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FELIETON

Czas wziąć
sprawy w swoje
ręce

SZCZEPAN PRZEDZIWKO
Tacy z nas
fantastycznie
zaangażowani
obywatele
i obywatelki! Tyle
projektów do budżetu
obywatelskiego?
Taka frekwencja przy
głosowaniu? Myślałby
kto! Czy to oznacza,
że teraz należałoby
oddać całą władzę
i cały budżet miasta
w ręce ludu? Nie, nie
– moment, nie tak
prędko.

ciąg dalszy na stronie 5

Cyrk po łódzku
Przepisy są i wydają się
nawet dość surowe. Tyle
w teorii.
Str. 4

Śpiewamy
gdzie się da
Trenowaliśmy biały głos
krzycząc np., że się stodoła
pali.
Str. 6

Hej! Uwierz
ze mną w Stare
Polesie

Budżet

O Punktowej Galerii
Staropoleskiego Detalu
Architektonicznego.
Str. 10

obywatelski
do łatania
dziury

Pomnik
Działaczki
Społecznej
Działaczka powinna
się cieszyć, że w ogóle
ministerstwo daje jakieś
pieniądze organizacjom.
Str. 14

Podróż przez
miasto
FOT. ASIA TARNOWSKA

Jesień idzie – będę narzekał. Bo
mi się wydaje, że budżet obywatelski w Łodzi i owszem, wygląda
doskonale… ale na poziomie tabelek i zestawień. Bo do idei samej
partycypacji chyba nie wszyscy
dorośli.
Mam ja niewątpliwą satysfakcję z bycia członkiem ekipy, która
całe to radosne zamieszanie do
miasta wprowadziła. A wprowadzając ją drugi rok, nawet w nią
uwierzyłem – tak kompletnie, totalnie. I pewnie składałbym masę
projektów przy każdej kolejnej
edycji. Ponieważ jednak odpowiadam za kampanię edukacyjną,
to póki co, niekoniecznie mi wypada. Co więcej, myślę, że moja
wiara i poczucie efektywności
budżetu obywatelskiego wynikały w dużej mierze z tego, że w nim
nie uczestniczę. Tylko go „sprzedaję” mieszkańcom i mieszkankom Łodzi. Mam jednak obawy,
że cała masa moich pomysłów,
cała masa projektów, które bym
napisał, zginęłaby szybko w ilości wniosków zgłoszonych przez
szkoły, domy kultury, między
kolejnymi boiskami i ocieplonymi ścianami obok nich. Domyślam się, że brzmię nieco jak frustrat-fatalista. Nie złożyłem nic,
a już wiem, że by nie przeszło. Ale

W ramach inicjatywy
lokalnej mieszkańcy mogą
przyjść z pomysłem na
konkretne przedsięwzięcie.
Str. 3

„Przepraszam za
utrudnienia, dziękuję za
cierpliwość i daję słowo:
niedługo kończymy”
Str. 16
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Od naczelnej
ALEKSANDRA DULAS

Dużo w Łodzi się dzieje… a 16 stron gazety
to stanowczo za mało. Mieszkańcy rwą się
do czynu. Organizują, pracują, zmieniają. Nie
wszyscy, oczywiście. Ale mamy w Łodzi duże
grono społeczników, aktywistów, którzy nie
mogą usiedzieć na tyłkach. Po prostu ich nosi.
Spojrzą, wzrokiem omiotą i już
im coś przeszkadza i już widzą,
że można lepiej, bardziej, wyżej,
ładniej. I jakimś sentymentem
to miasto darzą, bo każdą wolną chwilę spędzają, pracując na
rzecz mieszkańców. Ten numer
Miasta Ł właściwie tylko o tym.
Nie licząc mojego narzekania na
to, że działać nie jest łatwo i utyskiwań Przemka Przedziwki, że
„ten budżet, to jeszcze nie wystarczająco obywatelski”, będzie
tylko o tym, co się udaje. A proszę
mi wierzyć, że wbrew temu, co się
na mieście mówi, udaje się bardzo
dużo. Dużo więcej niż te nasze
16 stron może pomieścić.
Oczywiście są tacy, którzy
zadowoleni nie będą nigdy. Taksówkarz ostatnio opowiadał mi
o Pani, która narzekała na nową
Piotrkowską, że to pieniądze wyrzucone, bo przecież tamta kostka jeszcze całkiem dobra była.
No i mądry ten człowiek zapytał
rzeczonej Pani: „Czy wymieniała
kiedyś w domu meble?”. Przytak-

nęła, zatem drążył dalej: „A poprzednie się spaliły? Bo może jeszcze całkiem dobre były?”.
No właśnie. Nie wtedy poprawiajmy, kiedy już grzyb z gilem,
ale wtedy, kiedy jest potrzeba
odświeżenia, odnowienia. I nie
dotyczy to tylko elewacji czy nawierzchni. Dotyczy to sposobu
edukowania dzieci, zarządzania,
myślenia. I takich ludzi prezentujemy, którzy chcą w Łodzi coś
robić, żeby lepiej nam się żyło
i weselej. I pamiętajmy, że ta
ich działalność, to momentami
„krew, pot i łzy”. Bo pracy masa,
bo pieniędzy mało, bo ogromne
zaangażowanie. I to, co widzimy i o czym opowiadają, to tylko
wierzchołek. Taka wisienka na
torcie. A pod nią ubieganie się
o pieniądze, rozliczanie, załatwianie formalności, niepewność, niedospanie. I taki pomysł mi chodzi
od dłuższego czasu po głowie,
żeby pomnik łódzkiego działacza
społecznego i łódzkiej działaczki
społecznej wystawić. Żeby doce-

nić. Bo dzięki takim ludziom możliwa jest pozytywna zmiana.
Zapraszam zatem do przeczytania o ciekawych łódzkich inicjatywach. W wywiadzie Anny
Jurek – o Starym Polesiu, które
powinno być naszą wizytówką
i z którego należy być dumnym.
Dwa teksty o tym, gdzie i z kim
w Łodzi można śpiewać. Dla amatorów sportów motoryzacyjnych
tekst Roberta Jędrasika o łódzkim draftingu. O warsztatach
dla dzieci artykuł Izy Milińskiej.
O tym, czym jest inicjatywa lokalna pisze Katarzyna Mikołajczyk
i o fontannie, której chcą mieszkańcy – Iza Desperak. Zachęcam
również do obejrzenia fotorelacji
ze spotkań redakcyjnych Miasta Ł,
które przez całe wakacje odbywały się na ulicach Łodzi. Zgłosiliście nam Państwo wiele tematów. Będziemy się nimi zajmować
w kolejnych miesiącach.
Na koniec inicjatywa szczególnie mojemu serca bliska i artykuł
o szacunku do zwierząt cyrkowych, przygotowany przez Pawła
Frańczuka z łódzkiego oddziału
Fundacji Viva. Tam dużo wiedzy
o tym, dlaczego nie warto chodzić
do cyrku.
Koniecznie zajrzyjcie Państwo
również do kalendarza imprez.
Zobaczycie, że w Łodzi nie można
się nudzić. A przede wszystkim
nie warto.

Kolegium Redakcyjne:
Aleksandra Dulas – redaktorka naczelna
Anna Jurek – z-ca naczelnej
Asia Tarnowska – foto
Beata Andersen – skład
Damian Graczyk – multimedia i Internet
Wojciech Nyklewicz – sekretarz redakcji, korekta
Michał Kwiatkowski – kamera Miasta Ł

Współpraca:
Tomasz Bużałek, Julian Czurko, Iza Desperak, Michał Gauza,
Przemek Górski, Weronika Jóźwiak (koordynatorka),
Ewa Kamińska-Bużałek, Anna Kronenberg, Wojciech Makowski,
Katarzyna Mikołajczyk, Beata Andersen, Bruno Polis, Bartłomiej
Kacper Przybylski, Emilia Szywała, Emilia Twardowska,
Ewa Tyszko, Sebastian R. Wiśniewski, Marta Zdanowska.

Wydawca:
Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK.

Partnerzy:
Stowarzyszenie Tkalnia,
WOZ – Die Wochenzeitung,
„Lappi, tue d’Augen uf”, Stowarzyszenie Homo Faber.

Nakład:
10 000 egzemplarzy.

Kontakt do redakcji:
tel. +48 726 515 510,
e-mail: redakcja@miastol.pl, www.miastol.pl
www.facebook.com/MiastoL

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

WESPRZYJ NAS. PISZEMY O ŁODZI!
Miasto Ł jest gazetą społeczną wydawaną dzięki dotacjom, darowiznom i pracy wolontariuszy.
Nasi dziennikarze są łódzkimi działaczami społecznymi, zaangażowanymi w pracę na rzecz
naszego miasta. Jesteśmy gazetą niezależną, nie popierającą żadnych ugrupowań politycznych.
Aby Miasto Ł mogło być nadal wydawane, potrzebujemy pieniędzy.
Każda złotówka to większa szansa na kolejny numer. Przekaż darowiznę.
NR KONTA 70 1160 2202 0000 0002 4715 9618, BANK MILLENIUM

MIASTO Ł

www.miastol.pl | wrzesień 2014/wydanie specjalne: Inicjatywy społeczne

3

RYS. MIKA TARNOWSKA

Wśród mieszkańców dowolnego miasta
można wytypować dwie grupy obywateli.
Pierwszą stanowią ludzie, którzy przyjmują
bez refleksji wszystko to, co ustalą „oni”
(radni, prezydent, burmistrz). Czasami te
osoby pomarudzą przy niedzielnym obiedzie
na wysokie ceny biletów czy krzywy chodnik
pod domem, ale nic z tym dalej nie zrobią.

Drugą grupę stanowią ci, którzy
czują, że władza wybrana raz na
cztery lata nie musi być nieomylna i chcą na co dzień mieć wpływ
na to, co dookoła nich się dzieje.
Ten tekst jest dla obu grup. Pierwsza zobaczy, że nie jest trudno
działać, druga otrzyma pakiet informacji, jak dość szybko zmienić
coś w swoim otoczeniu.

Jeśli działać, to lokalnie
Wyjątkowo ciężko jest działać
na rzecz „ogólnego dobra” albo
„dla wszystkich mieszkańców”.
Mieszkamy i żyjemy w konkretnej okolicy. Innych rejonów miasta czasami nawet nie odwiedzamy, zatem trudno, abyśmy mogli
zaproponować rozwiązanie przydatne na przykład mieszkańcom
Wiskitna, gdy mieszkamy na
Starych Bałutach. Ale już nasze
podwórko, to co innego. Codzienna droga do szkoły albo do pracy,
osiedlowy rynek, skwer z placem
zabaw (albo i bez niego) – to widzimy codziennie. Jeśli jeszcze
nie zobojętnieliśmy na to, co widzimy, prawdopodobnie możemy
zaproponować jakieś zmiany.

Niech KTOŚ to zrobi
Najprościej jest jednak powiedzieć: „niech oni to naprawią”
– „oni”, czyli władze miasta,
spółdzielnia, rada osiedla, administrator… Niech wymienią
żarówkę, bo jest ciemno przed
klatką; niech wyremontują plac
zabaw, bo dzieci nie mają się
gdzie podziać; niech naprawią ten
krzywy chodnik, bo zęby można sobie wybić; niech postawią
słupek przy trawniku, bo znów
jakiś osioł połamał samochodem
krzaczki; niech wyłożą parking
płytami ażurowymi, bo człowiek
wysiada prosto w kałuże błota;
niech naprawią latarnię, bo niebezpiecznie… Przykłady można
mnożyć. Tylko skąd „oni” mają
wiedzieć, że coś wymaga naprawy? Trzeba im to powiedzieć, a jeśli nam bardzo zależy, warto się
także zaangażować.

Przejmij inicjatywę
Wiele w Łodzi mówi się o budżecie obywatelskim, który pozwala mieszkańcom i mieszkankom wskazać rzeczy do zmiany
w mieście. Jednak w polskim
prawie funkcjonuje także coś
takiego jak „inicjatywa lokalna”.
Jej zakres jest określony w przepisach (Ustawa o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie z 2010 roku, art. 19 b 1)
i obejmuje:

Czas wziąć sprawy

w swoje ręce
KATARZYNA MIKOŁAJCZYK

ÒÒ budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci
wodociągowej, budynków oraz
obiektów architektury, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;

W 2014 roku do Urzędu Miasta
Łodzi wpłynęło 5 wniosków z inicjatywą lokalną, z czego do realizacji zostały przekazane 3:

ÒÒ działalność charytatywną;
ÒÒ podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej;
ÒÒ pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
ÒÒ działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego;
ÒÒ promocję i organizację wolontariatu;
ÒÒ edukację, oświatę i wychowanie;
ÒÒ działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach
i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego.
W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy mogą przyjść
z pomysłem na realizację konkretnego
przedsięwzięcia,
ale wymagany jest ich udział
w realizacji tego zadania. Np.
w przypadku renowacji skwerku – mieszkańcy mogą uporządkować wcześniej teren; przy
organizacji festynu – zakupić
nagrody lub przygotować poczęstunek; przy malowaniu klasy
w szkole – samodzielnie wykonać malowanie.

Jak to wyglądało do tej
pory?

Jak to działa w Łodzi?

I co dalej?

Mieszkańcy lub organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do właściwych ze względu na
miejsce inicjatywy lokalnej Centrów Obsługi Mieszkańców, czyli
dawnych delegatur. Mogą to zrobić na formularzu, którego wzór
został określony w zarządzeniu
Prezydenta Miasta Łodzi. W dokumencie należy opisać, co chce
się zrobić, gdzie i dla kogo, warto
wpisać także spodziewane efekty realizacji inicjatywy. Następnie mamy do uzupełnienia część
finansową – w okrojonej wersji
– ile potrzebujemy środków od
miasta, ile możemy dołożyć sami
(ale nie musimy!), jakie środki
rzeczowe możemy przekazać
i jakie prace możemy wykonać
samodzielnie. Dodatkowo możemy wypisać wszystkie działania, jakie już zostały podjęte, aby
daną inicjatywę zrealizować – np.
mamy dokumentację na remont,
kosztorys prac, plan placu zabaw,
program imprezy ustalony wspólnie z mieszkańcami, listę książek
do kupienia dla osiedlowej biblioteki. Formularz można znaleźć
na stronie www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl w zakładce „Inicjatywa lokalna”.

Urząd Miasta najdalej po 37
dniach dokonuje analizy możliwości realizacji inicjatywy
lokalnej i przyjmuje wniosek
do realizacji lub odrzuca go
z podaniem uzasadnienia. Proste, prawda?

Kiedy aplikować o te
środki?
Jak najwcześniej. W przypadku
inicjatywy lokalnej nie ma terminów zbierania ofert czy głosowania mieszkańców. Propozycje są
rozpatrywane w takiej kolejności,
w jakiej wpływają do urzędu.
Przy ich ocenie brany jest pod
uwagę udział finansowy miasta,
wkład rzeczowy wnioskodawcy, wkład pracy społecznej, zaawansowanie przygotowań do
realizacji, koszty eksploatacji
ponoszone przez miasto (jeśli takie występują).
A kiedy przyjdzie grudzień,
można spokojnie, wspólnie
z sąsiadami, zastanowić się, co
poprawić w najbliżej okolicy
w ramach inicjatywy lokalnej.
A w styczniu (po uchwaleniu budżetu Łodzi na 2015 r.) wypełnić
formularz.

ÒÒ „Edukacja w zakresie dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego na rzecz młodzieży łódzkich
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Edukacja historyczna
w 72 rocznicę powstania i działalności ZWZ – AK; 75 rocznicę
wybuchu II Wojny Światowej;
70 rocznicę Powstania Warszawskiego i Planu Burza”. Celem inicjatywy jest podniesienie poziomu edukacji historycznej wśród
młodzieży szkolnej, kształtowanie patriotyzmu poprzez wiedzę,
szacunek dla uczestników wydarzeń historycznych i pamięć
dla bohaterów. Wydział Edukacji
(4,5 tys. zł)
ÒÒ Instalacja oświetlenia na terenie skweru przy ul. Harnama 7
(23 czerwca br. - 40 tys. zł.)
ÒÒ Zielone podwórka (6 czerwca
br. – 100 tys. zł)

Katarzyna Mikołajczyk – członkini
Rady Programowej Fundacji Fenomen,
zaangażowana w zachęcanie mieszkańców Łodzi do udziału w konsultacjach
społecznych.

Więcej o inicjatywie lokalnej:
www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl
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Rok 2014, w Łodzi od 4 do 14 września odbywa się „I Międzynarodowy
Festiwal Sztuki Cyrkowej”, organizowany przez Cyrk Zalewski.
Na ulicach plakaty, w sklepach i szkołach kolorowe bileciki ze zniżką.
Sensacją będą motory w kuli śmierci. W pokazach wykorzystane
zostaną konie, psy, foki i białe lwy.

ko zgodnie z prawem”. Chociaż
ewidentnie mu przeszkodziłem,
gdyż zdążył poczęstować się papierosem dyrektorki cyrku i zająć dowcipkowaniem.

Na straży przestrzegania
prawa wobec zwierząt w Polsce
stoi – chociaż bardziej chyba

sprawować jakikolwiek nadzór?
Od znajomych organizacji z innych regionów dowiadujemy się,
że „tak to nawet u nich nie ma”
i że w takim razie to cyrki mają
„hulaj dusza, piekła nie ma”.
Gdy raz zgłosiliśmy się z tym
do gazety, PIW przestał odpo-

Cyrk

FOT. FUNDACJA VIVA!

po łódzku
PAWEŁ FRAŃCZUK

W przerwie atrakcją będzie przejażdżka na wielbłądzie. Radio Zet
Gold, TVP Łódź i Super Express
objęły Festiwal patronatem medialnym.
W 2011 roku powstaje łódzki
oddział Fundacji Viva! Akcja dla
zwierząt z potrzeby rzetelnej działalności na rzecz praw zwierząt.
Jednym z priorytetów jest wsparcie kampanii Cyrk Bez Zwierząt.
Zaprzyjaźniona organizacja poleca
spotkać się osobiście z Powiatowym Inspektorem Weterynarii, by
współpraca układała się dobrze. Na
spotkaniu ciepły, starszy pan zapewnia, że „będzie dobrze” i „fajnie,
że działamy”. W kilka miesięcy po
powstaniu Vivy przyjeżdża jeden
z największych cyrków w Polsce,
a my jeszcze zieloni i nieopierzeni
ściągamy PKS-em zaprzyjaźnioną panią weterynarz spod Łodzi

i jedziemy brać udział w zleconej
przez nas kontroli weterynaryjnej,
co (niejednoznacznie) umożliwia
nam Ustawa o Ochronie Zwierząt.

Z prawnego punktu widzenia
bowiem, zwierzęta wykorzystywane w rozrywce nie mają
co narzekać. Według pierwszego artykułu Ustawy o ochronie
zwierząt, człowiek jest im winny
poszanowanie i opiekę. Ponadto,
ogólne przepisy ustawy zakazują bicie, straszenie, znęcanie się
i utrzymywanie „w niewłaściwych warunkach bytowania”.
Zwierzęta cyrkowe, czyli te
„wykorzystywane do celów rozrywkowych”, mają nawet własny rozdział ustawy. Mówi on
o zakazie okrutnej tresury, potrzebie wypoczynku i należnej
im opiece weterynaryjnej. Co
więcej, jest artykuł 4., w którym

czytamy: „Zabrania się zmuszania zwierząt do wykonywania
czynności, które powodują ból
lub są sprzeczne z ich naturą”.
Inne przepisy wymagają jeszcze,
by zwierzęta posiadały stosowne
dokumenty, a cyrk by miał własny numer rejestracyjny nadany przez właściwy organ, natomiast program pokazów musi
zostać przezeń zatwierdzony. Finalnie, każdy obywatel może zlecić inspekcję w cyrku, jeśli podejrzewa, że coś jest nie w porządku.
Udział w niej mogą brać aktywiści organizacji pozarządowych.
Podsumowując, przepisy są i wydają się nawet dość surowe. Tyle
w teorii.
Porządnie zestresowani i zmarznięci witamy się z pracownikiem
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii i szwarnym krokiem
ruszamy do cyrku. Właściciel
pyta: „Państwo też z Powiatowej
Inspekcji Weterynaryjnej?”. „Nie,
ale…” – odpowiadamy zdziwieni.
„To dziękuję, my nie wpuszczamy.” Po ocknięciu się z szoku,
pytam pana inspektora o opinię
w zaistniałej sprawie – na co on
rozkłada ręce i mówi, że „Wszyst-

siedzi lub leży – Inspekcja Weterynaryjna. Każdy powiat ma
swój oddział, w którym pracuje od kilku do kilkunastu osób.
W ich kompetencjach leży nadzór nad każdym zwierzęciem
w powiecie. Od yorka na kanapie
w salonie, przez kurczaka brojlera na farmie, po białego lwa
w cyrku, który akurat zawitał
do powiatu. Niedawno Sejm rozszerzył kompetencje PIW o nadzór nad zwierzętami w laboratoriach. „Któż z nas jednak nie
ma za dużo na głowie?” – można pomyśleć. Dla chcącego nic
trudnego, oczywiście. Niestety,
pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej najczęściej niewiele mają
wspólnego z rodzinnym weterynarzem, którego znamy z prywatnych klinik. W PIW priorytetem jest urzędniczy spokój.
Po przegranej bitwie, ruszamy z ofensywą papierową i telefoniczną. Gdy przyjeżdża cyrk,
dzwonimy i wypytujemy oraz
zlecamy kontrole PIW. Wystarczy kilka telefonów, by odkryć
niepokojącą prawidłowość – PIW
o cyrkach w Łodzi dowiaduje się…
od nas. Jak zatem mógł nad nimi

wiadać na nasze oficjalne pisma.
Idziemy zatem zobaczyć, ile zajmie PIW kontrola dobrostanu
kilkudziesięciu zwierząt w cyrku,
o którym dowiedzieli się od nas
na kilka dni przed spektaklami.
Oględziny
kilkudziesięciu
zwierząt cyrkowych zajmują dobrze nam znanemu panu około
pół godziny, a na nasze zapytanie o wyniki kontroli i powzięte kroki wobec cyrku za brak
zgłoszenia – robi się czerwony
i wykrzykuje, że nie jest naszym
pracownikiem i mamy czekać na
oficjalne pismo. Nigdy ono do nas
nie dociera.
W międzyczasie decydujemy,
że utarczki urzędowe niewiele wnoszą, a kosztują nas dużo
nerwów i bieganiny. Zmieniamy
taktykę na protesty pod cyrkami. Gdy dowiadujemy się o cyrku
w mieście, zbieramy kilka osób,
stajemy z plakatami, rozdajemy
ulotki i zachęcamy do zmiany
decyzji. Mimo ostrzeżeń o agresji cyrkowców, ulotki możemy
rozdawać nawet pod samymi kasami. Cyrkowcy ignorują nas podobnie jak większość klientów. Ci
ostatni wymigują się dziećmi i ich
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zachciankami lub polecają nam li prawie cały rok) są przewożone
znaleźć sobie „prawdziwą pracę”. z miejsca na miejsce, nierzadko
Działamy tak przez ok. półtora rozklekotanymi ciężarówkami,
roku.
co jest dla nich dodatkowym źróW 2013 roku Szczecińska Ini- dłem stresu. Większość z nich
cjatywa na Rzecz Zwierząt BASTA opuszcza klatkę tylko na czas
daje nowe życie kampanii Cyrk Bez tresury czy spektaklu. O zaspokaZwierząt. Za nową szatą graficzną, janiu ustawowo wymaganych postroną i aktualnymi materiałami trzebach gatunkowych słoni, fok
na temat chorych zwierząt z pol- czy lwów, nie ma co nawet maskich cyrków idą co raz większa rzyć. Wiele zwierząt, np. słonie,
liczba protestów i rosnąca popular- niedźwiedzie czy tygrysy, choruje
ność kampanii. Już nie tylko War- psychicznie z braku potrzebnej
szawa i Szczecin, ale także
coraz więcej małych miejscowości.
Niestety, pracownicy
We wrześniu 2014 roku,
Inspekcji Weterynaryjnej
gdy przyjeżdża Zalewski
ze swoim festiwalem, Viva!
najczęściej niewiele mają
Akcja dla zwierząt Oddział
wspólnego z rodzinnym
w Łodzi to już dojrzała,
prężna grupa i jedna z najweterynarzem, którego
aktywniejszych w kraju.
znamy z prywatnych
W pierwszy weekend festiwalu robimy Piknik na
klinik. W PIW
Weganie jako imprezę alpriorytetem
ternatywną, gdzie przewija się około 300 osób. A gdy
jest urzędniczy
w kolejny weekend orgaspokój.
nizujemy protest, pojawia
się prawie 20 osób. Są już
pierwsze osoby, które myślą o zawróceniu spod kas.
Dyrektor cyrku nie wytrzymuje i wraz z ochroną
sąsiadującego marketu wyprasza- do normalnego życia przestrzeni,
ją nas ze swojego terenu. O naszej przejawiając zachowania stereoakcji informują 3 gazety i telewi- typowe, takie jak (łatwe do zaobzja. Pani redaktor pyta: czy nie serwowania, kiedy wyjdzie się na
szkoda, że tylko tyle nas jest? Ja tyły cyrku) zataczanie się, ustauśmiecham się, bo wiem, że to wiczne kiwanie głową czy bezunajwiększa akcja tego typu w hi- stanne kręcenie się z jednej strony
storii Łodzi i z porównaniem do klatki na drugą. Gatunki naczelne,
zeszłych lat, pędzimy do przodu które normalnie żyją w grupach
jak lokomotywa.
społecznych, w cyrku przebywają
w izolacji i samotności, co poważTresura w cyrku
nie odbija się na ich zdrowiu psychicznym i fizycznym.
Proces tresury zwierząt cyrkowych jest ścisłą tajemnicą. Inter- Czy cyrk ma walory
netowe przecieki, publikowane edukacyjne dla dzieci?
m. in. przez amerykańską organizację PETA, pokazują sceny nie- Ministerstwo Edukacji Naroludzkiego okrucieństwa wobec dowej określiło nakłanianie
zwierząt, od których cyrkowcy dzieci do uczestnictwa w wyoczywiście się odcinają. Nie wy- stępach cyrków ze zwierzętami
jaśniają jednak, jak namawiają jako działalność niepożądaną.
słonia, by stał na głowie lub lwa, Według MEN jest to niezgodne
by skakał przez płonącą obręcz. z Konwencją Praw Dziecka podNie mogą też zaprzeczyć ważne- kreślającą, iż nauka powinna
mu faktowi – treserzy w czasie być ukierunkowana na rozwispektaklu na arenę nie wychodzą janie w dziecku poszanowania
ze smakołykami, ale z pejczem środowiska naturalnego. Czego
lub nierzadko też ukrytym in- uczą się dzieci o naturze tygrysa,
nym narzędziem tresury. W ten patrząc na zamknięte w klatce,
sposób zwierzę za pomocą stra- kręcące się w kółko na niewielchu, pomimo nadmiaru bodźców kiej przestrzeni, zestresowane
zewnętrznych i stresu, pozostaje i złamane psychicznie zwierzę?
zdyscyplinowane wobec tresera. Co mogą wywnioskować z wiJak bardzo król dżungli musi się doku niedźwiedzia przebranego
bać konsekwencji swojego nie- w sukienkę i stojącego na przedposłuszeństwa, że skacze przez nich łapach? Obserwując cyrkoogień, którego instynktownie,
śmiertelnie się boi?

Tak żyje się zwierzętom
cyrkowym
Zwierzęta cyrkowe spędzają
zdecydowaną większość życia
w klatkach. W czasie sezonu (czy-

wą arenę, nie nauczą się niczego
na temat prawdziwej natury
zwierząt. Dzieci, nieświadome
cierpienia zwierząt, odnoszą mylne poczucie, że warunki, w jakich
one przebywają, są dla nich właściwe i naturalne. Ponadto cyrki
ze zwierzętami tworzą u dzieci
patologiczny obraz relacji ludzi
i zwierząt, jako niewolników naszych zachcianek. Jeśli słoń może
stać na głowie, to do czego można
zmusić psa lub kota?

Czy możliwy jest zakaz?
Finlandia, Wielka Brytania,
Austria, Szwecja, Chorwacja,
Izrael, Peru, Singapur, Holandia, Węgry, Kostaryka,
Słowenia to kraje, w których
obowiązuje zakaz wykorzystywania dzikich zwierząt
w cyrkach. W Grecji, Boliwii, Chinach i Brazylii zakaz
obejmuje wszystkie, nie tylko
dzikie zwierzęta. W Danii,
Australii, USA, Szwajcarii,
Kanadzie, Nowej Zelandii
i Indiach wprowadzono częściowe ograniczenia. Różne
miasta na świecie wprowadziły lokalny zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrku,
pomimo iż prawo krajowe na
nie zezwala.

A może cyrk bez zwierząt?
Sztuka cyrkowa może być piękna, ale wtedy, kiedy tworzona jest
przez artystów, którzy z własnego wyboru trenują i prezentują
swoje umiejętności. Żonglerka,
szczudlarstwo, balansowanie na
linie czy akrobatyka są widowiskowe i zapewniają rozrywkę
dla całej rodziny. Na świecie jest
wiele cyrków bez zwierząt, jak
choćby Baobab, Cirque du Soleil,
Circus Hassani czy The Blackpool Tower Circus. W Polsce istnieje
mnóstwo grup cyrkowych zajmujących się teatrem ognia, tańcem,
akrobatyką i jazdą na monocyklu. Jeśli tylko damy im szanse,
na pewno zapewnią rozrywkę na
wysokim poziomie, bez wykorzystania zwierząt.

Paweł Frańczuk – współzałożyciel i koordynator Viva! Akcja dla zwierząt – Łódź,
weganin, wielbiciel zwierząt i sportu,
z zawodu anglista, oddany fan klasyki
rock and rolla i niezobowiązującego
intelektualnie kina akcji.
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Budżet obywatelski
do łatania dziury
dokończenie ze strony 1
mam powód. Wrażenie bardziej,
że budżet obywatelski, który ktoś
tam dzielnie obmyślił i zaplanował, który ja teraz wprowadzam
z zachwianą nieco wiarą, to zupełnie coś innego, niźli budżet
obywatelski w rozumieniu sporej
części mieszkańców i mieszkanek Łodzi. Skąd taka obserwacja?
Wniosków składać mi nie wypada, mogę za to głosować. Przejrzałem listy z góry na dół i z powrotem. I jeszcze raz… i jeszcze raz
ponownie. No i gdzie te projekty
obywatelskie? Tak mi się wydawało, że obywatelskość budżetu
polega na tym, że mieszkańcy
i mieszkanki widzą brak czegoś
gdzieś. I składają huzia na Józia
zadanie na owego braku wypełnienie. I głosujemy albo jako łodzianie i łodzianki, albo jako bałuciarze i bałuciarki, bo nam się
wszystkim przyda. Tymczasem
patrząc na listy z góry do dołu
i z dołu do góry, widzę ja sobie, że
mało kto widzi brak, że mało kto
chciałby ów brak pokazać innym
i go jakoś wypełnić. Co więcej,
wypełnić go nie ma czym, bo nie
ma kto go wypełniać – taki sobie
bałuciarz czy bałuciarka generalnie mają gdzieś budżet obywatelski, bo co im do tego? No, chyba że
akurat trafi się szkoła w pobliżu
i lista, co to ją szkoła promuje. No
to fantastycznie! Taka obywatelska ta szkoła jest – pomagajmy,
pomagajmy!
Mam wrażenie, że budżet nam
się zinstytucjonalizował. Stał się
narzędziem nie obywatelskim,
ale stomatologicznym alegorycznie – mamy niedofinansowaną
placówkę miejską, ubytek w ścianie czy dziurę w miejscu boiska?
No to plomba z budżetu obywatelskiego, co to na nią zrzucą się
rodzice. Wygrywają nie projekty,
które są najbardziej potrzebne
społecznościom. Wygrywają projekty, których twórcy mają najszerszy dostęp do potencjalnego
wyborcy. I jeszcze przychodzą
do mnie e-maile, że nie ma na co
głosować, że w tym roku to nuda.
No nuda – dlaczego sam nie złożyłeś? Dlaczego sama nie kombinujesz? Bo mi się nie uda – bo
nie jestem szkołą, przedszkolem
itp. Dobrze wiedzieć, że frustratów-fatalistów jest nieco więcej.
Co z tym zrobić i czy należałoby coś z tym zrobić? Należałoby.
Z jednej strony byłoby świetnie,
gdyby instytucje zostały dofinansowane w pełni przez Miasto,
z drugiej, byłoby świetnie, gdyby
mieszkańcy pomyśleli o sobie
w kategoriach wspólnoty. Nie tylko złożyli coś w swoim wspólnym

imieniu. Zainteresowali się także
nie składając zadań – przecież to
oni wybierają. Tak sobie myślę,
że para kampanii budżetowych
poszła w gwizdek i to nie ten, co
trza było w niego dmuchać, by
zwrócić uwagę. Mamy doskonałe narzędzie partycypacji… tylko nie wszyscy wiedzą, co to ta
partycypacja. Mamy doskonałą
kampanię informacyjną i edukacyjną odnośnie procedury budżetu… ale nie tłumaczymy, skąd się
owa wzięła i dlaczego warto. I jak
warto. Oczywiście, że nie mam
pretensji do instytucji za realizację doktryny „orze jak może”.
Zamiast tracić czas na pretensję,
wolę szczerze uwielbiać tych niewielu aktywistów, co to nadal
pracują nad projektami faktycznie obywatelskimi. Przyszło mi
do głowy takie mało subtelne porównanie budżetu do urządzenia
nieskomplikowanego zupełnie,
jakim jest znany powszechnie kij
baseballowy. No bo jak się taki kijek da człowiekowi, który wiedzy
żadnej na jego temat nie posiada,
to uzna rzeczony, że ten kij to mu
się do obrony najwyżej przydać
może. Albo nie tylko do obrony
jeszcze, nie daj boże, wykorzysta. Jest natomiast szansa, że gdy
kij trafi we właściwe ręce – takie
ręce, co to widziały uprzednio, co
należy z nim robić i do czego on
służy – to te właściwe ręce podciągną sobie rękaw prawy i lewy
i znajdą zespół. I będzie dobrze.
Wszystko będzie grało. Wszyscy
będą grali!
Kij już daliśmy. Nie do końca
jestem przekonany, czy w dobre
ręce. Czy aby zwrotnie nie dostaniemy obywatelskim kijem po
ryju. Jest dramat? Jak już narzekam, to się postaram chociaż trochę konstruktywnie – zmieniając
przewrotnie wcześniejszą przenośnię. Daliśmy kij, to teraz nauczmy
obywateli i obywatelki, jak na kiju
powiesić marchewkę – jak wspólnie realizować projekty, które faktycznie będą obywatelskie, które
będą głosujących ściągać do urn
i przed ekrany z aplikacją do głosowania. No bo chyba warto pokazać
łodzianom i łodziankom, że budżet
obywatelski, to nie łatanie dziur
w budżecie miasta, tylko faktyczne
możliwości działania na rzecz lokalnych wspólnot, na rzecz miasta.
Tego miasta, które nie jest sumą
instytucji publicznych, a zestawem
najbardziej kreatywnych i obywatelsko świadomych ludzi w Polsce
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..
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Śpiewamy gdzie się da

FOT. JOANNA MIKLASZEWSKA-SIERAKOWSKA

na ulicy, w parku, po domach

ROZMAWIA ANNA JUREK

Anna Jurek: Po co darło się pierze?
Helena Miłość: U mnie w rodzinie była taka tradycja, że babcia
ze strony taty, każdemu wnukowi
i każdej wnuczce robiła na 18-te
urodziny kołdrę z pierza. Obawiała się trochę, że może nie dotrwać
do czasu naszych ślubów, dlatego
robiła je wcześniej. To miał być
posag tak dla wnuczki, jak i dla
wnuków.
Karolina Zajdel: Jeśli chodzi
o naszą nazwę, to z tradycyjnie
rozumianego darcia pierza wzięliśmy atmosferę bycia razem.
A.J.: Z jednej strony było to robienie poduch i pierzyn, które
wypełniało się pierzem, z drugiej
strony był to ważny aspekt społeczny.
Kinga Karp: Podczas spotkań
nie tylko wspólnie śpiewamy, ale
także dzielimy się historiami ze
swojego życia, tak jak robiły to
dawniej nasze babki. W przeszłości były to spotkania, które zacieśniały więzi między ludźmi. Teraz,
szczególnie mieszkając w miastach, bliskie więzi, wspólnoto-

wość, to jest coś odkopywanego,
coś rzadkiego, coś do odkrycia na
nowo.
A.J.: Czy podczas Waszych spotkań powstała jakaś pierzyna?
H.M.: Jeszcze nie (śmiech).
K.Z.: Powstała pierzyna naszej
znajomości (śmiech).
H.M.: Ładnie to nazwałaś.
K.Z.: Mam takie wrażenie, że
ludzie mieszkający na wsi, którzy
darli pierze, wiedli podobne życie.
My jesteśmy różni, pochodzimy
z różnych środowisk i myślę, że
w innych okolicznościach byśmy
się nie poznali, ale spotkaliśmy się
i kiedy śpiewamy razem stajemy
się sobie bliscy.
A.J.: Czym jest biały śpiew?
K.K.: Większość kultur, nazywanych niezbyt fortunnie prymitywnymi, posługuje się tego
rodzaju śpiewem. W różnych częściach świata, tam gdzie ludzie
skontaktowani są z ziemią i przyrodą, gdzie nie ma zbyt wielu blokad kulturowych, ludzie wydają
z siebie naturalne dźwięki. Jak
pies szczeka, nie zastanawia się,

czy szczeka ładnie, czy brzydko,
a człowiek już od najmłodszego
wieku dostaje informację, że ma
głos zbyt piskliwy albo za głośno
mówi, albo kiedy śpiewa – trochę
fałszuje. Założenie jest takie, że
śpiew biały jest czymś, co mielibyśmy naturalnie, gdyby nie socjalizacja, gdyby nie kaganiec kulturowy, który nam się zakłada.
K.Z.: Ten śpiew brzmi inaczej,
ale tylko dlatego, że nie jesteśmy
przyzwyczajeni do tego dźwięku.
Wszyscy, których słyszymy na co
dzień, śpiewają głosem uczonym.
My trenowaliśmy biały głos krzycząc np., że się stodoła pali. Dzieci
dobrze potrafią to robić, kiedy
krzyczą pod oknem: Mamaaaa!
H.M.: Albo: Mamaaaa siku!
K.Z.: W moim odczuciu to jest
prawdziwy głos, tylko rzadko już
używany.
K.K.: Polecamy wszystkim taki
eksperyment ze swoim głosem.
H.M.: To jest świetne dla higieny psychicznej.
K.Z. Poza tym, dobrze się spędza czas ze znajomymi.
H.M.: Tak! Właśnie w ten sposób śpiewając, wspólnie z innymi. Jest w tym dużo radości i siły.
I zwiększa się poziom serotoniny
w mózgu.
A.J.: Mocno odwołujecie się do
wątków ludowych: w nazwie,
w tekstach piosenek, w wyborze
śpiewu białego. Zainteresowanie tradycją ludową wynieśliście
z domu, czy przyszło ono z czasem?

H.M.: Kiedy w 2007 r. pojechałam na plener na Ukrainę. Pamiętam, że we Lwowie, na ulicy
spotkałam dwie babuleńki, które
były niewidome i śpiewały ludowe
pieśni. Bardzo mnie to poruszyło.
Pamiętam, że przeszły mnie ciarki
po plecach. Potem życie potoczyło
się dalej, ale to wspomnienie we
mnie pozostało. W 2011 r. udało mi
się pojechać na warsztaty śpiewu
tradycyjnego, organizowane przez
Fundację Muzyka Kresów z Lublina, i wtedy oszalałam na tym
punkcie. Poczułam, że dotknęłam
czegoś, co jest mi cholernie bliskie.
Trudno mi znaleźć dobre słowo na
to… To jest coś, co jest bardzo głęboko w człowieku, do czego każdy
dochodzi na swój sposób, a co stanowi jakby pestkę, z której potem
rośnie człowiek. Poczułam wtedy,
że bardzo będę starała się kultywować te pieśni.
K.K.: Większość z nas ma chłopskie korzenie, tudzież babskie. Nasze rodziny pochodziły ze wsi i są
z nią blisko związane. Odwołując
się do wsi, jej tradycji, obrzędów,
w jakiś sposób dotykamy naszego
własnego korzenia. Inna rzecz,
że w polskiej kulturze w XXI w.
nie śpiewa się. Ludzie się wstydzą
albo boją wydobyć z siebie głos.
Natomiast na podstawie swojego
doświadczenia osobistego i zawodowego wiem, że przełamanie się,
wydanie z siebie dźwięku, z samego dna brzucha jest czymś uwalniającym i uzdrawiającym. Cieka-

we, że współczesna medycyna nie
widzi związku między głębokim
wydobywaniem z siebie głosu
a dobrym samopoczuciem.
K.Z.: Jako anegdotę mogę opowiedzieć, że ukraińskie babcie,
które pytano, iloma głosami śpiewają, odpowiadały, że jednym, kiedy słychać było ich kilka.
A.J.: O czym opowiadacie śpiewając?
H.M.: Po polsku, po ukraińsku,
po bułgarsku, po rosyjsku opowiadamy o tym samym: o życiu,
o miłości, o śmierci, o zdradzie,
o zamążpójściu, o samotności.
A.J.: Na Wasze występy przychodzi zawsze dużo osób. Z czego
to wynika?
K.Z.: Jest pewnie wiele…
H.M.: Psychofanek (śmiech).
A.J.: A psychofanów?
K.Z.: Też (śmiech).
K.K.: Często słyszę od osób znajomych i nieznajomych, które były
na koncercie, że byli wzruszeni,
że przechodziły ich ciarki, że to
jest prawdziwe. Nie chciałabym
przesadzić, ale wydaje mi się, ze
może to być przeżycie mistyczne.
Ja sama wiele razy odczuwałam
bardzo intensywne emocje. W dobie duchowego kryzysu, miejskiej
gonitwy utrudniającej obserwowanie przemian w przyrodzie,
takie doświadczenia kulturalne
z pogranicza mistycyzmu są szczególnie potrzebne. Być może dlatego osoby, które nigdy nie interesowały się „ludowizną”, słysząc nas,
wzruszają się najbardziej…

Anna Jurek – absolwentka filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka programów
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
w tym programu edukacji seksualnej dla
gimnazjalistów. Z-ca redaktorki naczelnej.
Miejskie Darcie Pierza to grupa osób
pochodzących z różnych środowisk, ale
połączonych zamiłowaniem do tradycji
śpiewu białego. Jest on rodzajem śpiewu
archaicznego polegającego na wydobyciu
potężnego, przeponowego głosu. Naszym
przodkom towarzyszył wszędzie: na co
dzień, przy pracach domowych, przy
rytuałach, ceremoniach oraz świętach.
Miejskie Darcie Pierza chce przyczynić
się do odrodzenia i spopularyzowania
tradycji śpiewu tradycyjnego.
W skład zespołu Miejskie Darcie Pierza
wchodzą następujące osoby: Agata
Butwiłowska, Łukasz Filipow, Agnieszka
Głusińska, Katarzyna Gronkiewicz, Kinga
Karp, Helena Miłość, Anna Przybyt,
Iwona Stefankiewicz, Katarzyna Korczyk,
Karolina Zajdel, Tomasz Jankowski,
Dariusz Trzciński i przyjaciele :).
Więcej:
www.facebook.com/MiejskieDarciePierza
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dlatego mimo że co niektórzy
patrzyli na mnie dziwnie, ekipa
dziewcząt z kotami wyruszyła do szkół i przedszkoli w Łodzi. Pomysł okazał się strzałem
w dziesiątkę. Edukujemy od lat
wszędzie, gdzie tylko mali i duzi
miłośnicy futer chcą posłuchać
naszych kocich paciorków – jak
określamy nasze zajęcia z dziećmi. Schemat jest zawsze taki sam:
opowiadamy o pielęgnacji, higienie, żywieniu. O tym, co potrzeba
kotu, by był szczęśliwy w nowym
domu, tłumaczymy zwyczaje,
obalamy mity i przesądy, piętnujemy złe zachowanie, ale zawsze
tak, by edukacja była pozytywna.
Koty bywają różne, czasem zabieramy ze sobą rasowe i dachowe,

FOT. FUNDACJA KOCIA MAMA

Kiedy zakładałam Fundację,
musiałam napisać Statut – takie
są niestety wymagania prawne.
Ja, kociara z krwi i kości, mam
wrodzony wstręt do wszelkiej
biurokracji, dlatego, by szybko
zamknąć temat, wzięłam kartkę,
długopis i wypisałam zadania, jakimi powinna się zająć Fundacja
Kocia Mama.
Jednym z punktów na pozór
mało ważnych była edukacja –
nowość wtedy na polu działań
pro zwierzęcych. Każdy generalnie zajmował się sterylizacją, kastracją, adopcją i kwestą, nikt nie
wpadł na pomysł, by dzieci i opiekunów kotów zacząć edukować.
Inne spojrzenie jest chyba wpisane w działanie Kociej Mamy,
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Kocia Edukacja
że właśnie z powodu szczególnej
empatii, naturalną koleją stało się
zapraszanie Kociej Mamy do szkół
dla dzieci o specjalnych potrzebach. Bywamy w miejscach, gdzie
dzieci po raz pierwszy mają okazję
dotknąć futro kota, poczuć jego zapach i poznać budowę ciała.

IZA MILIŃSKA

by uatrakcyjnić lekcje, ale i przy
okazji opowiedzieć o specyfice danej rasy, indywidualnych potrzebach, dlaczego koty trzeba czesać
i którym koniecznie należy ciąć
pazurki. W programie przewidziana jest również praca, czyli dzieci
otrzymują zadania: malują kocie
rysunki, rozwiązują labirynty, rebusy bądź krzyżówki. Wiadomo,
wszelkie zadania tematycznie
związane są z kotami.
Programy edukacyjne wzbogacone są także o prezentacje multimedialne – jest to możliwe dzięki
temu, że w Kociej Mamie są wolontariuszki, które oprócz wykształcenia biologicznego są nauczycielkami i dydaktykami. Tak więc
do każdego wieku dzieci mamy
adekwatną ofertę szkoleniową.

Teraz po kilku latach pracy FKM
ma wyłączność na przeprowadzanie „kocich” warsztatów w Łodzi.
Dzieje się tak dlatego, że nasze zajęcia są atrakcyjne zarówno dla
dzieci jak i nauczycieli – nie przypominają w niczym nudnych
prelekcji. W programie oprócz
przekazywanej wiedzy ze świata
kotów, wprowadzone są zajęcia
z rytmiki i jogi śmiechu, a malowanie buzi i drobne prezenty reklamowe tylko dodają uroku i są
ogromną radością.
Zawsze przy okazji zajęć edukacyjnych organizowana jest
zbiórka karmy dla podopiecznych Fundacji.
Szczególną troską otaczamy
koty kalekie – każdy wie, że o nie
troszczymy się najbardziej. Myślę,

Iza Milińska – założycielka i szefowa
Fundacji Kocia Mama. Osoba niezwykle
społeczna i charyzmatyczna, zgromadziła w prężnie działającej organizacji
wiele osób, w większości kobiet, których
wspólnym celem jest ratowanie kocich
istnień. Zawsze w biegu i z uśmiechem
dba o perfekcyjne działanie i ciągły
rozwój Fundacji.

Fantastyczny zespół Fundacji Kocia
Mama zabiera swoje koty do wszystkich
dzieci, które chcą dowiedzieć się więcej
o tych zwierzętach i wsunąć ręce w kocie
futro. Zaczynamy kolejny rok zajęć
edukacyjnych – zapraszamy do kontaktu
w celu umawiania spotkań:
www.kociamama.pl

Bokiem przez Łódź
ROBERT JĘDRASIK

rąk. I wszyscy mają równe szanse, poziom każdego z wymienionych jest bardzo wysoki, wyrównany i wymaga perfekcyjnego
wyczucia samochodu.
Kto raz był i widział, zapamięta na długo. Kto poszedł drugi
raz… przepadł.

Łódź ma sukcesy
W tym mieście już nie musisz być
za Widzewem albo za ŁKS-em.
Nie musimy walczyć na murawie,
bo osiągamy sukcesy na asfalcie.
Łódź jest bowiem w czołówce
DRIFTINGOWEJ ligi krajowej,
a nawet europejskiej. Mamy się
czym pochwalić.

Czym jest drifting?
Na pierwszy rzut oka wygląda na
„szpanerskie” wyścigi zgrzytających oponami małolatów. Ale tak
nie jest, nikt nikogo nawet nie
stara się wyprzedzić. Drifting to
nowy i bardzo dynamicznie rozwijający się sport motorowy, zdobywający coraz więcej kibiców, ze
względu na swą widowiskowość.
Istotą dyscypliny jest kontrolowany przejazd auta w poślizgu
bokiem. Samochód musi posiadać napęd na tylną oś, piekielną

moc i zapas kilku kompletów kół
ubranych w opony wysokiej jakości. Prędkość samochodów nie
gra tu pierwszoplanowej roli, ale
jest również składnikiem techniki i oceny. Generalnie chodzi o to,
żeby przejechać krętą trasę bokiem, nie „odprostowując” (to oficjalne określenie w tej dyscyplinie) ani razu. Sędziowie analizują
płynność poślizgu, kąty, prędkość
wejścia w zakręty i kilka innych
kryteriów powodujących, że dyscyplina jest widowiskowa i wywołuje wulkan emocji u kibiców.

Zawodnicy
To sport, w którym na jednych
zawodach startują mężczyźni
i kobiety, zawodnik znany z Rajdów Dakar, trzynastolatek czy
kierowca używający do prowadzenia auta nóg po amputacji obu

I tu problem! Wygrywamy
z Team’ami z Warszawy czy Torunia, nie posiadając praktycznie
żadnego oficjalnego zaplecza. Jest
w tym mieście coraz więcej głosów: „zalać stadiony asfaltem”.
Róbmy to, co nam się udaje. I jest
też inicjatywa „Tor dla Łodzi”.
Próbkę takiego działania driftingowi kibice mogli podziwiać
w lipcu w Toruniu. Jeden z najnowocześniejszych na świecie
żużlowych torów – Unibax – posiadający trybuny dla 15 tysięcy
widzów, został na 3 dni pokryty
nawierzchnią drogową najwyższej jakości i wypełniony kibicami w dniu finałów niemal po
brzegi. Prace drogowe wykonała
firma z okolic Łodzi, która jednocześnie sponsoruje uznanego
łódzkiego zawodnika Mariusza
„Włodana” Włodarczyka. I nikt

nie wspomniał o jakichkolwiek
dotacjach od miasta!
Łódź, mimo braku w tym sezonie jednolitego Teamu czy mocnego sponsora, posiada zawodników, którzy rywalizują na równi
z drużynami wspieranymi przez
bardzo uznane ogólnopolskie
koncerny. A nawet przyjmują najpojemniejsze puchary na najwyższych stopniach „pudła” w kilku
klasyfikacjach.

Tor dla Łodzi
Chwalmy się tym i wspierajmy,
chociaż może brzmi to dla wielu
z nas kompletnie abstrakcyjnie.
Już nie tak bardzo abstrakcyjne
jest, gdy spojrzymy obiektywnie,
jak popularni są łódzcy drifterzy
na tle innych lokalnych sportowych przedsięwzięć. Krótko:
Jakub „Musk” Tatara ma na facebooku 25 tysięcy fanów, Widzew ma fanów 85 tysięcy przy
nieporównywalnych kompletnie
nakładach na swą sportową działalność. Dlatego warto popierać
i wspierać inicjatywę „Tor dla Łodzi”, zainicjowaną właśnie przez
łódzkie środowisko drifterów.
Temat jest poważny i rozwojowy.
Trwają poszukiwania gruntu

w województwie łódzkim, mile
widziane jest zainteresowanie
władz miasta, województwa, ale
przede wszystkim prywatnych
inwestorów. W Łodzi musi wcześniej lub później powstać obiekt,
dzięki któremu będzie można
szkolić technikę jazdy. Taki autodrom istnieje przy lotnisku
na warszawskim Bemowie. Na
co dzień można tam trenować
z instruktorem szybką jazdę czy
sprawdzić zachowanie się auta na
płytach poślizgowych. W Łodzi
możliwe jest połączenie w takim
obiekcie zarówno centrum szkoleniowego dla zwykłego Kowalskiego jak i zaoferowanie alternatywy dla sportowców, którzy
do dyspozycji tak naprawdę mają
w Polsce wyłącznie jeden prawdziwy tor w Poznaniu.

Robert Jędrasik – absolwent Wydziału
Wzornictwa Przemysłowego Akademii
Sztuk Pięknych w Łodzi. Interesuje się
ekologią i motoryzacją. Prowadzi własna
firmę handlową.
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FOTOREPORTAŻ

Otwarte
spotkania

redakcyjne
ALEKSANDRA DULAS

Przez całe wakacje dziennikarze
Miasta Ł spotykali się z mieszkańcami Łodzi w przestrzeni
miejskiej. Był to czas na rozmowy
z czytelnikami. Pytaliśmy Państwa o gazetę, o to, o czym chcielibyście Państwo czytać, jakie łódzkie tematy powinny koniecznie
zostać poruszone. Mamy cały zestaw propozycji, które wykorzystamy w najbliższych miesiącach.
Dziękujemy za ten miły czas, za
wszystkie sugestie, rady, krytykę, dobre słowa. To wyjście do
Państwa z gazetą było świetnym
pomysłem, mamy nadzieję, że
dzięki temu Miasto Ł lepiej spełni
oczekiwania Czytelników.

FOT. ASIA TARNOWSKA,
DAMIAN GRACZYK,
ANNA JUREK
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Oto kilka Państwa propozycji:
ÒÒCiekawe Miejsca w Łodzi – z czego
powinniśmy być dumni
ÒÒBaza zajęć dla dzieci i młodzieży,
ze szczególnym uwzględnieniem bezpłatnych
ÒÒPropozycje spędzania czasu wolnego
dla osób starszych
ÒÒSport juniorów
ÒÒCiekawe wydarzenia i imprezy w Łodzi –
spis
ÒÒOgród zoologiczny – stan techniczny,
personel
ÒÒBrak toalet miejskich
ÒÒRowerzyści na chodnikach
ÒÒStan techniczny łódzkich placówek
medycznych
ÒÒProblem bezdomności
ÒÒKryzys mieszkaniowy, polityka
mieszkaniowa, długi mieszkańców
ÒÒZwierzęta w mieście
ÒÒTanie i bezpłatne inicjatywy kulturalne
ÒÒKorki, korki i jeszcze raz korki
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Hej!

FOT. MARIA NOWAKOWSKA

Uwierz ze
mną w Stare
Polesie
Z MARIĄ NOWAKOWSKĄ ROZMAWIA ANNA JUREK

To było spotkanie Współ-dzielni Staropoleskiej, która działa na
rzecz Starego Polesia. Rozmawialiśmy, jak zmienić wizerunek tego
miejsca. Przyszedł mi do głowy pomysł, aby stworzyć galerię detali
architektonicznych. Stosujemy się do zasady: Kto wymyśla, ten gania.
No więc, ja wymyśliłam, ja ganiam.
Anna Jurek: Rozszyfruj skrót
GPSDA.
Maria Nowakowska: Punktowa Galeria Staropoleskiego Detalu Architektonicznego. Chodzi
o stworzenie sieci galerii, które
prezentowałyby najpiękniejsze
detale znajdujące się na budynkach na Starym Polesiu. Do detali przypisana będzie lokalizacja,
aby łodzianie mogli sami do nich
dotrzeć i zobaczyć, jak ciekawa
jest to okolica. Pierwsza z galerii
ma się znaleźć w podcieniach na
rogu ulic Zachodniej i Legionów.
AJ.: Czy detal architektoniczny może być ciekawy dla niespecjalisty?
M.N.: O, przede wszystkim. Specjalista zaraz się skupi na stylach,
na tym, czy to jest klasyczne, czy nie
klasyczne, zniszczone, czy dobrze
zachowane, a my możemy cieszyć
się tym na przykład, że na I Liceum
Ogólnokształcącym im. Mikołaja
Kopernika jest złota pszczoła.
A.J.: I co ona oznacza?
M.N.: Zapewne jest nawiązaniem do ogólnej pracowitości
oraz złotej przyszłości absolwentów. Jeszcze nie opracowałam
znaczeń symboli, to z pewnością
będzie kontynuacja projektu.

A.J.: Czemu wybrałaś Polesie?
Czemu nie Bałuty?
M.N.: To jest moment, w którym mogę się przyznać, że wierzę w przeznaczenie. W ramach
tego przeznaczenia poszłam na
spotkanie Współ-dzielni Staropoleskiej i tam, w trakcie rozmowy
o zmianie wizerunku Starego
Polesia, przyszedł mi do głowy
pomysł, aby stworzyć galerię lokalnych detali architektonicznych. Potem pomyślałam, że
mogłabym się tym zająć, a potem
zdecydowałam, że faktycznie to
zrobię. We Współ-dzielni jest taka
zasada, którą sprzedał mi dyrektor Justyński (dyrektor Biura ds.
Partycypacji Społecznej UMŁ –
przyp. red.): „Kto wymyśla, ten
gania”. No więc skoro ja wymyśliłam, ja ganiam. Jak zaczęłam chodzić i fotografować detale, to się
w nich zakochałam. Używam być
może słów patetycznych, a przede
wszystkim banalnych, ale tak
właśnie się stało.
A.J.: Co jest ciekawego na Polesiu?
M.N.: Oprócz pięknej secesji i kilku naprawdę ciekawych
przykładów łódzkiego modernizmu, jest dużo drewnianych deta-

li z przełomu wieków, jakaś snycerka, rzeźbionka, ciekawe okna.
Stare Polesie jest historyczne, ale
ma też w sobie nowoczesność.
Znajduje się tam wiele punktów
kultury, takich jak teatry, biblioteki, muzea. Dzielnica ma bardzo
duży potencjał, a jednocześnie źle
się kojarzy, wiadomo – patologia.
Dla mnie Stare Polesie jest dobrą
metaforą Łodzi jako takiej: ma
dużo do zaoferowania, ale potrzeba ludzi, którzy by to pokazali
i powiedzieli: „Hej, uwierz ze mną
w Stare Polesie” albo analogicznie: „Hej, uwierz ze mną w Łódź”.
A.J.: Podaj trzy lokalizacje ciekawych detali architektonicznych, które znalazłaś.
M.N.: Tylko trzy… Hmm… Wybieram: ul. Legionów 37 a, przy
której jest kamienica z gryfami
i z bardzo ładnymi witrażami
w klatce schodowej; siedzibę Teatru Arlekin i w ogóle al. 1-go
maja, zwłaszcza na odcinku
Wólczańska - Gdańska, która
pokazuje rozmach, z jakim była
budowana ta dzielnica; a do tego
bramę przy ul. Więckowskiego 31,
między Żabką a ul. Gdańską. Tam
znajdują się tzw. pomarańczarki.
Jest to brama, w której przy skle-

pieniu wyrzeźbione są 4 portrety
kobiet z koszami pomarańczy, jabłek i granatów.
A.J.: Na jakim etapie działania
jesteście obecnie?
M.N.: W tym momencie projekt jest w fazie wsobnej. Robię
zdjęcia detali, wrzucam je na
facebook’a, promuję inicjatywę.
Fanpage galerii ma 700 polubień,
a istnieje od dwóch miesięcy, co
jest niezłym wynikiem. Kiedy
zbierałam podpisy na rzecz zagospodarowania podcieni na rogu
Legionów i Zachodniej, w ciągu
miesiąca petycję podpisało ponad 1100 osób, co pokazuje, że ten
róg, to nie jest tylko mój problem.
Do tego siedzę i lepię detale, co
jest bolesną lekcją życia i cierpliwości, ale praca idzie do przodu.
Obecnie mam 10 gotowych. Kolejne są w procesie tworzenia. Na
początku będziemy prezentować
motywy roślinne: kwiaty, owoce,
drzewa. Przy okazji powstanie
więc także mały przewodnik po
Starym Polesiu z zaznaczoną trasą kwiatową – połączy wszystkie
faktyczne lokalizacje odwzorowywanych detali. Dodatkowo,
w każdej kamienicy, w której będzie odwzorowywany detal, będziemy chcieli zrobić święto dla
mieszkańców w stylu: „Hej, detal
z Waszej kamienicy znajdzie się
w galerii, świętujmy go razem,
zorganizujmy warsztaty dla dzieci, wyjdźmy w kapciach poznać
sąsiadów, zróbmy grilla”.
A.J.: Stworzenie galerii jest
realizowane jako inicjatywa lokalna. Jak ten proces wygląda od
strony formalnej?

M.N.: Wniosek na galerię został złożony już miesiąc temu.
Teraz czeka na weryfikację. Cały
remont będzie robiony w ramach
inicjatywy, moim wkładem rzeczowo-czasowym będzie wykonanie detali.
A.J.: Kiedy można oczekiwać
pierwszych zmian, jeśli chodzi
o podcienia?
M.N.: Niestety, nie mam pojęcia. Po moim telefonie do Urzędu
Miasta, wiem, że sprawa jest już
na właściwym biurku, ale terminu realizacji jeszcze nie ma. Bardzo ciepłe słowa należą się pani
prezydent, która wpłynęła na
skarbnika, aby odblokował środki na tę inicjatywę po spotkaniu,
na którym prezentowałam ten
projekt. Zakładam zatem, że do
końca roku podcienie powinny
być oddane do użytku, ponieważ
kończy się rok budżetowy.
A.J. To znaczy, że jest entuzjazm po stronie UMŁ.
M.N.: Jest entuzjazm. Mam
wsparcie ze strony Biura ds. Partycypacji Społecznej. Pomysł
wspiera także pani wiceprezydent Agnieszka Nowak.
A.J.: Czy znasz opinie polesian
na temat tego projektu?
M.N.: Opinie są oczywiście różne, od bardzo entuzjastycznych,
takich, że fajnie, że ludzie coś
robią, że nareszcie coś się będzie
działo, po takie, jak opinia pani,
która sprzedaje w podcieniach
bluzki: „Remont, galeria, OK. Ale
gdzie ja będę handlować przez ten
czas?”.
A.J.: No właśnie, gdzie ta pani
będzie handlować?
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M.N.: Kiedy mówiłam o potencjale
i kiedy mówiłam, że trzeba w niego
uwierzyć, to uważam, że głównym
zadaniem ludzi, którzy tutaj działają,
tzw. aktywistów, powinno być zaszczepianie w łodzianach poczucia
związku z tym miastem, budowanie
lokalnej tożsamości. W XIX w., ale
także później, większość ludzi przyjeżdżała do Łodzi za chlebem, nie po to,
aby budować Łódź, ale po to żeby zarabiać, żeby dokonać pewnego rodzaju
skoku cywilizacyjnego, skoku życiowego. Nie sądzę, żeby stała za tym magia miasta. Ja natomiast chciałabym
przekonać mieszkańców, że warto jest
budować Łódź dla samej Łodzi, że warto być dumną z tego, że się tutaj mieszka, bo to jest niepowtarzalne miejsce.
Tak po prostu. W porównaniu do tego,
co tutaj było 3, 4 lata temu, to zrobiliśmy duży krok naprzód. Ludzie często mnie pytają, czemu akurat Łódź,
czemu nie wyjechałam chociażby do
Warszawy. I ja mam na to ciągle to
samo zdanie: bo tu jest tyle jeszcze do
zrobienia. Taka przestrzeń do działania, takie moce do zagospodarowania,
to, że Łódź jest w nieustającym proce-

sie – to właśnie mnie kręci. Nie zdążyliśmy jako miasto zasiąść w pluszowych fotelach. I oczywiście, można
narzekać i sarkać, ale tak naprawdę,
co to zmieni? Jeśli nie podoba Ci się syf
w mieście, to użyj swoich rąk, głowy
i serca i zacznij to zmieniać. Najpierw
na najmniejszym możliwym kawałku, a jak Ci się to spodoba i jeszcze dobrze wyjdzie, to potem idź na większy.

Anna Jurek – absolwentka filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym programu
edukacji seksualnej dla gimnazjalistów. Z-ca
redaktorki naczelnej.

Maria Nowakowska – za dnia (powszedniego)
koordynatorka projektu o współpracy Miasta
z NGO-sami w Centrum OPUS. Wieczorami
aktywistka związana ze Współ-dzielnią
Staropoleską, razem z którą działa w dobrym
imieniu Starego Polesia. W święta fotograf ka
i ceramiczka. Prowadzi bloga o polskiej ilustracji książkowej. Kocha miasto na Ł. – podobno
z ostrożną wzajemnością. Kontakt do Marii
Nowakowskiej: fanpage: Detale Architektoniczne Starego Polesia lub na mail: mnowakowska@opus.org.pl

FOT. AISA TARNOWSKA

M.N.: To jest dobre pytanie. To powinien być rezultat trójstronnego
porozumienia między tą panią, nami
i Urzędem Miasta.
A.J.: Działa tam także salon fryzjerski i kosmetyczny…
M.N.: Zgadza się. Od dłuższego czasu
wybieram się tam na spotkanie zapoznawcze. Na pewno będę chciała namówić panią, która jest najemcą lokalu,
a która dysponuje dwoma dużymi witrynami, aby pozwoliła nam zagospodarować witryny w sposób korespondujący z samą galerią. Chcę się za to
zabrać, kiedy dostanę sygnał od Urzędu
Miasta, że ruszamy z pracami.
A.J.: Jak można wesprzeć tworzenie galerii?
M.N.: Na obecny moment, można
robić zdjęcia detali i wraz z adresem
przesyłać je do mnie. Można polubić
profil na Facebooku. Jeśli ktoś miałby
ochotę lepić detale, serdecznie zapraszam. Wystarczy się ze mną skontaktować.
A.J.: Rozmawiałyśmy wcześniej
o potencjale Starego Polesia, ale też
samej Łodzi. Kiedy ten potencjał miasta w końcu się zrealizuje?

Punktowa Galeria Staropoleska
– plan jest prosty: wyremontowanie podcieni, zamontowanie w nich
oświetlenia i stworzenie pierwszej Punktowej Galerii Staropoleskiego Detalu
Architektonicznego (GPSDA). Będzie ona prezentowała najpiękniejsze detale
Starego Polesia w postaci ich ceramicznych kopii z adresem, odsyłającym
do ich faktycznej lokalizacji. Galerii w zamyśle ma być kilka, aby razem
stworzyły galerię rozproszoną oraz dzielnicowy szlak atrakcyjno-turystyczny.
Za projektem stoją członkowie Współ-dzielni Staropoleskiej, która działa
w dobrym imieniu Starego Polesia.
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Fontanna,

FOT. IZA DESPERAK

która chce być fontanną,
po prostu

IZA DESPERAK

Inicjatywa lokalna w założeniu ma
włączać mieszkańców w proces
zarządzania miastem lub gminą.
Niewielka (bardzo niewielka) część
budżetu przekazywana jest na
realizację zgłoszonych przez nich
potrzeb. W tym roku to 840 tysięcy złotych. Mimo, że Inicjatywa
nie jest tak promowana jak budżet
obywatelski i mało kto o niej wie,
chętnych jest więcej niż grosza do
podziału. My dowiedzieliśmy się
o tym w zeszłym roku.
My, czyli „Inicjatywa Fontanna,
która chce być fontanną (po prostu)”, jesteśmy niewielką grupą,
która pragnie reaktywować jedną
z osiedlowych fontann. Fontanny
stały sobie kiedyś między blokami,
potem część zrównano z ziemią,
reszta zaś właśnie dogorywa. Przez
jakiś czas wydawały się nikomu
niepotrzebne. Później powróciła
na nie moda, powstał Miejski program fontannowy, który przyniósł
remont zabytkowej fontanny na
placu Wolności i budowę nowych,
w tym jedynej osiedlowej przy ulicy Długosza. Wydawało się, że to
najlepszy moment, by nasza też zaczęła tryskać wodą.
Fontanna na skwerku przy ul.
Tybury powstała na początku lat
60. w ramach czynu społecznego.
W czynie społecznym powstał jej
projekt, mieszkańcy nosili piasek
i cegły. W latach 70. urodził się
mój młodszy brat i fontanna wraz

z pobliskim placykiem zabaw były
naturalnym celem rodzinnych spacerów. Gdy w latach 80. urodziła się
moja córka, oczywiście skierowałam tam swoje kroki, bo fontanna
to nie tylko ochłoda w upalny letni
dzień, lecz także oaza ciszy wśród
jazgotu miasta. Nawet gdy ze skweru poznikały ławki, to i tak miała
licznych, wiernych wielbicieli.
Minęło kilka lat. Zamieszkałam
tuż obok, by odkryć, że wprawdzie znów są ławki, lecz fontanna
nie działa. Nie z zaniedbania czy
braku funduszy – wyłączono ją na
wniosek mojej własnej wspólnoty
mieszkaniowej. Częściowo na tę
decyzję wpłynęło urealnienie opłat
eksploatacyjnych i odkrycie, że
licznik wody zasilającej fontannę
znalazł się na terenie wspólnoty
i to ona ma płacić rachunki. Nieczynna fontanna stała się więc pomnikiem transformacji.
Radośnie wykupywaliśmy wtedy mieszkania, by wreszcie posiadać je na własność, łączyliśmy
się we wspólnoty mieszkańców
i zrywaliśmy z tym, co dotąd było
komunalne. W tym pochodzie do
odzyskanej w procesie transformacji własności prywatnej, odebranej
nam przez „komunę”, zapomnieliśmy o wartości tego, co wspólne
– choć idea ta powinna wyznaczać
kierunek działań wspólnoty. Skoro
wydzieliliśmy NASZ fragment, który do NAS należy i za który płaci-

my – to nie będziemy płacić za coś, ktoś niewłaściwy, nieuprawniony
co do nas nie należy.
skorzysta z „naszej” fontanny –
Do kogo należy fontanna? Czy- każe z niej zrezygnować, byle tylko
ny społeczne się przeżyły. Nie ma inni też nie mieli. Być może nowe
chętnych spadkobierców-uczest- czasy wymagają indywidualnej,
ników czynu społecznego sprzed prywatnej, własnościowej fontanpółwiecza. Oni nie czują się pełno- ny na każdym balkonie? Ale ja chcę
prawnymi właścicielami obiektu, mieć wspólną i wolną fontannę
bo budowali go nie dla siebie, ale pod blokiem. Zwłaszcza, że w rodzidla wszystkich. Motywacja „dla nie urodziło się kolejne dziecko i w
wszystkich” też się już przeżyła. swoim wózku pokonuje trasę znaStatus formalno-prawny fontanny ną poprzedniemu pokoleniu.
jest niejasny. Miasto nigdy jej nie
Jak zatem próbowaliśmy ratoprzejęło od mieszkańców, wspólno- wać naszą fontannę?
ta nie była zainteresowana, a fonZaczęliśmy w 2013 roku. Jako
tanna niszczeje.
nieformalna grupa dostaliśmy
Próba wskrzeszenia fontanny minigrant Fundacji Batorego (500
poprzedzona była rozmowami. złotych), którego otrzymanie wyOkazało się, że właściwie wszyscy magało wzięcia udziału w szkolestaruszkę dobrze wspominamy, niu. Wcale nie chciało się nikomu
lecz ewentualne przywrócenie jej za bardzo wypełniać dokumenfunkcji ma tyluż zwolenników, co tów „przed” i rozliczać grant „po”
przeciwników. Argumentów zwo- dla tak znikomej kwoty, i jechać
lenników nie ma
kawał drogi na
sensu przytaczać,
dwudniowe szkotak
oczywiste
Jednak jak
W tym pochodzie lenie.
wydają (mi) się.
się wzięło kasę,
Argumenty prze- do odzyskanej
to trzeba się z niej
ciwników trudno
rozliczyć: 200 złow procesie
nam pojąć: fontych pochłonęły
tanna będzie za- transformacji
ulotki i zaproszegrożeniem, „dzieci
nia na spotkania,
własności
będą hałasować
300 – poczęstunek.
i pijacy będą sie- prywatnej,
Pieniądze niewieldzieć (oczywiście
kie, ale od czegoś
odebranej nam
przy fontannie)”.
trzeba zacząć. IniPowód ten wydaje przez „komunę”,
cjatywa lokalna
się dość irracjowymaga wniesiezapomnieliśmy
nalny, bo pijacy
nia przez miesznie
wymagają o wartości tego,
kańców-wnioskofontanny do siedawców jakiegoś
co wspólne
dzenia lub leżenia,
wkładu własnego,
a dzieci hałasują
np. nakładu pracy.
zawsze i wszędzie
Początkowo było
zgodnie ze swoją
nas kilka osób,
naturą. A gdy czasem bezdomny rozmawiających od czasu do czasu
przysiądzie na skwerku otaczają- przy okazji spaceru z psem, że coś
cym fontannę? Straszna wizja – że trzeba by zrobić. Piknik przycią-

gnął chętnych do działania, nawet
spoza sąsiedztwa. Po nim i kolejnych spotkaniach lista urosła z kilku do kilkudziesięciu nazwisk.
No to w czerwcu 2013 roku
składamy wniosek inicjatywy lokalnej. Formularz pobieramy ze
strony UMŁ: http://www.uml.lodz.
pl/samorzad/organizacje_pozarzadowe/srodki_na_realizacje_inicjatyw_lokalnych/. I… ups, dostajemy
odmowę, bo środki zostały już
rozdysponowane. Okazuje się, że
przydzielano je w kolejności chronologicznej, co nigdzie nie jest chyba zapisane.
Nie poddajemy się, składamy
wniosek w styczniu 2014 roku
– teraz nas nikt nie ubiegnie. Dostajemy odpowiedź negatywną,
uzasadnieniem jest negatywna
opinia skarbnika miasta. Łykamy
łzy rozczarowania i dzielnie piszemy zapytanie o powody owej
opinii. I dzwoni telefon: „Skarbnik
zmienił opinię, możemy porozmawiać, zapraszamy na spotkanie”.
Czy to oznacza drugie życie fontanny? Niekoniecznie. Po spotkaniu
z urzędnikami i korekcie wniosku odbyło się spotkanie studyjne,
podczas którego okazało się, że
to wszystko nie jest takie proste.
Ani UMŁ nie jest entuzjastyczny,
ani sąsiedzi, ani potencjalny wykonawca. Mimo to wierzę, że się
w końcu uda. Więc zachęcam do
naśladownictwa i ubiegania się
o część owych 840 tysięcy złotych.
Komuś musi się udać. Dlaczego
nie nam i Wam?
Iza Desperak, socjolożka z Bałut.

Zapraszam na facebookowy profil fontanny: https://www.facebook.com/FontannaKtoraChceBycFontanna?ref=hl
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Fabrykanci

dą z Polski (wystąpili wtedy: Piotr
Woźniak, Mikroklimat, Adam
Szarek, Tomek Salej, Tomek Lewandowski).
Chcieliśmy doskonalić swoje
umiejętności wokalne i aranżacyjne i tak powstał międzypokoleniowy projekt „Fabryka snów
w mieście Łódź”. Dzięki dotacji
konkursu „Seniorzy w akcji” –
część międzypokoleniowa, przygotowaliśmy koncert piosenek
łagodnych, napisanych w ciągu
40 ostatnich lat w Łodzi i ruszyliśmy z pieśnią i śpiewnikami
na Piotrkowską… i tramwajem
do Lutomierska, a w końcu rozdaliśmy na Placu Wolności 1000
projektowych śpiewników z płytą koncertową. W happeningach
pokazaliśmy, jak wielu jest nas
w Łodzi – stawili się na nie Ci,
którzy śpiewali z nami przez ponad 10 lat na Śpiewankach. Wiek
wahał się od lat 5. do 60. w grupie
aktywnej, dołączali do nas także
starsi. „Przysiedliśmy” potem na
chwilę, bo nie mieliśmy sali na
próby – koncertując nieodpłatnie,
nie mieliśmy środków na jej wynajęcie. Szukaliśmy. I wtedy rękę
do nas wyciągnęli łódzcy poeci.

FOT. ARCHIWUM FABRYKI SNÓW

MARIOLA ANDRZEJCZAK
Kiedy się zaczęło? Trudno powiedzieć. Może wtedy, kiedy powstała
Oberża Folkowa Zapiecek i zaczęli
się tam spotykać Ci, którzy kochają
śpiewać? Siadali od czasu do czasu
przy gitarach członkowie łódzkich
zespołów z kręgu Krainy Łagodności i fani takiej muzyki. Byli tacy,
którzy śpiewali i tacy, którzy fałszowali, ile dały gardła. Witał ich
świt na Piotrkowskiej.
Potem nazwano te spotkania
Śpiewankami. Dziś w Polsce znana
jest Łódzka Grupa Śpiewankowa,
którą w różnym składzie i liczebności można spotkać na wszystkich
festiwalach piosenki turystycznej.
Nie na scenie, ale gdzieś obok – nie
dla blasku jupiterów, ale żeby pośpiewać i pobyć razem.
Postanowiliśmy przygotować
sami dla siebie koncert wigilijny,
zakończony wspólnym śpiewaniem wykonawców i widzów.
Starannie wybraliśmy ze śpiewankowiczów piękne głosy od sopranu do kontraltu (wśród pań),
a panowie gitarzyści (prawie zawodowcy) zasili ekipę o głosy męskie. Później był cykl koncertów
„Bar w Beskidzie”, popularyzujący piosenkę turystyczną z gwiaz-
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Teraz powstaje program z piosenkami do tekstów łódzkich poetów współczesnych – my piszemy muzykę, poeci dostarczyli
nam wiersze, powstają też piosenki autorskie naszych Fabrycznych wykonawców, zagraliśmy
koncert na II Biesiadzie Poetyckiej w Poleskim Ośrodku Sztuki.
I co najważniejsze, skupiliśmy
już wokół siebie większość byłych
i obecnych twórców piosenki autorskiej i turystycznej działających
w Łodzi. Bo to jest nasz cel nad-

X Festiwal
Obywatela
nOwyObywatel.pl/Festiwal

W dniach 17-19 października (piątek - niedziela) 2014 r. w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi odbędzie się X Festiwal Obywatela, czyli cykl dyskusji i spotkań poświęconych tematyce obywatelskiej. Wśród poruszanych
zagadnień znajdą się m.in. reforma systemu emerytalnego, sytuacja na Ukrainie oraz oddolne inicjatywy samorządowe.

rzędny – konsolidacja środowiska
i wspólne podglądanie się. Przykłady Wrocławia, Trójmiasta, Lublina
czy Krakowa pokazują, że warto.
Chcemy, by Łódź nie tylko „mocnym uderzeniem stała”.
Co ciekawe, jednym z najbardziej popędzających nas do działania jest nasz najmłodszy 9-letni
konferansjer – ciągle przypomina,
że jakiś koncert by poprowadził.
Okazja nadarzy mu się już niedługo – 13 października zaśpiewamy podczas inauguracji II Między-

narodowego Festiwalu „Rozłogi”
w Ośrodku Kultury Lutnia. Czy
nasza grupa kiedyś się sformalizuje...? Nie wiadomo. Wiadomo, że
chcemy obok działalności solowej
każdego z Fabrykantów, od czasu
do czasu tworzyć wspólnie i koncertować nie tylko w Łodzi.
Są wśród nas członkowie grupy Mały Atlas Ludzi (lata 80.),
Andrzej Koczewski (lata 80.), Ryszard Krauze (po projekcie znowu
zaczął startować w konkursach
muzycznych i wracać z laurami,
a zaczynał także w latach 80.), tworzący współcześnie – czyli nasza
młodzież – Julia Szewczyk z Żeby
Nie Piekło i Mama Rockberry, Łukasz i Magda Gwozdowscy także
grający w dwóch zespołach, Ania
Przybyt (Miejskie Darcie Pierza),
Łukasz Nowak z Caryny, Paweł
Ciesielski (H’Ernest), genialny
pianista Wojtek Makowski, genialni śpiewankowicze Ania i Maciek Kraszewscy, Darek Jóźwiak
i jeszcze kilkadziesiąt innych osób…
Wszyscy chcą pokazać, że muzyka
łączy ludzi i łagodzi obyczaje, niezależnie od przekonań i wieku.
Mariola Andrzejczak – dziennikarka
radiowa prowadząca audycje o muzyce
z kręgu Krainy Łagodności w SR Żak i Radiu Łódź, animatorka działań kulturalnych, współorganizatorka festiwali Yapa,
Nocnik, Bieszczadzkie Anioły. Jurorka na
przeglądach piosenki turystycznej i poetyckiej, Współautorka książki wydanej
z okazji 50 lecia Studenckiego radia Żak.

spotkania i dyskusje poświęcone tematyce
obywatelskiej. Prelegentami i Panelistami będą
naukowcy, dziennikarze i działacze sPołeczni.
Łódź, 17–19 października 2014
centrum za jęć Pozaszkolnych nr 1
ul. zawiszy czarnego 39

Prelegentami i panelistami będą naukowcy, znani dziennikarze i działacze
społeczni, m.in. Ryszard Bugaj, Zdzisław Krasnodębski, Witold Modzelewski, Joanna Erbel, Agnieszka Romaszewska-Guzy. W niedzielę odbędzie się
projekcja filmu „Dzień Kobiet” w reżyserii Marii Sadowskiej.

Kompletny program oraz informacje o gościach Festiwalu można znaleźć na stronie
www.nowyobywatel.pl/festiwal oraz na fecebooku: facebook.com/events/302513996607659/
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Zapraszamy!
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Pomnik

Działaczki Społecznej
To był pomysł. Pomysł grupy łodzian, żeby taką propozycję wpisać
do budżetu obywatelskiego. Bo taki
pomnik się należy zarówno działaczkom, jak i działaczom społecznym w całej Polsce.

Kim jest łódzki społecznik?
„Społecznik” – brzmi trochę jak
z XIX-wiecznej powieści, taka siłaczka czy Judym. I choć czas mija,
współcześnie wygląda to tylko
trochę inaczej. No, może nie umiera się już na suchoty, ale nerwica,
depresja i wypalenie zawodowe, to
stany nieobce ludziom działającym
w sferze społecznej. Wydawałoby
się, że to sami aktywiści, pasjonaci,
którzy marzą o zmianach. Trzeba
jednak pamiętać, że to także wysokiej klasy fachowcy. Ludzie, którzy
wiedzą, jak te zmiany wprowadzić. Wiedzą, jak budować lepszą
rzeczywistość społeczną, bo robią
badania lub czytają wyniki badań
innych. Cięgle szukają nowych rozwiązań. Marzą o społeczeństwie
obywatelskim, o którym większość
ludzi nawet nie słyszała. Chcą, żeby
obywatele mieli głos i prawdziwy
wpływ na rzeczywistość, pilnują
polityków, proponują nowoczesne
rozwiązania. Jeżdżą po świecie
i przywożą pomysły, które i w naszym kraju mogłyby się sprawdzić.
Ciągle się uczą, żeby wdrażać to,
co jest nowoczesne i sprawdzone.
Nazywa się ich ludźmi III sektora,
czyli sektora organizacji pozarządowych: fundacji i stowarzyszeń.
Rozwija się on bardzo dobrze, jeśli
chodzi o liczebność kadr i ich wykształcenie.
Ludzi przybywa. Działają oni na
różnych zasadach. Począwszy od
wolontariatu, skończywszy na pracy
na etacie. Większość z nich pracuje
z ogromnym zaangażowaniem, starając się wpływać bardzo aktywnie
na rozwój społeczności lokalnej.
W Łodzi mamy kadry zaangażowane właściwie we wszystkie dziedziny życia: od pomocy społecznej,
edukacji, kultury, po transport i rozrywkę. Ludzi, którzy nie tylko pra-

cują, realizując konkretne projekty,
ale również angażują innych, uczą
jak być świadomym obywatelem.
Jednak, żeby móc działać, realizować
kampanie społeczne, warsztaty dla
dzieci i młodzieży, żeby móc tworzyć
gry miejskie, opiekować się bezdomnymi czy chorymi dziećmi, tworzyć
przytuliska dla zwierząt czy robić cokolwiek innego ze sfery pożytku publicznego, trzeba najpierw nauczyć
się dbać o szereg formalności, pozyskiwać pieniądze, a następnie je rozliczać. Trzeba zarządzać organizacją,
budować jej dobry wizerunek i cały
czas się uczyć.

Od projektu do projektu
Organizacje pozarządowe żyją
głównie z tzw. dotacji, czyli pieniędzy, które można pozyskać
na określone działania w konkursach, organizowanych przez
jednostki samorządu
terytorialnego, ministerstwa,
instytucje
przekazujące środki
europejskie lub inne
fundusze zagraniczne. Takich konkursów
w ciągu roku jest wiele,
jednak każdy z nich dotyczy innego tematu ze
sfery społecznej. Konkurencja jest ogromna
i organizacje wkładają
dużo wysiłku, żeby ich
wnioski były profesjonalne, najlepsze. Nie
powoduje to budowania
dobrych relacji i chęci współpracy między
nimi. Nie ułatwia budowania partnerstw.
Jak już dopadnie się
pieniądze i realizuje
projekt, trzeba tak nimi
zarządzać, żeby jak najdłużej organizacja mogła z dotacji żyć. Takie
działania realizowane
z pieniędzy zewnętrznych trwają zazwyczaj
pół roku do roku i zno-

wu zaczyna się problem: „co dalej?”. stawicieli urzędnicy. Ministerstwo wać zgodnie z harmonogramem. Co
Ciągła nerwówka, jak kontynu- Pracy i Polityki Społecznej spóź- to oznacza w praktyce? Że przez ten
ować rozpoczęte działania, brak niało się w tym roku z wypłatą czas projekt będzie realizowany „za
planów wieloletnich w organiza- dotacji o kilka miesięcy (działania darmo”, że pracownikom organizacji
cjach i brak możliwości zawierania oczywiście musiały być w tym cza- nie będzie z czego wypłacić należumów z pracownikami
nych im pensji, że materiały
na dłuższe okresy, to jeden
potrzebne do zrealizowania
z największych problemów Działaczka powinna się cieszyć, zadania trzeba kupić… Tylko
trzeciego sektora. Żeby myza co? Dlatego trzeba korzyśleć o rozwoju, trzeba mieć że w ogóle ministerstwo daje
stać z pieniędzy przeznastałych pracowników. Żeby jakieś pieniądze organizacjom.
czonych na inne działania
to było możliwe, trzeba
albo zaciągnąć kredyt, który
mieć stałe pieniądze. I koło
oczywiście kosztuje. Kredysię zamyka. Oczywiście są
ty organizacjom pozarząduże, prężne organizacje,
dowym nieprowadzącym
które pozyskują fundusze
działalności gospodarczej
na projekty wieloletnie, jednak sie realizowane), jeden z urzędni- sprzedaje właściwie tylko jedna ininne nie mają takich możliwości. ków – na pytanie przedstawiciela stytucja. Żeby go dostać, trzeba spełZwłaszcza, że w większych projek- organizacji – odpowiedział, że „jak nić szereg wymagań, a następnie
tach wymagane są większe wkłady będą tak ciągle dzwonić, to nie do- za niego zapłacić. I tu pada pytanie:
własne, które trzeba mieć skąd po- staną, bo urząd nie pracuje, tylko z czego? Bo organizacja pozarządowa
zyskać.
odbiera telefony”. Inny stwierdził, powinna wszystkie swoje pieniądze
że „działaczka powinna się cie- przeznaczać na działania społeczne.
Nierówne umowy
szyć, że w ogóle ministerstwo daje Jeśli przeznaczy je na spłatę kredytu,
jakieś pieniądze organizacjom”. to czegoś nie zrobi, czegoś ważnego
Kolejnym problemem jest sposób, Zapomniał zapewne, że organiza- dla społeczności lokalnej, dla miasta
w jaki traktowane są organiza- cje pozarządowe realizują zadania lub gminy.
cje pozarządowe przez instytucje własne Ministerstwa. Są one zle„dające” pieniądze. Umowy są tak cane NGO-som, bo one zrobią to A jednak się dzieje
skonstruowane, że od razu widać lepiej i przede wszystkim taniej.
nierówność partnerów. Tak też czę- Są najbliżej problemów, najlepiej Osoby zaangażowane w pracę
sto traktują III sektor i jego przed- też znają się na podejmowanej te- w III sektorze próbują robić swomatyce. Zadania są więc je mimo trudności, przeciwności
zlecane
fachowcom, i nieprzychylnych wiatrów. Częktórzy jako podwyko- sto niedopłaceni, bo przecież – jak
nawcy ministerialnych uważają niektórzy – w Fundacji
celów, później trakto- czy Stowarzyszeniu powinno się
wani są jak dzieci, które pracować za darmo. Działacze
– zdaniem urzędników ciągną, co zaczęli, bo wiedzą, że to
– bawią się w realizacje ważne i potrzebne. Uczą urzędniprojektów. Urzędnicy ków, obywateli i sami siebie. I stąd
zapominają zupełnie, że ten pomysł na pomnik – pomnik
te projekty dotyczą sfer działaczki społecznej.
publicznych, wymagaJest coraz lepiej. Robi się coraz
jących profesjonalizmu więcej. Zmiany są widoczne goi ogromnej wiedzy.
łym okiem. Jednak cały czas praEcorys, który dyspo- ca, którą wykonują społecznicy,
nuje Funduszami Szwaj- jest traktowana jako praca drugiej
carskimi, już w umowie kategorii. Nie taka prawdziwa, jak
dotacyjnej zastrzega sobie, w biznesie czy urzędzie, tylko taka
że może się spóźniać z wy- trochę zabawa. A tak naprawdę, to
płatami kolejnych transzy harówa i droga przez mękę, chodotacji. Że przedstawiciele ciaż ostatecznie dająca ogrom sagrantodawcy mają więcej tysfakcji. Dlatego ta działaczka na
czasu na sprawdzenie, niż pomniku powinna być wesoła, ale
organizacja na złożenia mieć lekko podkrążone oczy.
sprawozdań i wyjaśnień
itd. Organizacja, żeby zdobyć wykonawstwo projektu i dostać pieniądze, musi
na etapie podpisywania
umowy zadeklarować, że
bez względu na opóźnienia ze strony instytucji Aleksandra Dulas – socjolożka, członkini
Rady Działalności Pożytku
przekazującej pieniądze, Łódzkiej
Publicznego. Redaktorka naczelna
projekt ten będzie realizo- gazety.
RYSUNEK: BRUNO POLIS

ALEKSANDRA DULAS
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Kalendarz imprez
październik 2014

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota niedziela

29 30 1 2 3 4 5
19:07 POKAZ
PRZEDPREMIEROWY
SPEKTAKLU
PT. „KAMIEŃ”
(reż. G. Wiśniewski)
Teatr Studyjny w Łodzi
ul. Kopernika 8

18:00 KONCERT
SALLY KLEIN
O’CONNOR

Sala Lustrzana Pałacu Poznańskich
Muzeum Miasta Łodzi
ul. Ogrodowa 15

18:00 WERNISAŻ
WYSTAWY PT.
„MAURYCY GOTTLIEB.
W POSZUKIWANIU
TOŻSAMOŚCI”
Muzeum Pałac Herbsta
ul. Przędzalniana 72

18:00 „OPERA MOJA
MIŁOŚĆ”
Spotkanie z solistką Teatru
Wielkiego Ewą Karaśkiewicz
Bałucki Ośrodek Kultury
„Na Żubardzkiej”
ul. Żubardzka 3

9:00-18:00 XXV
MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL KOMIKSU
I GIER 2014
Atlas Arena
ul. Bandurskiego 7

6 7 8 9 10 11 12

17:00 AKADEMIA
POLSKIEGO FILMU

19:40 MŁODE KINO
POLSKIE

Wykład prof. M. Przylipiaka
i projekcje filmów: „Matka Joanna
od Aniołów” (reż. J. Kawalerowicz),
„Nikt nie woła” (reż. K. Kutz)
Muzeum Kinematografii
pl. Zwycięstwa 1

Projekcja filmu pt. „Małe stłuczki”
(reż. A. Gowin, I. Grzyb)
Muzeum Kinematografii
pl. Zwycięstwa 1

17:30 SPOTKANIE
AUTORSKIE
Z MONIKĄ SAWICKĄ

1. DZIEŃ ŁÓDŹ
DESIGN FESTIVAL
2014

10:30-17:30
KONFERENCJA
NAUKOWA

18:30-24:00 2. DZIEŃ
LIGHT. MOVE.
FESTIVAL. ŁÓDŹ 2014

oraz minirecital Karoliny „KARO”
Sawickiej
Dział Zbiorów Audiowizualnych
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Łodzi, ul. Gdańska 100/102
(wejście C, parter)

Centrum Festiwalowe 1
(ul. Tymienieckiego 3)
Centrum Festiwalowe 2
(ul. Piotrkowska 250)

pt. „Maszyna do komunikacji.
Wokół awangardowej idei Nowej
Typografii”
Muzeum Sztuki 2
ul. Ogrodowa 19

Stary Rynek, park Staromiejski, plac
Wolności, ul. Piotrkowska
(do ul. Tuwima)

11:30 SPOTKANIE
PT. „TYPOGRAFIA
FUNKCJONALNA:
MANIFESTY
I WSPÓŁCZESNOŚĆ”
Muzeum Sztuki 2
ul. Ogrodowa 19

13 14 15 16 17 18 19

18:00 WERNISAŻ
ZDZISŁAWA
MUCHOWICZA

Wernisaż prac plastycznych oraz
wieczorek poetycki
Akademicki Ośrodek Inicjatyw
Artystycznych
ul. Zachodnia 54/56

10:00-17:00 „TOMASZ
KOMOROWSKI
– ODWRÓCONY
KSZTAŁT
RZECZYWISTOŚCI”

18:00 DYSKUSYJNY
KLUB KSIĄŻKI:
„ZAGINIONA
DZIEWCZYNA”
(G. FLYNN)

Otwarcie wystawy fotografii
Muzeum Kinematografii
pl. Zwycięstwa 1

Świetlica Krytyki Politycznej
ul. Piotrkowska 101

18:00 POKAZ TRZECH
FILMÓW
E. FLORENTY
I M. TÜRKOWSKIEGO
Muzeum Sztuki 2
ul. Ogrodowa 19

18:00 WERNISAŻ
WYSTAWY
PT. „JABŁKO.
INTRODUKCJA.
(CIĄGLE I CIĄGLE
OD NOWA)”
Muzeum Sztuki 1
ul. Więckowskiego 36

6:30, 18:00 TYDZIEŃ
KINA IRAŃSKIEGO

Projekcje filmów: „Słońce,
księżyc, ziemia” (reż. A. Ghavitan),
„Prywatne życie pana i pani M.”
(reż. R. Hejazi)
Muzeum Kinematografii
pl. Zwycięstwa 1

11:00 WYCIECZKA
ROWEROWA
Z PRZEWODNIKIEM
ŚLADEM ŁÓDZKIEJ
ARCHITEKTURY
PRZEMYSŁOWEJ
start: pasaż Schillera
ul. Piotrkowska 112

20 21 22 23 24 25 26

17:00 WYKŁAD
„STAROPOLSKIM
OBYCZAJEM, CZYLI
KULTURA BYCIA NA
CO DZIEŃ”

17:00 TYDZIEŃ KINA
IRAŃSKIEGO
Projekcja filmu pt. „Jestem jego
żoną” (reż. M. Shayesteh)
Muzeum Kinematografii
pl. Zwycięstwa 1

Wykład Henryka Ryszarda
Żuchowskiego
Filia nr 22 MBP Łódź-Bałuty
ul. Limanowskiego 194

17:00 DYSKUSYJNY
KLUB KSIĄŻKI:
„WSTRĘT DO
TULIPANÓW”
(R. LOURIE)

18:00 WERNISAŻ
WYSTAWY PT.
„FLAT1” (M. HANL,
E. KAJA, K. M. PFEIFER,
S. ZIMMERBERGER)

Filia nr 3 MBP Łódź-Polesie
ul. Perla 9

Galeria Bałucka
Stary Rynek 2

17:00 SPOTKANIE
POETYCKIE ZE
STEFANIĄ HANELT
Filia nr 10 MBP Łódź-Bałuty
ul. 11 Listopada 79

12:00 DARMOWE
WARSZTATY
KULINARNE
(WEGAŃSKIE)

z Dominiką Czapską w ramach
Festiwalu Zielone Smaki Łodzi
Klubokawiarnia Granda
ul. Rewolucji 1905r. 48 –
w podwórku
(zapisy: zielonesmaki@gmail.com)

19:00 SPEKTAKL
PT. „ZWIĄZEK
OTWARTY”
reż. B. Nowosielski
Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18, s. 323

27 28 29 30 31 1 2

17:00 SPOTKANIE
Z MARKIEM
ŁUKASZEWICZEM

oraz występ zawodniczek Sekcji
Gimnastyki Artystycznej Widzew
Łódź
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
ul. Gdańska 100/102 (wejście A, II p.)

VIII KONFERENCJA
„KULTURA
I TURYSTYKA
– W KRĘGU
WYDARZEŃ”
Filharmonia Łódzka
ul. Narutowicza 20/22,
rejestracja:
www.konferencja2014.rotwl.pl

17:00 DYSKUSYJNY
KLUB KSIĄŻKI:
„FRYKCJE” (D.
PHILIPPE)
Dział Gromadzenia MBP ŁódźWidzew
ul. Ketlinga 21

17:30, 19:30 KLASYKA
KINA – PROJEKCJE
FILMÓW:
„LA STRADA”
(REŻ. F. FELLINI),
„MAMA”
(REŻ. X. DOLAN)
Muzeum Kinematografii
pl. Zwycięstwa 1

13:00-19:00 WYSTAWA
PT. „POZNAJMY
AZJĘ”
Dział Udostępniania MBP ŁódźPolesie
ul. Długosza 7/9
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Wtorek 16 września – drugi sze osoby, a osiłki raczej się nie
dzień Tygodnia Zrównoważone- rwą do pomocy. Decydujemy
go Transportu. Od soboty zapo- się na autobusy – już większość
wiadano otwarcie dla ruchu ka- z nich jest niskopodłogowa,
wałka Inf lanckiej i zmiany tras damy radę. Sprawdzamy rozautobusów, a w poniedziałek kład i informacje o zmianach
prezydent Hanna Zdanowska trasy – na stronie MPK i portapisała na facebooku: „Jutro rano lu Jakdojade. Wygląda na to, że
kierowcy pojadą odcinkiem ul. objazdy nie dotyczą naszej trasy,
Inf lanckiej od Strykowskiej przystanek, na którym mamy
do Zagajnikowej. Krok po kro- się przesiąść jest w tym samym
ku będziemy otwierać kolejne miejscu, co zawsze, wysiadamy
fragmenty, wymieniać chodniki z jednego autobusu i wsiadamy
i tworzyć drogi rowerowe. Prze- do następnego. A raczej tak nam
praszam za utrudnienia, dzię- się wydaje.
kuję za cierpliwość i daję słowo:
Jedziemy więc. Na przystaniedługo kończymy”.
nek punktualnie przyjeżdża
Wybieramy się z Bałut do autobus linii 65, rzeczywiście
szpitala przy Spornej. Wybiera- niskopodłogowy, z trudem jedmy się w trójkę: Mama, Babcia nak wciskamy się z wózkiem,
i Dziecko. Dziecko, bo to jego bo przestrzeń dla nich zapchana
dotyczy wizyta, Mama, bo opie- ludźmi z torbami, jadącymi na
kuje się Dzieckiem
rynek. Wysiąi karmi piersią, co
dą przy Bałucw szpitalnym stre- Kierowca
kim – mamy
sie pomaga i Babnadzieję. Owz fasonem
cia, bo wybieramy
szem, ale wsiasię na tę wypra- zatrzymuje
da tam następwę
komunikacją
na partia osób
autobus w takiej
miejską i wiemy
z ciężkimi paz doświadczenia, odległości od
kunkami, torże wstawienie wózbami, wózkakrawędzi
ka z dzieckiem do
mi na zakupy.
autobusu jest czyn- przystankowego
Część z nich
nością karkołomną
z nami
peronu, że akurat wraz
i wymagającą cztepostanawia
w powstałą w ten przesiąść się
rech rąk.
Mogłybyśmy
przy Inf lancsposób przerwę
jechać
tramwakiej, na ronjem linii numer 5, wpadają koła
dzie Powstańbo jej zmieniona
ców 1863 r.
wózka.
trasa
przebiega
Autobus jedzie
ulicą Wojska Polzmienioną traskiego. Do „piątki”
są i zatrzymuje
jednak nawet na
się po przeciwcztery ręce wózka
nej stronie Infnie wsadzimy – wysokopodło- lanckiej. Wysiadamy i z resztą pogowy tramwaj, składający się dróżnych rozglądamy się wokół.
z jednego wagonu, pozostaje Tymczasowy przystanek jest sapoza naszym zasięgiem. Ni- motną wyspą pośród gigantyczskopodłogowe nie jeżdżą tam, nego placu budowy. To kawałek
gdzie zmierzamy. Oczywiście, asfaltu, planowana zatoczka
można liczyć naiwnie na pomoc przystankowa, obwiedziona wyjakiegoś
osiłka-dżentelmena, sokim krawężnikiem, za którym
ale w godzinach przedpołudnio- ułożono już parę płyt, niebędąwych tą trasą jeżdżą raczej star- cych jeszcze chodnikiem. Ani

wrzesień 2014/wydanie specjalne: Inicjatywy społeczne | www.miastol.pl

Podróż

FELIETON

przez miasto
IZA DESPERAK

wózek z dzieckiem, ani wózek
z zakupami, ani starsza osoba
podpierająca się laską tego toru
przeszkód nie pokona. Nie ma
też przejścia dla pieszych czy
choćby policjanta kierującego
ruchem. Nie ma żadnej wskazówki dla użytkowników MPK!
Przystanek po drugiej stronie
ulicy, na którym musimy się
przesiąść, oddziela od nas i reszty podróżnych nitka samochodów, ciężarówek i TIR-ów. Na
szczęście dla nas, pojazdy stoją
w gigantycznym korku i przebicie się między nimi z wózkiem
jakoś się udaje. Wsiadamy do kolejnego autobusu. Dojeżdżamy
do rogu Wojska Polskiego i Spornej, gdzie już jest po remoncie
– przystanki to coś w rodzaju
peronu znajdującego się na poziomie podłogi niskopodłogowego autobusu. Uff, uda się wysiąść jakoś bardziej normalnie
– cieszymy się, bo wwindowanie
wózka z zaimprowizowanego
przystanku po drodze dało nam
trochę w kość. Nic z tego. Kierowca z fasonem zatrzymuje

autobus w takiej odległości od
krawędzi przystankowego peronu, że akurat w powstałą w ten
sposób przerwę wpadają koła
wózka i się na dobrą chwilę tam
blokują. No cóż, nic dziwnego
więc, że do domu wracałyśmy
piechotą – jakąś godzinkę nam
to zajęło. Wprawdzie odległość,
którą tramwaj pokonuje w kilkanaście minut przemierzałyśmy nieco dłużej, w sumie był to
bardzo przyjemny spacer.
A wyniki badań i tak zaginęły. Trzeba będzie jechać jeszcze
raz. I teraz następuje dylemat,
jak tego dokonać. Piechotą jest
czasochłonnie, ale bezpiecznie.
Co jednak, gdy zepsuje się pogoda, zacznie lać i wiać? Taksówką
jest szybko i nie bardzo drogo,
zwłaszcza, że chodzi przecież
o zdrowie dziecka. Taksówki nie
są jednak standardowo wyposażone w foteliki dla dzieci. Trzeba
wziąć własny fotelik, wpiąć go
do taksówki, wypiąć na miejscu
i dźwigać. Fotelik i Dziecko, które przekroczyło już 11 kilo żywej
wagi, na dystansie kilkuset me-

trów i po schodach na 3 piętro.
Winda służy tylko do użytku
szpitalnego. Opcja numer trzy to
wzięcie przez zmotoryzowanego
Tatę, pracującego poza Łodzią,
dnia wolnego. Babcia jeździ rowerem, ale Dziecko jest za małe
na rowerowy fotelik, można by
kupić specjalną przyczepkę, ale
na trasie dom-szpital jest tylko
króciutki kawałek ścieżki rowerowej i Mama mówi, że nigdy
przenigdy nie pozwoli, by Dziecko wozić na rowerze ruchliwą
jezdnią. A w ogóle to zapisujemy
się na prawo jazdy… wszyscy
– Mama, Babcia i Dziecko. By
uniknąć takich dylematów na
przyszłość, kupujemy dla każdego z nas po samochodzie, dla
Dziecka na razie taki na pedały
albo mini-quada. Takie postanowienie podejmujemy solidarnie
w związku z tak pięknie zainaugurowanym tygodniem zrównoważonego transportu!

Iza Desperak, socjolożka z Bałut.

Wspierają nas
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