapraszam do czytania.

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

ALEKSANDRA DULAS

Od naczelnej
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cja pogorszy sytuację osób bez-
domnych. Dlaczego?
IK: Bo ta nowelizacja to jest krok 
wstecz. Większość państw eu-
ropejskich zmierza do tego, aby 
odchodzić od schronisk, nocle-
gowni i ogrzewalni na rzecz roz-
wiązań mieszkaniowych, żeby 
tworzyć mieszkalnictwo wspie-
rane. To znaczy, że osoba bez-
domna może np. wynająć sobie 
pokój za jakąś rozsądną, dostęp-
ną dla niej kwotę i jednocześnie 
mieć wsparcie różnych specjali-
stów. Chodzi o to, żeby finanso-
wać programy, które pomagają 
wyjść z bezdomności, a nie takie, 
które pomagają w niej tkwić.

Czyli w  Polsce stale myślimy, 
żeby tworzyć kolejne noclegow-
nie, zamiast pomóc „stanąć na 
nogi”?
IK: Ja bym powiedziała więcej – 
te projekty ustawy zmierzają do 
tego, żeby ograniczyć nawet taką 
pomoc, jaką jest schronisko. Po-
wstają noclegownie, które w ogó-
le nie rozwiązują problemu, bo 
o godzinie 8.00 rano przebywają-
cy w niej ludzie wychodzą i wra-
cają dopiero ok. 20.00. To ozna-
cza, że przez cały dzień muszą 
gdzieś się podziać, coś ze sobą 
zrobić. Nikt nie ma na to pomy-
słu. Do streetworkera dzwoni 
ktoś z prośbą o interwencję, bo 
gdzieś w mieście leży bezdomny. 
Co streetworker ma zrobić? Prze-
gonić bezdomnego w inne miej-
sce? Tak się problemu nie rozwią-
że, choć niektórzy może sądzą, że 
w ten sposób bezdomni znikną.

I znikają. W parku na Stokach 
lub na innych obrzeżach miasta, 
gdzie nie zaglądają turyści i in-
westorzy.
IK: Jest tendencja do umiesz-
czania placówek na uboczach, 
żeby bezdomność nie była pro-
blemem w centrum.

Ale tworzenie noclegowni, któ-
re trzeba opuścić o 8.00 rano bez 
względu na stan zdrowia i pogo-
dę, wydaje się nieludzkie.
IK: Nie ma znaczenia, czy ta 
osoba jest zdrowa, czy się do-
brze czuje, czy ma dokąd iść. Od 
wyjścia może uchronić jedynie 
zwolnienie lekarskie. Nie zasta-
nawiamy się, gdzie ci ludzie mają 
się umyć w ciągu dnia czy sko-
rzystać z toalety. W każdej noc-
legowni jest ponad 100 osób. To 
jest tłum. I jeśli już nie myślimy 
empatycznie, to pomyślmy ego-
istycznie: jeśli nie stworzymy 
im odpowiednich warunków, 
to wyjdą z  noclegowni i  będą 
zanieczyszczać otoczenie. Jeżeli 
nie zapewnimy łaźni miejskiej, 

gdzie będą mogli się wykąpać, 
wyprać odzież, zmienić bieliznę, 
to będą śmierdzieć. Ale to nie jest 
ich wina, tylko nasza, bo nic nie 
zrobiliśmy.

Mam wrażenie, że ci, którzy 
mają gdzie mieszkać, chcieliby, 
żeby bezdomni po prostu znik-
nęli. Coraz częściej zdarza się, 
że wyrzuca się ich ze środków 
komunikacji miejskiej. A prze-
cież wszystkie noclegownie są 
na obrzeżach. Jak ci ludzie mają 
się tam dostać?
IK: Jest problem. Usłyszałam 
ostatnio takie zdanie: „Bezdom-
ni są jak martwa tkanka, której 
zdrowe społeczeństwo powin-
no się pozbyć, a nie próbować ją 
naprawiać”. Mam skrajne sko-
jarzenie, ale to brzmi wręcz jak 
cytat z rozwiązań stosowanych 
w III Rzeszy odnośnie „elemen-
tów aspołecznych”. Na margi-
nesie: warto pamiętać, że osoby 

bezdomne, włóczędzy itp. także 
trafiali do obozów koncentracyj-
nych. Oznaczani byli czarnym 
trójkątem, jak reprezentanci 
grup uznawanych za społecznie 
zbędne lub niebezpieczne. Mało 
znany epizod z  historii Łodzi 
i bezdomności: 24 lutego 1940 r. 
w  Domu Noclegowym dla Ko-
biet, znajdującym się przy ul. 28. 
Pułku Strzelców Kaniowskich 
nr 32, przygotowanym na 180 
miejsc dla potrzebujących i pro-
wadzonym przez siostry alber-
tynki, choć 1 września 1939 r. zo-
stał przejęty na własność przez 
Łódzki Zarząd Miejski, zjawiło 
się gestapo. Żołnierze wywieźli 
140 obecnych tam kobiet w nie-
znanym kierunku, a  dwa dni 
później albertynki dostały roz-
kaz opuszczenia domu. Nie wia-
domo, co stało się z kobietami ze 
schroniska: czy zostały od razu 
zabite, czy później, gdzie, czy wy-
wiezione do obozu.

Nasza nieczułość na proble-
my społeczne powoduje, że 
osób niepasujących staramy 
się nie widzieć. Jest to odruch, 
który w  nas funkcjonuje. Na-
tomiast dziś można powiedzieć, 
że to eskaluje, że nie wystarczy 
nie widzieć – należy to jeszcze 
odsunąć od siebie, czyli np. za-
bronić podróżować komunika-
cją miejską. Jest znany w  śro-
dowisku osób pomagających 
przypadek mężczyzny, który 
już niestety zmarł. Był widywa-
ny przy „Magdzie” na Piotrkow-
skiej. Przez tygodnie pracownicy 
socjalni nakłaniali go, aby poje-
chał opatrzyć sobie ropiejącą 
nogę do pielęgniarki w schroni-
sku na Szczytowej. W końcu się 
zgodził. Ale spotkany na drugi 
dzień, nie miał opatrzonej nogi. 
Dlaczego? Dlatego, że z każdego 
tramwaju był zwyczajnie wyrzu-
cany, bo noga śmierdziała. I rze-
czywiście śmierdziała, ale skoro 
jechał po pomoc, to powinniśmy 
dać mu szansę i  stworzyć wa-
runki, żeby mógł dojechać.

A jaki jest pomysł? Jeśli nie ko-
munikacja miejska, to co?
IK: Inny rodzaj transportu prze-
znaczony do takich sytuacji, ja-
kieś wsparcie wielofunkcyjne. 
My w Partnerstwie już na po-
czątku poruszaliśmy kwestię 
stworzenia ambulatorium, do 
którego osoby nieubezpieczo-
ne, szczególnie bezdomni, mo-
gliby przychodzić i opatrywać 
rany, uzyskiwać doraźną pomoc. 
Niestety, na razie bez powodze-
nia. A jeśli już się uda, to pew-
nie będzie to w którymś schro-
nisku, czyli znowu na obrzeżach. 
A najlepiej, żeby takie miejsce 
było jak najbliżej centrum. Ze 
względu na skupienie tych osób. 
Oczywiście, temat jest jeszcze do 
przemyślenia, bo w trakcie re-
witalizacji śródmieścia nastąpi 
migracja nie tylko mieszkańców 
tych rejonów, ale i osób bezdom-
nych do innych miejsc. Trzeba 
to obserwować. Takie ambu-
latorium powinno wyglądać 
jak camper, być mobilne, prze-
mieszczać się tam, gdzie jest po-
trzeba. Tydzień tu, tydzień tam. 
Będziemy myśleć.

Czy w Łodzi jest teraz miejsce, 
w którym udzielą pomocy, nie 
pytając o ubezpieczenie?
IK: W  tej chwili jedynym do-
stępnym, również dla osób nie-
ubezpieczonych, jest ambulato-
rium przy ulicy Andrzeja Struga, 
prowadzone przez siostry misjo-
narki, które zajmują się opatry-
waniem ran i leczeniem. Ale one 
mają bardzo ograniczone moż-
liwości w stosunku do potrzeb.

Ile osób bezdomnych jest w Ło-
dzi?
IK: Około 1000. To jest bardzo 
dużo.

Kto jest zagrożony bezdomno-
ścią?
IK: Jest wiele typów osób, któ-
rym grozi bezdomność. To są 
np. ludzie, którzy wynajmują 
lokale bez podpisania umowy, 
absolwenci uczelni, którzy mu-
szą się usamodzielnić, osoby na 
tzw. śmieciówkach lub pracują-
cy bez podpisania umowy, oso-
by z bardzo dużymi kredytami. 
Pozornie mają ustabilizowaną 
sytuację. Ale to są grupy ryzy-
ka. Należą do nich nasi bliscy 
znajomi, osoby z naszej rodziny, 
a bywa, że i my sami. Ludzi to do-
tyczy. Nas to dotyczy.

Ale w naszych głowach wciąż 
tkwi stereotyp bezdomnego.
IK: Tak. Jest z nim związany obraz 
alkoholika, który jest wykolejony, 
brudny, śmierdzący. Nikt nie po-
myśli, że jest to 30-letnia matka, 
której się noga w życiu powinę-
ła. Niewydolna nie ze swojej winy. 
Wystarczy kilka przyczyn, które 
się złożą: utrata pracy, choroba, 
rozwód – i człowiek wypada z sie-
ci. Wolny rynek nas nie rozpiesz-
cza. Powtarzam, bezdomność do-
tyczy nas wszystkich.

Stworzyliście Partnerstwo Po-
mocy Osobom Wykluczonym 
i Bezdomnym. Pracujecie. Co 
chcielibyście osiągnąć w  naj-
bliższym roku?
IK: Ambulatorium, ściślejsza 
współpraca z różnymi innymi 
organizacjami i instytucjami po-
mocowymi na terenie Łodzi. Do-
prowadzenie do lepszego dialogu 
z Urzędem, prowadzenie szeroko 
zakrojonych konsultacji, szcze-
gólnie w kontekście rewitalizacji. 
Chcemy rozmawiać o konkret-
nych rozwiązaniach z osobami 
władnymi, bo mamy propozycje 
i będziemy do tego dążyć.

Trzeba pamiętać, że bezdomni 
są mieszkańcami i mieszkanka-
mi tego miasta, chociaż nie mają 
adresu zameldowania. Myślenie, 
że będą nam wchodzić w drogę, 
będą nam brzydko pachnieć – 
nic nie zmienia ani dla bezdom-
nych, ani dla „domnych”. Zasta-
nówmy się, jako mieszkańcy, co 
mamy do zaoferowania? Zapro-
ponujmy rozwiązania. Jeżeli na-
szą jedyną propozycją będzie 
myślenie: „idźcie stąd” – to nic 
dobrego nie wyniknie.

Czy zdarzają się akty agresji na 
bezdomnych?
IK: Zdarzają się. Mało się o tym 
mówi, a jeszcze mniej pisze. 
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Łódzkie Partnerstwo Pomocy Osobom Wykluczonym 
i Bezdomnym zostało zawiązane z inicjatywy Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi zimą 2014 r. 
Zrzesza ono kilka instytucji pozarządowych (Fundacja 
Futhark, Towarzystwo im. Św. Brata Alberta – Koło 
Łódzkie, Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Pola-
ków, Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny 
IFMSA-Poland Oddział Łódzki) oraz publicznych (Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Uniwersytet Łódzki), a tak-
że grono niezrzeszonych społeczników, sympatyków 
i współpracujące instytucje (Caritas Archidiecezji Łódz-
kiej, Straż Miejska, Komenda Miejska Policji w Łodzi).

FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA
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Czasem są to podpalenia 
w  miejscach, gdzie prze-
bywają bezdomni. Nie tak 
dawno miał miejsce taki 
przypadek przy ul. Gdań-
skiej – podpalenie i to na kil-
ku piętrach. Dwie osoby uda-
ło się wyprowadzić, a trzecia 
spadła na strażaka. W cięż-
kim stanie obydwaj trafili do 
szpitala. To nie było pierw-
sze podpalenie. W Partner-
stwie są osoby pracujące 
z  bezdomnymi. Opowiada-
ły, że w Sylwestra podpalo-
no dwójkę ludzi w  komór-
ce przy Kilińskiego; kobieta 
nie przeżyła, mimo że zosta-
ła przewieziona na oddział 
oparzeń do Krakowa. Męż-
czyzna wyniósł ją płonącą 
z  tej komórki. W  zeszłym 
roku była seria pobić – pięć 
w ciągu tygodnia. Grupa na-
stolatków podbiegała i zwy-
czajnie biła osoby bezdomne. 
To częste opowieści osób ży-
jących na ulicy.

Dlaczego atakowani są wła-
śnie bezdomni?
IK: Bo nikt się o nich nie upo-
mni. Pamiętajmy, że bezdom-
ność może dotyczyć każdego, 
zwłaszcza w obecnej sytuacji 
ekonomicznej i braku pew-
ności. Nie ma znaczenia, ile 
masz dziś na koncie, nie ma 
znaczenia, ile masz lat, czy je-
steś kobietą, czy mężczyzną.

Bezdomność 
stała się tematem 
do rozładowywania 
frustracji
Z Marcinem Bogusławskim – filozofem z Uniwersytetu 
Łódzkiego – rozmawia Bartłomiej Kacper Przybylski

Poruszyłeś ostatnio ważny i  – 
jak się okazało – drażliwy te-
mat funkcjonowania osób bez-
domnych w naszym mieście. Co 
Cię do tego skłoniło?
Marcin Bogusławski: To było pod 
koniec maja. Dojeżdżałem nad 
ranem na Dworzec Kaliski auto-
busem linii N2. Zauważyłem, że 
jakiś mężczyzna próbuje wsiąść. 
Mimo, że naciskał przyciski, 
drzwi nie otwierały się. Wsta-
łem i nacisnąłem guzik w środku, 
ale i to okazało się bezskuteczne. 
Zwróciłem uwagę kierowcy, któ-
ry poinformował mnie, że męż-
czyzna jest bezdomny i celowo 

nie wpuszcza go do autobusu. 
Pozostałych pasażerów, którzy 
się pojawili na przystanku, kie-
rowca wpuszczał drzwiami przy 

„szoferce”.

Nie poprzestałeś na zwróceniu 
uwagi kierowcy. Jaki jest dalszy 
ciąg historii?
MB: Wysłałem pismo do Prezesa 
Zarządu MPK, Prezydent Han-
ny Zdanowskiej i mediów. Jako 
pierwszy zareagował „Dziennik 
Łódzki”. W lakonicznym komen-
tarzu zasugerowano, że zajmu-
ję się błahostkami. Że kierowca 
autobusu zareagował właściwie. 

Na stronach internetowych uka-
zał się krótki tekst o tym liście, 
w  którym rzekomy bezdom-
ny przedstawiony został ste-
reotypowo – brudny, cuchną-
cy, uciążliwy. Rzecznik MPK 
w swojej wypowiedzi uznał, że 
kierowca zachował się prawidło-
wo. Pod tekstem zaś pojawiła się 
fala „hejtu” pod moim adresem. 
Anonimowi ludzie wiedzieli le-
piej ode mnie, że mężczyzna 
był brudny, śmierdział i rozno-
sił choroby. Po lekturze wysła-
łem e-mail do MPK, wyjaśniając, 
że nie wpuszczony do autobu-
su mężczyzna wyglądał biednie, 

ale nic nie upoważnia do tego, by 
uznać go za cuchnącego i brud-
nego.

Sprawa nie jest zakończona. 
MPK w  odpowiedzi powołało 
się na zapis z monitoringu, z któ-

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

Zdjęcie wykonane z Wieżowca Centrali Tekstylnej (ul. Sienkiewicza 3/5). 
Widzimy panoramę Łodzi w kierunku południowo wschodnim. Warto zwrócić 

uwagę na pierwotną zabudowę ul. Kilińskiego i parę unoszącą się nad EC-1

MIASTOGRAF.PL 
CYFROWE 
ARCHIWUM 
ŁODZIAN

BARTŁOMIEJ 
KACPER 
PRZYBYLSKI

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
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rego ma wynikać, że kierowca 
nie zamknął drzwi przed rzeko-
mym bezdomnym. Zarząd Dróg 
i  Transportu, na który Urząd 
Miasta scedował sprawę, uznał 
wyjaśnienia MPK za zadowala-
jące. Mnie zaś odmówiono pra-
wa zapoznania się z nagraniem 
z monitoringu. Wysłałem zażale-
nie do Hanny Zdanowskiej. Cze-
kam na odpowiedź.

Czy taka reakcja – ze strony 
przedstawicieli MPK, gaze-
ty oraz komentujących osób 

– zaskoczyła Cię?
MB: Reakcję MPK przewidy-
wałem. Reakcja łodzian mnie 
zaskoczyła. Nie żyjemy w bo-
gatym mieście. Z biedą spo-
tykam się na każdym kroku. 
Polska nie daje sobie rady 
z problemem eksmisji. Pola-
cy miewają też problemy z hi-
gieną, i tak dalej. Okazuje się 
jednak, że bezdomność stała 
się wygodnym tematem do 
rozładowywania frustracji, 
agresji słownej, surowych ocen. 
Pewnie dzięki temu ludzie czu-
ją się lepiej. Mam wrażenie, że 
do Żyda, geja i  muzułmanina 
dołączył bezdomny. Segregacja 
wsiadających do tramwaju czy 
autobusu przypomina zaś o naj-
gorszych czasach XX wieku.

Czytałem komentarze do arty-
kułu w  „Dzienniku Łódzkim” 
oraz dyskusje na Facebooku. 
Muszę przyznać, że zaskoczył 
mnie rozmiar agresji i radykali-
zmu, prezentowany przez ludzi, 
często podpisujących się z imie-
nia i nazwiska. Niektóre z wypo-
wiedzi wręcz pozbawiały osoby 
bezdomne czy tzw. „żuli” czło-
wieczeństwa. Czy można tak da-
lece posunięty radykalizm tłu-
maczyć tylko frustracją?
MB: Przyznaję się, że nie wiem. 
Mam poczucie, że to problem 
zdecydowanie bardziej „syste-
mowy”. Neoliberalny kult wy-
ścigu szczurów, wartościowanie 
ludzi przez pryzmat sukcesu ma-
terialnego. Niedorozwój etyczny, 
za który odpowiada system edu-
kacji (gdzie, jak nie na lekcjach 
etyki, winniśmy uczyć się, co 
znaczy ludzka godność?), brak 
znajomości praw człowieka. Do 
tego frustracja i  niezmiennie 
popularny w Polsce sposób bu-
dowania grup – przez wskazy-
wanie wrogów, zagrożeń i  na-
piętnowanych odmieńców.

Wcielę się w rolę adwokata dia-
bła i zapytam: a może problem 
osób bezdomnych w pojazdach 
komunikacji miejskiej fak-
tycznie istnieje i jest istotnym 
problemem podróżnych, a Ty 

w imię jakichś abstrakcyjnych 
wartości nie chcesz go dostrzec?
MB: Jasne, że istnieje. Nie mam 
co do tego wątpliwości. Rozu-
miem także, że w myśl regulami-
nu, uciążliwego pasażera można 
wyprosić. Dzieje się to jednak 
wybiórczo. Choćby w tramwaju 
linii numer 4 jechałem z mężczy-
zną palącym papierosa. Zwró-
ciłem mu uwagę, co spotkało 
się z  jego agresywną reakcją. 

Zgłosiłem problem motornicze-
mu, który nie zareagował. Nie 
reagował też na obelżywe słowa, 
które padły pod moim adresem. 
W odpowiedzi na skargę, MPK 
odpisało: „…motorniczy twier-
dzi, iż zareagował”. Czuję się, 
jakbym kopał się z koniem. Poza 
tym – podkreślam to raz jeszcze – 
mężczyzny nie wpuszczono do 
autobusu. Przez szybę nie odno-
towałem jego uciążliwości. Na ja-
kiej więc podstawie mam uznać, 
że naruszył regulamin?

Motorniczy, kierowcy oraz pa-
sażerowie twierdzą, że wiedzą, 
w jakich godzinach i na jakich 
trasach odbywa się migracja 
tego typu uciążliwych podróż-
nych i są już nauczeni doświad-
czeniem…

Wiem także, w jakich godzi-
nach emeryci jeżdżą na rynek. 
Niestety, ich częstą dolegliwo-
ścią jest nietrzymanie moczu. 
To także bywa uciążliwe dla 
pasażerów. Może więc w okre-
ślonych godzinach nie będzie-
my wpuszczać osób starszych? 
Ironizuję oczywiście. I podkre-
ślam: nie doświadczenie i gdyba-
nie, ale łamanie regulaminu jest 
podstawą do wyproszenia z po-
jazdu. Inaczej możemy przestać 
przewozić każdego, kto nie bę-
dzie nam „leżał” z jakichś powo-
dów.

Jakiej reakcji MPK, ZDiT czy 
Prezydent Zdanowskiej ocze-
kiwałbyś po swoich listach?
MB: Dużo mówi się u nas o re-
witalizacji miasta. Prawdziwa 
rewitalizacja nie dotyczy jed-
nak tylko budynków, ale przede 
wszystkim dotyczy ludzi. Mam 

wrażenie, że Łodzi bardzo 
brakuje jasnej strategii do-
tyczącej biednych i bezdom-
nych. MPK i ZDiT powinny 
przeprosić za zaistniałą sytu-
ację i wyciągnąć konsekwen-
cje wobec winnych. Powinny 
przestrzegać podstawowych 
praw człowieka. I własnego 
regulaminu. Warto, by też 
uwrażliwić ludzi na bezdom-
ność, obalić mity o ekstremal-

nie wysokim ryzyku cho-
rób przenoszonych przez 
bezdomnych, i tak dalej. A za-
tem edukacja.

Czy widzisz jakieś ewident-
ne zaniedbania miasta na 
tym polu? A  może ten pro-
blem przekracza możliwo-
ści miasta i jest wyzwaniem 
dla władz centralnych?
MB: Ryba psuje się od głowy. 
Mówiłem o  problemie „sys-
temowym”, więc zgadzam 
się z Tobą, że to wyzwanie dla 
władz centralnych. Ale może 

warto, żeby pozytywny ferment 
wyszedł od dołu? Bez względu na 
wszystko, najgorzej jest nic nie 
robić.

No i  właśnie okazuje się, że 
MPK robi. Pasażerowie mogą 
wziąć udział w ankiecie, w któ-
rej zadano im pytanie: „Co naj-
bardziej przeszkadza Ci we 
współpasażerach?”. Wśród moż-
liwych do wyboru odpowiedzi, 
między innymi: brzydki zapach, 
brak higieny czy używanie nie-
cenzuralnych słów. Mam wra-
żenie, że to Twój list sprowoko-
wał MPK do takiego działania…
MB: Chętnie dopiszę brak zain-
teresowania kierowców i motor-
niczych tym, co dzieje się w au-
tobusie i tramwaju. I aroganckie 
traktowanie skarg – MPK odpo-
wiada tak, jakby było nieomyl-
nym papieżem ogłaszającym 
dogmat.

Niestety, na temat zachowania 
pracowników MPK i funkcjono-
wania spółki w tym badaniu nie 
można się wypowiedzieć.

To samo w sobie wiele mówi, 
niestety.

Z tej ankiety można by wniosko-
wać, że uciążliwości podróżowa-
nia komunikacją miejską bio-
rą się z wad i nieprzystosowania 
samych podróżnych. Mam wra-
żenie, że działa tutaj podobny 
mechanizm, jak w przypadku 
Twojego listu – przerzucenie od-
powiedzialności na jednostkę, 
próba znalezienia „kozła ofiar-
nego”. Często się z  tym spoty-
kasz?
MB: MPK na siłę szuka alibi. Po-
kazywać to, co dobre, a to, co złe 

– zepchnąć na innych. Tak robi 
także ZDiT. W kolejnym piśmie 
do mnie stwierdzono, że w sytu-
acji złamania regulaminu można 
wyprosić kogoś z pojazdu. Po raz 
pierwszy też zostałem poinfor-
mowany, że bez podania adresu 
listowego – koresponduję elek-
tronicznie – dalsze pisma nie 
będą rozpatrywane. Po raz kolej-
ny pisemnie i pierwszy raz tele-
fonicznie wyjaśniłem osobie pro-
wadzącej sprawę, że moje pismo 
nie dotyczy wypraszania z po-
jazdu, tylko niewpuszczenia do 
pojazdu. Jeśli odpowiada się tak 
nierzetelnie, żeby łatwiej sprawę 
zbyć, jasne jest, że ankieta będzie 
służyła temu samemu. Pamiętaj-
my jednak, że prawa człowieka 
nie są zależne od ankiet. A uciąż-
liwość pasażera musi być stwier-
dzona w pojeździe.

Co do zrzucania odpowiedzial-
ności – większość odpowiedzi, 
jakie otrzymałem z  instytucji 
publicznych opiera się na tym 
schemacie.

Czy pisanie takich indywi-
dualnych listów protestacyj-
nych może zmieniać otacza-
jącą nas rzeczywistość?
MB: Nie wiem. Mam wrażenie, 
że aktualnie system nastawio-
ny jest na PR-owy lifting i ide-
owe zabetonowanie. A stara 
zasada „Dziel i  rządź” oka-
zuje się efektywna. Robię to 
raczej z poczucia obowiązku. 
Przy braku politycznej repre-
zentacji, nic innego mi nie po-
zostaje.

Udało Ci się rozwiązać jakiś pro-
blem przy użyciu takich środ-
ków?
MB: Na pewno udało mi się po-
znać ludzi, z którymi mogę nie-
formalnie współdziałać. Uda-
ło mi się także „złapać władzę 
za słowo”, co – wbrew pozo-
rom – symbolicznie wiele zna-
czy. Udało się także wywołać te-
mat i sprowokować jakąkolwiek 
dyskusję. Nie ma dla mnie demo-
kracji bez deliberowania, dialo-
gu. To już zawsze coś.

Bartłomiej Kacper Przybylski – 
socjolog i prawnik, nauczyciel 
akademicki i pracownik naukowy 
Instytutu Socjologii Uniwersytetu 
Łódzkiego, od przeszło 10 lat 
redaktor portalu internetowego 
Lewica.pl, działacz organizacji 
pozarządowych (m.in. Fabryka 
Równości). Z zamiłowania 
łodzianin.

MPK-Łódź przygotowało 
ankietę „Pasażerowie 
o pasażerach”. Można ją 
wypełniać elektronicznie na 
stronie spółki albo w wersji 
papierowej m.in. w Punktach 
Sprzedaży Biletów oraz 
Dzielnicowych Centrach 
Aktywnego Seniora. O idei 
oraz wynikach ankiety 
będziemy pisać w kolejnych 
numerach „Miasta Ł”.

Marcin Bogusławski – filozof 
i wykładowca Uniwersytetu 
Łódzkiego, zaangażowany 
społecznie łodzianin, który 
w maju wysłał list protestu-
jący przeciwko sposobowi 
traktowania osób bezdom-
nych i biednych w pojazdach 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego.
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Myślmy na dużą skalę
O tym, po co nam EC1, jak wytwarzano energię, która zasilała 
całe miasto, czym będzie generator wspomnień i jak sensownie 
meblować swoją głowę, opowiada Michał Kędzierski – kierownik 
Działu Komunikacji Społecznej i Działań Komercyjnych EC1 Łódź – 
Miasto Kultury.

Po co łodzianom i łodziankom 
EC1?
Michał Kędzierski: To jest miej-
sce historyczne, które w znacz-
nej mierze wiąże się z tożsamo-
ścią miasta. Można powiedzieć: 
ikoniczne, choć nadal mało zna-
ne, które teraz wraca w nowej 
postaci. Przy tym, znajduje się 
w  doskonałym miejscu, w  sa-
mym sercu Śródmieścia, przy 
powstającym dworcu Łódź Fa-
bryczna. Co ważne – ma być zna-
komitą alternatywą dla centrów 
handlowych. Będzie spełniać 
wszystkie funkcje rozrywkowe, 
które oferują centra handlowe, 
ale jednocześnie „nie wydrenu-
je” Ci portfela. Nie będzie Cię 
kusić kolejnymi promocjami, 
namawiać do kupienia nowej 
bluzki, za to ma Ci pomóc ume-
blować łepetynę. Zamiast na za-
kupy, będzie można zabrać swo-
je dziecko do interaktywnego 
Muzeum Techniki i Nauki, po-
eksperymentować w  dawnej 
nastawni, zobaczyć, jak Twoje 
działania w  elektrociepłowni 
wpływają na energię, która pły-
nie do miasta. Restauracje będą 
fantastyczne. Gdybyśmy mogli 
wejść do środka, pokazałbym 
Ci restaurację w chłodni komi-
nowej. Piękna, przeszklona, ja-
sna przestrzeń, z tarasem wokół 
chłodni. Będzie to, mam nadzie-
ję, serce miasta i jego wizytówka, 
miejska placówka, a przy tym, 
nasze miejsce.

W  Polsce istnieje 12 centrów 
nauki. Najbliższe – Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie. 
Czym łódzkie Centrum Nauki 
będzie konkurować z innymi?
MK: Marzy mi się, żebyśmy 
byli sensacją ponadregional-
ną, w stylu la Villette we Fran-
cji [Parc de la Villette w Pary-
żu; w  jego centrum znajduje 
się muzeum nauki i przemysłu 
oraz kilkanaście innych obiek-
tów kulturalno-rozr ywko-
wych; ww.villette.com – przyp. 
red.]. W porównaniu z centra-
mi w Gdyni lub Toruniu mamy 

historyczną, dobrze zachowaną 
przestrzeń, a w niej takie urzą-
dzenia jak: nastawnię, turbo re-
gulator, suwnice czy instalacje 
odpylające. Spięcie ich ze ścież-
kami edukacyjnymi da fenome-
nalny efekt. Już w tej chwili robi 
to duże wrażenie, kiedy jeszcze 
nie ma interakcji. Żadne cen-
trum w Polsce, ani na świecie, 
nie ma podobnego potencjału. 
Dzięki zachowanym w dobrym 
stanie urządzeniom i nowocze-

snym multimediom zobaczysz, 
jak z powietrza i pary powstaje 
energia. W EC1 będzie nie tylko 
Muzeum, ale także  jedno z naj-
nowocześniejszych w Europie 
Środkowo-Wschodniej plane-
tarium, przestrzenie konferen-
cyjne, wystawiennicze, restaura-
cyjne. I jeszcze to, co pomiędzy 
nimi, czyli przestrzenie publicz-
ne, gdzie będzie można np. wy-
godnie usiąść i obejrzeć film na 

„Polówce”.

Jeszcze Teatr Dźwięku i Jezioro 
Pamięci. To ostatnie mnie szcze-
gólnie zaciekawiło…

MK: Posługujemy się nazwami, 
które pochodzą z  okresu two-
rzenia się EC1. Jezioro Pamięci 
brzmi okropnie grafomańsko. 
Ja to nazywam roboczo, genera-
tor wspomnień. Będzie to prze-
strzeń dedykowana tożsamo-
ści tego miejsca. Kiedy podczas 
zwiedzania obiektu zechcesz 
odpocząć, to obok wejścia do 
planetarium będą kanapy, na 
których będziesz mogła usiąść 
i wysłuchać historii osoby, któ-

ra tutaj w przeszłości pracowa-
ła. Agnieszka Bogdanowicz i jej 
siostra Bogna, które zgromadzi-
ły wspomnienia pracowników 
dawnej EC1, opracowują kon-
cepcję prezentacji. Stef Brajter 
przygotuje multimedialną pre-
zentację metamorfozy elektro-
ciepłowni na przestrzeni lat.

Pojawiła się ostatnio informa-
cja, że w EC1 powstanie Narodo-
we Centrum Kultury Filmowej. 
Czy możliwa porażka Platfor-
my Obywatelskiej w wyborach 
parlamentarnych może pokrzy-
żować te plany?

MK: Miejmy nadzieję, że nie. Ja 
w ogóle mało znam się na polity-
ce. Jestem skromnym specjalistą 
ds. komunikacji i zarządzania 
projektami, marketingowcem. 
Może to zabrzmi dość ideali-
stycznie, jak na starego zgreda 
przystało, ale wierzę, że pomysł 
jest na tyle dobry, że będzie po-
nad politycznymi podziałami. 
Poza tym, jeśli zadanie to zo-
stanie wpisane do rejestru Mi-
nisterstwa Kultury zgodnie 

z założeniami, to powinno być 
realizowane bez względu na za-
wirowania polityczne.

Cała przestrzeń EC1 ma być do-
stępna publicznie. Czy ceny 
wstępu do Muzeum Nauki 
i  Techniki, planetarium i  in-
nych miejsc, będą na tyle przy-
stępne, że każdego będzie stać 
na skorzystanie z tej oferty?
MK: Chcemy, by tak się stało. 
EC1 mieści się w obszarze, któ-
ry nie był do tej pory dofinan-
sowany, w  którym ludziom 
żyje się bardzo różnie. Jesteśmy 
świadomi tego, gdzie jesteśmy 

i  jakie łodzianie mają możli-
wości finansowe. A ponieważ 
EC1 jest miejską placówką, po-
winno być pionierem, jeśli cho-
dzi o kwestie rewitalizacji, tak-
że społecznej. Chcemy pokazać 
okolicznym mieszkańcom, że 
nasze działania będą im służyć. 
Jesteśmy po wstępnych rozmo-
wach z Biurem ds. Rewitalizacji 
na temat warsztatów i  półko-
lonii dla dzieciaków z okolicy. 
Myślę także o wsparciu ich np. 

w odrabianiu lekcji. Wsparcie 
w matematyce i fizyce przez stu-
dentów łódzkich uczelni w oto-
czeniu starej elektrociepłowni 
wydaje mi się znakomitym po-
mysłem. Naszą rola jest tak od-
palić całe EC1, żeby każdy mógł 
się tutaj odnaleźć: restaura-
tor, dzieciak z sąsiedztwa, pani, 
która szuka ciekawej możliwo-
ści na spędzenie wolnego cza-
su, czy artysta. Jest to też do-
bry moment, żeby powiedzieć: 
jeśli macie koncepcję na dzia-
łania w tym obszarze i chcieli-
byście to omówić, jesteście mile 
widziani. Ponieważ ta nasza, 

POLÓWKA W EC1, FOT. NATALI OLIWIAK, TOMKA BASZCZYŃSKI, MICHAŁ KATA

ANNA JUREK
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Bezpieczeństwo spod znaku psa
Psy ratownicze szkolone są metodami pozytywnymi, a nagrodą 
za znalezienie człowieka jest… zabawa z odnalezioną osobą.
Lato to czas fantastycznych przy-
gód, wędrówek po górach, polach 
i łąkach. Pogoda sprzyja kontak-
tom z naturą. Zwłaszcza dzieci – 
ciekawe otaczającego je świata – 
z wielką pasją oddają się pogoni 
za motylem, tropieniu żab i pają-
ków lub po prostu bieganiu bez 
wyraźnego, jak wydaje się doro-
słym, celu. Czasem owa ciekawość 
potrafi wywieść małego odkryw-
cę w nieznane. I, jak baśniowi Jaś 
i Małgosia, gubi drogę powrotną. 
Nagle pociągająca przyroda sta-
je się groźna niczym Baba Jaga… 
O tym, jak chwila beztroski ro-
dziców czy opiekunów może do-
prowadzić do zaginięcia dziecka, 
wiedzą członkowie Ochotniczej 
Straży Pożarnej – Grupy Ratow-
nictwa Specjalistycznego Łódź 
Jędrzejów. Strażacy wraz ze spe-
cjalnie szkolonymi psami czę-

sto wzywani są do poszukiwań 
zaginionych dzieci. Ale zgłosze-
nia, wymagające ich interwencji, 
dotyczą także nastolatków i doro-
słych, w tym przede wszystkim 
osób starszych, cierpiących na za-
niki pamięci.

W poszukiwaniach są 
niezwykle skuteczni
Pies ma doskonały nos. Odpo-
wiednio wyszkolony, jest w sta-
nie w terenie otwartym (las, pole 
czy łąka) zwęszyć człowieka z od-
ległości 200 metrów. Pies poszuki-
wawczy pracuje nieco inaczej niż 
pies tropiący – ten musi znać za-
pach osoby tropionej. Pies poszu-
kiwawczy lokalizuje wszystkie 
osoby znajdujące się w terenie 
objętym akcją poszukiwawczo-

-ratowniczą. Dlaczego? Psy ra-
townicze szkolone są metoda-
mi pozytywnymi, a nagrodą za 
znalezienie człowieka jest… za-
bawa z odnalezioną osobą. Stąd 
tak radosne nastawienie „czwo-
rołapnych” strażaków do wszyst-
kich napotkanych ludzi. Nie wie-

dzą one, jak poważną wykonują 
pracę, bo świetnie się przy niej 
bawią. Nie oznacza to jednak, że 
wyszkolenie psa ratowniczego 
jest sprawą łatwą, a efekty szko-
lenia są szybkie i spektakularne. 
Jak mówi Edward Rosiak – na-
czelnik OSP GRS Łódź Jędrze-
jów – skuteczność pracy wyma-
ga stałych treningów. Wiąże się 
też z częstymi wyjazdami, a za-
tem elastycznością i dyspozycyj-
nością, a także utrzymywaniem 
odpowiedniej kondycji fizycznej, 
zarówno ludzi jak i  psów. Wy-
maga zdobycia stosownej wie-
dzy i umiejętności. Aby zespół 
ratowniczy, czyli przewodnik 
i jego pies, mógł być dopuszczo-
ny do uczestnictwa w akcji poszu-
kiwawczo-ratowniczej, powinien 
raz w roku zdać egzamin organi-
zowany przez Państwową Straż 

Pożarną. Musi przejść spraw-
dzian pracy na przeszkodach 
oraz posłuszeństwa, po którym 
to sprawdzianie jest dopuszczany 
do próby terenowej. Ta stanowi 
symulację realnej sytuacji – pies 
musi odnaleźć i zasygnalizować 
przewodnikowi (najczęściej po-
przez oszczekanie) lokalizację 
wszystkich znajdujących się na 
danym terenie żywych ludzi. Do 
egzaminu podchodzą na ogół ze-
społy, które uczestniczą w szkole-
niach minimum dwa lata. Syste-
matyczne treningi przypominają 
akcję poszukiwawczo-ratowni-
czą. Psy szukają ukrytych w ob-
rębie wyznaczonego terenu pozo-
rantów. Oczywiście w przypadku 
prawdziwej akcji, osoba odnale-
ziona raczej nie nagrodzi ratow-
nika zabawą, z pewnością jednak 
zrobi to jego przewodnik. Ćwicze-
nia muszą odbywać się systema-
tycznie, średnio dwa razy w ty-
godniu, bez względu na pogodę. 
Nigdy nie wiadomo, w jakich wa-
runkach przyjdzie pracować za-
równo ludziom, jak i psom. Z dru-

giej strony, mimo wysiłku i czasu, 
jaki wymaga szkolenie, praca 
z psem jest niesamowitą przygo-
dą, umacniającą wieź człowieka 
z jego czworonogiem i przyno-
szącą obu wiele satysfakcji. Tym 
bardziej, że czasem ratuje ludz-
kie życie.

Kto może zostać straża-
kiem? Czy każdy pies może 
przejść takie szkolenie?
Grupa Ratownictwa Specjali-
stycznego w swoich szeregach 
ma fachowców z wielu dziedzin, 
nie tylko przewodników psów, 
ale również strażaków zawodo-
wych, ratowników medycznych, 
pedagogów oraz pasjonatów ra-
townictwa, na co dzień wyko-
nujących różne profesje. Pies 
poszukiwawczy nie jest tylko 
instrumentem, narzędziem, ale 
partnerem ratownika. Rasa nie 
decyduje o przydatności psa do 
tej pracy, jednak najczęściej spo-
tyka się przedstawicieli retrieve-
rów: goldeny i labradory, a tak-
że owczarki, w tym border collie. 
W OSP GRS Łódź Jędrzejów zna-
lazł się także australian cattle dog 
oraz spaniel bretoński. Obecnie 
Grupa zrzesza około 25 osób i dys-
ponuje 14. psami szkolonymi do 
poszukiwań żywych ludzi, za-
ginionych w terenie otwartym. 
Część psów jest w trakcie szkole-
nia. W skład grupy wchodzi także 
zespół przygotowany i certyfiko-
wany do poszukiwań zwłok oraz 
jeden zespół z psem o specjalno-
ści gruzowiskowej. Ten ostatni 
szkolony jest do poszukiwania 
ludzi żywych, poszkodowanych 
w katastrofach budowlanych. Do 
nich należą przypadki zawalenia 
kamienic, z którymi mieliśmy do 
czynienia w ciągu kilku ostatnich 
miesięcy w naszym mieście.

Lepiej zapobiegać
Praca Grupy to nie tylko działa-
nia interwencyjne w przypad-
ku zaginięć osób czy katastrof, 
ale również profilaktyka. Kilku 
członków OSP GRS Łódź Jędrze-
jów pod kierunkiem Patrycji Ro-
siak we współpracy z Fundacją 
Itaka realizuje program „Jaś w le-
sie”. Obejmuje on dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkol-
nym oraz ich rodziców. Ma on 
uświadomić im, jak łatwo zgu-
bić się dzieciom w terenie otwar-
tym. Czy zatem las to złe, strasz-
ne miejsce, do którego nie wolno 
wchodzić? Oczywiście, że nie. 

Strażacy uczą dzieci i ich opie-
kunów, iż warto do wycieczki 
w odpowiedni sposób się przygo-
tować. Włożyć do plecaka kilka 
sztuk dodatkowej odzieży, spa-
kować prowiant i wodę, założyć 
na rękę opaskę z danymi kontak-
towymi opiekunów i koniecznie 
pamiętać o… gwizdku. Dziecko, 
które nie może odnaleźć drogi 
w lesie, powinno wybrać sobie 
jedno drzewo-przyjaciela i ubrać 
je w część swojej garderoby. Za-
bieg ten pozwoli nie tylko oswo-
ić samotność, ale również sta-
nowi wyróżniający się element 
otoczenia dla ludzi uczestniczą-
cych w poszukiwaniach. Dziecko 
powinno też głośno wołać o po-
moc i używać gwizdka. Sygnał 
trzech gwizdnięć, podzielonych 
krótką przerwą i powtarzanych 
wielokrotnie, jest informacją 
dla ratowników. Dzieci wypo-
sażone w taką wiedzę i ekwipu-
nek, mogą bezpiecznie wyruszyć 
ku nowej przygodzie. Do lasu, 
w góry, na łąkę. A jeśli podczas 
wakacyjnych wędrówek spotka-
cie psa w kamizelce z symbolem 
krzyża lub napisem „straż”, któ-
ry na wasz widok radośnie mer-
da ogonem, nie bójcie się. Pewnie 
jest właśnie na służbie.

Emilia Twardowska – absolwent-
ka pedagogiki w zakresie profilak-
tyki i animacji społeczno-kultu-
ralnej na Uniwersytecie Łódzkim. 
Zawodowo interesuje się edu-
kacją ekologiczną, pedagogiką 
kreatywności.

wspólna przestrzeń możemy 
pozwolić sobie na to, żeby nie 
tylko kasa grała tu rolę. Oczy-
wiście bilans musi się zgadzać, 
ale to, na czym nam zależy, to 
promocja ciekawych działań, 
inicjatyw i pomysłów.

Czy realne jest zagrożenie, że 
działania kulturalne zostaną 
scentralizowane w  tym ob-
szarze i znaczna część finan-
sowania zostanie pochłonię-
ta właśnie przez EC1.
MK: Oczywiście, funkcjono-
wanie takiej placówki wiąże 
się z kosztami. EC1 Wschód 
zostało stworzone w  dużej 
mierze po to, aby generować 
zysk. Mamy tutaj centrum 
konferencyjno-szkoleniowe, 
w którym już odbywają się 
konferencje. Wynajem hali 
maszyn kosztuje 25 tys. zł 
za dzień i mamy już pierw-
sze rezerwacje. We wrześniu 
odbędzie się u nas konferen-
cja UNESCO, która w całości 
jest dotowana przez Naro-
dowe Centrum Kultury. Nie 
czekamy aż manna spadnie 
nam z nieba. Staramy się po-
zyskiwać środki sponsorskie 
i  z  grantów. To nie będzie 
placówka, która będzie dre-
nażem miejskich środków 
publicznych. Staramy się 
wypracowywać takie mecha-
nizmy finansowania, które 
odciążą budżet miasta i przy-
niosą zysk, który będzie bi-
lansował się z kosztami.

Na jakim etapie prac jesteście 
obecnie?
MK: Hala Maszyn już działa. 
W salach konferencyjnych od-
bywają się spotkania. Jesienią 
otwieramy planetarium. Od 
nowego roku, powstanie prze-
strzeń generatora wspomnień. 
Mamy także zakontraktowa-
ne Igrzyska Wolności. Część 
ścieżek edukacyjnych w Cen-
trum Nauki i Techniki będzie 
uruchomionych we wrze-
śniu 2016 r., a całość Centrum 
w styczniu 2017 r. 

Raport „Kultura w budżecie. 
Raport z analizy budżetów 
miasta 2010-2014” autorstwa 
Łukasza Biskupskiego znajduje 
się na stronie:  
www.lodzkibudzet.pl

Więcej o EC1 można przeczytać 
tutaj: www.ec1lodz.pl

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

ĆWICZENIA NA AKWENIE WODNYM. FOT. ARCHIWUM OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 
– GRUPY RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO ŁÓDŹ JĘDRZEJÓW

ZESPÓŁ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZY 
W PRZYGOTOWANIU DO PRACY. 
FOT. ARCHIWUM OCHOTNICZEJ STRAŻY 
POŻARNEJ – GRUPY RATOWNICTWA 
SPECJALISTYCZNEGO ŁÓDŹ JĘDRZEJÓW

EMILIA 
TWARDOWSKA
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Przegląd filmów, performatywne czytanie poezji, wernisaż fotogra-
fii, Żywa Biblioteka i warsztaty uwrażliwiające – to tylko część atrakcji, 
które można było przeżyć w trakcie wydarzenia „Piękno jest wszędom-
ne” w sobotę 1 sierpnia 2015 r. na Starym Rynku.
Organizatorem wydarzenia 
było Łódzkie Partnerstwo Po-
mocy Osobom Wykluczonym 
i  Bezdomnym – jedno z  naj-
większych w Łodzi, łączące in-
stytucje publiczne i pozarządo-
we. Festiwal odbył się w ramach 

„Programu Animacji Społecz-
nej”, związanego ściśle z rewi-
talizacją Łodzi.

Chcemy, by łodzianie mieli oka-
zję do przyjrzenia się historiom 

i  twórczości ludzi bezdomnych, 
a przez to, by lepiej zrozumieli ich 
problemy i zechcieli im pomóc. – 
mówi Inga Kuźma, przewodni-
cząca Łódzkiego Partnerstwa 
Pomocy Osobom Wykluczo-
nym i Bezdomnym. – Przygoto-
waliśmy gazetkę informacyjną 
i skrzynkę „Domni-Bezdomni”, 
do której można wrzucać rze-
czy dla potrzebujących. Impre-
zie towarzyszył też przegląd 

twórczości osób bezdomnych – 
zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Festiwal połączył w  sobie 
różne typy działań. Na blok ar-
tystyczny składał się przegląd 
filmów, czytanie poezji bezdom-
nego autora – Mirosława Grzela-
ka – oraz wernisaż fotografii ro-
bionych przez bezdomne dzieci 
ze Schroniska dla Kobiet i Dzie-
ci przy ul. Kwietniowej.

Piękno jest 
WSZĘDOMNE

 fotoreportaż 
FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA

PIĘKNO JEST WSZĘDOMNE, WYDARZENIE 
ZORGANIZOAWNE NA STARYM RYNKU

WERNISAŻ FOTOGRAFII ROBIONYCH 
PRZEZ BEZDOMNE DZIECI ZE 
SCHRONISKA DLA KOBIET I DZIECI 
PRZY UL. KWIETNIOWEJ
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Nietypową atrakcją była Żywa Bi-
blioteka, podczas której można 
było porozmawiać z osobami do-
świadczającymi nietypowej „do-
mności” lub bezdomności, a tak-
że takimi, którzy z niej wyszli, oraz 
z ludźmi wspierającymi ten proces, 
m.in. streetworkerami Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na blok działań merytorycz-
nych i pomocowych składały się 
warsztaty uwrażliwiające oraz 
premiera „Jednodniówki” dotyczą-
cej bezdomności i tego, jak mądrze 
wspierać osoby, które jej doświad-
czają. Gwoździem programu było 
odsłonięcie skrzynki „Domni-Bez-
domni” projektu Eugenii Wasyl-
czenko z Warszawy. Polega on na 
stworzeniu skrzynki z 12. skryt-
kami. Każda skrytka ma wrzut-
nię i jest opatrzona kłódką i kart-
ką z opisem potrzeb bezdomnego 
(a często także umiejętności i kon-
taktu w sprawie pracy), który ma 
kluczyk do kłódki. Łodzianie mogą 
pomóc bezdomnym wrzucając po-
trzebne rzeczy do środka (projekt 
skrzynki uniemożliwia wyjmowa-
nie rzeczy), bezdomni zaś mogą je 
odebrać.

WICEPREZYDENT TOMASZ TRELA OGLĄDA SKRZYNKI DOMNI-BEZDOMNI

DO KONKRETNEJ SKRZYNKI MOŻNA WRZUCIĆ TO, 
CZEGO DANA OSOBA POTRZEBUJE

SKRZYNKI ZOSTAŁY STWORZONE WEDŁUG PROJEKTU 
EUGENII WASYLCZENKO Z WARSZAWY

SPOTKANIE ŻYWYCH KSIĄŻEK 
Z CZYTELNIKAMI I CZYTELNICZKAMI
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„Zobacz, tyle tu tych kwiatów 
nasadzili, a nasza biblioteka jak 
wygląda?” – poskarżyła się moja 
mama, gdy przechodziłyśmy Za-
chodnią do Parku Śledzia. Ja się 
żachnęłam, bo wkurzają mnie 
ludzie, którzy krytykują wszyst-
ko jak leci. Zaczęłam tłumaczyć, 
że to przecież z innych pieniędzy, 
z innej części budżetu, i że powie-
szenie kilku skrzynek z kwitną-
cymi roślinami nie odbywa się 
przecież kosztem bibliotek, i że 
nasza biblioteka jest bardzo do-
bra – odezwał się mój patriotyzm 
lokalny.

A potem przypomniałam so-
bie, jak wygląda nasza bibliote-
ka i pomyślałam, że moja mama 
ma rację. Bo nasza biblioteka jest 
smętnym pomnikiem lepszych 
czasów, z odłażącą farbą i niezbyt 
imponującym księgozbiorem (no-
wości zajmują jeden regał). Nie 
mieści się na terenie planowane-
go Nowego Centrum Łodzi ani na 
obszarze, który ma być objęty re-
witalizacją, więc odmalują ją tyl-
ko za lat kilka i wymienią może 
kilkadziesiąt książek na półkach. 
Wciąż jest tam czytelnia, która 
udostępnia księgozbiór „akade-
micki”, czyli do czytania „tylko 
na miejscu”, ale są to głównie wy-
dawnictwa pochodzące z okresu, 
w którym biblioteka osiedlowa 
rzeczywiście służyła studentom.

Największą zaletą naszej bi-
blioteki jest jej położenie i „ni-
skopodłogowość”. Mieści się 
w sercu osiedla, na skrzyżowa-
niu lokalnych szlaków ze skle-
pu do przychodni, z przedszko-
la do apteki, z  przystanku do 
warzywniaka. Można do niej 
wejść z wózkiem dziecięcym czy 
z ciężkim wózkiem z zakupami, 
bo jest pozioma: wejście znajdu-
je się równo z chodnikiem i nie 
ma żadnych schodków do poko-
nania. Pewną trudność stanowią 
jedynie ciężkie metalowe drzwi 
i próg, gdy próbuje się owe drzwi 
ramieniem blokować, wtaczając 
jednocześnie kilkanaście kilo 
wózka z dzieckiem.

Drzwi się właściwie nie zamy-
kają, a czytelniczki z wózkami 
i dziećmi stanowią mniejszość. 
Książki wymieniają głównie 
starsze panie, choć są też wier-
ni czytelnicy płci męskiej, prze-
siadujący od rana w  czytelni. 
Starsze dzieciaki wymieniają 
szkolne lektury, ale są też mniej-
sze, przeglądające książeczki 
w dziecięcym kąciku. Mogą ry-
sować kredkami, a nawet poba-
wić się lokomotywą lub wozem 
strażackim.

Zauważyliście, że już nie ma 
kawiarenek internetowych? Za-
stanawialiście się, jak radzą so-
bie ludzie, którzy nie mają In-
ternetu w domu, w pracy ani 
w szkole? Ratunkiem są właśnie 
lokalne biblioteki, gdzie dostęp 
do Internetu jest bezpłatny. Bi-
blioteki oferują też (już odpłat-
nie) usługi ksero. W mojej osie-
dlowej bibliotece z  Internetu 
korzysta dziennie przeciętnie 
10 osób, do ksero przychodzi 
jeszcze więcej. Gdy przemnoży-
my to przez liczbę bibliotek w Ło-
dzi, okaże się, że obok wypoży-
czania książek biblioteki pełnią 
masę innych ważnych funkcji.

Choć to biblioteka głównie 
dla dorosłych, służy także młod-
szym, nie tylko tym wypożycza-
jącym lektury. Chyba wszystkie 
biblioteki prowadzą warsztaty 
dla dzieci. Teraz, w okresie wa-
kacji, oferują codzienne zajęcia 
dla dzieci spędzających wakacje 
w mieście. Czy wiecie, że mimo 
wakacji biblioteki otwarte są co-
dziennie, nie jak kiedyś, co drugi 
dzień?

Moja lokalna biblioteka, nieco 
odrapana i niedofinansowana, 
organizuje też dyskusyjny klub 
książki i spotkania z pisarzami. 
Kilka lat temu udało mi się na-
wet spotkać tam Marka Krajew-
skiego, tego od kryminalnego cy-
klu o Breslau. W tym roku wzięła 
udział w Nocy Bibliotek, co było 
dużym wydarzeniem na osiedlu. 
A to wciąż tylko ta jedna osiedlo-
wa biblioteka, filia przy Powstań-

ców Wielkopolskich, jakbyście 
państwo pytali.

W pobliżu, przy Osiedlowej, 
jest biblioteka przeniesiona z są-
siedniej ulicy Limanowskiego. 
Mieści się na parterze, też jest 
pozioma, też drzwi się nie za-
mykają, ale średnia wieku czy-
telników jest nieco niższa – to 
biblioteka dla dzieci i młodzieży. 
W dwóch niewielkich pomiesz-
czeniach stoją nowe półki z no-
wymi książkami, jest kącik za-
baw dla najmłodszych, pokój ze 
stołami, kredkami, ekranem pla-
zmowym i playstation. W przej-
ściu dwa rzędy wieszaków, któ-
re okazują się niezbędne. Dzieci 
wpadają tam zarówno pojedyn-
czo, jak i grupami. Wyobraźcie 
sobie taką scenę: drzwi od bi-
blioteki się otwierają, do środ-
ka wpada jak bomba wnuczek, 
za nim dziadek. Chłopiec rzuca 
plecak na podłogę, biegnie do 
drugiego pomieszczenia i rzuca 
się na playstation. Dziadek pod-
nosi plecak, wiesza kurtkę i za-
siada obok wnuczka, przy kom-
puterze. Wcześniej, gdy chłopiec 
był w szkole, w tej samej sali od-
bywały się zajęcia dla grupy z po-
bliskiej podstawówki – było peł-
no i głośno. I tak jest codziennie.

Okolice niesławnej Limanki 
to miejsce, w którym dzieciaki 
szczególnie potrzebują zajęć do 
nich adresowanych. I  dostęp-
nych, oczywiście nieodpłatnie, 
dla wszystkich, choć ani to en-
klawa biedy, ani obszar rewi-
talizacji. Podobną rolę pełni 
biblioteka przy Ogrodowej 24, 
mieszcząca się w jednej z famuł 
naprzeciwko Manufaktury, ob-
jętej obecnie remontem. Choć 
to biblioteka zarówno dla do-
rosłych, jak i dla dzieci, to głow-
nie dzieci do niedawna było 
tam widać i  słychać. Wpada-
ły jak burza, mówiły „dzień do-
bry”, bibliotekarka witała je po 
imieniu. Dziewczynkom, wymie-
niającym książki, towarzyszyło 
często młodsze rodzeństwo albo 
i nie rodzeństwo, bo dzieci na 

tamtejszym podwórku spędzały 
czas razem, starsze opiekowały 
się młodszymi. W okresie waka-
cyjnym działała tam biblioteka 
podwórkowa, zorganizowana 
przy pomocy jednej z fundacji, 
oparta na pracy wolontariuszy. 
Wystarczyła jedna wizyta w tej 
bibliotece pod chmurką, by zoba-
czyć, jak bardzo trzeba się zająć 
dziećmi, zanim wylądują w gru-
pie zagrożonych wykluczeniem 
społecznym – ale nie wystarczy 
do tego jedna biblioteka, dwie bi-
bliotekarki i grupa zaangażowa-
nych aktywistów. Dziś większość 
dzieci wraz z rodzicami już się 
stamtąd wyprowadziła i więk-
szość z nich pewnie tam nie wró-
ci, jednak forma pracy wypraco-
wana w bibliotece na Ogrodowej 
sprawdziłaby się wszędzie. Tylko 
czy tam, gdzie trafiły dzieciaki 
z Ogrodowej, znajdą drogę do 
równie fajnej biblioteki?

Opisuję przykłady kilku 
znanych mi bibliotek. Pewnie 
wszędzie są takie wspaniałe bi-
bliotekarki, które z niczego or-
ganizują zajęcia dla dzieciaków, 
wychowując przyszłe pokole-
nie czytelników, ale to za mało. 
By biblioteki stały się filarem 
przeciwdziałania wykluczeniu 
najmłodszych, musi stać się to 
jednym z priorytetów lokalnej 
polityki miejskiej, a  na to po-
trzebne są pieniądze. Po to, żeby 
takich bibliotek jak ta na Osie-
dlowej było tyle, by każde dziec-
ko tam trafiło i obok lektur zna-
lazło playstation i Internet dla 
dziadka. Żeby spotkania ze zna-
nym autorem odbywały się co 
miesiąc, a studenci znaleźli tam 
coś interesującego. Biblioteki po-
winny stać się lokalnymi centra-
mi spotkań mieszkańców, gdzie 
oprócz klubu czytelniczego nad 
kawą i paluszkami można się 
spotkać, by napisać wspólnie 
wniosek do budżetu obywatel-
skiego lub prośbę o odmalowa-
nie biblioteki. Znam grupę se-
niorską, która tak skutecznie 
spotykała się w  bibliotece, że 

stworzyła kilka mocnych ini-
cjatyw budżetu obywatelskiego 
odpowiadających właśnie na po-
trzeby starszych mieszkańców.

No właśnie, biblioteki też wal-
czą o pieniądze z budżetu oby-
watelskiego. Co prawda wnioski 
składają czytelnicy, jednak nie 
ulega wątpliwości, że są to inicja-
tywy równie instytucjonalne jak 
obywatelskie. Analiza tegorocz-
nych wniosków wskazuje, że to 
systematyczna strategia, a nie 
przypadek. To nie po obywatel-
sku – zżymam się. Budżet obywa-
telski miał jednak pobudzać od-
dolną aktywność, a nie ratować 
budżety miejskich instytucji. 
W poprzednich edycjach takich 
wniosków napisanych na potrze-
by instytucji – szkół, przychodni 
i żłobków – było dużo i rzeczy-
wiście stanowiły nieuczciwą 
konkurencję dla oddolnych ini-
cjatyw, zgłaszanych przez spon-
tanicznie zawiązane grupki 
mieszkańców. Z drugiej strony, 
te wnioski to krzyk rozpaczy in-
stytucji opieki nad dziećmi, edu-
kacji i kultury, które z obywatel-
skimi projektami walczą o każdy 
grosz, bo brakuje im pieniędzy 
dramatycznie.

Warto więc, przy okazji pla-
nowania Nowego Centrum Ło-
dzi i społecznej rewitalizacji naj-
bardziej zaniedbanych obszarów, 
zainwestować w mniej może wi-
dowiskowe, ale dużo bardziej 
nowatorskie i wielokrotnie tań-
sze  (!) rozwiązanie: biblioteki 
publiczne. Nie tylko na rewita-
lizowanych obszarach. Może, 
wzorem programu „MiaSTO ka-
mienic”, zainwestować na począ-
tek w STO bibliotek, w dodatku 
nie trzeba ich budować od zera. 
Niektóre wystarczy odmalować, 
doposażyć, dofinansować, zain-
westować w kapitał ludzki, czyli 
szkolenia i podwyżki dla biblio-
tekarek i bibliotekarzy, stworzyć 
program płatnych staży i men-
toringu. Ten kapitał zaowocuje 
zmniejszeniem przepaści mię-
dzy dzieciakami, przyciągnie 
je także, gdy będą trochę star-
sze i zmniejszy ryzyko wypad-
nięcia w przyszłości na miejski 
margines.

Iza Desperak – socjolożka z Bałut

MiaSTO bibliotek
IZA 
DESPERAK

b SHARON_NIKKI MCCUTCHEON
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W Muzeum Sztuki w Łodzi moż-
na aktualnie zobaczyć dwie bar-
dzo ciekawe wystawy. Pierwsza, 
od której chciałabym zacząć 
rozmowę, to wystawa prac 
Krzysztofa Wodiczki. Jest to ar-
tysta, o którym mówi się, że jest 
zaangażowany społecznie. Na 
czym to polega?
BF: Krzysztof Wodiczko jest pio-
nierem sztuki krytycznej, ale 
ten jego krytycyzm nie polega 
na tym, aby tylko zwracać uwa-
gę na problemy, ale żeby reago-
wać i pomagać. Wodiczko jest 
z wykształcenia projektantem 
i to, co jest wyjątkowego w jego 
sztuce, to szczególne przedmio-
ty dla osób, które znajdują się 
na marginesie, niewidzialnych. 
To są osoby bezdomne, wetera-

ni wojenni, imigranci. I te proto-
typy, które tworzy Wodiczko, to 
pewna forma zaproponowania 
artystycznej terapii dla nich. To 
są takie urządzenia jak np. Hełm 
Weterana, który był testowany 
w łódzkiej Manufakturze i któ-
ry pomagał zrozumieć osobom 
z zewnątrz, jak stresującym 
przeżyciem jest udział w mi-
sji wojennej.

Czym jest Hełm Weterana?
BF: To najnowszy projekt 
Krzysztofa Wodiczki. Jest to 
hełm wojskowy, wzorowany 
na natowskim, tylko przezro-
czysty. Z przodu ma specjalny 
wizjer (taką przyłbicę). Zakła-
dając go, widzimy sceny, czę-
sto drastyczne, jakich żołnierz 

doświadcza na polu walki. Ma 
on też kamerę wsteczną, która 
pozwala widzieć to, co jest z tyłu. 
To takie nawiązanie do tego, że 
będąc na misji wojskowej, żoł-
nierz cały czas obawia się prze-
ciwników, zamachowców, snaj-
perów. Autorowi chodzi o  to, 

żeby odbiorca mógł poczuć, że 
wojna jest najgorszym z możli-
wych sposobem rozwiązywania 
konfliktów.

Co jeszcze można zobaczyć na 
wystawie?
BF: Oprócz hełmu jest pojazd, 

maszyna, która jest metaforą 
artysty, intelektualisty w cza-
sach PRL-u. To też stanowczo 
warto obejrzeć. Jest też wie-
le innych prac. Ta wystawa 
jest retrospekcją jego twór-
czości. Pokazuje dzieła, które 
wykonał w Polsce i w Amery-
ce. Trzeba podkreślić, że jest 
to jeden z najbardziej rozpo-
znawanych na świecie pol-
skich artystów.

Druga wystawa to DADA Im-
puls. Ale Fontanny nie bę-

dzie?
BF: Nie, ale dużo innych dzieł 
Marcela Duchampa, jest też 
Andy Warhol i cały szereg zna-
mienitości z kręgu dadaistycz-
nego oraz artystów, którzy da-
daistami się inspirowali. Ta 
wystawa pokazuje twórców, któ-
rzy mieli w sobie niezgodę zwią-
zaną z rzeczywistością, którzy 
podejmowali próbę tworzenia 
sztuki nowoczesnej. Dadaizm 
powstał w czasie pierwszej woj-
ny światowej i był wyrazem tego, 
co dzieje się na świecie. Pokazy-
wał, że nawet najbardziej absur-
dalna sztuka jest mniej absurdal-
na niż rzeczywistość.

Dlaczego warto zobaczyć tę wy-
stawę?
BF: Jest to ponad 300 prac dada-
istycznych. To największa w Pol-
sce prezentacja dadaizmu. To są 

dzieła z prywatnej kolekcji, zbie-
ranej przez człowieka, który był 
zafascynowany tą nieskrępo-
waną twórczą wolnością, którą 
prezentuje dadaizm. Ale przede 
wszystkim prezentujemy wie-
le znakomitych prac, fotogra-
fii, często bardzo dowcipnych, 
inspirujących. Zatem warto so-
bie pospacerować w przestrze-
niach ms1.

A dodatkowo 23 sierpnia od 
12:00 do 16:00 będzie można po-
eksperymentować i  pobawić 
się w dadaistę. Zapraszamy bo-
wiem na Piknik Dadaistyczny. 
Będą przedstawienia, będzie 
można zagrać w szachy z arcy-
mistrzem szachowym, bo Mar-
cel Duchamp lubił grać w szachy. 
Odbędą się warsztaty z tworze-
nia rysunków automatycznych, 
oprowadzanie po wystawie. Tak-
że dadaizm w praktyce.

Na zakończenie przypomnij-
my, do kiedy można oglądać 
obydwie wystawy?
BF: DADA impuls do końca sierp-
nia, a Krzysztofa Wodiczko do 
19 września.

Dziękuję za rozmowę.

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

Warto 
odwiedzać 
Muzeum 
Sztuki
Z Błażejem Filowskimz Muzeum Sztuki 
w Łodzi rozmawia Aleksandra Dulas

OTWARCIE WYSTAWY „KRZYSZTOF WODICZKO. NA RZECZ DOMENY PUBLICZNEJ” W MUZEUM 
SZTUKI MS2. NA ZDJĘCIU KRZYSZTOF WODICZKO. FOT. ANNA TARASKA-PIETRZAK

OTWARCIE WYSTAWY „KRZYSZTOF WODICZKO. NA RZECZ DOMENY PUBLICZNEJ”. FOT. ANNA TARASKA-PIETRZAK

ALEKSANDRA 
DULAS

„Jest to hełm wojskowy, 
wzorowany na natowskim, 
tylko przezroczysty. Z przodu 
ma specjalny wizjer (taką 
przyłbicę). Zakładając 
go, widzimy sceny, często 
drastyczne, jakich żołnierz 
doświadcza na polu walki. 
Ma on też kamerę wsteczną, 
która pozwala widzieć to, 
co jest z tyłu”.
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Michalina Wisłocka
Michalina Wisłocka (z domu Braun) urodziła się 1 lipca 1921 r. w Ło-
dzi w nieistniejącym już dziś budynku szkoły przy Klonowej 11, skąd 
potem wraz rodzicami – nauczycielami –przeprowadziła się do służ-
bowego mieszkania w gmachu nowo zbudowanej szkoły przy ul. 
Wspólnej 5/7. Dzieciństwo w szkolnym, służbowym mieszkaniu przy 
Klonowej wspomina w pierwszym tomie wspomnień „Malinka, Bra-
tek i Jaś”, a szkoła przy Wspólnej (której budynek stoi do dziś) stanowi 
scenografię jej drugiego tomu wspomnień „Miłość na całe życie. Wspo-
mnienia z czasów beztroski”, w której opisuje prapoczątki związku 
z późniejszym mężem, Stanisławem Wuttke, który po wojnie zmienił 
nazwisko na Wisłocki. Tam też opisuje wyrzucenie przez Niemców ze 
szkolnego mieszkania, przeprowadzkę pod ostatni łódzki adres: Luto-
mierska 41, i wywózkę – jak wtedy pisała – „w nieznane”, z której już 
do Łodzi nie wróciła.

We wspomnieniach i  wywia-
dach, w sposób niezwykle otwar-
ty, opisywała swoje intymne do-
świadczenia. Pisała o trójkącie 
małżeńskim, do udziału w któ-
rym skłoniła ją miłość do męża, 
poznanego jeszcze w  dzieciń-
stwie, o przyjaźni z „tą drugą”, 
o próbie rozwiązania problemu 
seksualnego niedopasowania, 
który trawił to małżeństwo. Mi-
chalina tak bardzo zaangażowa-
ła się w projekt trójkąta, że doko-
nała fałszerstwa i podała się za 
matkę dziecka urodzonego przez 
przyjaciółkę.

Opisuje własne seksualne doj-
rzewanie, jeszcze w budynku na 
Wspólnej, gdzie ze Stanisławem 
spędzali długie godziny nie tylko 
słuchając radia, i próbuje zdia-
gnozować owe niedopasowanie, 
które być może doprowadziło – 
wraz z  egoizmem Stanisława, 
opisanym we wspomnieniach – 
do kresu miłości i małżeństwa. 
Odsłaniając te intymne szcze-
góły po raz kolejny i być może 
ostatni w swoim życiu, wykonu-
je zadanie, które stało się treścią 
jej życia zawodowego: nauko-
wego poznania ludzkiej seksu-

alności, by pomóc kobietom od-
naleźć spełnienie w  tej sferze 
i  leczyć w ten sposób związki. 
Jej dorobek seksuologiczny dziś 
trąci nieco myszką, ale Michali-
na Wisłocka była pionierką edu-
kacji seksualnej dorosłych. Jej 

„Sztuka kochania” była bestsel-
lerem. Z książki tej, kupowanej 
spod lady lub za astronomiczną 
cenę na bazarze, dorośli i dora-
stający Polacy dowiadywali się 
tego, czego nie było w książecz-
kach Andrzeja Jaczewskiego 
(„O dziewczętach dla dziewcząt”, 

„O dziewczętach dla chłopców”) 

i o czym nie było mowy na szkol-
nych zajęciach z edukacji seksu-
alnej, w ramach Przygotowania 
do Życia w  Rodzinie Socjali-
stycznej. Mniej znana jest dziś 
działalność Michaliny Wisłoc-
kiej w  Towarzystwie Świado-
mego Macierzyństwa, którego 
była współzałożycielką. Jej ka-
riera edukatorki rozpoczęła się 
od objazdowych prelekcji w mia-
steczkach i wioskach, o których 
opowiadała w wywiadzie z Da-
riuszem Zaborkiem z  2004 r. 
Wspomina w nim, że nazywano 
ją wtedy „Hitlerem, który mor-
duje polskie dzieci” i obrzucano 
jajkami.

Michalina Wisłocka miała 
dwóch młodszych braci: Jana 
i Andrzeja. Jej bratanicą jest Ewa 
Braun, scenografka i kostiumo-
log, laureatka Oscara za deko-
rację wnętrz do Listy Schindle-
ra Stevena Spielberga. Jej córka, 
Katarzyna Bielewicz, opowie-
działa o matce jej biografce, Vio-
letcie Ozminkowski.

Korzystałam z:
Ozminkowski V., Michalina 
Wisłocka, Sztuka kochania 
gorszycielki. Opowieść o pierwszej 
damie polskiej seksuologii, 
Prószyński i S-ka, Warszawa 2014.

Wisłocka M., Malinka, Bratek i Jaś, 
Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.
Wisłocka M., Miłość na całe życie. 
Wspomnienia z czasów beztroski, 
Grupa Wydawnicza Bertelsmann 
Media, Warszawa 2002.
Zaborek D., Sensualistka. 
Rozmowa z dr Michaliną 
Wisłocką, „Duży Format” z dnia 
20.09.2004: http://wyborcza.pl/
duzyformat/1,127291,2291497.html 
(dostęp 26.02.2015).

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

Tekst jest fragmentem 
opracowania „Szlaki ko-
biet. Przewodniczka po 
Polsce emancypantek” 

– pierwszej książki, która 
zbiera trasy prowadzące 
śladami historii kobiet 
po polskich miejscowo-
ściach, także po Łodzi.  
Książkę wydaje krakow-
ska Fundacja Przestrzeń 
Kobiet. Prapremiera 

„Szlaków kobiet” już 
wkrótce! Szykujemy się 
też do spotkania autor-
skiego w Łodzi, połączo-
nego ze spacerem po 
mieście.

Michalina Wisłocka jest jedną z bohaterek Łódzkiego 
Szlaku Kobiet. Zeszłoroczny spacer poświęcony Wisłoc-
kiej cieszył się ogromnym powodzeniem i pewnie kiedyś 
jeszcze zostanie powtórzony. Tymczasem można go 
odbyć samodzielnie. Zaczynamy od ulicy Klonowej (przy 
zbiegu z Lutomierską) na łódzkich Bałutach. W miejsce 
domu, w którym urodziła się i spędziła pierwsze lata życia 
Michalina, postawiono jeden z wieżowców. Posiłkując się 

wspomnieniami Wisłockiej, można wyobrazić sobie parterowy, drewniany budynek szkolny 
z podwórkiem, gdzie mieszkała koza. Być może przypominał jeden z budynków przy ul. Spra-
wiedliwej, które stoją tam od przedwojnia. Same wieżowce, zbudowane zapewne w latach 
60., stanowią swego rodzaju ciekawostkę. Podobnie jak w tych bliźniaczych stojących przy 
Wolborskiej, mieszkania są w nich ułożone w dwóch poziomach. Dwie windy dojeżdżają na 
każde z półpięter, także na poziom gruntu, dzięki czemu spełniają dziś kryterium dostępności 
dla osób niepełnosprawnych. Windy wyposażone były w zamek na kluczyk. Goście, chcący 
skorzystać z windy, musieli poprosić o asystę. Najniżej położone mieszkanie, znajdujące się 
na poziomie gruntu, przeznaczone było dla dozorcy i jego rodziny.
Jeśli chcemy zobaczyć, a nie tylko wyobrazić sobie, gdzie wychowywała się Michalina, mu-
simy udać się na ulicę Wspólną, także na Bałutach. Tam pod numerem 5/7 stoi Szkoła Pod-
stawowa nr 101 – ta sama, którą kierował ojciec Michaliny, Jan Braun. Szkoła ta była centrum 
nowoczesności na ówczesnych Bałutach – mieszczące się w piwnicach prysznice służyły 
okolicznym mieszkańcom. W tamtych czasach szkołę ozdabiały dwa freski, jeden przedsta-
wiający Marszałka Piłsudskiego, drugi zaś papieża. Gdy odwiedzałam szkołę w zeszłym roku, 
jeden z fresków już odrestaurowano, a dyrekcja szkoły szukała środków na odkrycie i reno-
wację drugiego.
W szkole znajdziemy wiele pamiątek po jej pierwszym kierowniku, Janie Braunie, ojcu Micha-
liny. Córce jej brata, Ewie Braun, zorganizowano wystawę. Postać Michaliny Wisłockiej nieco 
trudniej przybliżyć uczniom, jednak dojrzali czytelnicy jej wspomnień mogą odtworzyć sobie, 
gdzie mieściła się opisywana rodzinna sypialnia, a także pokój do słuchania radia, gdzie 
Stanisław Wuttke (później Wisłocki) rozbudzał namiętność w nastoletniej Michalinie, co ta 
potem wiernie opisała.

szlak
KOBIET

MICHALINA WISŁOCKA. FOT. MATEUSZ OPASIŃSKI,  WIKIMEDIA COMMONS
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POMÓŻ ZMIENIĆ 
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT 

W ŁODZI

Apis to cudowny, łagodny, zrównowa-
żony i bardzo przyjacielski pies. Jest 
grzeczny, ładnie chodzi na smyczy, 
a także przymila się, gdy tylko ma 
taką możliwość. Mimo 10 lat na kar-
ku, na spacerach potrafi brykać jak 
szczeniak.

Jeśli znajdzie człowieka, który mógłby 
dać mu swój czas, uwagę i uczucie, 
z pewnością odwdzięczy się wielkim 
psim sercem i przywiązaniem.

Więcej informacji o psie  
chętnie udzielą:

Iwona, tel. 886 303 309
Paulina, tel. 697 654 614

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.

APIS

Z Dworca Fabrycznego 
(w budowie) na Mazury 
za unijne pieniądze
(słuchowisko miejskie)
Piesze wędrówki po mieście to 
nie tylko okazja do oglądania 
łódzkich cudów i brudów, ale tak-
że niekończące się słuchowisko. 
Pośród dźwiękowych doznań 
najciekawsze są rozmowy prze-
chodniów. W zależności od pory 
dnia i części miasta natkniemy 
się na tematykę bogato zróżni-
cowaną: od szczegółów partner-
skiego seksu, poprzez opowieści 

o naciskach dyrektora na zmia-
nę ocen na świadectwie szkol-
nym, aż po ciekawostki z zakre-
su „zaradność, czy złodziejstwo”.

Na przykład z osobistego na-
słuchu wiem, że na wielkich 
łódzkich budowach – Dworca Fa-
brycznego i Trasy W-Z – pracu-
ją cudzoziemcy zza wschodniej 
granicy. Mam nadzieję, że nie są 
traktowani jak tania siła robocza 
i że przebywają i pracują w na-
szym mieście zgodnie z prawem.

Niechcący, choć z  ogromną 
przyjemnością podsłuchałem 
niedawno fragment rozmowy 
młodej kobiety, która prawie po-
prawną polszczyzną przez tele-
fon mówiła, że w Łodzi czuje się 
dobrze i że dopiero teraz wie, że 
żyje. Wygląda na to, że nasze 
miasto staje się przystanią lub 
domem dla przybyszów „nowej 
generacji” i chciałbym, żeby oni 
czuli się u nas dobrze.

Z miejskiego słuchowiska do-
wiedziałem się również, że w ra-
mach funduszy europejskich re-
alizowane są także prywatne 
inwestycje, o czym pewno Unia 

Europejska nie wie. Właśnie 
z przypadkowo zasłyszanej na 
ulicy Kilińskiego rozmowy, prze-
chodzących tamtędy pracow-
ników budowy podziemnego 
Dworca Fabrycznego, dowiedzia-
łem się, że od tygodnia nie ma 
w pracy Iksińskiego. Okazało się, 
że kierownik wysłał pana Mar-
ka na budowę swojej prywatnej 
działki na Mazurach. Na papie-

rze, czyli oficjalnie, pan Marek 
jest codziennie w pracy w Łodzi, 
choć ciałem i duchem przebywa 
w Krainie Tysiąca Jezior i wyko-
nuje roboty budowlane na pry-
watnej działce swojego przeło-
żonego. Co mu za różnica, gdzie 
pracuje, skoro i tak pensja z unij-
nych pieniędzy na konto wpływa, 
a robota spokojniejsza i przyjem-
niejsze otoczenie. A że kierow-
nik ma robociznę za darmo 
i że jest to złodziejstwo, nikogo 
z tego powodu kręgosłup moral-
ny nie zaboli. Każdy chce praco-
wać, więc wszyscy siedzą cicho.

Podobnie było za komuny. 
Z archiwalnych miejskich słu-
chowisk wiadomo, że przy oka-
zji budowy szpitala Centrum 
Zdrowia Matki Polki koegzysto-
wało kilka prywatnych budów, 
na które skręcała co druga be-
toniarka. Szpitalny kompleks 
w bólach i z poślizgiem powstał, 
choć współcześnie sypie się jak 
zamek z piasku. Ten sam los spo-
tkał budynek Dworca Kaliskie-
go. Czyżby skrywał on podobne 
tajemnice?

Ponieważ nie jestem profe-
sjonalnym dziennikarzem śled-
czym, dlatego nie będę w  gu-
mowcach przemierzał wielkich 
łódzkich budów w poszukiwa-
niu szczegółów tego typu prze-
stępstw. Od tego są specjalne 
urzędy i służby, i im to zadanie 
niniejszym powierzam. Ocze-
kuję jednak, że kontrola będzie 
rzetelna i nie będzie polegała li 
tylko na wertowaniu dokumen-
tów. W papierach z pewnością 
wszystko się zgadza.

Jako obywatel Łodzi chcę bez-
piecznie, bez zagrożenia kata-
strofą budowlaną, móc odjechać 
pociągiem z podziemnego Dwor-
ca Łódź Fabryczna. Nie tylko na 
Mazury.

Wojciech Nyklewicz – absolwent 
Akademii Medycznej w Lublinie 
i Collegium Psychotherapeuticum, 
nauczyciel, animator współpracy 
polsko-czesko-słowackiej 
w ochronie zdrowia i tłumacz. 
Sekretarz redakcji, korektor. 

BUDOWA DWORCA ŁÓDŹ-FABRYCZNA, FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA

WOJCIECH 
NYKLEWICZ
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lewa strona talerza

Naleśniki 
ze szpinakiem 
na 13. piętrze 
wieżowca
Rubryka kulinarna zaczyna mieć powoli swoich stałych czytelników, którzy – co cieszy – na własną rękę zaczęli szukać 
ciekawych restauracji w Łodzi. O jednej z nich poinformował nas listownie Filip Lisowski:

W budynku PGNiG przy ulicy Uni-
wersyteckiej 2/4 mieści się bufet, 
gdzie podawane są domowe obia-
dy. Nie byłoby w tym nic nadzwy-
czajnego, gdyby nie to, że lokal 
znajduje się na ostatnim piętrze 
przeszklonego wieżowca, z które-
go rozciąga się zapierająca dech 
w piersiach panorama Łodzi.

Wieżowce nie dominują w łódz-
kiej architekturze. Poza słyn-
nym „Manhattanem”, okaza-
łych budowli – mających więcej 
niż 10 pięter – jest jak na lekar-
stwo. Oczywiście, nie ubolewam 
nad tym faktem. Łódź, ze swoją 
niską, kamieniczną zabudową, 
ma swój urok – i niech tak po-
zostanie. Są jednak w naszym 
mieście miejsca, z których moż-
na obserwować Łódź z lotu pta-
ka. Niestety, widok ten jest „za-
rezerwowany” dla niewielkiej 
grupy urzędników, pracujących 
w łódzkich „drapaczach chmur”. 
A tymczasem trafia się taka grat-

ka. Nie dość, że wysoko (jak na 
łódzkie realia), to na dodatek 
można tam zjeść.

Nie pozostało mi nic innego, 
jak sprawdzić to miejsce i wy-
brać się na obiad.

Tymczasem Filip pisze dalej:
To miejsce nie tylko dla pracow-

ników gazowni. Każdy, kto będąc 
w  okolicy zgłodnieje, może wje-
chać windą na trzynaste piętro 
i za 14 złotych zjeść pyszny domo-
wy obiad. A przy tym spoglądać do 
woli przez sięgające od podłogi do 
sufitu okna. Widok jest wspaniały.

Rzeczywiście, pierwsze, na co 
zwrócimy naszą uwagę wcho-
dząc do bufetu, to WIDOKI. Są 
tak ciekawe, że zamiast podejść 
do lady, najpierw odrucho-
wo stanąłem przy ogromnym 
oknie. Po prawo panorama na 
nowy Fabryczny, trochę na lewo 
od Dworca połyskuje konstruk-
cja EC1. Widać stąd „Manhat-
tan”, Widzew i ogromny komin 
na Olechowie. Łódź jak na dło-

ni. Co ciekawe, widokami napa-
wają się wszyscy klienci Bufetu, 
nawet stali bywalcy.

Muszę przyznać, że widziałem 
już kilka razy Łódź z wysokości, 
ale z tej perspektywy – pierw-
szy raz.

Wystarczy mały ruch głowy 
znad talerza, aby objąć wzro-
kiem skrzyżowanie Narutowicza 
z Uniwersytecką, gdzie co chwila 
przemykają maleńkie tramwaje. 
Patrząc nieco dalej, możemy pre-
cyzyjnie ocenić postęp prac budow-
lanych na Dworcu Fabrycznym…

Zostawmy na chwilę widoki 
(które możecie zobaczyć w rela-
cji wideo na naszej stronie www.
miastol.pl) i sprawdźmy, jak tu-
taj karmią?

Podchodząc do lady, spotyka-
my uśmiechniętą panią Bożenkę, 
z którą także uciął sobie poga-
wędkę nasz czytelnik Filip:

– Gdy po raz pierwszy zobaczy-
łam ten widok, pomyślałam, że to 
jest moje miejsce na ziemi.

Pani Bożena pracuje na trzy-
nastym piętrze od siedmiu lat.

– Wie pan, wybudowałam sąd… 
– śmieje się, a ja spoglądam za 
okno na okazały, owalny gmach.

– Ale czy wybuduję dworzec, nie 
wiem…

Pani Bożenka pracuje w bu-
fecie sama. Sama przygotowu-
je wszystkie potrawy i wypieki.

O wypiekach napiszę potem, 
a na razie zamawiam Barszcz 
ukraiński, a moja niezastąpio-
na operatorka kamery – Ania – 
naleśniki ze szpinakiem (specjal-
ność Pani Bożenki).

Na zamówione potrawy mu-
sieliśmy chwilkę poczekać, po-
nieważ wszystko jest przygoto-
wywane tuż przed podaniem.

W Barze nie ma wielkiego ru-
chu. Powód jest prozaiczny i pi-
sze o nim Filip w swoim liście:

Mało osób z zewnątrz wie o tym 
miejscu. A po zmianach w struktu-
rze zatrudnienia, z dwunastu za-
jętych pięter budynku pozostały 
tylko trzy! (…) Dlatego od dłuższe-
go czasu bufet pani Bożeny świeci 
pustkami. Przychodzi tu zaledwie 
kilku klientów dziennie.

– Dlaczego ja tutaj jeszcze siedzę? 
Nie umiem tego wytłumaczyć. Po 
prostu coś mnie tu trzyma. – do-
daje Pani Bożenka.

Po zjedzeniu Barszczu i podje-
dzeniu naleśników Ani, można 
śmiało powiedzieć, że w  Bufe-
cie gotują „jak u mamy”. Zresztą, 
Pani Bożenka trochę zachowu-
je się jak mama, którą właśnie 
odwiedziły dawno niewidzia-
ne dzieci. Po obiedzie zamówili-
śmy z Anią pyszny sernik, który 
został upieczony właśnie tego 
dnia. Sernik też smakował jak 
własnej roboty wypiek przygo-

towany ze wszystkiego, co naj-
lepsze w domowej spiżarni.

A co jeszcze można zjeść na 
szczycie wieżowca PGNiG?

– Dyżuruje schabowy. – wyja-
śnia z uśmiechem pani Bożena. 
– Poza tym, codziennie coś innego. 
Wszystko, co najlepsze w naszej pol-
skiej domowej kuchni.

Wszystko świeże i przyrządza-
ne przez panią Bożenę na miejscu 

– żadnego mrożenia czy dowożenia.
Muszę przyznać, że z żalem 

opuszczaliśmy Bufet na trzy-
nastym piętrze. Było tak wyjąt-
kowo cicho i spokojnie. A Łódź 

„płynęła” pod naszymi stopami 
tak niespiesznie. Nie dziwię się 
Pani Bożence, że chce nadal pro-
wadzić swój Bufet. Niestety, moż-
liwe, że ze względów ekonomicz-
nych będzie go musiała niedługo 
zamknąć…

– Zobaczymy, czy się uda…
– Co takiego, pani Bożeno?
– Od siedmiu lat obiecuję sobie, 

że przyjadę tutaj zobaczyć noc syl-
westrową. I zawsze się tak układa, 
że nie mogę. Ale jeśli przetrwam, 
to w tym roku przyjadę na pew-
no. Wyobrażam sobie, że jest prze-
pięknie.

Bufet na 13. piętrze wieżowca 
PGNiG przy Uniwersyteckiej 2/4 
działa codziennie w dni powsze-
dnie od 9.00 do 16.00.

Serdecznie dziękuję Filipowi 
Lisowskiemu za list oraz Filipowi 
Kołtoniowi za wsparcie przy 
realizacji wideo relacji z wyprawy 
do „Bufetu na miastem”.

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

BUFET PANI BOŻENY NA 13. PIĘTRZE BUDYNKU PGNIG. FOT. FILIP LISOWSKI



15MIASTO Ł

POLECA
SEBASTIAN 
R. WIŚNIEWSKI Kalendarz imprez

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela

31
21:00 PROJEKCJA 
FILMU PT. „MOJA 
AUSTRALIA” (2011)
Polówka 2015
Park Ocalałych (Centrum 
Dialogu im. M. Edelmana)

1 2 3 4

24
10:00 WARSZTATY 
PROFILAKTYKI 
POZYTYWNEJ 
PT. „ZAMIEŃ, 
PRZETWÓRZ, ZMIEŃ”
Bałucki Ośrodek Kultury
ul Żubardzka 3

25
17:00 SPACER Z PRZE-
WODNIKIEM PT. 

„BAŁUTY – GETTO” 
Z OKAZJI 100. ROCZ-
NICY PRZYŁĄCZENIA 
BAŁUT DO ŁODZI
zbiórka: Rynek Starego Miasta

26
14:30 ŁÓDZKI 
COSPLAY WALK 2015
start: Plac Wolności -–
ul. Piotrkowska

27
21:00 LDZ 
ALTERNATYWA: 
KONCERT ZESPOŁU 
BUBLICZKI
Fabryka Sztuki
ul. Tymienieckiego 3

29
17:00 V BIEG 
FABRYKANTA
Łódzka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna
start/meta:  
ul. Tymienieckiego 23/25

28
10:00 ZAJĘCIA 
NORDIC WALKING 
DLA SENIORÓW
DPS „Włókniarz”
ul. Krzemieniecka 7/9

30
10:00 „JOGA 
W PARKU”
polanka za Muzeum 
Kinematografii
Park Źródliska II

17
17:00 SPOTKANIE PT. 

„WOLNA TRYBUNA 
TWÓRCZOŚCI”
Śródmiejska Biblioteka 
Publiczna
ul. Narutowicza 91a

18
17:00 SPACER 
Z PRZEWODNIKIEM 
Z OKAZJI 100. ROCZ-
NICY PRZYŁĄCZENIA 
BAŁUT DO ŁODZI
zbiórka: Rynek Bałucki (przy 
ul. Zgierskiej)

20
21:00 LDZ 
ALTERNATYWA: 
KONCERT ZESPOŁU 
GIRL & NERVOUS 
GUY
Fabryka Sztuki
ul. Tymienieckiego 3

22
10:00-20:00 I ŁÓDZKI 
ZLOT FANÓW 
KSIĄŻEK
Park Źródliska I
zbiórka: godz. 10:00-11:00

19
19:00 SPEKTAKL 
PT. „SHIRLEY 
VALENTINE” 
(FUNDACJA TEATRU 
CZWARTE MIASTO)
Dom Literatury w Łodzi
ul. Roosevelta 17

21
10:00 ZAJĘCIA 
NORDIC WALKING 
DLA SENIORÓW)
DPS „Włókniarz”
ul. Krzemieniecka 7/9

23
17:00 KONCERT PT. 

„E–T–N–O NA FINAŁ!”
Letnie Koncerty w Altanie
Park Źródliska I

3
18:00 SPOTKANIE PT. 

„MALTA – RYCERZE 
I BŁĘKITNA LAGUNA”
Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18 (s. 221)

2827

4
16:00 OTWARTE 
SPOTKANIA 
SLACKLINE ŁÓDŹ
Park Poniatowskiego

29

5
20:00 KONCERT 
ZESPOŁU JÓGA
Z Innej Beczki
ul. Moniuszki 6

30

6
21:00 LDZ 
ALTERNATYWA: 
KONCERT ZESPOŁU 
JAZZPOSPOLITA
Fabryka Sztuki
ul. Tymienieckiego 3

31

7
21:00 PROJEKCJA 
FILMU PT. „SUGAR 
MAN” (2012)
Letni Kinematograf 
Rozrywkowy
Stary Rynek w Łodzi

8
20:00 KONCERT 
ULICZNY: HISU
Songwriter Łódź Festiwal 2015
Woonerf na ul. 6. sierpnia

1
09:00 PARK 
ŚNIADANIOWY
Park Źródliska I (dziedziniec)

9
17:00 KONCERT 
KAMERALNY 
PT. „PUZONOWY 
ZAWRÓT GŁOWY”
Letnie Koncerty w Altanie
Park Źródliska I

2
17:00 KONCERT 
KAMERALNY 
PT. „PIOSENKA 
JEST DOBRA NA 
WSZYSTKO”
Letnie Koncerty w Altanie
Park Źródliska I

10
21:00 PROJEKCJA 
FILMU PT. „EGO” 
(2013)
Polówka 2015
Park Ocalałych (Centrum 
Dialogu im. M. Edelmana)

11
18:30 WERNISAŻ 
WYSTAWY PT. 

„Z POLSKI DO PARYŻA 
– PHILIP DARIA FILIP”
Łódzkie Towarzystwo 
Fotograficzne
ul. Piotrkowska 102

12
19:00 SPEKTAKL PT. 

„MORAL INSANITY. 
TRAGEDIA 
LUDZI GŁUPICH” 
(FUNDACJA TEATR 
PAPAHEMA)
Dom Literatury w Łodzi
ul. Roosevelta 17

13
21:00 LDZ 
ALTERNATYWA: 
KONCERT ZESPOŁU 
REBEKA
Fabryka Sztuki
ul. Tymienieckiego 3

14
20:30 PROJEKCJA 
FILMU PT. 

„KOCHANKOWIE 
Z KSIĘŻYCA” (2012)
Letni Kinematograf 
Rozrywkowy
Stary Rynek w Łodzi

15
14:00 OTWARTE MI-
STRZOSTWA ŁODZI 
SOFT DART (ŁÓDZ-
KIE STOWARZYSZE-
NIE DARTA)
Klubokawiarnia Kamienica 
DART Pub
ul. P.O.W. 28

16
10:00 „JOGA 
W PARKU”
polanka za Muzeum 
Kinematografii
Park Źródliska II

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

W S P I E R A J Ą  N A S

sierpień 2015



16
sierpień 2015 • www.miastol.plMIASTO Ł

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
i współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

kaprawym okiem zgreda

MPK – OK, tylko ci pasażerowie…
Yes! Yes! Yes! Wykrzyknąłby zapewne pe-
wien wybitny polityk na wieść o tym, że 
mamy wreszcie narzędzie, które pozwala 
nam bez wstrętu i poczucia winy psioczyć 
do woli na współplemieńców. Bo przecież 
kochamy to robić, chociaż czujemy, że coś 
jest jakby nie tak. Psioczymy, bo wiemy, 
że musimy, ale się wstydzimy.

Koniec z tym! Już nie będziemy czuć się 
nieswojo wśród nie swoich. Sprawiło to 
moje ulubione łódzkie MPK. Ulubione, bo 
uwielbiam surrealistyczny dowcip, a ta 
firma… sami wiecie.

Pomysł na „zbawienie” prosty (może 
prostacki, ale nie mam pewności): po-
bieramy sobie ankietę dla pasażerów wy-
struganą w tymże MPK i... jesteśmy wol-
ni! Mamy tu co prawda jakieś rubryczki 
typu: wymień trzy słabe i trzy mocne stro-
ny funkcjonowania MPK. Nieprzydatne, 
bo trzy przykłady słabych stron, to o sto 

za mało, a mocnych o trzy za dużo. Po-
tem jeszcze pytanie: „Dlaczego korzystasz 
z komunikacji miejskiej?” – z mnóstwem 
opcji odpowiedzi. Szkoda miejsca – wy-
starczyło zostawić pierwszą: „bo nie mam 
samochodu/prawa jazdy”.

Gdy już przestaniemy płakać ze śmie-
chu, przechodzimy do miejsca, które jest 
naprawdę ważne. Wymaga powagi i sku-
pienia. Nie przypadkiem zajmuje jedną 
trzecią całej ankiety. Dwadzieścia dra-
stycznych przykładów odrażającego za-
chowania pasażerów w pojazdach i wokół 
nich! A gdyby tego było mało (nie sposób 
wymienić wszystkie perwersyjne pomy-
sły pasażerów, wpływające na obniżenie 
jakości usług), mamy jeszcze magiczne 
okienko z napisem „inne”. Tutaj to do-
piero możemy sobie pofolgować! Nie ma 
takiego bezeceństwa, które by się w cza-
rodziejskim okienku nie zmieściło. Nie 

istnieje żadne (pasażerskie) zboczenie, 
którego nie można by tu obnażyć. Wła-
śnie, „obnażanie się” – wpisuję. Do dzie-
ła! Wspólnym wysiłkiem uratujemy MPK, 
a przy okazji sobie ulżymy.

Wyrzućmy z pojazdów: rozmawiają-
cych, blokujących, przewożących, nie 
ustępujących nam miejsca, telefonują-
cych, źle wyglądających, mających tor-
by, mających plecaki, mających trądzik, 
mających w  d…, nie kasujących, klną-
cych, kichających, grubych, niezdarnych… 
i dzieci też. Bo hałasują, a małe robią pod 
siebie. Bezdomnych, oczywiście. Reszta 
zostaje… Motorniczy?

Uruchamiam wyobraźnię! Tu mogę 
wreszcie, bez wyrzutów sumienia, nau-
rągać wszystkim. A sobie? Sobie nie. Bo, 
za co?

PARK PONIATOWSKIEGO, WIDOK Z LOTU PTAKA


