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Cyfrowe archiwum
łodzian

Jesteś z miasta
rewolucji

Stare pocztówki z Łodzi.
Fragmenty mówionych wywiadów dotyczących miasta.
Stare wycinki prasowe. To
wszystko znajdziemy na portalu
Miastograf.pl
–
cyfrowym
archiwum łodzian. Zachęcamy
do włączenia się w jego
tworzenie. Str. 8-9

Czy wiesz, że jesteś
z miasta rewolucji? Rewolucji
1905 r. O co walczono? M.in.
o 8-godzinny dzień pracy,
ubezpieczenie dla robotników
czy pomoc lekarską. Masz
prawo znać tę opowieść. To
również Twoja historia.
Str. 15

Czerwiec 2014 / nr 06 (08)

Fot. Łukasz z Bałut

Czas na mądre
zmiany
Jedno z łódzkich podwórek.

Celem rewitalizacji, nie tylko społecznej, jest szczęśliwsze
i bogatsze o doświadczenie „spotkanie z innym”, życie tych,
którzy przybyli i tych, którzy ich przyjęli, zorganizowane na
wspólnie wypracowanych warunkach. Należy o niej myśleć
własnie pod tym kątem.

Michał Sobczyk

D

r Anita Gulczyńska z Katedry
Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego: Proces
rewitalizacji wymaga zaangażowania
reprezentantów różnych dyscyplin i to
już na etapie planowania. Współpraca
i dzielenie się wiedzą m.in. architektów
z pedagogami społecznymi zwiększa
szansę, że wprowadzane zmiany odpowiedzą na rzeczywiste potrzeby osób,
które od lat mieszkają na rewitalizowanych obszarach.
Przez kilka lat badałam życie społeczne jednego z łódzkich sąsiedztw.
Przemeblowanie przestrzeni zgodnie
z nowoczesnymi koncepcjami architektonicznymi, ale bez oglądania się na styl
życia mieszkańców, skazuje zmiany na
krótkotrwałość. Jeśli na podwórku jest

miejsce, które dzieci „od pokoleń” uznają za swoje i same je zagospodarowały,
to dobrze jest to uwzględnić. Zdemontowanie ich własnej infrastruktury do
zabawy, nawet przy zaproponowaniu
alternatywy, może skutkować nieuznaniem zmiany i działaniami przywracającymi przestrzeni stary porządek.
Planujmy więc rewitalizację tak, by perspektywa osób, które będą korzystały
z odnowionej przestrzeni, była od początku wzięta pod uwagę. Prowadźmy
badania, które pozwolą rozpoznać formy spędzania czasu wolnego, konflikty czy typowe wzory komunikacji na
danym terenie. Jeśli ta wiedza zostanie
przełożona na język architektury, wówczas mamy szansę zbudować coś, co
będzie szanowane i co zwiększy jakość

życia w rewitalizowanej okolicy. Oczywiście sposoby korzystania z przestrzeni to tylko przykład tego, czego musimy
się dowiedzieć o ludziach, zanim wkroczymy ze zmianami w kwartały, w których żyją.
M. S.:Wysyłamy badaczkę czy badacza na taką ulicę Włókienniczą – i co
dalej?
A.G.: Dobrze, aby były to młode osoby, np. studenci, bo one mają w sobie
pewną naiwność, która pozwala im naprawdę otworzyć się na perspektywę
mieszkańców. Młody wiek zmniejsza
ponadto dystans, ułatwiając wytłumaczenie sensu badań oraz wejście w obce
środowisko. Wówczas rozpoczyna się
rozmowa, dzięki której możliwe jest poznanie miejsc ważnych dla tworzenia
lokalnej tożsamości, a także związanych
z nimi historii.
Jestem zwolenniczką budowania
wiedzy w procesie poznania, a nie weryfikowania z góry przyjętych założeń.
W tym drugim przypadku nasze wyobrażenia, np. na temat biedy, mogą

stanowić obciążenie. Mogą bowiem
wpływać na sposób, w jaki interpretujemy odkrywaną rzeczywistość.
M.S.: Sami studenci to chyba za
mało – potrzebny jest ktoś, kto zaplanuje i skoordynuje takie badania.
A.G.: Są przecież organizacje społeczne, w których działają osoby wykształcone i doświadczone w zakresie
aktywizacji społeczności lokalnych,
której bardzo ważnym elementem jest
diagnoza społeczna. Są pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przygotowani nie tylko do pracy
z rodziną, ale i do organizacji środowiska lokalnego. Trzeba tylko znaleźć sposób, jak wykorzystać ten potencjał.
M.S.: Grupy, które Pani wymieniła,
są przecież „skażone” charakterystyczną dla siebie perspektywą.
A.G.: Myślę, że jest to proces odwracalny, co świetnie pokazuje przykład
studentów pedagogiki społecznej, którzy z czasem uczą się postrzegać świat
oczami innych grup społecznych.

Dalszy ciąg rozmowy na temat pracy na rzecz odnowy
społecznej Łodzi na stronie 4
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Od naczelnej

Skwer imienia skweru
imienia

Aleksandra Dulas

H

istoria dzieje się na naszych
oczach. Uderzyło mnie to
stwierdzenie w ostatnich
dniach. Bo jeszcze
nigdy w dorosłym
życiu nie czułam,
że tak ważne przemiany dzieją się,
a ja biorę w tym
udział. I nie jest to
bierna obserwacja,
ale
uczestnictwo
w operacji na żywym organizmie. Pisząc to, myślę
o rewitalizacji naszego miasta. I marzę,
że się uda, że za 10 może 20 lat przeczytamy w podręcznikach do historii, jak Łódź wspaniale dała sobie radę
z wykluczeniem społecznym, biedą,
brakiem perspektyw dla jej mieszkańców i mieszkanek. Bo kiedy myślę
o rewitalizacji, to nie mam przed oczami kolorowych kamienic, kolejnej galerii handlowej, sklepów i parkingów.
Myślę o ludziach, którym się udało, którzy mają pracę, mieszkanie z łazienką,
bibliotekę, dom kultury, zieleń przed
oknem. Myślę o młodzieży, która już nie
musi wystawać po brudnych bramach,
bo ma gdzie i z kim spędzać czas. Myślę
o ludziach, którzy mieszkają obok siebie, choć historie ich życia są zupełnie
różne. O tym, że łodzianie i łodzianki
żyją godnie. Że nie ma śmierdzących
klatek schodowych, brudnych podwórek, głodnych dzieci i bezrobotnych rodziców. I co bardzo ważne, wszystko to
w dużej mierze jest możliwe.

Od nas zależy, czy to będzie wielki sukces, czy straszna porażka. Czy
jak warszawska Praga, rewitalizowane
dzielnice Łodzi odrodzą się jak Feniks
z popiołów, czy staną się mieszkaniami dla klasy średniej. Czy mieszkańcy
Śródmieścia, Bałut, Polesia odnajdą się
w nowych, lepszych warunkach, czy będą musieli szukać innych miejsc,
tańszych mieszkań. Od
miesięcy trwa dyskusja
o tym, jak wprowadzać
aspekt społeczny rewitalizacji. Rodzą się fantastyczne pomysły. Dużo
miejsca w czerwcowym
numerze Miasta Ł zajmują sprawy społeczne. Jest
świetny wywiad przeprowadzony przez Michała Sobczyka z dr Anitą
Gulczyńską z Katedry
Pedagogiki
Społecznej
Uniwersytetu Łódzkiego,
o tym czym jest i czym
powinna być rewitalizacja. Jest tekst Jolki Małgorzaty Klejn o Starym Polesiu, które rewitalizacją
może być objęte najpóźniej i jakie niesie to za sobą konsekwencje. W tę tematykę wpisuje się również
felieton Izy Desperak o bibliotekach.
Warto o tym czytać, ale nie można na
tym poprzestać. Zachęcam naszych
czytelników do brania udziału w kolejnych konsultacjach społecznych, doty-

czących polityki społecznej miasta, budżetu, rewitalizacji. Głos mieszkańców
i mieszkanek musi być słyszalny. Wszyscy mamy głowy pełne pomysłów: jak
nasze miasto powinno wyglądać, czego
nam brakuje, aby było w nim wygodnie
i bezpiecznie. Zachęcam zatem również

Mam nadzieję, że po przeczytaniu
czerwcowego numeru Miasta Ł obudzi się w naszych czytelnikach patriotyzm lokalny. Bo przecież Politechnika
Łódzka opracowuje nowe technologie,
o czym pisze Marta Pokorska–Jurek,
mamy fantastyczne wystawy w Muzeum

Miasta, łódzka szkoła filmowa kręci nagradzane filmy. W dodatku możemy być
prawdziwie dumni z historii miasta,
o czym i w tym miesiącu przypomina
Michał Gauza. To wszystko oznacza, że
Łódź się zmienia. Kierunku tych zmian
musimy pilnować my – mieszkańcy. 
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Felieton
Szczepan Przedziwko

T

do przeczytania tekstu o powstających
podwórcach miejskich (woonerfach)
– pisze o tym Katarzyna Mikołajczyk.
Ulica 6 Sierpnia staje się ulicą kwitnącej
wiśni, a pomysłów na kolejne cudowne
zakątki łodzianom nie brakuje.
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ak sobie pomyślałem, że kolejnych pięć tysięcy znaków
ponownie zużyję by opisać
spacer. No bo niby mógłbym napisać,
że polityka społeczna słabo, że rewitalizacja fajowo, że wybory... Ale trochę
trudno, gdy pogoda ładna i wieczór
przyjemny. I weekend jeszcze.
Szanowni Państwo, zabieram Państwa na Piotrkowską w okolicach północy. Miasto wygląda fenomenalnie. Zupełnie inaczej niż wygląda na przykład
w południe – bo ludzie inni, bo ci ludzie
trochę inaczej, bo ciemniej i głośniej.
I co innego widzi się tam, gdzie się patrzy
gdy jasno. Historyczna oś miasta, wraz
ze zmrokiem, zamienia się w przestrzeń
nieco bardziej survivalową – w taką grę
platformową, w której trzeba iść z miejsca na miejsce, kilku rzeczy uniknąć, kilka zaliczyć. Co trzeba zrobić, by przejść
etap? To różnie. To indywidualne zupełnie – niektórzy ratują księżniczki, inni
cieszą się, gdy wrócą z odpowiednią ilością monet. A co konkretnie mnie ujęło,
że znów odpuściłem tematy polityczne
i społeczne? Dlaczego widzę miasto
w konwencji gry komputerowej? Właściwie dwie rzeczy: z jednej strony sposób
poruszania się większości osób – jakby
sterowanie postacią w grze było niezbyt
intuicyjne i trudne do opanowania, po
drugie, kampania promocyjna miasta,
która wraz ze swoimi hasłami zwraca
uwagę na szczegóły i detale nocnego życia, które normalnie by umknęły.
Mijamy Narutowicza. Ten chyba
najbardziej zaludniony odcinek Piotrkowskiej jest doskonałym przykładem,
jak studenci pozdrawiają maturzystki. Konkretnie jak? Hasłem na zdrowie,
wódką, piwem, drinkiem, czym bądź!
Gdyby ilość wypitego zdrowia dało się
przełożyć na faktyczne zdrowie niedzielne, nikt nie mógłby narzekać. Dorzuciłbym hasło dodatkowe dla organizatorów i twórców kampanii – łódzkie
lokale pozdrawiają skocznie narciarskie. A wszystko przez schody – dwa,
trzy stopnie, które stanowią element gry
w pełnym tego słowa znaczeniu.
W jednej z gier, które popularne są nadal, chociaż swą świetność przeżywały w latach dziewięćdziesiątych, mały
hydraulik w czerwonym kubraczku od
czasu do czasu miał możliwość wejścia w rurę, która wystawała z planszy.
W rurze czaiła się plansza bonusowa! Na
Piotrkowskiej wystaje ogródek, bonus
natomiast ukrywa się za stopniami właśnie. Im więcej bonusów, tym trudniejszy każdy kolejny – jeden stopień daje
się pokonać, drugi... to już różnie. Bo

czasem noga się omsknie, czasem wróci na stopień pierwszy. Gdy się już próg
właściwy przebędzie, można wypić bonus, posiedzieć, popatrzeć, posłuchać.
Potem ktoś macha chorągiewką i z progu, który był nie do pokonania chwilę
temu, teraz wychodzi się i leeeeeeci! Bo
okazuje się, że alkohol faktycznie uderza
do głowy. Głowa przezeń robi się ciężka

zyjnym. Plansza Piotrkowska też nie
ułatwia – gdy się leci bez zderzenia zbyt
długo, to się można wpakować w czarną dziurę między barierki. A jak już się
w czarną dziurę człowiek wpakuje... Jak
to w grze komputerowej bywa – kolejne
życie, hej przygodo, dalej do Roosevelta!
Co jakiś czas miasto testuje sprawność
umysłową bawiących się, zadając za

salu w Poznańskim? Jak dobrze pamiętam z historii Wersal najwspanialszym
miejscem na świecie nie był i pomimo
całego splendoru trochę śmierdział.
Przeszedłem się w tę i nazad, rozumiem
– sam zobaczyłem inspirację do haseł
kampanii. Dlaczego jednak pozdrawiamy Nowe Yorki, Krakowy i inne miejsca?
Usiadłem sobie klasycznie na skwerze

Fot. Anna Jurek
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Billboard kampanii promocyjnej „Młodzi w Łodzi”

Jak studenci pozdrawiają maturzystki? Hasłem na
zdrowie, wódką, piwem, drinkiem, czym bądź! Gdyby
ilość wypitego zdrowia przełożyć na faktyczne zdrowie
niedzielne, nikt nie mógłby narzekać.
i gdy się przy wybiciu ze stopnia pochyli
naprzód, to grawitacja ciągnie w dół element najcięższy – rączki na bok i lecimy
po równiutkim granicie aż do telemarku na progu kolejnym. A że sterowanie
w grze nocnej, jak już wspomniałem, intuicyjne nie jest, nosi się trochę od prawej do lewej tłum cały.
Mijam kolejne hasło na plakacie.
Zderzacz hadronów? Oj tak! Jak się taki
hadron z baru wytoczy, to leci na koli-

sprawą kampanii promocyjnej pytania podchwytliwe. Wersal? Nowy York?
Oczywiście, że nie. OffPiotrkowska!
Trochę czepiam się nowej kampanii.
Trochę śmieję się z „graczy” weekendowych. Ale tylko trochę – sam bywam
graczem, wiem, jak niekiedy plansza
potrafi dać w kość. Zastanawiam się jedynie, dlaczego szukamy w Łodzi zderzacza hadronów, skoro właściwie mamy
własny? Dlaczego doszukujemy się Wer-

imienia... I tak sobie pomyślałem, że
ten skwer imienia powinien być imienia
skweru imienia. Bo w tym mieście się
kreuje. Nie dlatego, że wygląda ono równie dobrze jak Nowy York. Nie dlatego,
że mamy ładne studentki i maturzystki. Właśnie dlatego, że Łódź jest jedyna i unikalna, to tu się kreuje. Tu szyby
w tramwajach mogą być czyste, tu Widzew kuca na siku. Oczywiście, że pozdrawiam. Ale mam też świadomość, że
Ci, którzy tu sobie kreują, którzy są znani w Polsce całej, nie mają kogo pozdrawiać. Bo takich jak oni ze świecą szukać.
I to Oni powinni być pozdrawiani! Niniejszym oficjalnie oddając trybut tym
właśnie: Szczepan Przedziwko pozdrawia łódzkich kreatywnych. 
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6 dni, 4 szkoły, 11 przestawień i wiele godzin przeżyć. Tak
w skrócie można opisać 32. Festiwal Szkół Teatralnych.
Opisać liczbami, bo emocjami opisać go nie sposób.

Michał Sobczyk
dzielnicy Nadodrze powstało Pogotowie
Mediacyjne.
Wiele dobrego może zrobić także pedagog ulicy, organizujący czas wolny
najmłodszym mieszkańcom. Zaczyna
od etnograficznej diagnozy, później
wchodzi do istniejącej grupy albo buduje nową, a następnie wspomaga ją
w realizacji projektów. Takie działania
aż proszą się o prowadzenie przy okazji
rewitalizacji. Mamy w Łodzi stowarzyszenie GPAS, które wypracowało swoją
metodę, niestety ciągle walczy z zapaścią finansową.
M.S.: Wyobrażam sobie, że wszystkie wymienione działania powinny być
prowadzone przez dłuższy czas, jeśli
mają przynieść założone efekty.

itp. działania są znacznie tańsze niż tradycyjna praca socjalna.
M.S.: Jakie przykłady mogą być inspiracją dla Łodzi przy projektowaniu
programu rewitalizacji społecznej?
A.G.: Cenne doświadczenia posiada wspomniany już Wrocław. Wkrótce zakończy się innowacyjny projekt
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,
w ramach którego wypracowano model
rewitalizacji oparty na budowie lokalnych partnerstw pomiędzy instytucjami
pracy socjalnej a organizacjami pozarządowymi. Nieco podobne działania
przeprowadziła w pięciu wsiach w woj.
łódzkim Fundacja Rozwoju Dzieci im.
Komeńskiego, otwierając w ramach
programu „Gdy nie ma przedszkola”
ośrodki przedszkolne, gdzie pracę zna-

Remontowana kamienica na Marysinie
zować te osoby i uświadamiać im, że ich
głos jest ważny. Kolejnym działaniem
mogłoby być powstanie centrum umożliwiającego społeczności integrację.
Warto ją zacząć od tego, co łączy większość sąsiadów, jak wspólny „zewnętrzny wróg” czy fakt posiadania dzieci.
Organizacja wspólnych zajęć, pikników
i akcji w niejednorodnym sąsiedztwie
może być sposobem na poznanie się
i nawiązanie komunikacji. Duże znaczenie w tym procesie może mieć otwarcie
szkół na środowisko lokalne. Dzięki nim
integrują się ze sobą rodzice.
Społeczności poddawanej zmianom
nie można zostawić samej sobie. Nie
wystarczy zbudować świetlicę dla dzieci biedniejszej części mieszkańców.
Trzeba cały czas równoważyć relacje,
tak aby życie społeczne było satysfakcjonujące dla wszystkich grup, a one
same – otwarte na siebie nawzajem.
We Wrocławiu w ramach rewitalizacji

A.G.: Nie da się go dokładnie wyliczyć, ale zazwyczaj jest to kilka lat. Pracownik organizujący społeczność może
ją opuścić dopiero wtedy, kiedy odczuje, że przestał być potrzebny. Gdy na
lokalnym spotkaniu pojawi się kolejny
problem do rozwiązania, lecz nie on go
zgłosi, ale osoby, które tam mieszkają.
I to one, korzystając ze zdobytej wiedzy,
zaczną wspólne działania, np. interweniując w odpowiednich instytucjach.
Ważnym wskaźnikiem jest także brak
zapotrzebowania na mediacje, kiedy
pojawi się jakiś konflikt. Wsparcie mediatora zawsze do pewnego stopnia
ubezwłasnowolnia, ponieważ nie uczy
rozwiązywania konfliktów siłami społeczności, negocjacjami wewnętrznymi
akceptowanymi przez wszystkie strony.
Kompleksowa i długotrwała praca ze
społecznością lokalną oznacza rzecz jasna konkretne koszty. Jednak na dłuższą
metę prowadzenie centrów sąsiedzkich

leźli miejscowi, którzy je współtworzyli.
Centra sąsiedzkie można by organizować na zbliżonych zasadach.
M.S.: Po zakończeniu rewitalizacji
społecznej mieszkańcy powinni być
w stanie spojrzeć na swoją okolicę
oczami sąsiadów z innych grup społecznych, komunikować się ze sobą
i razem rozwiązywać wspólne problemy. Jakie inne zmiany będą dowodem
na to, że dane sąsiedztwo zostało „ożywione”?
A.G.: Celem rewitalizacji, nie tylko
społecznej, jest szczęśliwsze i bogatsze
o doświadczenie „spotkania z innym”
życie tych, którzy przybyli i tych, którzy
ich przyjęli, zorganizowane na wspólnie wypracowanych warunkach. Należy
o niej myśleć właśnie pod tym kątem. 
Rozmawiał Michał Sobczyk. Współpraca: Jan Rostocki (Łódź Społeczna),
Barbara Krzemińska–Sobczyk.

Klaudia Wojciechowska

Z

aczęło się od „Samobójcy”,
który wiele widzom obiecywał, a koneserzy teatru pokładali w nim wielkie
nadzieje. I trochę
rozczarowywał, bo
gdyby nie Dominik Rybiałek, to nie
dostarczyłby
zbyt
wielu przeżyć teatralnych.
Jeden
dobry aktor to jednak zdecydowanie
za mało na przedstawienie, które trwa
prawie trzy godziny.
A wytrzymałość widzów testowano
na tym festiwalu wielokrotnie, z czego
na zamknięciu żartował nawet rektor
PWSFTiT Mariusz Grzegorzek twierdząc, że „w tym roku przedstawienia
trwały po 12 godzin”. Aż tak źle nie było,
ale pojawiły się takie, które zatrzymywały widzów na sali teatralnej znacznie
dłużej niż trzy godziny. Co gorsza, przedstawienia odbywały się tylko raz, więc
liczba chętnych zdecydowanie przekraczała liczbę miejsc. Dzięki temu festiwalowa publiczność mogła się przekonać,
jak to jest oglądać „Szkice z Dostojewskiego” w reżyserii Mai Komorowskiej
siedząc na schodach i podłodze przez 3
i półgodziny. W podobnych warunkach
obejrzeliśmy „Ecce Homo!!!” w reżyserii Krzysztofa Majchrzaka, czy ostatnie
z jurorowanych przedstawień, „Królestwo” w reżyserii Remigiusza Brzyka.
Ale czego się nie robi dla sztuki? Dodatkowa atrakcja to pora wystawiania spektakli. Najdłuższe z nich były
prezentowane najpóźniej i zaczynały
się około godziny 20. Nawet te, które odbyły się bez opóźnień, kończyły
się w środku nocy i tylko najbardziej
wytrwali mieli ochotę pójść do klubu festiwalowego mieszczącego się
w „Przechowalni”. A warto było tam
zajrzeć, bo na dobór grup koncertowych nie można było narzekać, zaś
atrakcją był niewątpliwie występ zespołu Ted Nemeth, w którym to gra
i śpiewa jeden z aktorów łódzkiej Szkoły
Filmowej – Patryk Pietrzak.
Chociaż Festiwal Szkół Teatralnych
jest świętem młodych aktorów i to im
przyznaje się nagrody, to przecież spektakl teatralny jest owocem pracy całego
zespołu i wszystkie tryby w tym przedsięwzięciu mają swoje znacznie. Niedociągnięcia czy przerost ambicji reżyserów przekładały się na pracę aktorską
na czym całość niejednokrotnie traciła.
W zamieszaniu, natłoku wrażeń, bogactwie gatunków i inscenizacji teatralnych
trudniej było dostrzec osobowość sce-
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dykcie najmniej doceniona, to w trakcie
gali finałowej nie obyło się bez łódzkich
akcentów. Największa ilość nagród powędrowała bowiem do Pawła Dobka
z łódzkiej PWSFTiT. Oprócz tej od jury
otrzymał jeszcze nagrodę od łódzkich
dziennikarzy oraz nagrodę publiczności
przyznaną dla Najbardziej Elektryzującego Aktora. Najbardziej Elektryzującą
Aktorką uznano Aleksandrę Przybył,
również z łódzkiej PWSFTiT.
Festiwal Szkół Teatralnych jest dowodem na to, że Łódź jest miastem filmu,
aktorów i teatru, cokolwiek by o niej
mówiono. Taki festiwal ma miejsce tylko u nas i z roku na rok przynosi więcej
emocji. Łódzka publiczność ma okazję zobaczyć przedstawienia teatralne
z czterech ośrodków w jednym miejscu.
Łódź odwiedzana jest przez gości z innych miast i pomimo remontów i zniszczeń w niektórych obszarach, wcale nie

Fot. Mikołaj Zacharow, materiały prasowe

nego rodzaju zmian społecznych. Rodzi
to określone konflikty, trudno rozwiązywalne drogą mediacji. W takich przypadkach bezstronność nie wystarczy,
tam potrzebny jest „adwokat społeczny”. Jego zadaniem będzie reprezentowanie perspektywy tych, którzy nie zawsze potrafią wyrażać siebie w sposób,
który byłby dla nas zrozumiały i możliwy do zaakceptowania.
M.S.: Rozumiem ideę, natomiast
trudniej wyobrazić sobie kolejne kroki
w kierunku jej realizacji.
A.G.: Profesjonalne służby społeczne na drodze partycypacyjnych badań
powinny zdobyć wiedzę o potrzebach
mieszkańców – tak, jak oni sami je postrzegają, a nie wymodelowanych przez
urzędników. Następnie należy aktywi-

Fot. Fu3sko (www.facebook.com/fu3sko)

Fantastyczną sprawą byłaby współpraca Urzędu Miasta z Uniwersytetem
Łódzkim. Na każdy cykl kształcenia w
mojej Katedrze składa się półtora roku
diagnozy, po której następuje opracowanie projektu socjalnego i animowanie zmiany społecznej. Co roku czterdzieścioro–pięćdziesięcioro studentów
zdobywa takie kompetencje. To ogromny kapitał Łodzi!
Moment na podjęcie takiej współpracy jest idealny, gdyż właśnie
rozpoczynamy kolejny cykl i nasi
studenci są przygotowywani do wyjścia w teren i przeprowadzania diagnoz
społecznych.
M.S.: Proszę opowiedzieć o podstawowych zasadach pracy ze społecznościami, które zmagają się z długotrwałymi i poważnymi problemami, np.
ekonomicznymi.
A.G.: Nie ma jednego modelu, gdyż
każda społeczność boryka się z innym
zestawem problemów, wymagającym
pomocy konkretnego zestawu profesjonalistów. Są jednak kwestie, na które
trzeba zwrócić uwagę planując każdy
proces rewitalizacji społecznej. Prawdopodobnie najważniejszą jest zjawisko
społecznej niejednorodności większości sąsiedztw.
Zwykle część osób jest najemcami
czynszowymi, reszta – właścicielami
swoich mieszkań. Druga różnica dotyczy korzystania z przestrzeni: dla
niektórych śródmiejskie podwórko to
„mała ojczyzna”, gdzie spędzają większość czasu, podczas gdy dla innych
to tylko miejsce parkowania. Kiedy ci
drudzy odpoczywają po pracy, w okolicy ma panować cisza. Ich dzieci nie ma
w tym czasie przed domem, bo są wtedy na basenie czy dodatkowym angielskim. Trzecia różnica, w moim przekonaniu bardzo istotna, związana jest ze
sferą symboliczną. W każdym sąsiedztwie mieszkają osoby, które różnie rozumieją świat, bo tym samym elementom
rzeczywistości przypisują zupełnie inne
znaczenia.
W pracy ze społecznościami naczelną zasadą powinien być szacunek dla
odmienności i podmiotowe traktowanie różnych światów, np. mieszkańców
„zadomowionych” i tych nowych, zapewne typowych reprezentantów klasy średniej. Mediacyjna funkcja pracy
społecznej będzie tutaj bardzo ważna,
ale sama mediacja to za mało. Zakłada ona bowiem względną równość
obu stron, a tutaj nie może być o niej
mowy. Sąsiedztwo wymagające rewitalizacji – a zwłaszcza takie, które już nią
objęto – zawsze składa się z mniejszości uprzywilejowanej pod względem
ekonomicznym i kulturowym oraz nieuprzywilejowanej większości. Interesy
i preferencje tej drugiej grupy zwykle
nie są w wystarczającym stopniu brane
pod uwagę podczas projektowania róż-
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Fot. Mikołaj Zacharow, materiały prasowe
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niczną, aktora czy aktorkę, którzy hipnotyzują i nie dają o sobie zapomnieć.
Ale jeśli ktoś grał w sposób absolutnie
brawurowy, nie umknął uwadze jury,
w składzie którego znaleźli się: Agata Kulesza, Bartłomiej Topa, Adam
Orzechowski, Jacek Wakar i Wioletta
Laszczka–Bubień.
Podobno o gustach się nie dyskutuje,
także tych teatralnych, więc wyniki posiedzenia jury wypada przyjąć do wia-

domości i na tym poprzestać. Najwięcej
nagród przypadło spektaklowi „Ecce
Homo!!!” z warszawskiej Akademii Teatralnej, a właściwie aktorom w nim
grającym. Grand Prix festiwalu otrzymał Julian Świeżewski, a dwie nagrody
główne – Aneta Gołębiewska i Piotr Marzecki. Na szczęście jury przyznało kilka
pomniejszych nagród, którymi obdzieliło aktorów z Krakowa czy Wrocławia.
Chociaż Łódź wydaje się w tym wer-

jest postrzegana negatywnie. Nadal jest
widziana jako miasto pięknych, chociaż
niszczejących, kamienic i enklawa sztuki. Może właśnie w tym trzeba szukać
szansy dla łodzi? Nie ścigać się z innymi
miastami w biznesie czy technologii,
ale stawiać na sztukę. Bo to nam wychodzi pięknie. 
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Czerwiec 2014

O sztuce i życiu

Nie róbmy za darmo!

Obecnie coraz więcej rzeczy mamy w d... i coraz rzadziej
chcemy wychodzić z domu. Jesteśmy konformistami. Chodzę
nie tylko na wystawy znajomych. Bywam na wystawach
twórców których nie znam, dlatego że interesuje mnie co
robią inni. Oglądam, słucham, potrzebuję tego – z Bartkiem
Jarmolińskim rozmawia Konrad Michalak.

Zainicjowana przez Fundację „Wspieramy Wielkich Jutra”
kampania społeczna „Nie robię tego za darmo” jest pierwszą
w Polsce akcją, która opisuje i piętnuje jedną z największych
patologii na rynku pracy, czyli zatrudnianie młodych ludzi
na bezpłatne praktyki i staże. Jak przyznają jej twórcy, jest
ona manifestem krytycznym wobec „niewolnictwa XXI
wieku”. O kampanii rozmawiamy z jedną z jej realizatorek,
Michaliną Czerwińską.

Konrad Michalak

K

onrad Michalak: Pamięta pan
swój performance Gloria Artis? Przedstawił pan siebie
z namalowanym na klatce piersiowej orderem za wybitne osiągnięcia
w kulturze. Cytując pańską biografię:
… [artysta] przytaczając granice znaczenia i kryteriów wedle których order
jest przyznawany odnosi to do ciężkiej
sytuacji ludzi pracujących w placówkach kulturalnych oraz artystów często żyjących na krawędzi. Czuje się Pan
tak?
Bartek Jarmoliński: Tak. Chociaż
może najpierw sprecyzujmy co oznacza sformułowanie na krawędzi. To ma

Fot. Z archiwum artysty

wie niemożliwa. Uważam, ze większa
część społeczeństwa żyje na wariackich
papierach.
KM: Co Pan ma na myśli?
BJ: Na przykład nie możemy regularnie płacić rachunków. Przyznawanie
orderów tak naprawdę nie wnosi nic
oprócz samego medalu i uhonorowania
tytułem. Znam kilka osób, które mają,
nie Gloria Artis, ale odznaczenia honorowych działaczy kultury i ich działalność pozostawia bardzo wiele do życzenia. Jeśli artysta taki jak Kantor u schyłku
swojego życia apelował o zapomogę do
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to aż prosi się o poddanie
w
wątpliwość
znaczenia tego
i innych medali. Medal ten nie
poprawia warunków życia.
KM: Czy tylko
w Polsce artystom żyje się źle?
BJ: Z moich
obserwacji wynika, że
w Polsce jest tylko kilka galerii,
które mają tak
naprawdę kontakty międzynarodowe – biorą
udział w targach
zagranicznych
na
przykład
w
Madrycie,
Berlinie, że nie
wspomnę o największych: w Bazylei czy Miami.
Podejr zewam,
Bartłomiej Jarmoliński
że wiąże się to
z bardzo dużymi kosztami. Wszystkie te galew tym wypadku bardzo duże znaczerie mieszczą się w Warszawie. Każnie. Ta praca powstawała w konkretda
ma,
powiedzmy,
kilkunastu
nym kontekście – do projektu „Kobieta
artystów, z którymi współpracuje
z marmuru”, który był organizowany
i na tym się kończy. Tak zwanej stajni –
i pokazywany przez galerię Manhattan.
miejsca dla artystów jest bardzo mało.
Historia dotyczyła łódzkich włókniarek,
A dziś mamy do czynienia z nadproduka konkretnie: etosu pracy i tego, jak odcją sztuki. Każdy kto kończy studia i coś
biera się go dzisiaj. Do udziału w protworzy nazywa siebie artystą. Artystą
jekcie zaproszono około dziesięciu arnikt nie jest, artystą człowiek się staje.
tystów. Wydaje mi się, że etos pracy jest
Według mnie artysta to osoba, która
dzisiaj taki sam, jak kiedyś – z pracy rąk
w pełni świadomie realizuje swoje protrudno jest wyżyć. Jeśli w ciągu miesiąca
jekty, co za tym idzie ma coś do powiemamy zrobić opłaty i ma nam jeszcze
dzenia, ma też już pewien dorobek i to
starczyć na życie, to jest to sytuacja pra-

jest kilka lat pracy. Miejsca jest niewiele,
galerii jest tylko kilka, myślę tu o takich
galeriach jak Fundacja Galerii Foksal,
Leto czy Stereo... One prezentują artystów na forum międzynarodowym, na
targach. Artyści z tych galerii są zapraszani do dużych przeglądów w galeriach
międzynarodowych, czy to w Europie
czy na drugiej półkuli.
KM: Czy odczuwa Pan satysfakcję
ze swoich dotychczasowych dokonań
twórczych?
BJ: Żyję w zgodzie z sobą i to jest chyba najważniejsze. Gdybym nie zrobił
paru rzeczy, a zdarzały się wcześniej
takie mniej przemyślane, gdybym nie
popełnił paru gaf, nie byłbym dziś najpewniej w miejscu, w którym jestem...
Nie jest źle, jestem zadowolony.
KM: W jakiej kondycji jest mecenat
sztuki w Polsce?
BJ: Słyszałem tylko o jednym przypadku mecenatu w Polsce, bardzo głośnym, który się chyba zakończył i nie
jestem pewny, czy skończył się w dobry
sposób. Chodzi o Abbey House, gdzie
artyści mieli płacone pensje miesięczne. W ramach tych pensji co miesiąc
oddawali jakieś swoje prace i mogli
z tego żyć, ale było to szyte grubymi
nićmi i w tej chwili większość tych artystów została na lodzie, bo Abbey House został sprzedany, a kolekcjonerzy,
cóż… My tak naprawdę rzadko mamy
kontakty z kolekcjonerami, ale tutaj się
kłania wspomniana sytuacja galerii. Te
najbardziej opiniotwórcze, które mają
największe kontakty sprzedają prace,
zarówno kolekcjonerom prywatnym
jak i instytucjom muzealniczym. Galerii
sprzedających malarstwo w ogóle jest
wiele, ale nic właściwie za tym nie idzie,
albo idzie niewiele. To jest taki martwy
punkt, co nie znaczy, że nie należy robić swoich rzeczy i się realizować. Co
ważne: sprzedaż prac jest czymś zupełnie innym niż wystawy. Jestem dobrym
tego przykładem. Gdybym proporcjonalnie do wystaw, prezentacji projektów
które robiłem mógł sprzedawać swoje
prace, to nie potrzebowałbym pracy na
etacie. Rozmawiamy bardzo otwarcie,
a kilka moich prac, gdyby nie sytuacje
problematyczne jakie były moim udziałem, wcale by nie powstało. Mam tu na
myśli „Confessions after hours”, „Carte
blanche” czy wymieniana już wcześniej
„Gloria Artis”. A tak w ogóle to chciałbym śpiewać.

KM: Pańskie doświadczenia życiowe
znajdują swoje przełożenie w sztuce?
BJ: Większość rzeczy, których doświadczam i które mniej lub bardziej
mnie dotykają, z którymi mam do czynienia odbija się w mojej twórczości.
Nie chcę mówić o czymś, czego nie doświadczyłem, nie przeszedłem. Takich
tematów nie poruszam. Myślę, że ironia i absurd w jakiejś mierze są w wielu
moich pracach, bo to odzwierciedlenie
rzeczywistości, której nie chcielibyśmy
oglądać, a która jednak jest częścią naszej egzystencji. To jest cały nurt sztuki
krytycznej. Czasem myślę, że do tego
nurtu mi blisko.
KM: Na co dzień prowadzi pan pracownię rysunku, lubi Pan tę pracę?
BJ: Pracowałem z paroma osobami,
niewielką grupą ludzi. Z pracy z ludźmi
czerpię satysfakcję, bo to nie jest tylko
praca dotycząca rysunku i malarstwa,
ale głównie patrzenie na to, jak ludzie
się rozwijają. To jest sposób myślenia,
ich wrażliwość, sposób widzenia świata,
transformacji rzeczywistości, na co się
zgadzają, a na co nie. To jest najcenniejsze i sprawia, że chce się dalej. Daje wiedzę, że są jeszcze ludzie na wiele rzeczy
wrażliwi, że nie są obojętni a myślę, że
ta obojętność dzisiaj to kluczowe słowo. Obecnie coraz więcej rzeczy mamy
w d... i coraz rzadziej chcemy wychodzić
z domu. Jesteśmy konformistami. Chodzę nie tylko na wystawy znajomych.
Bywam na wystawach twórców których
nie znam, dlatego że interesuje mnie co
robią inni. Nie jestem zaszyty jak żółw
w swojej skorupie. Oglądam, słucham,
potrzebuję tego.
KM: A o czym Pan marzy jako człowiek, który żyje w tym świecie? Czy odczuwa Pan potrzebę zmiany?
BJ: Oczywiście, odczuwam potrzebę zmiany. Moim marzeniem przede
wszystkim jest to, żeby znalazły się środki i sposoby na leczenie ludzi z ciężkich
chorób. I jeszcze takie bardzo realne
marzenie: żeby poziom życia w Polsce był na tyle wysoki, że ludzie oprócz
leczenia się, zwłaszcza w podeszłym
wieku mogli utrzymać się na godnym
poziomie i zobaczyć przynajmniej fragment świata, tak jak w krajach zachodnich. Chociaż nie wiem, czy to właściwie jest marzenie... Takim marzeniem
na serio największym jest to, żeby być
twarzą któregoś z zapachów męskich
Jean Paul Gaultier. 
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S

kąd wziął się pomysł na zorganizowanie kampanii dotyczącej problemu bezpłatnych
praktyk i staży?
Michalina Czerwińska: Przesłanką
do zorganizowania kampanii były głosy
samych studentów i absolwentów, którzy zwrócili nam uwagę na skalę i ważność problemu.
Dyskusję zainicjował serwis pracy
zdalnej inCLICK.pl, który przygotował
serię spotów reklamowych dotyczących wynagrodzenia za pracę. Chciał on
uświadomić młodym osobom, że nawet
takie czynności jak opiniowanie produktów czy pisanie na forach internetowych mogą stać się dla nich źródłem
zarobku, które oferuje serwis. Co więcej,
powinni oni tego zarobku żądać, podejmowana przez nich praca wymaga bowiem godziwej zapłaty.
Pomysłodawcy nie spodziewali się,
że poruszony przez nich problem wywoła tak żywiołową reakcję młodych
ludzi – otrzymali dziesiątki wiadomości z głosami poparcia. W dyskusjach
pojawiał się szczególnie jeden temat
– nagminnie praktykowany zwyczaj
przyjmowania na ciągnące się w nieskończoność bezpłatne praktyki i staże, które w pewnych branżach są jedyną szansą na zdobycie doświadczenia.
Młodzi ludzie uważają – słusznie zresztą
– takie praktyki za wyzysk. To ich wypowiedzi stały się impulsem do stworzenia
kampanii, której celem jest rozpoczęcie
debaty wokół tego zjawiska poprzez zaproszenie do niej różnych grup społecznych i zawodowych, a także wspólne
poszukiwanie rozwiązań i alternatyw.
To pierwsza kampania w Polsce z zakresu etyki biznesu skierowana do osób
młodych. Za organizację odpowiada
Fundacja „Wspieramy Wielkich Jutra”, której celem jest m.in. wspieranie
przedsiębiorczości i rozwoju młodych
osób, wchodzących na rynek pracy.
Kampania rozpoczęła się 20 września
2013 i potrwa do września 2014.
Jakie są jej główne założenia? Co
chcecie osiągnąć?
M.Cz.: Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na powszechność bezpłatnych staży i praktyk, oferowanych przez
pracodawców, razem z ich negatywnymi systemowymi konsekwencjami
i szkodliwym wpływem dla obu stron –

pracodawców i pracobiorców.
Autorzy kampanii skupiają się nie tylko na skali problemu, ale również chcą
go rozwiązywać, wskazując alternatywy i propagując dobre praktyki – w tym
promując firmy etyczne biznesowo,
popierające ideę płatnych, wartościowych praktyk i staży, dbające o rozwój
zawodowy swoich pracowników, mogą-

M.Cz.: Na stronie, o której wspomniałam, regularnie zamieszczamy
informacje o pracodawcach, którzy popierają naszą inicjatywę i nie tylko płacą
studentom za pracę, ale również dbają
o rozwój zawodowy młodych pracowników. Dzięki temu mogą stanowić
przykład dla innych firm. Docelowo
na portalu powstanie baza płatnych

W dyskusjach pojawiał się szczególnie jeden temat
– nagminnie praktykowany zwyczaj przyjmowania
na ciągnące się w nieskończoność bezpłatne praktyki
i staże, które w pewnych branżach są jedyną szansą
na zdobycie doświadczenia. Młodzi ludzie uważają –
słusznie zresztą – takie praktyki za wyzysk.
ce stanowić przykład dla innych przedsiębiorstw w zakresie realizacji polityki
kadrowej i społecznej odpowiedzialności biznesu.
Popieramy i promujemy aktywność
zawodową ludzi młodych, ale podejmowaną w warunkach godnych i satysfakcjonujących dla studentów czy absolwentów.
Jakie działania zostaną podjęte w ramach kampanii?
M.Cz.: Planujemy wiele przedsięwzięć. W tym kwartale koncentrujemy
się na budowaniu koalicji – firm, organizacji, ekspertów, które przyłączą się
do naszej inicjatywy. Cały czas działa serwis www.nierobietegozadarmo.
pl, na którym staramy się przedstawić
problem wieloaspektowo. Oprócz nadsyłanych nam historii studentów opisujących swoje doświadczenia z bezpłatnych praktyk i staży, przedstawiamy
również stanowiska pracodawców i opinie ekspertów. W ramach kampanii organizowane będą także panele dyskusyjne oraz konferencje.
Na początku przyszłego roku planujemy więcej inicjatyw stricte reklamowych, w tym działania outdoorowe
w największych miastach Polski, produkcję spotu, zaangażowanie do kampanii znanych osób itp.
Czy zgłaszają się już do was pracodawcy, którzy popierają akcję i sami
nie zatrudniają młodych ludzi za darmo?

staży i praktyk razem z wyszukiwarką.
Wszystkie podmioty, które popierają ideę naszej inicjatywy, zachęcamy
do dołączenia do kampanii.
Czy opieraliście się na statystykach
lub badaniach, które ukazują skalę
tego problemu w Polsce? Jeśli tak, to co
one mówią? Czy są branże, w których
zjawisko bezpłatnych staży i praktyk
występuje częściej?
M.Cz.: Wspomniany inCLICK.pl
przeprowadził badanie, z którego wynika, że w Polsce w bezpłatnych stażach
i praktykach uczestniczyło 52 proc. osób
w wieku 16–25 lat, w tym duża liczba
więcej niż raz. 84 proc. respondentów
uważa, że jest to zjawisko powszechne.
Jako branże, w których jest najwięcej
ofert bezpłatnych staży i praktyk, badani wskazywali najczęściej administrację, media oraz reklamę, PR i marketing.
Z kolei według Raportu Kofeina,
przygotowanego przez jednego z naszych patronów medialnych – serwis
NieParzeKawy.pl, bezpłatne praktyki
i staże dotyczą około 65 proc. ofert pracy. Oznacza to, że tylko co trzeci pracodawca chcący przyjąć do pracy studentów oferuje im wynagrodzenie!
Mogą się do was zgłaszać osoby, które uczestniczyły w bezpłatnych praktykach i stażach. Czy dużo już takich
zgłoszeń wpłynęło i na co najczęściej
młodzi ludzie zwracają w nich uwagę?
M.Cz.: Według moich obserwacji najczęściej mamy do czynienia z dwoma

patologicznymi sytuacjami. W pierwszej z nich stażyści traktowani są jako
darmowa siła robocza, służąca do kserowania i parzenia kawy. Słowem, do wykonywania zadań, których nikt inny nie
chce robić. Ich obecność jest w firmie
niepotrzebna, a oni sami niczego się nie
uczą. Z drugą sytuacją mamy do czynienia, gdy stażysta ma takie same obowiązki jak regularni pracownicy i równie
dużą odpowiedzialność. A wtedy brak
wynagrodzenia boli jeszcze bardziej.
Znam firmy, których funkcjonowanie
opiera się głównie na pracy bezpłatnych
stażystów. Kiedy tylko wspomną o możliwości innych warunków zatrudnienia,
są zastępowani kimś innym.
Czy macie informacje o podobnych
kampaniach, które odbywały się w innych krajach?
M.Cz.: Bezpłatne praktyki i staże
to problem nie tylko w Polsce. W innych
krajach protest przeciwko temu zjawisku przybiera formę nie tyle kampanii
społecznej, co ruchu społecznego. Najsłynniejsze działają w Wielkiej Brytanii
i USA. Przykładem są inicjatywy Intern Aware i Intern Labor Rights. Mają
za sobą wiele udanych akcji, a ich protesty skłoniły niektórych pracodawców
do zmiany swojej polityki.
Z mojego punktu widzenia najpoważniejszym problemem związanym
z bezpłatnymi stażami i praktykami
jest to, że utrwalają one nierówności
społeczne. Jest grono młodych osób,
które z powodów ekonomicznych nie
mogą sobie pozwolić na pracę za darmo. Choćby dlatego, że nie mogą liczyć
na wsparcie finansowe ze strony rodziców ani na dochody z innego źródła.
W ten sposób w branżach, w których
bezpłatne praktyki i staże są jedyną
szansą na zdobycie doświadczenia, odbiera się młodym osobom możliwość
wykonywania upragnionego zawodu.
Dziękuję za rozmowę. 
Tekst ukazał się na stronie czasopisma
Nowy Obywatel: www.nowyobywatel.pl,
w listopadzie 2013 roku.
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MIASTOGRAF.PL
Cyfrowe archiwum łodzian
W każdym rodzinnym archiwum kryją się
skarby narodowego dziedzictwa kultury.
Członkowie Stowarzyszenia Topografie
przekonują, że warto się nimi dzielić.
Dlatego stworzyli portal Miastograf.
pl – cyfrowe archiwum, które ma być
współtworzone przez przez samych
łodzian.
Chcemy przekonać mieszkańców Łodzi, że domowe zbiory
fotograficzne oraz indywidualne wspomnienia stanowią
część narodowego dziedzictwa kulturowego i warto się nimi
dzielić – mówi Łukasz Biskupski, członek redakcji portalu.
Miastograf.pl to zbiór zdjęć zmieniającego się miasta
z domowych zbiorów łodzian i innych kolekcji powiązanych z ciekawymi wycinkami prasowymi oraz fragmentami
wywiadów z najstarszymi łodzianami zebranymi przez
Stowarzyszenie Topografie. Wszystkie materiały przyporządkowane są do konkretnych adresów na interaktywnej
mapie. Premiera portalu odbędzie się podczas Festiwalu
Łódź Czterech Kultur.
Skąd pomysł takiej inicjatywy? Coraz więcej osób interesuje się historią lokalną i chce dzielić się swoimi prywatnymi
zbiorami w internecie. Powstają liczne strony na portalach
społecznościowych takich jak Facebook, gromadzące stare
zdjęcia Łodzi. Do tej pory brakowało wygodnego i kompleksowego narzędzia do dokumentowania i poznawania
historii Łodzi – mówi Łukasz Biskupski ze Stowarzyszenia
Topografie.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!
Masz ciekawe rodzinne zdjęcia albo stare pocztówki? Podziel się
nimi na portalu Miastograf. Stowarzyszenie Topografie bezpłatnie
zeskanuje Twoje zbiory.
Kontakt: kontakt@miastograf.pl, tel. 502 409 329 – Marta Madejska.

Twórcom nie zależy na wystudiowanych i profesjonalnych fotografiach. Za najważniejsze uznają zdjęcia z
Łodzią w tle wykonane podczas rodzinnych spacerów czy
też prywatną dokumentację przemian miasta. Liczą na aktywność łodzian, a a dobry początek przygotowali łakomy
kąsek dla miłośników Łodzi. Dzięki współpracy z Miejskim
Konserwatorem Zabytków, Panią Kamilą Kwiecińską–Trzewikowską, uzyskaliśmy dostęp do niezwykłego zbioru ponad
1000 zdjęć z lat 50. i 60. dokumentujących Łódź z czasów tuż
przed jej wielkimi wyburzeniami pod poszerzenie ul. Głównej i innych śródmiejskich ulic. Ukazują one miasto, którego
już nie ma – dodaje Biskupski. Ta kolekcja oraz kilkadziesiąt nagrań z wypowiedziami mieszkańców stanowić będą
zaczyn internetowego archiwum.
Stowarzyszenie Topografie działa od 2007 roku, wspierając pozytywną identyfikację łodzian ze swoim miastem.
Może pochwalić się organizacją wielu imprez poświęconych historii miasta oraz licznymi grami miejskimi. Prowadzi również Punkt Kultury Prexer–UŁ przy ul. Pomorskiej
39. Projekt Cyfrowego Archiwum Łodzian Miastograf
powstał dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm jutra”. 

MIASTOGRAF.PL NA FESTIWALU
ŁÓDŹ CZTERECH KULTUR
6–7 czerwca, godz. 16:00–20:00, ul. Piotrkowska
• akcja publicznego zbierania zdjęć na ul. Piotrkowskiej oraz przedpremierowa wystawa zdjęć
15 czerwca, godz. 19:00, Plac Wolności 5
• premiera archiwum Miastograf.pl
• dyskusja o archiwach społecznych i badaniu tradycji lokalnej z udziałem Agnieszki Kudełki (Ośrodek Karta), Karoliny Puchały–Rojek
(Fundacja Archeologii Fotografii) oraz Agaty Zysiak i Łuaksza Biskupskeigo ze Stowarzyszenia Topografie. Prowadzenie: Igor Rakowski–Kłos.
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Podwórce miejskie czy
zwykłe ulice?
Katarzyna Mikołajczyk
Fundacja Fenomen

P

Funkcje ulicy

Ulice mogą pełnić różnorodne funkcje – bo ulica nie jest tylko tym do czego
współczesne miasta nas przyzwyczaiły.
Ulica to nie tylko przestrzeń dla dwóch
pasów ruchu samochodów, parking
i malutki chodnik dla pieszych. Ulica
stanowi element przestrzeni publicznej, czyli takiej przestrzeni, która jest
otwarta dla wszystkich. Powinna być
ona współdzielona – przez pieszych, rowerzystów, kierowców, ale także przez
mieszkańców czy osoby pojawiające się
w danej okolicy sporadycznie. Odpowiednie zaprojektowanie ulicy, potrafi
sprostać oczekiwaniom wszystkich tych
grup i zapewnić im wspólną egzystencje.

Pierwszy woonerf w Łodzi

Pierwszy pomysł stworzenia podwórca miejskiego powstał dla ulicy 6 Sierpnia na odcinku od ul. Piotrkowskiej do
al. Kościuszki. Jest tam kilka lokali ga-

Co łączy te projekty? Zaangażowanie
mieszkańców w ich tworzenie oraz chęć
do odzyskania ulicy, aby nie wyglądała
jak autostrada, aby można było po niej
bezpiecznie spacerować i jeździć rowerem, aby dzieci mogły same bezpiecznie
wyjść przed dom.

Fot. Joanna Tarnowska

ojęcie
„woonerf”
pochodzi z języka holenderskiego
i w wolnym tłumaczeniu
oznacza „ulicę do
mieszkania”.
Termin ten dotyczy
sposobu projektowania ulicy w taki
sposób, aby przy
zachowaniu
podstawowych funkcji
danej ulicy położyć szczególny nacisk na uspokojenie ruchu. Idea takiego projektowania pojawiła się w latach 70. XX wieku
w Holandii, kiedy gwałtowny wzrost
liczby samochodów zmusił inżynierów do ograniczenia ruchu w strefach
wymagających szczególnej ochrony –
w pobliżu szkół i stref zamieszkania.
W pewnym sensie woonerf jest sposobem komponowania ulicy, gdzie po
nadaniu priorytetu osobom pieszym
i cyklistom stwarzamy miejsce, które
poza funkcją komunikacyjną staje się
niewielką przestrzenią publiczną. Można zatem powiedzieć, że woonerf jest
jednocześnie ulicą, deptakiem, parkingiem i miejscem spotkań mieszkańców.
Polskim tłumaczeniem określenia woonerf jest podwórzec miejski.

Woonerf na ul. 6 Sierpnia
stronomicznych, wieczorami tłum niemieszczący się na chodnikach i samochody parkujące gdzie popadnie (mimo
obowiązującego zakazu parkowania!).
Projekt przewidywał między innymi
posadzenie drzew praktycznie na środku ulicy i poszerzenie strefy dla pieszych
(bliżej ul. Piotrkowskiej), utworzenie
legalnych miejsc parkingowych (bliżej
al. Kościuszki), ustawienie ławek, stojaków na rowery i klimatycznego zegara.
Był także pomysł stworzenia wspólnej palarni dla klientów okolicznych
lokali – ostatecznie palarnia wypadła
z projektu. Pomysł jednak spodobał się
mieszkańcom i właścicielom lokali przy
ul. 6 Sierpnia. Spodobał się na tyle, że
zgłosili oni ten projekt do pierwszej edycji budżetu obywatelskiego... i wygrali!
Zebrali wystarczającą liczbę głosów i to
zadanie jest właśnie realizowane. Budowa pierwszego w Łodzi podwórca miejskiego ma zakończyć się w czerwcu.

Kolejne podwórce

Kolejne projekty – zgłoszone w tym
roku do budżetu obywatelskiego to pomysły na zmianę ulic Piramowicza, Moniuszki, Traugutta, 1 Maja, Miedzianej
i Stefanowskiego.
Mieszkańcy al. 1 Maja na odcinku pomiędzy ulicami Wólczańską i Gdańską
proponują między innymi urządzenie
niewielkiego placu na całej szerokości

ulicy, na fragmencie przylegającym do
dawnego pałacu Karola Poznańskiego
(ul. Gdańska 32), budowę wyniesionego skrzyżowania alei 1 Maja i ulicy Wólczańskiej, dosadzenie około 10 nowych
drzew, nasadzenia krzewów na odtwarzanych pasach zieleni, odnowienie
trawników...
Studenci Politechniki Łódzkiej na ul.
Stefanowskiego, którą pokonują kilka
razy dziennie, zaproponowali stworzenie fontanny, odzyskanie chodników
dla pieszych, ograniczenie prędkości do
20 km/h, umożliwienie ruchu rowerów
w obie strony po tym fragmencie ulicy
a także wyznaczenie miejsc na ogródki
gastronomiczne kilku lokali które znajdują się w okolicy.
Na czym polega zmiana na ul. Piramowicza? Na ustawieniu ławek dla
mieszkańców, małych klombów, placu
zabaw a także słupków uniemożliwiających zaparkowanie w nieprawidłowy
sposób.
Na Traugutta mieszkańcy chcieliby
przedłużyć strefę przyjazną pieszym
z ul. 6 Sierpnia – mają jednak świadomość, że należy zapewnić dojazd
i miejsca parkingowe dla znajdujących
się tam hoteli. Ponieważ jednak przy
Traugutta mieszka więcej osób – w planach jest także stworzenie małego placu
zabaw.

Dlaczego podwórzec miejski w
tym roku jest taki popularny?

Powodów może być kilka. Po pierwsze: mieszkańcy zobaczyli, że mogą
sami mieć wpływ na kształt ulicy przy
której mieszkają/pracują/żyją. Rozmowy z sąsiadami, wspólne tworzenie projektu, zastanawianie się gdzie postawić
ławkę, gdzie klomb a gdzie zarezerwować miejsce parkingowe – to działania, których Zarząd Dróg i Transportu
w Łodzi nie praktykuje. W efekcie mamy
protesty przeciwko wycince drzew przy
ul. Kopernika, bunt w związku z ul. Nowotargową czy wypominanie wycinki
kasztanowców przy ul. Inflanckiej.
Po drugie: widać efekty. Zgłoszone
w zeszłym roku zadanie właśnie jest realizowane. Nie za 2 czy za 5 lat. Już teraz.
To potrafi rozbudzić nadzieje, że warto
zainteresować się swoją okolicą i zaproponować zmianę. Zmianę, na której
wprowadzenie wiele osób straciło już
nadzieję.
Jakie inne zalety ma idea podwórca? Realizacja podwórca zwiększa przestrzeń przyjazną pieszym i cyklistom,
umożliwia dojazd i zaparkowanie samochodem w pobliżu domu, ogranicza
„tranzytowy” ruch samochodowy, ogranicza prędkość pojazdów mechanicznych do minimum...

Czy podwórzec miejski to
jedyna idea na projektowanie
ulic?

Nie. Są także inne koncepcje i rozwiązania, które można stosować na
łódzkich ulicach – w okolicach szkół,
parków, placów zabaw czy przejść dla
pieszych. Wiele z tych rozwiązań jest
tanich do wprowadzenia, nie wymaga wieloletnich przygotowań planów
i projektów. Dlatego już w najbliższe
wakacje Fundacja Fenomen rozpocznie
sukcesywną prezentację tego typu koncepcji. Szczegóły w kolejnym numerze
„Miasta Ł”. 

Niezgoda na
wykluczenie

Fot. Fu3sko (www.facebook.com/fu3sko)

W pewnym sensie woonerf (z holend. „ulica do
mieszkania”) jest sposobem komponowania ulicy, gdzie
po nadaniu priorytetu osobom pieszym i cyklistom
stwarzamy miejsce, które poza funkcją komunikacyjną
staje się niewielką przestrzenią publiczną.

Niniejszy tekst powstał na fali dyskusji o rewitalizacji Starego Polesia – autorka
jest jedną z osób, które podpisały list otwarty w tej sprawie. W odpowiedzi
na postulaty staropolesian, Internet zapełnił się komentarzami na temat
tego, kto i dlaczego nie zasłużył na rewitalizację. Jak bardzo Stare Polesie
nie zainteresuje „inwestorów”, dopóki nie zostanie wykwaterowane
i wyburzone. Ten tekst dedykowany jest wszystkim, którzy sądzą, że WC
w domu powinno być nagrodą za zasługi społeczne.

Jolka Małgorzata Klejn
Matka ze Starego Polesia

M

arzniemy w ciemności, bez
prądu, opierając się o liszaj pleśni na ścianie klatki
schodowej. Legionów 78. Pytasz mnie,
po co tu przyjechałam? Bo zobaczyłam.
Ty też popatrz.
Kiedyś
przyjeżdżałam na Stare Polesie, podekscytowany przygodą dzieciak
– z Centralnej na Fabryczną. Z aparatem,
z portfelem w niezapiętej nigdy torbie, z dziecięcą naiwnością. Zachwycona secesją, bohemą, ach–i–och. To nie tylko to, że nic mi się nie
stało, że nie musiałam deklarować ełkaesu i rozumieć, dlaczego 1908 i 1946. Że
nikt nie dotknął mojego statywu, za to
pokazał, jak z klatki schodowej przejść
na dach po lepsze ujęcie. To głównie to,
że ten zachwyt nigdy mi nie przeszedł.
Przyjechałam więc na poważnie, ze
stabilną decyzją, z córką za rękę. Wła-

śnie tu, na Stare Polesie, do najpiękniejszych kamienic, maleńkich fabryczek,
bruku podwórek. Już nie po nastoletnie
uniesienia, pseudoartystyczne gigabajty
emocji. Po to, by tu żyć, kochać i zostać.
Teraz jestem zła.
Przywitały mnie w Łodzi – już jako
łodziankę z wyboru, wyrazy zdziwienia, że chcę tu mieszkać. Właśnie w tych
ruderach, że dookoła żule, że niebezpiecznie, że kosa w plecy i alkohol. Sącząc piwko, nowi znajomi straszyli mnie
naprutymi menelami, a ja wzruszałam
ramionami, pamiętając tysiące opowieści o grozie warszawskich zakamarków:
Ząbkowskiej czy Wileńskiej, o zombie
apokalipsie czyhającej na Okrzei czy
Kępnej. Nonsensy te powtarzane do
dziś są gremialnie lekceważone przez
tysiące bywalców praskich knajp, festiwali, użytkowników pracowni plastycznych. Delikatna analogia Starego
Polesia do warszawskiej Pragi wciąż
mi jakoś nawraca – podobne zasoby,

podobne potrzeby, podobny potencjał.
Sądziłam, że naturalnym biegiem rzeczy ten potencjał rozrośnie się w magię
podziwianej dzielnicy, w sukces przedsiębiorców, aktywistów, mieszkańców.
Nie rozrośnie się – istotna część Starego Polesia uznana została za kwartały
o „niestrategicznym znaczeniu”. Ich
rewitalizacja odsunie się na nigdy, najlepiej pewnie na czas, kiedy już nie będzie czego i komu rewitalizować. Podpisałam list, stworzony i sygnowany przez
grupę fantastycznych aktywistów, zaangażowanych w sprawy dzielnicy. Nasze
pytania zaistniały w mediach, a odpowiedzi i komentarze przerosły granicę
tego, co mogłabym przyjąć w milczeniu.
Podzielono mi miasto na godnych
i niegodnych, na tych, którym będzie
dodane i na tych, którzy nie mają, więc
jeszcze im będzie ujęte. Konsekwencje
odmowy rewitalizacji, to nie brak białej
elewacji i pracochłonnie odtworzonych
dziewiętnastowiecznych gargulców. To

coś więcej. To deklaracja lekceważenia,
to zgoda na wykluczenie. Nie zgadzam
się, żebyś mnie wykluczał – internauto
z buldożerem wyparcia i niechęci, łatwych ocen i tanich recept. Nie sprzedasz miasta z łóżeczka jak tureckich
dżinsików, nie upchniesz do skajowej
pederastki utargu, nie wrócisz do domu
złotą Nubirą, upychając umowy sprzedaży w skórze tapicerki. To nie są lata
90., a mieszkanką Łodzi nie jest niewidzialna ręka wolnego rynku.
Miasto to matka z czwórką dzieci
w 30–metrowym pokoju. To z jej portfela płyną do PGE grube tysiące za farelkę przy łóżku przeziębionego dziecka,
za gorącą raz dziennie wodę do szybkiego prysznica, tysiące kombinowane
pracą na czarno, parabankiem, przelewem od siostry, która już dawno pod
Londynem myje dzieci innych łodzian,
tych, którzy wyjechali jeszcze wcześniej.
Górecki kiedyś napisał o tych, którzy
nie zdążyli na pociąg do Warszawy. Czy
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zlecenia, na nogach od świtu, na wódce rzadziej od Was – wysiadywcze foteli
na „Offie”, chlustacze świeżo przeżutych
kebabów na nową nawierzchnię Piotrkowskiej, jutrzenko przyszłości
Nastoletni Dominik, opiekujący się
jak najlepszy ojciec swoim rozbieganym rodzeństwem, rąbiący drewno na

opieczni, uczniowie, klienci? Która ulica
w Łodzi spływa wymiotami pijaków?
Gdzie z knajp wytaczają się „studenci”
z szóstym piwem? Naprawdę widziałeś
to na Lipowej? Na Strzelców Kaniowskich? A może po prostu tam, gdzie
biedniej rozliczasz uważniej? Łatwiej
oceniasz? Nie przyglądasz się, nie pa-

Fot. Fu3sko (www.facebook.com/fu3sko)

teraz napisałby o tych, którzy spóźnili
się na lotnisko w Modlinie? Jak śmiecie
nazywać tych ludzi żulerą, menelem
z kosą czyhającym na twoje plecy? Wasze plecy nikogo tu nie interesują.
Kim są ci ludzie, którym odmawiacie
prawa do klatki bez smrodu stęchlizny,
do okna z szybą niedyktą, do podjazdu

Czerwiec 2014

Jedno z łódzkich podwórek

dla wózka? Do placu zabaw, ośrodka
kultury, ławek w zieleni, stolika szachowego pod drzewem, równego chodnika?
Agnieszka
odwiedzająca
dzieci
w rodzinie zastępczej, błagająca o raty
w administracji na Zielonym Rynku,
sprzątająca za darmo starej sąsiadce
mieszkanie, znajdująca nową pracę
w 3 dni po skończeniu poprzedniego

opał na mrozie, przepraszający matkę,
że niedojedzona zupa się zmarnuje,
z czasem na swoje rozrywki wyliczonym oszczędnie jak czas menadżera
w korporacji.
Czytam: żulera, menele, staropolesianie wyrwą ci aparat, portfel i serce.
Ja jestem żulera? Szymon Iwanowski
czy Maciej Urbański? Nasze dzieci, pod-

Zapowiedź
W 1973 roku Stan Borys zaśpiewał
o Jaskółce uwięzionej: „Przeraża mnie
ta chwila która jej wolność skradła /
Jaskółka czarny brylant wrzucony tu
przez diabła”. Czterdzieści lat później
słowa te stają się metaforą uwięzienia
w piekle pamięci, jakiego doświadcza
główna bohaterka filmu Jaskółka, który
właśnie trafił na ekrany polskich kin.
Powstanie dzieła jest wydarzeniem
niebagatelnym, gdyż to drugi – po „Rysopisie” Jerzego Skolimowskiego – pełnometrażowy film zrealizowany przez
łódzką Filmówkę. Reżyserem dyplomowej „Jaskółki” jest Bartosz Warwas, który był także współtwórcą scenariusza
tego dramatu psychologicznego wraz
z Marcinem Włodarskim i Ewą Kustusz.
Twórcy zaproponowali widzom podwójną podróż w przeszłość. Bohaterkę,

noszącą tytułowe nazwisko, poznajemy
w roku 2000, kiedy udaje się w Wielkanoc wraz z córką do rodzinnego domu.
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby
nie fakt, że jest to miejsce, z którego jako
dziewczyna piętnaście lat wcześniej
uciekła w dramatycznych okolicznościach. Spotkanie po latach z ojcem powoduje, że musi zmierzyć się ze wspomnieniami – także tymi, które przez lata
trzymała na samym dnie pamięci.
Film to nie tylko oryginalna historia
i świetna narracja z dreszczem emocji
i próbą psychologicznego zbliżenia się
do głównej bohaterki. Jest tu również
próba odtworzenia realiów dwóch minionych epok: przedednia upadku komunizmu w Polsce i początku bolesnej
transformacji oraz czasu przed wejściem do Unii Europejskiej. To progowe

trzysz, nie chcesz zobaczyć. Wypierasz.
Obwiniasz.
Nie tylko popyt kształtuje podaż.
Podaż kształtuje popyt. Co na Starym
Polesiu będzie tanie i dostępne? Mefedron, czy zajęcia dodatkowe? Coca–cola
i wafelek oblany masą czekoladopodobną, czy wartościowy posiłek ze świeżych
warzyw? Ci, którzy odmawiają prawa

momenty w historii kraju, którym towarzyszyły szczególne nastroje, klimat
zmian i związanego z nimi niepokoju
– nadające ton także filmowym wydarzeniom.
„Jaskółka” została zaprezentowana
na festiwalu w Gdyni, niebawem wystartuje w konkursach w trakcie festi-

do rewitalizacji Staremu Polesiu, są jak
rodzice, którzy nigdy nie patrzą w ofertę szkolnego sklepiku – mogą wydać
te same dwa złote na sałatkę, kanapkę
z razowca lub na baton i puszkę cukru
w płynie. Wydadzą je i tak. Nic nie zaoszczędzą. Ale za 20 lat, zamiast współpracować ze zdrowymi ludźmi, będą narzekać i bać się wściekłych, uzależnionych
spojrzeń na cukrowym locie. Tak jak
dzieci nie karmi się dla przyszłego rynku
pracy, tak miasta nie rewitalizuje się pod
potrzeby nie poznanych jeszcze obcych
„inwestorów”. Chcecie miasta atrakcyjnego dla pracodawców? Ono już jest
atrakcyjne. Ściągnijcie szaleńców takich
jak ja, takich, którzy chcą inwestować
nie dlatego, że kostka Bauma, sieciówka
z lurą w pobliżu. Niektórzy z nich mają
prawdziwe pieniądze. To tacy stworzyli warszawską Pragę, w której kawiarniach, butikach, galeriach zostawiają
pieniądze ludzie z całego świata. Nie
przeszkodzili w tym chłopcy w dresach,
których tak się boicie, ani dziewczynki
z dziecięcymi wózkami, z papierosem
w mlecznych zębach. Czasem pomagali,
czasem wzięli udział. Albo dla odmiany
zaproście tych „najprawdziwszych” kapitalistów, w tradycyjnym typie – tych,
którzy wiedzą, że tania siła robocza,
zadłużeni bezrobotni, relatywnie niskie
czynsze, to zasób do przekucia na prawdziwe pieniądze. Nie wmawiajcie sobie,
że skusicie ich centrum handlowym
i kebabem na deptaku.
Dzieci z Pogonowskiego, Struga, Lipowej jeżdżą na zajęcia plastyczne, teatralne, cyrkowe tramwajami na Retkinię, z przesiadką na Dworcu Kaliskim.
Uparte i zmęczone wracają obok niedoświetlonych bram, skrótem po błocie.
Jeśli zrezygnują, jeśli staną w bramie
z tulipanem i złymi oczami, zmęczone wykluczeniem – obwinić je, czy
wyprzeć? Nie chcę hodować dziecka jak kotka–bonsai, w szklanej kuli,
w szklanej pułapce. Nie chcę, by moja
córka musiała wybierać między obliczami wykluczenia – zostać patuską,
czy więźniarką zamkniętą między samochodem, mieszkaniem a „innym
światem”, tym w „centrum”? Chcę,
by była u siebie. 

walu OFF Plus Camera w Krakowie oraz
jesienią podczas 63. edycji festiwalu
w Mannheim–Heidelbergu. Tymczasem
od 16 maja można ją oglądać w kinach,
m.in. łódzkim Charlie. 
Julian Czurko

Kadr z filmu „Jaskółka”, reż. Bartosz Warwas
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Grafen – przyszłość ma
dwa wymiary
Świat oszalał na punkcie grafenu. Jego zastosowanie
jest w zasadzie nieograniczone: implanty, których nie
odrzuci organizm, superlekka i wytrzymała konstrukcja
samolotów, skuteczna walka z glejakiem, inteligentna,
szybko rozgrzewająca bądź chłodząca odzież, ultracienkie
prezerwatywy, superszybkie procesory – to kwestia lat,
może miesięcy.

Marta Pokorska–Jurek

P

rzypuszczenia, że może powstać materiał o tak unikatowych właściwościach jak grafen spisał już 67 lat temu kanadyjski
fizyk teoretyk Philip Russell Wallace.
Wyprzedził tym samym swoją epokę,
a jemu współcześni zaczęli prześcigać
się w dowodzeniu, iż w przyrodzie nie
jest możliwe istnienie ani grafenu ani
żadnego innego materiału dwuwymiarowego. Mniej więcej 30 lat później,
w latach 80., zaczęły się pojawiać artykuły dowodzące, że stworzenie grafenu jest możliwe i jest to tylko kwestia
lat. Przełomowy był rok 2004, kiedy to
teoria przekształciła się w praktykę. Powstał pierwszy grafen, a może nawet
dwa grafeny, gdyż nastąpiło to w tym
samym czasie w Georgii i Manchesterze. Jednak to ten drugi ośrodek badawczy, a konkretniej dwaj naukowcy
z uniwersytetu w Manchesterze – Andriej Gejm i Konstantin Nowosiołow
zostali uhonorowani Nagrodą Nobla
w dziedzinie fizyki w 2010 roku.

owinięciu glejaka grafenem, tak by odizolować go od organizmu i „zagłodzić”.
Rezultaty są bardzo obiecujące.

Półtora kafla za płytkę

Zastosowanie grafenu w komputerach, a dokładniej w procesorach może
je wielokrotnie przyspieszyć. Przez swoją elastyczność, grafen może posłużyć

grafenu bardzo dobrej jakości kosztuje
nawet do 1500 zł. Stąd kolejne pomysły
jak można go wytworzyć tańszym sposobem. W Polsce pracuje nad tym kilka
ośrodków badawczych m.in. Politechnika Łódzka, Rzeszowska, Wrocławska,
Warszawska i Akademia Górniczo Hutnicza, czy Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie.

nad grafenem, a odkrycie Strupińskiego zachęciło do dalszych poszukiwań
i pozwoliło uwierzyć, że możemy stać
się potęgą grafenową.

Ekolodzy się do tego przywiążą

Grafen spodoba się także ekologom.
Wytworzone z niego kolektory słoneczne charakteryzują się dużo więk-

Wszystko w jednym

Od tego czasu świat oszalał na punkcie grafenu. Jego zastosowanie jest
w zasadzie nieograniczone. Ze względu na swoje fenomenalne właściwości
może być wykorzystywany w każdej
dziedzinie życia. Media prześcigają
się w doniesieniach o kolejnych koncepcjach na zastosowanie grafenu nad
którymi pracują uczelnie i ośrodki badawcze. Implanty tradycyjne wkrótce zostaną zastąpione przez implanty
z grafenu. Ten materiał przyszłości nie
dość, że posiada właściwości antybakteryjne to jest bardzo dobrze tolerowany przez organizm – implant kości
z siateczki grafenowej obrasta tkanką
chrzęstną i, z tego co dowodzą naukowcy, nie ma szans aby taki implant został
odrzucony przez organizm, co zdarza
się w przypadku implantów tradycyjnych. Także ze względu na wymienione właściwości, grafen będzie można
używać jako opatrunek bądź plaster,
a nawet do hamowania i niszczenia komórek glejaka, czyli raka centralnego
układu nerwowego. Pracują nad tym
nasi rodacy – naukowcy z Warszawskiej
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ich innowacyjna metoda polega na

Prof. dr hab. Piotr Kula (Politechnika Łódzka) na konferencji prasowej (pierwszy z prawej)

do budowy ekranów, telefonów, samochodów i wielu innych przedmiotów
użytku codziennego o większej odporności mechanicznej i giętkości. Grafen
to także krok milowy dla przemysłu
kosmicznego i zbrojeniowego. Problemem jaki napotykają naukowcy jest
cena grafenu. Centymetr kwadratowy

Największe dokonania w skali świata
w tanim wytwarzaniu wysokojakościowego grafenu ma warszawski zespół
doktora Włodzimierza Strupińskiego
z Instytutu Technologii Materiałów
Elektronicznych, który w 2011 przedstawił wyniki swoich badań. Polska
znajduje się w czołówce liderów badań

szą efektywnością w produkcji energii
odnawialnej. Można go stosować także
w czujnikach, bowiem wykonane z grafenu czujniki są w stanie wychwycić
obecność nawet pojedynczej cząsteczki
szkodliwej substancji. A dzięki wspomnianemu wcześniej doskonałemu
przewodnictwu prądu i ciepła, urządze-
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nia zeń wykonane są bardziej energooszczędne. Ale to nie wszystko. Wielką
rewolucję motoryzacyjną przygotowuje
Politechnika Łódzka.

Dymu z tego nie będzie

Ekologiczna motoryzacja – brzmi jak
oksymoron. Samochody napędzane są
wciąż drożejącymi paliwami – benzyną,
ropą, LPG. Zasób tych paliw jest ograniczony, a produkty ich spalania, czy
wydobycia fatalnie wpływają na środowisko. Na eko–ratunek wyszedł zespół
profesora Piotra Kuli z Politechniki
Łódzkiej współpracujący od 15 lat z firmą Seco/Warwick Group. Naukowiec
postawił na wodór jako paliwo przyszłości. Dlaczego? – Wodór jako paliwo
jest gazem niezwykle czystym – mówi
łódzki naukowiec. – Jego produktem
spalania jest po prostu para wodna, czyli pojazdy napędzane wodorem nie będą
absolutnie zanieczyszczać środowiska.
Profesor Kula zajmuje się przechowywaniem wodoru od początku swojej
kariery naukowej, czyli od ok 1975 roku:
– Zgłębiałem doniesienia mediów na ten
temat i mogę śmiało powiedzieć, że już
w latach 70–tych jeździły prototypy autobusów napędzanych wodorem. Jednak
problemem było przechowywanie wodoru. Wodór jest gazem, który przechowuje

się w postaci ciekłej, natomiast zawsze
krytycznym elementem jest masa zbiornika w którym się go przechowuje. Autobus z lat 70–tych miał zbiornik paliwa,
który ważył tonę, a to przy optymalizacji
zużycia paliwa i parametrów samochodu było zdecydowanie za dużo.

Wodór na dywaniku

Autobusy ze zbiornikiem wodorowym nie dość, że były ciężkie to jeszcze
niebezpieczne. W przypadku uszkodzenia zbiornika groziły wybuchem
i pożarem. Co więcej, mogły przejechać
zaledwie 120 kilometrów. Technologia
przetrzymywania paliwa opracowywana przez łódzki zespół ma dawać nawet
siedmiokrotnie wyższą wydajność. Taki
autobus mógłby przejechać tyle co pojazd napędzany klasycznym paliwem,
czyli 800 kilometrów. Umożliwi to materiał nazwany graphroll, będący grafenowym nanokompozytem do rewersyjnego przechowywania wodoru. – Były
koncepcje struktur grafenowych, ale nasza jest absolutnie oryginalna ponieważ
my grafen w dużych wymiarach chcemy
zwijać, podobnie jak zwija się dywan,
tyle że z ażurowym rusztowaniem w
środku. I to jest istota naszego wynalazku. Wewnątrz takiego „dywanu” znajdowałyby się cząsteczki wodoru. – Teraz

pracujemy nad technologią wytwarzania dużych płatów grafenu, do których
będzie można doczepiać pewne molekuły, które będą służyły jako filary pomiędzy kolejnymi warstwami grafenu, tak
aby przestrzeń pomiędzy płatami była
na tyle duża, aby wodór mógł tam spokojnie wejść, zostać zaabsorbowanym,
a w innych warunkach termodynamicznych z powrotem odebrany np. jako paliwo. Poza tym kiedy wodór przechowujemy w stanie związanym to jest to sposób
przechowywania niezwykle bezpieczny.
Pracą naukowców z Politechniki
Łódzkiej zainteresowany jest przemysł
motoryzacyjny. To także ogromny potencjał dla lotnictwa i przemysłu kosmicznego. Wkrótce grafen może zrewolucjonizować wszystkie dziedziny życia.
Implanty, których nie odrzuci organizm,
superlekka i wytrzymała konstrukcja samolotów, skuteczna walka z glejakiem,
inteligentna, szybko rozgrzewająca
bądź chłodząca odzież, ultracienkie
prezerwatywy, superszybkie procesory,
zwijane w rulon telewizory, niewidoczne kamizelki kuloodporne – to kwestia
lat, może miesięcy. Jedynym, co ogranicza zastosowanie grafenu jest ludzka
wyobraźnia, a może raczej to, czego sobie jeszcze nie wyobraziliśmy.

Kluczem jest Twoje
nazwisko Robercie, kiedy
już do dawnej drukarni
Petersilgego dotrzesz
i pobredzić nieco chcieć
będziesz. Wnet adres mój
tam dostaniesz i tam
kontaktować się będziesz. M.

Które wydatki miasta są najważniejsze?
„z czego ciąć”, gdy okaże się, że nie wystarcza na wszystko?
do czego dołożyć, jeśli „wpadną” dodatkowe pieniądze?
Od 28 maja 2014 r. trwają w Łodzi konsultacje społeczne w formie otwartych spotkań,
podczas których zostaną wypracowane priorytety do projektu budżetu miasta na 2015 r.

konsultacje.opus.org.pl

Terminy najbliższych i ostatnich spotkań:

WidzeW

Górna

Polesie

10 czerwca

11 czerwca

11 czerwca

godz. 17.00–19.30
Dom Kultury 502
ul. Gorkiego 16

godz. 17.00–19.30
w siedzibie Rady Osiedla
Piastów-Kurak
ul. Ciołkowskiego 11

godz. 17.00–19.30
Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3
ul. Olimpijska 9

Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt „Model współpracy NGO – Miasto Łódz” jest współnansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powstanie Łódzkie, czyli
tożsamość miasta
Ł

ObywatelkO! Obywatelu!

Na spotkania zapraszają Prezydent
Miasta Łodzi oraz Urząd Miasta Łodzi
przy współpracy z Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.
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Jeszcze do niedawna w najpopularniejszej internetowej
encyklopedii Wikipedia, hasło
o Łodzi, choć długie i z pozoru przyzwoicie
opracowane,
pomijało
ważne wydarzenia
z historii miasta –
takie jak Bunt łódzki czy Rewolucję
1905 roku. Pierwsze, z końca XIX wieku, to niespotykany wcześniej na ziemiach polskich strajk generalny, a drugie
to walka o wolność i godność,
która w skali całego Królestwa
Polskiego
przewyższyła
liczebnie powstania styczniowe
i listopadowe razem wzięte.
Łódź w tej walce odegrała istotną rolę. Jednak Rewolucja 1905
roku, choć kluczowa dla całej XX–wiecznej Polski, nie ma
miejsca w powszechnej świadomości, a autorzy encyklopedycznych notek wolą o niej
milczeć. Dlaczego? Trudno odpowiedzieć jednoznacznie, ale
tropów dostarczyć może treść
tablicy pamiątkowej, wiszącej
przy Urzędzie Miasta na ulicy Piotrkowskiej. Określa się
tam Rewolucję mianem walki
o wyzwolenie narodowe i społeczne. Jakkolwiek nie mamy
problemu ze zrozumieniem
wyzwolenia narodowego –
bo walczyliśmy z zaborcą – to
zrozumienie wyzwolenia społecznego może nastręczyć trudności. Pieczołowicie budowana
w ostatnich latach opowieść
o Łodzi stawia na piedestale
dobrotliwych
fabrykantów–
filantropów, dzięki którym
miasto rozkwitło – co prawda
chaotycznie, ale szybko. Usunięto z tej narracji trud dziesiątków tysięcy ludzi, żyjących
w nędzy i pracujących ponad siły, po kilkanaście godzin
dziennie – często w upadlających warunkach – a wtedy w fabrykach
zatrudniano także i dzieci. Usunięto z tej
narracji głód, brak dostępu do edukacji
i choćby namiastki służby zdrowia, brak
praw pracowniczych i praw socjalnych.
Podobny los spotyka opowieść
o pierwszej „Solidarności”, którą sukcesywnie pozbawia się elementów społecznych, stanowiących rdzeń jej tożsamości, a zawartych choćby w programie
działania z 1980 roku pt. „Samorządna
Rzeczpospolita”. Dziś tę historyczną
rolę ruchu umniejsza się, uwypuklając
jedynie element konfrontacji z ustro-

Popularna historia Łodzi z reguły pomija wielkie zrywy
społeczne, w tym Rewolucję 1905 roku. Tymczasem
powinna ona się stać trwałym elementem tożsamości
miasta. Przede wszystkim po to, by prowokować namysł
nad jego kształtem, charakterem oraz kierunkami jego
ekonomicznego rozwoju.

Michał Gauza

jem „komunistycznym” – czyli walkę
o wyzwolenie narodowe. Wysuwa się na
pierwszy plan jednostki, a chowa w cień
milionową zbiorowość. Zmienia się tym
samym sens XX–wiecznej historii Polski.
Na ocenę charakteru i znaczenia
Rewolucji 1905 roku wpłynął przede
wszystkim poprzedni ustrój, w którym
wydarzenie to było elementem oficjalnie popularyzowanej historii, a więc
wiązano je z propagandą – jak zresztą każdy zryw społeczny opisywany
w PRL. Nałożyła się na to próba wykreowania nowej tożsamości miasta, opartej na odpowiedniku „Amerykańskiego

snu”, który w Łodzi skrył się pod hasłem
„Ziemi obiecanej”. Dla ojca tego zwrotu,
Władysława Reymonta, „Ziemia obiecana” była gorzką ironią, bo dobrze znał
charakter dzikiego kapitalizmu końca
XIX wieku. Powojenny „Amerykański
sen” odnosił się natomiast do społeczeństwa dobrobytu, które umożliwiało
łatwy awans społeczny, dzięki wytężonej, ale nie katorżniczej pracy. „Złoty
wiek” łódzkich fabrykantów utrwalał
biedę i nierówności, grzebiąc rzeczywisty potencjał mieszkańców i mieszkanek. Dominująca opowieść o Łodzi
daje nam więc kolosalne pomieszanie

pojęć, na które lekarstwem może być
solidne przypomnienie wszystkich odcieni historii Łodzi, a nie tylko wybranych fragmentów. W tym kontekście Rewolucja 1905 roku niesie ze sobą także
i tę wartość, że jest historią wszystkich
obywateli – nie tylko elit, monarchów,
generałów czy szlachty. Można się więc
stosunkowo łatwo identyfikować z jej
uczestnikami – ludźmi, którzy podczas
trwającego kryzysu ekonomicznego
postanowili zawalczyć o poprawę losu,
bo chcieli dobrych warunków pracy
i godnego życia. W świecie stawiającym na indywidualizm,
pokazuje, że działanie we wspólnocie ma sens. Mówi także
o tym, że pewne zdobycze cywilizacyjne, z których obecnie (jeszcze) korzystamy, nie
wzięły się z niczego i niejednokrotnie przelewano za nie
krew. Rewolucjoniści i rewolucjonistki starali się bowiem
m.in. o 8–godzinny dzień pracy, możliwość zrzeszania się
w związkach zawodowych,
o ubezpieczenie robotników na
wypadek starości, choroby, nieszczęśliwych wypadków i śmierci; o pomoc lekarską dla robotników i robotnic oraz ich rodzin,
o zniesienie pracy na akord;
o uzyskanie prawa do dwutygodniowego urlopu czy o bezpłatne szkoły początkowe, przytułki
i biblioteki dla dzieci. Potrzebowano rozwiązań systemowych,
bo filantropia krezusów była
niewystarczająca. Amerykański
pisarz i filozof George Santayana miał dużo racji mówiąc: Kto
nie pamięta historii skazany jest
na jej ponowne przeżycie. Dlatego też przypominanie walk
społecznych ma sens w świecie
nierówności, w którym wzrost
gospodarczy stawiany jest ponad dobro wspólnoty, a z tego
wzrostu korzystają nieliczni,
głównie bogaci – w małym stopniu społeczeństwo. Rewolucja
1905 roku powinna więc stać się
trwałym elementem tożsamości miasta,
nie tylko po to, by zaznaczyć obecność
Łodzi na mapie historycznej Polski – tu
często jesteśmy pomijani – ale przede
wszystkim by prowokować namysł nad
kształtem i charakterem miasta, i kierunkami jego ekonomicznego rozwoju.
Na koniec, zapraszam na obchody
rocznicy Powstania Łódzkiego – kluczowego wydarzenia w ramach Rewolucji
1905 roku – które odbędą się 21 czerwca o godzinie 20.00 pod pomnikiem fabrykantów, na rogu ulicy Piotrkowskiej
i Jaracza. 
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Biblioteki, głupcze!
Iza Desperak

M

oja edukacja rozpoczęła
się na Limance, a przede
wszystkim w szkolnej bibliotece. Na trzecim piętrze gmachu
zwieńczonego dziwacznymi zębami,
mieściło się sanktuarium, do którego wchodziło się
z zapartym tchem.
Dostępu do półek
z książkami broniło
masywne biurko, a siedząca za nim bibliotekarka surowo dyrygowała dostępem do książek. By przeczytać lekturę
nieobowiązkową trzeba było zaliczyć
wszystkie obowiązkowe – w ten sposób
zetknęłam się w dość już zaawansowanym wieku z krasnoludkami i sierotką
Marysią. By przeczytać coś z wyższego
poziomu, trzeba było najpierw zaliczyć
wszystko z poziomu właściwego wiekowo, więc choć marzył mi się Karol May,
Konopnicką grzecznie przeczytałam.
Książka ze szkolnej biblioteki, gruby
tom owinięty w szary papier lub oprawiona w marmurek, nie raził nauczycieli, można ją było trzymać na szkolnej
ławce i nawet podczytywać na nudniejszych partiach fizyki. Później odkryłam biblioteki lokalne, najpierw dla
dzieci, potem dla dorosłych, biblioteki
w sąsiedniej dzielnicy, biblioteki szpitalne, sanatoryjne, wczasowe i nawet
więzienne. Ale ukształtowała mnie ta
pierwsza – biblioteka szkolna.

Ani w moim domu, ani u kolegów
z klasy nie było na półkach encyklopedii. Nie wpłynęło to jednak znacząco na
nasze szanse edukacyjne. Szkoła była
molochem, gdzie w jednej klasie uczyło
się nas czasem czterdzieścioro – część
trafiła do liceum, a stamtąd na uniwersytet, część do szkoły uzawodowionej,
pozwalającej zdobyć zawód, zanim wyrwie nas ze szkoły ulica. Jakim cudem
w tej czterdziestoosobowej klasie nauczyciele mieli czas na dodatkową pracę

w końcu, forum. Mówiono, że sprowadza się Łodź do odrapanych murów kamienic, betonowych podwórek
i braku szans. W tym samym czasie
coraz głośniej dyskutowano o przebudowie Dworca Fabrycznego i budowie
kolei dużych prędkości. Zestawienie
tych dwóch debat przyniosło pytanie:
co zrobić, by dziewczęta z Kilińskiego
tą koleją jeździły do pracy, na wakacje,
na targi, konferencje i festiwale? Odbyła się nawet na ten temat publiczna

Co zrobić, by dziewczęta z Kilińskiego tą koleją jeździły
do pracy, na wakacje, na targi, konferencje i festiwale?
Odbyła się nawet na ten temat publiczna dyskusja
i odpowiedź okazała się prosta jak drut:
otworzyć bibliotekę.
z uczniem zdolnym i uczniem zagrożonym, pozostanie na zawsze tajemnicą.
Trzy lata temu w specjalnym, towarzyszącym trzeciemu Kongresowi Kobiet, numerze pisma „Femka”(2–3/2011) ukazał się tekst Marty
Wysockiej „Dziewczęta z Kilińskiego”,
zilustrowany fotografiami pokazującymi czytelniczkom otoczenie, w którym
dorastają bohaterki. Tytuł sugerował
związek z dziewczętami z Nowolipek
i kazał się zastanowić nad przyszłością
ich łódzkich odpowiedniczek. Tekst
wzburzył niektóre czytelniczki. Krytykowały przedstawianie naszego miasta
w złym świetle na, ogólnopolskim

dyskusja i odpowiedź okazała się prosta
jak drut: otworzyć bibliotekę. A raczej
sieć bibliotek, najlepiej jedną w każdym
kwartale ulic, by była zawsze po drodze.
Posadzić tam bibliotekarki, które będą
życiowymi doradczyniami dzieci i asystentkami ich rozwoju. Dołożyć po etacie dla animatora kultury, pedagoga czy
filmoznawcy – wprawdzie bibliotekarki
świetnie radzą sobie z pozabibliotekarskimi zadaniami, ale młodych, pełnych
energii absolwentów takich kierunków
jest w Łodzi na pęczki i wielu z nich marnuje swe talenty. Zamienić bibliotekę
w sąsiedzkie centrum kultury, stworzyć
miejsce gdzie dzieciaki i ich rodziny wa-
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lić będą drzwiami i oknami… I czekać
20 lat na wyniki.
Utopia? Takie miejsca, i takie bibliotekarki, istnieją. W dziecięcej bibliotece
przy Osiedlowej (przeniesionej z sąsiedniej Limanki) drzwi się nie zamykają.
Dzieciaki z okolicznych podstawówek
wpadają jak burza, rzucają tornistrem,
i pytają czy Playstation jest wolne,
a towarzyszący im dziadkowie siadają przy komputerze. W bibliotece przy
Ogrodowej, oprócz książek, są zabawki
dla młodszych dzieci, bo grupa dziewczynek z podwórka wpadająca przynajmniej raz dziennie potrafi przyjść
i z dwuletnim braciszkiem. Choć dzieci
wpadają tam jak do siebie, biblioteka
wychodzi do nich na podwórko – latem
obok książek do czytania oferuje, przy
pomocy wolontariuszy, wspólną zabawę, kolorowanie obrazków czy malowanie twarzy specjalnymi farbkami.
Famuły przy Ogrodowej objęto programem „MiaSTO kamienic”. Nie wiadomo więc, czy dzieciaki wrócą tam
po rewitalizacji, nie wiadomo, co dalej
z biblioteką. Takich miejsc jest w Łodzi
kilka – przydałoby się paręset. Zacząć
można od dzielnic zagrożonych, od
wskazanych przez socjologów enklaw
biedy, od obszarów przeznaczonych do
rewitalizacji. W porównaniu z kosztami
niektórych sztandarowych inwestycji
koszty poszerzenia sieci bibliotek są mikroskopijne, a byłaby to największa inwestycja w kapitał ludzki, która za 20–30
lat przyniosłaby wymierne efekty. I pasażerów dla kolei dużych prędkości. 

