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Lawina ruszyła

Łodzią
przez Polskę
„Skąd jedzie?” – „Z Łodzi” –
odpowiadałem uprzejmie
wiedząc, że zaraz się
zacznie.
Felieton, str. 3

Lekcja
rachunków
Edukacja to duży koszt –
ok. jedna piąta wszystkich
wydatków miasta.
Str. 5

E-oświaty
kaganek
Wdrażając program
e-podręczniki, nie tylko
zaoszczędzimy pieniądze,
ale i oszczędzimy uczniom
dźwigania ciężarów.
Str. 6

Czas na lekcję
równości

BARTŁOMIEJ KACPER PRZYBYLSKI

W debatach nad stanem edukacji najwięcej miejsca poświęcane
jest tradycyjnie najwcześniejszym
etapom kształcenia. Stosunkowo
niewiele mówi się o szkolnictwie
wyższym, a jeśli już to się dzieje –
debata zwykle tonie w rytualnych

sporach, z których nie za wiele
wynika. Zbliżający się wielkimi
krokami nowy rok akademicki, to
dobry moment na wzięcie edukacji
wyższej na warsztat. Zwłaszcza że
wiele wskazuje na to, że może być
to rok istotnych zmian.

Jeśli nie masz smartfona,
jesteś gorszy.
Str. 7
FOT. ASIA TARNOWSKA

W debatach nad stanem edukacji najwięcej miejsca poświęcane jest
tradycyjnie najwcześniejszym etapom kształcenia. Stosunkowo niewiele
mówi się o szkolnictwie wyższym, a jeśli już to się dzieje – debata zwykle
tonie w rytualnych sporach, z których nie za wiele wynika.

Budżet
obywatelski

To jedno z niewielu
narzędzi, dzięki którym to
my możemy zdecydować,
Do tej pory temat edukacji
Często też o edukacji wyższej
na co zostaną wydane
wyższej przebijał się do centrum słyszeliśmy w lamentacyjnych
debaty publicznej w kilku przy- komentarzach dotyczących ob- miejskie pieniądze.
padkach. Na przykład wtedy,
gdy próbowano udowadniać
sukces polskiego modelu transformacji ustrojowej poprzez
odwoływanie się do rosnących
wskaźników osób uzyskujących
wykształcenie wyższe. Nieliczni
zwracali uwagę, że w hurraoptymistycznie przyjmowanych
statystykach tkwi chochlik, bo
wiele osób kończących studia
pobierało edukację gorszej jakości, często jeszcze drogo za to
płacąc.

niżania się poziomu studiów,
upadku kultury studiowania
i końcu tradycyjnie rozumianej
akademii. Z głosami tymi można by się zgodzić, gdyby nie to,
że wiele z nich zwracało uwagę,
że obniżenie poziomu studentów jest pochodną deficytów
wcześniejszych etapów kształcenia, natomiast nie ma w tym
winy samych uczelni wyższych
(a przynajmniej, że wina ta nie ma
ciąg dalszy na stronie 4

Str. 12

W poszukiwaniu
Alei Włókniarek
Kobiety, do których staram
się dotrzeć, często mają
poczucie, że ich historia jest
nieistotna.
Str. 13
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Od naczelnej
ALEKSANDRA DULAS

Wrzesień. Trudny miesiąc dla
wszystkich, którzy mają dzieci
w wieku szkolnym. Ogromna
ilość wydatków, stres przed kolejnym rokiem, przyglądanie się
zmianom, które proponuje ministerstwo edukacji.
Spokojne życie i nauka przez
zabawę, którą realizowało nasze
dziecko przez dwa miesiące wakacji, odchodzi w niebyt. Znowu
zrywanie się o świcie, zaglądanie
do zeszytów, zadawanie trudnego
pytania: „Co tam w szkole?”. Przez
trzy lata otrzymywałam zawsze
tę samą odpowiedź: „NUDNO!”.
A tak bym chciała, żeby naszym dzieciom w szkole nudno
nie było i tak się cieszę, że mój
syn w czwartej klasie zaczyna
dostrzegać, że w szkole bywa
też ciekawie, że nauczycielki
i nauczyciele się starają, że Etyka
ciekawa, na Historii o zamkach
i rycerzach, a na Muzykę mógł
przynieść swoją ulubioną piosenkę na płycie. A i lekturę czyta bez
szantażu i zastraszania. Dorósł,
myślę. Ale również szkoła dorosła
– przedmioty ciekawsze, nauczyciele zainteresowani tym, co wy-

kładają. Chwalę. A rzadko chwalę
nauczycieli, bo mi dobre nauczanie bardzo na sercu leży. Tak żeby
z pasją, z zaciekawieniem się ono
odbywało. Bo dzieciaki łakną
wiedzy i chłoną ją jak gąbka. Tylko właśnie pod jednym warunkiem. Nie może być NUDNO. A to
nieczęste w polskiej szkole.
O edukacji, moim koniku i miłości, we wrześniowym numerze
Miasta Ł przeczytacie Państwo
najwięcej. Bartłomiej Przybylski
napisał znakomity tekst o problemach uczelni wyższych. Damian Graczyk o swojej pasji, czyli
edukacji równościowej. Dużo się
o niej ostatnio mówi, niektórzy
nawet nią straszą, a to przecież
bardzo ważny element wychowywania i kształcenia młodych
ludzi. Anna Jurek przeprowadziła wywiad z przedstawicielkami
Fundacji EduKABE o bezpieczeństwie w sieci. Ja, napisałam tekst
o edukacji seksualnej, starając
się oddemonizować ten wycinek
wiedzy.
Dużo zatem będzie o edukacji pozaformalnej, którą prowadzą Fundacje i Stowarzyszenia.

Szczególnie polecam korzystanie
z oferty różnego rodzaju organizacji, bo zajęcia te zazwyczaj
prowadzą ludzie zaangażowani,
ciągle się uczący i poszerzający
swoja wiedzę. Młodzi ludzie na
kontakcie z nimi mogą tylko skorzystać.
Ale to nie wszystkie tematy
edukacyjne w Mieście Ł. Marta
Pokorska-Jurek
przygotowała
tekst o e-podręcznikach, czyli
o ułatwieniach dla rodziców, nauczycieli i uczniów. Pomysł ten
budzi wiele moich wątpliwości,
ale myślę, że dobrze dopracowany
mógłby zmniejszyć koszty wyprawki szkolnej i mógłby wprowadzić innowację do nauczania.
Warto również przyjrzeć
się tekstowi Marcina Zaroda
o pieniądzach samorządowych
na szkolnictwo. Daje on dobry
ogląd wydatków na edukację.
Polecam oczywiście również
felietony Miasta Ł. Szczepan Przedziwko i Iza Desperak jak co miesiąc napisali teksty, które czyta
się z ogromną przyjemnością.
No i oczywiście zwróćcie Państwo uwagę na nowy wizerunek
gazety. Miasto Ł w nowej odsłonie. Miłej lektury.
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FELIETON

FOT. PRZEMEK GÓRSKI

SZCZEPAN PRZEDZIWKO

FELIETON

Łodzią

przez Polskę
SZCZEPAN PRZEDZIWKO
No przecież jakby mogło być
inaczej? Jest ciepło, e-maili przychodzi jakoś mniej niż zwykle,
uczniowie z czwartego liceum
nie odwiedzają rano mojej bramy
w opcji kawa plus papieros… znaczy, że należy wykorzystać okazję
i udać się na wakacje, gdzieś nieco dalej niż do parku na Zdrowiu
czy do Arturówka. Nie mogło być
inaczej – hyc, kilka ciuchów w sakwę, sakwa na bagażnik, w pakiecie jeszcze namiot.
Ot, tak postanowiłem zwiedzić
Polskę za sprawą roweru i mapy
w telefonie. Przez dwa tygodnie
gapiłem się znad kierownicy na
urocze, sielskie widoczki typu
„pole, las, jezioro”. Przez czternaście dni miałem przyjemność
wchodzić w interakcje z autochtonami spod GS-ów, z mieszkańcami i mieszkankami PGR-ów,
zespołami sprzątaczek, kasjerów
i ochroniarzy niezbyt ambitnie
obsługujących poszczególne pola
namiotowe. To w sumie zupełnie
doskonałe, ile można znaleźć analogii między polem namiotowym
„pośrodku niczego” a miastem
– mamy sklepy, gdzie wszystko
kosztuje złotych pięć? Czernica

ma Panią, która za wszystko także pięć rzeczonych sobie liczy –
siedzi ona wesoło z radiem, przepraszam radyjkiem (jakaś taka
gwara dziwna) i nie przerywając
produkcji papierosów metodą
maszynkową informuje: osoba

natomiast określiłbym mianem
„turysty”. Jak odróżnić jednych
od drugich? Ci drudzy, to tacy,
którzy przyjeżdżają do Krynicy
Morskiej, Gdańska, Giżycka, Kętrzyna, Augustowa i swoje kroki
kierują tam, gdzie znaleźć mogą

gościnnością, z której nieskorzystanie grozi strzałem ze sztachety
z łuszczącą się zieloną farbą.
„Skąd jedzie?” – pytanie przy
kolejnych kieliszkach gościnności
padało dość często. Dość często tak
śpiewnie, że z automatu chciałoby
się powiedzieć „jestem na tak” – tak
na modłę programów muzycznych
dla młodych ambitnych. „Z Łodzi”
– odpowiadałem uprzejmie wiedząc, że zaraz się zacznie. „Łomatko i córko też, bo ta Łódź to taka
smutna, kiedyś byłem, to już bym
nie chciał, rozumisz”. No właśnie.
W sumie nie „rozumim”.
Jadę sobie tam, gdzie kościół
i sklep wyznacza centrum wsi.
Wszystko stoi pośrodku niczego.
A to „nic” jest piękne – jest niepowtarzalne, unikalne i w ogóle,
w ogóle. Co nie zmienia faktu,
że za cholerę nie wiem, jak niby
mam porównać pole złotej pszenicy do miejskich kamienic. Ja-

„Z Łodzi” – odpowiadałem uprzejmie wiedząc, że zaraz się zacznie.
„Łomatko i córko też, bo ta Łódź to taka smutna, kiedyś byłem,
to już bym nie chciał, rozumisz”. No właśnie.
W sumie nie „rozumim”.

pięć, namiot pięć, prysznic pięć…
najnudniejsze bingo na świecie.
We wsi Łankiejmy dowiedziałem
się także, że „u nas na wsi w letniej porze wyszczać można się na
dworze”. Też mi nowość! Nie tylko
na wsi i nie tylko w letniej, jak
może sugerować zapach niektórych miejskich zakamarków. Generalnie Polska w moich oczach
podzieliła się na dwie w gruncie
rzeczy grupy społeczne: jedną stanowi wspomniany już autochton,
tubylec mówiąc urokliwiej, drugą

powiew ich miejskiego jak mniemam, codziennego życia – do
budki z regionalnym produktem
typu Kebab. Chyba, że akurat
znajdzie się w lokalizacji „Chiński outlet” – tam zawsze można
nabyć souvenir, który będzie się
kojarzył z polskim morzem, jeziorem czy tam lasem jakimś na
przykład. Tubylec natomiast do
przybytków o tym profilu nie
chadza – zadowolony z tego, gdzie
jest i jak jest, częstuje najlepszym
na świecie bimbrem, raczy polską

koś nie umiem zestawić szpaleru
drzew przy drodze o zarwanym
poboczu do zestawu latarni, ławek i ogródków przy restauracjach. No jak? No więc grzecznie
tłumaczę, że nie jest źle – że interesująco, że potrafi być pięknie
– tylko zamiast stawać się tym
turystą i leźć do budki z kebabem,
trza by się zagłębić bardziej nieco
– dowiedzieć się czegoś, popytać
autochtonów tych łódzkich, tych
takich, co wiedzą i nie przyrżną
sztachetą, bo niby skąd sztachetę

znaleźć. Ja wiem, że gdy się ma
punkty dwa kontrolne we wsi, to
wieś turystów nie przyciąga.
Rozumiem też, że gdy ze wsi się
jedzie do Łodzi i staje się turystą
takim, jakiego ja sobie we łbie ułożyłem, to Łódź najciekawsza nie
jest. Bo w porównaniu do miast,
w których byłem, budek jest mało.
No i kebab jednak bywa lepszy.
„No, ale taki Gdańsk, to na przykład jest piękny” – pada argument.
I trudno się z nim w sumie nie
zgodzić. Gdańsk jest piękny, bo jest
miastem turystycznym. W tej klasyfikacji Łódź bardziej zbliżona jest
do tej wsi spokojnej, wsi wesołej.
Trza przyjechać, wleźć pomiędzy
budynków zestaw, przyjrzeć się
ludziom… i zachwycić się brakiem
przestrzeni tak samo, jak nadmiarem owej zachwycałem się ja, będąc przez dwa tygodnie na urlopie.
Że brudno? Że zniszczone, niewyremontowane? Nie przekonuje mnie
tym argumentem tubylec, którego
sztacheta dawno już nie jest zielona. I dawno już nie jest sztachetą,
bo od płotu odpadła wiek temu.
Wróciłem do Łodzi. Stęskniłem się za tramwajami. Jadąc Pomorską śmichałem się jak głupi,
gdy bolid o kształcie batona mijał
mnie majestatycznie i szumnie.
Nie wiem, czy kogoś przekonałem, że Łódź to jednak nie taki
dramat jak go malują. Jeżeli tak,
jest spora szansa, że wpadnie do
nas parę osób, które będą chciały
wrócić. Ja chciałem. Tak jak teraz
chętnie wróciłbym na urlop.

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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pierwszorzędnego
znaczenia).
W tym sposobie rozumowania
dostrzec można było pewien fatalizm – przekonanie o tym, że osoby
przychodzące na studia są słabe,
ponieważ edukacja podstawowa,
gimnazjalna i ponadgimnazjalna
była wadliwa i na etapie kształcenia wyższego nie za wiele da się
poprawić. Często też pobrzmiewały

w tych komentarzach elitarystyczne tony, zwracające uwagę, że na
studia trafiają osoby, które edukację powinny zakończyć na etapie
średnim. Znów raczej nieliczni
podnosili, że nie chodziłoby tu o segregowanie uczniów na lepszych,
którzy powinni studiować i gorszych, którzy po szkole średniej powinni pójść do pracy, ale o bardziej
zrównoważony model systemu
edukacyjnego. Miałby on dowartościować (ponownie) kształcenie
zawodowe na poziomie średnim

tak, aby stało się równie pozytyw- przy zatrudnianiu pracowników.
nie ocenianym wyborem drogi ży- Wreszcie, pojawiły się propozyciowej, co skończenie liceum ogól- cje już bardziej nakierowane na
nokształcącego i kontynuowania poprawę poziomu edukacji wyżnauki na studiach.
szej, poprzez wprowadzenie (a
Wreszcie w ostatnim roku do w zasadzie należałoby powiedzieć
centrum debaty publicznej przebi- – przywrócenie) obowiązkowych
ła się swoistego rodzaju bitwa na zajęć ogólnohumanistycznych (np.
argumenty „humanistów” z „przy- z filozofii na niefilozoficznych kierodnikami”. Poszło o zamykanie runkach studiów) czy wycofanie
kierunków
humanistycznych, się z pomysłów zamykania kierunuznawanych za „nierentowne” ków studiów tylko na tej podsta(przy okazji za „nieren- wie, że w danym roku zgłosiła się
towne” uznawane były nań mniejsza liczba kandydatów.
też same dyscypliny naTrudno jednoznacznie scharakuki, jako nie produkują- teryzować działalność tego ruchu.
ce wiedzy w sposób bez- Błędem byłoby postrzeganie go
pośredni użytecznej dla tylko jako odpowiedzi na umniejgospodarki), zwłaszcza szanie znaczenia naukom humaw okresie niżu demo- nistycznym i zamykanie studiów
graficznego i coraz
niższej liczby kandydatów na studia.
Gruchnęła wieść,
Skończyło się na
ujawnieniu wielu
że Uniwersytet chce
problemów, trapiązamknąć rekrutację
cych polskie uczelnie, świat nauki
na takie kierunki, jak
i społeczność akaarcheologia czy etnologia.
demicką. Na fali tej
debaty wykształcił
Jeszcze kilka lat temu
się swoisty ruch
nikt nawet by o tym
społeczny,
albo
przynajmniej jego
nie pomyślał…
zaczątek. W wielu
ośrodkach akademickich
zaczęły
powstawać nieformalne lub usiłujące
się formalizować
grupy, zmierzające do na kierunkach humanistycznych,
odwrócenia niekorzyst- choć był to na pewno bezpośredni
nych dla „humanistów” bodziec do jego zawiązania. Nie
tendencji. Pojawiły się można też jednoznacznie ocenić,
także próby koordyna- czy jest to ruch nastawiony raczej
cji i formalizacji działań na reformę systemu nauki (zwłaszna poziomie ogólno- cza jego finansowania), czy raczej
krajowym, z których systemu szkolnictwa wyższego
najbardziej rozpozna- – postulaty dotykają bowiem obywalnym zdaje się być dwu sfer. Nie sposób też wskazać,
Komitet
Kryzysowy czy jest to ruch bardziej nastawioHumanistyki Polskiej.
ny na obronę interesu pracowniWydaje się, że to ków uczelni wyższych (a więc mawłaśnie ze strony „hu- jący charakter stricte pracowniczy,
manistów” wyszła naj- zastępujący niedziałające bądź nie
silniejsza w ostatnim dość efektywnie działające uczelczasie, oddolna propo- niane związki zawodowe), czy ruch
zycja diagnozy proble- proponujący pewne szersze rozmów polskiej nauki wiązania systemowe, wykraczająi systemu szkolnictwa ce poza interes wąskiej grupy czy
wyższego i postulatów kategorii pracowników.
ich rozwiązania. Zwrócono uwaWydaje się, że nawet jeśliby
gę między innymi na niesprawie- przyjąć, że propozycje poprawy
dliwe traktowanie nauk huma- systemu szkolnictwa wyższego ponistycznych i społecznych przy jawiły się w ramach ruchu w sporozdziale środków na działalność sób uboczny, jako pochodna wionaukową oraz potrzebę podniesie- dących postulatów dotyczących
nia nakładów na badania nauko- funkcjonowania systemu nauki,
we w ogóle (Polska jest w ogonie to ruch ten ma spory potencjał, by
rankingów państw pod względem przyczynić się do polepszenia edustopnia finansowania nauki z bu- kacji wyższej. A przynajmniej sprodżetu). Postulowano także demo- wokować bardziej merytoryczną
kratyzację struktur uczelni wyż- dyskusję nad tym zagadnieniem.
szych i jednostek naukowych czy Taką dyskusję już zresztą wywowprowadzenie przejrzystych zasad łał, podnosząc głośno jeszcze jeden

postulat. Chodzi o wycofanie się
z pobierania opłat za drugi i kolejne kierunki studiów, wzmocniony jeszcze ostatnio orzeczeniem
Trybunału Konstytucyjnego na
temat niezgodności tej praktyki
z Konstytucją RP. Rozmaite organizacje utworzone na fali powstania
ruchu, o którym mowa, apelowały
do ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego oraz władz uczelni
wyższych o natychmiastową rezygnację z pobierania opłat,
jednak apele te najczęściej
trafiały w pustkę. Patrząc
na lokalne podwórko,
można zauważyć, że na
przykład
Uniwersytet
Łódzki wciąż te opłaty będzie pobierać, uzależniając
rezygnację z nich dopiero od decyzji Sejmu o wprowadzeniu
zmian do stosownych
ustaw.
Zresztą w Łodzi
ruch ten również zaczyna się rozwijać
i próbuje znaleźć najbardziej odpowiednią
formułę działania. Jest
zresztą ku temu wiele
powodów – nie tylko
polityka władz UŁ
w kwestii odpłatności
za drugi kierunek studiów, ale także wobec
zamykania „nierentownych” kierunków.
Jeszcze przed tym,
jak na dobre rozpoczęły
się wakacje, gruchnęła
bowiem wieść, że Uniwersytet chce zamknąć rekrutację na takie kierunki,
jak archeologia czy etnologia. Jeszcze kilka lat temu
nikt nawet by o tym nie
pomyślał…
Ostatecznie
wprawdzie ogłoszono drugi, a nawet trzeci nabór,
jednak sam pomysł zamknięcia tak znaczących
kierunków humanistycznych zapewne wyciągnie
łódzkie środowisko akademickiego z pewnego letargu i napędzi protest. Do
tego należy dołączyć także
wcześniejsze decyzje władz
uczelni, które odwołując
się do argumentów o konieczności
racjonalizacji wydatków, zmniejszały liczbę godzin lub całkowicie
likwidowały zajęcia z niektórych
przedmiotów, zwiększały liczebność grup studenckich czy łączyły
jednostki (szczególnie dotkliwe dla
studentów mogło być to w przypadku łączenia bibliotek).
Edwin Bendyk pisał kilka miesięcy temu na łamach Polityki
o tym, że sytuacja dojrzała do strajku humanistów. Nie sądzę, aby
doszło do tak gwałtownych wy-

stąpień. Samo środowisko akademickie jest raczej niechętne radykalnym działaniom, co objawia się
nawet niechęcią do wypowiadania
się pod nazwiskiem na temat zawiązującego się właśnie w murach
łódzkich uczelni ruchu protestu.
Spodziewam się, że w bieżącym
roku akademickim dużo częściej
będziemy jednak rozmawiać
o edukacji wyższej i organizacji
systemu nauki. Coraz powszech-

FOT. ASIA TARNOWSKA

dokończenie ze strony 1

niej są one bowiem uznawane za
niesprawiedliwe, źle funkcjonujące i – dzięki reformom przygotowanym przez ex-ministrę Barbarę
Kudrycką – skierowane w ślepą
uliczkę. W całej Polsce ruszyła lawina, której odgłosy (u)słyszymy
również w Łodzi.

Bartłomiej Kacper Przybylski – socjolog
i prawnik, nauczyciel akademicki i pracownik naukowy Instytutu Socjologii
Uniwersytetu Łódzkiego.
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wują też drobne niespodzianki
(tzw. programy specjalne). Na
przykład w 2013 roku był to program „Mali odkrywcy na tropie
zjawisk przyrody”, realizowany
przez Przedszkole Miejskie nr 49,
o łącznej wartości ok. 20 tys. zł.
Zwiększone wydatki powiązane

tys. zł na staż, taki jak w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15
(„Budowlanka” przy ul. Kopcińskiego). W 2013 roku na ten cel
udało się zdobyć dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, więc skarbnik miejski odetchnął z ulgą.

wydaliśmy na nie 5,4 mln zł, rok
wcześniej 6,8 mln.
W 2012 roku Łódź wypracowała
dokument opisujący plany rozwoju
polityki edukacyjnej miasta na najbliższe kilka lat. W 2014 roku wiele
z zaznaczonych tam problemów
pozostaje ciągle aktualnych.

two zawodowe prezentuje się
coraz lepiej. Wskaźnik zdawalności egzaminu zawodowego jest
w Łodzi nieco wyższy niż w Warszawie. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli uruchomiło
specjalistyczną pracownię z pogranicza mechaniki i elektroniki

Lekcja
rachunków
MARCIN ZARÓD
FOT. FLICKR, WOLNA LICENCJA

Nie tylko uczniowie i rodzice
czekają na rozpoczęcie roku
szkolnego. Dla urzędników miejskich wrzesień to moment, gdy
trzeba uruchomić całą machinę
edukacyjną. W łódzkich szkołach podstawowych uczy się ok.
30 tys. uczniów i uczennic, zaś
w przedszkolach ok. 17 tys. osób.
W gimnazjach i w szkołach średnich nieco mniej (15 tys. i 20 tys.).
Do tego doliczmy uczniów szkół
zawodowych, nauczycielki, nauczycieli, rodziców, pedagogów
i psycholożki, a także pracowników administracji – okaże się, że
prawie jedna trzecia mieszkańców i mieszkanek Łodzi żyje „od
września do września”.
Ich praca i nauka zależy od nakładów budżetu miasta. A edukacja to duży koszt – ok. jedna piąta
wszystkich wydatków miasta
(800 mln spośród 4 mld zł corocznego budżetu). Wszystko w tym
budżecie musi się zmieścić – od
podlewania kwiatków w świetlicy szkolnej, przez naprawę
dachów, zakupy jedzenia do stołówki i ogrzewanie budynków.
Muszą zmieścić się w nim prawie
dorośli licealiści, przedszkolaki,
urwisy i zdolniachy. Chociaż więc
sprawozdanie z realizacji budżetu
miasta za 2013 rok nie wydaje się
niczym fascynującym, to warto
na nie spojrzeć, żeby zobaczyć
i zrozumieć więcej odnośnie ważnego fragmentu życia każdego
i każdej z nas.
Za organizację i finansowanie
edukacji odpowiada miasto. To
miasto dzieli fundusze z podatków płaconych lokalnie i z tych,
które płacimy do kasy całego państwa. Budżet centralny (ten rządowy) przekazał do kasy miasta ok.
540 mln złotych. Łączne wydatki
przekroczyły 800 mln złotych.
Gdybyśmy na rok zawiesili działalność całej łódzkiej edukacji,
pieniędzy wystarczyłoby na dwa
duże stadiony Widzewa (po 330
mln każdy) albo na 20 samolotów F-16. Miasto zdecydowało
się budować mniejsze stadiony,
więc całkiem sporo na edukację
zostało. Lecz dotacja z „centrali”
wystarcza na jakieś dwie trzecie
kosztów. Co dalej?
Od 2014 roku spadną opłaty
w przedszkolach, więc miasto
uzyska w ten sposób ok. 24 mln
zł. Opłaty za jedzenie w stołówkach wyniosą może 7 mln zł.
Resztę trzeba będzie dołożyć
z kasy miasta, czyli z podatków
płaconych przez obywateli, obywatelki i firmy. Ale chyba warto
zainwestować, bo nie chcemy żyć
w „głupim mieście”?
Najwięcej wydamy na podstawówki (ok. 260 mln zł), trochę
mniej na przedszkola (ok. 190
mln zł). W przedszkolach miejskich będzie spotykać się ok. 20
tys. dzieci pod opieką 2900 dorosłych. W przedszkolach niepublicznych – ok. 2100 dzieci.
Oprócz codziennej opieki, miasto
i kadry przedszkoli przygoto-
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są z programem sześciolatków
w szkołach i zwiększeniem zasięgu opieki przedszkolnej.
Nauczyciele i uczniowie zauważą też nowy elementarz, ale
akurat ten program był finansowany na szczeblu ogólnopolskim.
Oprócz tego trzeba pamiętać, że
nie każdego stać na zakup podręczników, dlatego miasto odłożyło ok. 1 mln zł na dofinansowanie książek dla osób znajdujących
się w trudniejszej sytuacji materialnej.
Im uczniowie starsi, tym mniej
funduszy miasto przeznacza
na dany poziom edukacji. Gimnazja potrzebują 135 mln zł (dla
mniej niż 13 tys. uczniów). Licea
i szkoły zawodowe – po 100 mln
złotych (odpowiednio 10 tys. i 8
tys. uczniów). Jak to się dzieje, że
uczniowie i uczennice szkół zawodowych potrzebują tyle samo
funduszy co uczniowie i uczennice ogólniaków? W przypadku
tych pierwszych trzeba zapewnić
im narzędzia do nauki przyszłego fachu – a przecież narzędzia,
prąd i materiały kosztują więcej
niż kreda i tablice w szkołach
ogólnokształcących. A jeśli np.
chcemy, żeby łódzcy specjaliści
mieli doświadczenie w nowych
technikach budowlanych, to
trzeba wtedy znaleźć prawie 300

Nie dla wszystkich szkoła jest
Uczniowie i uczennice z Łodzi
przyjemnością. Czasami trud- mają statystycznie niższe wyniki
niejsza sytuacja rodzinna lub egzaminów maturalnych i gimnaproblemy zdrowotne utrudniają zjalnych niż ich koledzy i koleżanki
danej
osobie
z innych dużych
f un kcjonowamiast w Polsce.
nie w systeNie znaczy to,
Prawie
mie szkolnym.
że Łodzianie są
jedna trzecia
Zgodnie z szagłupsi lub mniej
cunkami Wyzdolni. Może to
mieszkańców
działu Edukacji,
z różi mieszkanek Łodzi wynikać
w 2012 roku
nicy we wsparw grupie 100
ciu
edukacji
żyje „od września
tys.
łódzkich
w poszczególdo września”.
uczniów, szczenych miastach,
gólnej pomocy
np. w formie dopot r zebowa ło
datkowych gook. 6,5 tys. osób.
dzin lekcyjnych
To głównie
finansowanych
z myślą o nich
przez miejski
miasto finansuje
budżet, mniejporadnie psychologiczno-pedago- szych klas lub innych czynnigiczne (ok. 13 mln zł w 2013 roku). ków. Władze Łodzi są świadome
Jeśli sytuacja wymaga bardziej tych problemów, niestety brakuje
złożonego działania, to uczeń lub pieniędzy, więc programy pomouczennica może trafić do ośrodka cowe mają ograniczony zasięg.
socjoterapii lub ośrodka wycho- Innymi słowy, może być tak, że
wawczego (łączny budżet obu form nauczycielka z Widzewa znalazła
opieki wychowawczej to ok. 15 mln świetny sposób na wyjaśnianie
zł). Czasami zaś wystarczy cichy trudnych zagadnień matemakąt do odrabiania lekcji w świe- tycznych, ale jej kolega z Retkinii
tlicy szkolnej (koszt ich utrzy- nic o tej metodzie nie wie, dlatego
mania wynosi 14 mln zł). Ważną musi sobie poradzić z problemaformą pomocy są programy sty- mi uczniów po staremu.
pendialne i zasiłki szkolne dla
Z drugiej strony, na tle innych
osób potrzebujących. W 2013 roku dużych miast łódzkie szkolnic-

(tzw. mechatronika), w ramach
której uczą się gimnazjaliści, zawodowcy, a nawet studenci politechniki.
Nowy rok szkolny w Łodzi
upłynie głównie pod znakiem
sześciolatków w szkołach oraz
drobnych zmian w egzaminie
maturalnym.
Sześcioklasiści
również przygotowują się na
nową formę sprawdzianu ich
wiedzy. Zmieni się także sposób deklarowania uczestnictwa
w lekcjach religii i etyki (pisemne
oświadczenie rodziców odnośnie
uczęszczania dziecka na każdy
z tych przedmiotów; można je
wycofać w każdej chwili).
Jedną z niewielu rzeczy, która pozostanie bez zmian, to brak
podwyżek dla nauczycieli finansowanych przez MEN. Biorąc pod
uwagę jak wiele innych wydatków edukacyjnych musi sfinansować Urząd Miasta Łódź, trudno
spodziewać się zmiany tej sytuacji na szczeblu lokalnym.

Marcin Zaród – fizyk polimerów,
pracownik Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, członek łódzkiego zespołu Krytyki
Politycznej.
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E-oświaty
kaganek
MARTA POKORSKA-JUREK

Co roku Centrum Badań Opinii Społecznej publikuje analizę
struktury wydatków ponoszonych przez rodziców w związku
z rozpoczęciem roku szkolnego.
W minionym roku koszt wyprawki dla jednego ucznia wynosił
średnio 1199 zł, w czym zawierała
się kwota 382 zł na podręczniki. Skoro w 2009 roku średnio
na podręczniki szkolne jednego
dziecka rodzice wydawali rocznie
290 zł, w 2012 – 369 zł, a w 2013 już
382 zł, to ile będą kosztowały podręczniki w 2015 roku? Możliwe, że
nic.

Rewolucyjna ewolucja
Dokładnie 1 listopada 2012 roku
ruszył projekt e-podręczniki dofinansowany ze środków Unii
Europejskiej. Jego celem jest opracowanie kompletu podręczników
szkolnych w wersjach elektronicznych, obejmującego aż 62 e-podręczniki, które będą bezpłatnie
udostępniane uczniom, ich rodzicom i nauczycielom na specjalnej
platformie internetowej. Od wrze-

ki innym ośrodkom, gdyż jako
pierwsza tworzy i udostępnia
opracowane treści edukacyjne.
Wszystko jest robione w trybie
interaktywnym, i dlatego młode pokolenie
powinno być zadowolone. – mówi Sławomir
Wiak, prorektor ds.
edukacji Politechniki
Łódzkiej. – Staramy
się, aby e-podręczniki
były maksymalnie interaktywne i multimedialne. Są odpowiedzią
na zapotrzebowanie
uczniów na korzystanie z nowoczesnych,
innowacyjnych technologii i metod nauczania. W e-podręcznikach
znajdziemy
interaktywne
wykresy, modele 3D, gry,
zbiór zadań, projekty
online, animacje oraz definicje czytane i tłumaczone przez lektora.
Przy dzisiejszym rozwoju technologii i kontakcie dzieci już od
maleńkości z tymi nowoczesny-

Zespół twórców e-podręczników składa się z grona naukowców i nauczycieli, grafików i informatyków. – Współpracujemy
też z szerokim gronem ekspertów zewnętrznych oraz z coraz
większym gronem nauczycieli
i uczniów, którzy współtworzą interfejsy do e-podręczników i pomagają nam skupić
się na najważniejszych aspektach funkcjonalnych. – mówi
Krzysztof Kurowski, który kieruje działem aplikacji w ramach

mi urządzeniami, to aż się prosiło, aby wprowadzić taki system
kształcenia, który by korzystał
ze zdobyczy techniki. – dodaje
Danuta Zakrzewska, dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. – Na ekranach dzieci
zobaczą to, czego nauczyciele nie
mają możliwości pokazać podczas
normalnej lekcji. To jest ewolucja,
chociaż niemalże o charakterze
rewolucyjnym.

Wdrażając program e-podręczniki, nie tylko zaoszczędzimy pieniądze, ale i oszczędzimy uczniom
dźwigania ciężarów. Mimo iż Państwowy Inspektor Sanitarny zaleca, by szkolne plecaki nie ważyły
więcej niż 10% masy ciała, praktyka zazwyczaj była sprzeczna
z teorią i tornistry ważyły mocno
ponad wskazaną miarkę. Zostaje
więc albo tuczyć dzieci tak, by ich
szkolny bagaż wynosił 1/10 wagi,
albo
zainwestować
w tablet i zredukować
ciężar podręczników
do połowy kilograma.
Ponad 60 podręczników w wersji e-podręcznika online zajmie
mniej więcej 120 megabajtów danych, czyli
tyle, co trzy albumy
Rolling Stonesów.

Wszędzie tam,
gdzie Ty

Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.
– Dużo więcej funkcjonalności
niż PCSS wymyśliły dzieciaki
i nauczyciele, którzy podpowiadają, w którym kierunku powin-

Tylko 0,4% pedagogów ma obawy, że korzystanie
z e-podręczników może mieć negatywny wpływ
na jakość kształcenia.

śnia 2015 roku szkoły będą mogły
korzystać z gotowych, bezpłatnych e-podręczników do 14 przedmiotów, dla szkoły podstawowej,
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. W czerwcu, podczas
drugiej odsłony e-podręczników,
zaprezentowano przykładowe treści z matematyki i informatyki,
które stworzył zespół z Politechniki Łódzkiej. Warto podkreślić,
że łódzka uczelnia przeciera szla-

Kwestia wielkiej wagi

na zmierzać zarówno ta warstwa
prezentacji, interfejs oraz ergonomia przekazu. Bardzo ważne
jest to, że do tego grona włączyli się też rodzice, wskazując na
elementy funkcjonalne, które są
rzeczywiście istotne w edukacji
ich dzieci. Ten projekt w założeniu jest otwarty i zaprasza do
testów. Ważne jest to, byśmy nie
testowali treści na uczniach, tylko z nimi. – zaznacza Kurowski.

Uczniowie już nie będą
mieli wymówek, że zapomnieli książek albo
pies zjadł im pracę domową. E-podręczniki
są dostępne w każdym
miejscu i o każdym czasie – 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, z każdego miejsca na Ziemi,
ale też z większości urządzeń. To
rozwiązanie innowacyjne, którego do tej pory nie udało się nikomu wdrożyć nigdzie na świecie,
a które jest możliwe dzięki zastosowaniu technologii html 5. Z e-podręcznika można korzystać na
tabletach, laptopach, komputerach
czy smartphonach. Najwygodniejszy, najlżejszy, a przy okazji nie
najmniejszy jest tablet. Cena takiego urządzenia waha się od 200
do 2000 zł, jednak mając na względzie to, iż jeden tego typu wydatek
miałby wykreślić z corocznego
budżetu prawie 400 zł, kwota ta
wydaje się rozsądna.
Kłopot może być z przygotowaniem szkół na cyfryzację. – Problemem jest wyposażenie szkół. Nie
wszystkie szkoły mają tablice interaktywne, nie ma też tylu komputerów, tylu tabletów i może to być
pewien problem. – zauważa Barbara Halska, ekspert ds. informatyczno-matematycznych z ORE.

– Ale myślę, że takie e-podręczniki
mogą być na początku po prostu
doskonałym uzupełnieniem do
podręczników papierowych.
Idea podręczników cyfrowych
polega także na tym, że ich używanie jest całkowicie bezpłatne.
Trwają prace i ustalenia, które
lektury i wiersze będą mogły znaleźć się w e-podręcznikach z języka polskiego, co mogłoby ułatwić
zdobywanie i dostępność książek.
Aby nie spędzać całego dnia przed
ekranem komputera, można będzie ściągnąć treści na e-czytniki, czyli urządzenia nieemitujące
światła, wykorzystujące np. technologię e-ink. Materiały będzie
można także drukować.

Niekończący się zbiór zadań
Od podręczników analogowych
te cyfrowe różnią się także tym,
że mają zawarty w sobie interaktywny zbiór zadań. Na wyniki nie
trzeba czekać aż do kolejnej lekcji, wystarczy kliknąć „sprawdź”.
W e-podręcznikach znajdują się
zarówno zadania takie same dla
wszystkich uczniów, aby mogły
być rozwiązywane wspólnie na
lekcji, jak i zadania generatorowe, które, jak sugeruje nazwa,
są generowane przez komputer.
Doktor Jacek Stańdo, koordynator
projektu e-podręczniki do matematyki i informatyki z Politechniki Łódzkiej zachwala – Uczeń
dostanie podobne zadanie, ale
z innymi współczynnikami, do
którego potrzebna będzie ta sama
umiejętność. Główna idea, jaka
nam przyświecała to to, że dzisiaj,
kiedy uczniowie kontaktują się ze
sobą na facebooku, wymieniając
się ze sobą wynikami, teraz nie
będą rozmawiali o wynikach, ale
o metodach rozwiązywania tych
zadań.
W przyszłości będzie także
można śledzić postępy ucznia.
Dzięki funkcjonalności, nad którą
pracuje PCSS, uczeń będzie mógł
śledzić swoje postępy, a nauczyciel
ewaluować poziom i zaangażowanie swoich podopiecznych. E-podręcznik będzie działał w sposób
inteligentny, czyli będzie generował coraz trudniejsze zadania.
Chodzi o to, żeby uczniowi stawiać
poprzeczkę tak wysoko, jak jest
w stanie ją przeskoczyć, ale nie
wyżej. Nowy podręcznik będzie
się więc dostosowywał do granic
możliwości ucznia.

W pełni sprawny
dla niepełnosprawnych
E-podręczniki będą też przystosowane do osób niepełnosprawnych
według zasad określonych w dokumencie Web Content Accessibility Guidelines, wytyczającym
międzynarodowe standardy dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Nadzoruje
to m.in. Anna Rozborska z Fundacji Instytutu Regionalnego, która
sama jest osobą niewidomą. –
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Dbamy o to, aby te wytyczne faktycznie były spełnione tak, aby
uczniowie z niepełnosprawnością
mogli korzystać z tego samego
podręcznika, co zwykli uczniowie. Problem stanowią między
innymi wzory matematyczne,
fizyczne oraz zapisy chemiczne.
– To jest trudne, bo to musi się
przekładać zarówno dla osób, które korzystają z udźwiękowienia
jak i wyświetlaczy brajlowskich.
Anna Rozborska jest jednak pełna
nadziei. – Jest to niepowtarzalna
szansa, aby jednocześnie podręczniki dostały dzieci te pełnosprawne i niepełnosprawne. Więc jest to
szansa, aby stworzyć coś, co będzie
uniwersalne i bardzo nam na tym
zależy. Bo to jest coś na przyszłość.
Możliwe, że za jakiś czas, za kilka
lat, dzieci będą pracowały głównie
na e-podręcznikach i chodzi o to,
żeby nie trzeba było potem robić
coś specjalnie dostosowując, tylko
żeby to od razu, od początku powstawało w sposób dostępny dla
niepełnosprawnych.

Dobre, bo polskie,
świetne, co łódzkie
Aby wytyczyć ścieżkę nowoczesnej edukacji, trzeba było zbudować całkiem nową drogę. Nie było
jakich drzwi wyważać, ponieważ
inne kraje nie poradziły sobie
z przeniesieniem książek w sferę
cyfrową. Do tej pory elektroniczne podręczniki były przełożeniem tradycyjnych papierowych
książek na model elektroniczny,
czyli zeskanowaniem książek do
formatu PDF. Tak wyglądały e-

-podręczniki w Korei czy Norwegii, jednak projekt taki okazał się
porażką. Podręcznik, jaki przygotowała Politechnika Łódzka i jaki
będzie przygotowywany przez innych partnerów merytorycznych,
to podręcznik przede wszystkim
multimedialny.
Koordynatorka projektu z ramienia Ośrodka Rozwoju Regionalnego, Marlena Plebańska,
wróciła właśnie z delegacji poza

granicami Polski. – E-podręcznik
był prezentowany na kilku konferencjach zagranicznych, ale także
w Parlamencie Europejskim na
specjalnych komisjach. I rzeczywiście, wszyscy chcą się od nas
uczyć – jak przyznaje koordynatorka, szczególnie zaimponowaliśmy Niemcom i Litwinom, którzy
wyrazili chęć korzystania z polskiej platformy. – Droga, którą powinniśmy obrać, to próba przekształcenia całego e-podręcznika
w platformę ogólnoeuropejską,
dla otwartych zasobów edukacyjnych. Po ewaluacji we wrześniu
2015 roku jest to możliwe, bo drugiego takiego projektu nie ma.
Przymiarki do stworzenia e-podręczników były czynione już
wcześniej przez dra Jacka Stańdo,
który przoduje w innowacyjnych
rozwiązaniach, za które ceniona
jest Politechnika Łódzka. – Mieliśmy już kilka lat temu zamiar
zrobić e-podręczniki, nawet z wydawnictwem PWN wygraliśmy
projekt, jednak PWN się w ostatniej chwili wycofało i czekaliśmy
na rządowy projekt. Więc ten
projekt był od dawna w głowie.
Patrzyliśmy, jak zachód to robi, co
się udawało, co nie. To wszystko
bierzemy pod uwagę, bo chcemy
stworzyć naprawdę nowoczesny
e-podręcznik w Polsce. – mówi dr
Stańdo.

Nauczyciele na tak
W listopadzie zeszłego roku Ministerstwo Edukacji Narodowej
przeprowadziło sondaż on-line,
w którym 5716 nauczycieli wypo-

wiedziało się na temat wprowadzania technologii informacyjno-komunikacyjnych do szkół.
Według większości e-podręczniki przyczynią się do rozwijania
umiejętności twórczego wykorzystania dostępnych źródeł wiedzy,
wpłyną na rozwój kreatywności
oraz pomogą rozwinąć umiejętności uczniów. Tylko 0,4% pedagogów ma obawy, że korzystanie
z e-podręczników może mieć ne-

gatywny wpływ na jakość kształcenia. – Nie wszyscy nauczyciele
są chętni do zmian, i to jest zrozumiałe. Każdy jest przyzwyczajony do swojej metody pracy i nie
musi być to związane z pracą przy
komputerze. – potwierdza Barbara Halska. Sama jest entuzjastką
i krzewicielką nowych metod
nauczania, tak samo jak grupa
Superbelfrzy, do której należy.
O członkach Superbelfrów mówi:
Są bardzo chętni do pracy z e-podręcznikiem. Zaraz po otwarciu
platformy oglądali, klikali, komentowali i zgłaszali swoje uwagi,
bo mają doświadczenie, tworzą
własne strony i w taki sposób
uczą już młodzież przez e-zasoby.
Reszta nauczycieli także jest zainteresowana i bardzo chętnie się
angażuje. Zapisują się do mnie na
warsztaty i szkolenia.
Pracę z e-podręcznikami chwali Bożena Witkowska, nauczycielka z Łasku, która włączyła się
w testowanie treści przygotowanych przez Politechnikę Łódzką.
– Dzięki tym podręcznikom można na lekcji rozwiązać nie dwa,
trzy zadania, ale pięć czy siedem.
Uczeń, który nie zrozumiał danego tematu, może w domu, już
nieobligowany czasem trwania
lekcji, jeszcze raz powtórzyć dany
materiał. Jest to o tyle łatwe, że e-podręcznik, poza zadaniami, posiada całą gamę definicji z animacjami, a poprawność rozwiązania
można sprawdzić natychmiast,
nie czekając do kolejnej lekcji.
E-podręczniki dają możliwość
stworzenia podręczników nie
popełniających błędów w obliczeniach, interaktywnych,
darmowych, dostosowanych do osób niepełnosprawnych i po prostu
ciekawych. Jeśli więc
wszystko powiedzie się
zgodnie z planem, już za
rok rodzice posiadający
dzieci w wieku szkolnym
oszczędzą im bagażu,
a sobie wydatków. My zaś,
możemy być dumni, że
z powodzeniem wyznaczamy ścieżkę nowych
standardów, której do tej
pory nie udało się innym
krajom. Ta duma powinna być szczególna, bo to
łódzka uczelnia wypracowuje standardy, z których korzystać będą inne
ośrodki zajmujące się
tworzeniem e-podręczników.

Marta Pokorska-Jurek – socjolog
i redaktor Studenckiego Radia „ŻAK”
Politechniki Łódzkiej.
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Szanowna Łodzi,
czas na lekcję

równości!
DAMIAN GRACZYK

Wrzesień to idealny czas na podejmowanie ważnych tematów
powiązanych ze szkołą. Młodzież wraca z wakacji i ponownie podnosi się wiele tematów
związanych z edukowaniem
najmłodszych obywateli. Łódź,
jako pierwsze miasto w Polsce,
wprowadziła do szkół edukację
seksualną. To odważny i mądry
krok. Jednak wiele jest jeszcze
istotnych tematów, których brakuje w szkole. Jednym z nich jest
edukacja równościowa.
Poprosiłem kilka ekspertek –
na co dzień zajmujących się edukacją związaną z przełamywaniem stereotypów – o komentarz:
czym jest i jak według nich powinna wyglądać edukacja równościowa?

Magdalena Rek-Woźniak,
Instytut Socjologii
Uniwersytetu Łódzkiego:
Edukacja równościowa to edukacja, której celem jest uwrażliwienie na przejawy nierówności
społecznych, które tak mocno
wrosły w naszą codzienność, że
stały się „przezroczyste”, postrzegamy je jako coś oczywistego.
Chodzi nie o to, żeby wmawiać
dzieciom, że wszyscy ludzie są
tacy sami, ale ujawniać mechanizmy prowadzące do tego, że
traktujemy ludzi o określonych
cechach w sposób, który utrwala lub pogłębia ich i tak trudną
już sytuację. W Polsce najczęściej
o edukacji równościowej mówi
się w kontekście dyskryminacji
ze względu na płeć i orientację
seksualną. Tymczasem może
ona być narzędziem, za pomocą
którego dzieci uczą się dostrzegać społeczne skutki wszelkich
różnic, np. ekonomicznych, etnicznych czy religijnych. Mechanizmy stereotypizowania i naznaczania są przecież podobne.
Tak jak bezwiednie uczymy się,
że „kobiety są zbyt emocjonalne
i nie nadają się na szefów”, „geje
są zniewieściali”, tak samo na-

bieramy przekonania, że „bezdomni, to pijani żule”, a kolegom
z mniej zamożnych domów nie
należy się szacunek. Edukacja
równościowa nie musi być koniecznie osobnym, kolejnym
przedmiotem szkolnym – w warunkach polskiej szkoły mogłoby
to zresztą okazać się nieskuteczne. Ważniejsza wydaje mi się
wiedza i postawy nauczycieli,
manifestowane na co dzień, także konstrukcja samego systemu
edukacji. Badania nad życiem
szkoły wciąż pokazują, że część
nauczycieli zupełnie bezrefleksyjnie reprodukuje stereotypy
o różnych grupach społecznych,
co znajduje wyraz w sposobie,
w jaki organizują życie klasy,
mówią o swoich uczniach, jak
się zwracają do nich i ich rodziców. Mam jednak też wątpliwość
bardziej fundamentalną, bo wykraczającą poza kształtowanie
świadomości nauczycieli. Jak
skutecznie – unikając hipokryzji – dostarczać uczennicom
i uczniom równościowy przekaz
w ramach struktury, która na
każdym kroku z jednej strony
wymusza uniformizację i konformizm (vide np. lekcje religii
i udział Kościoła Katolickiego
w życiu szkół), z drugiej zaś, jest
dość mocno ukierunkowana na
wyniki i rywalizację, co – poprzez selekcje i segregacje szkolne – sprzyja raczej utrwalaniu
nierówności społecznych niż ich
niwelowaniu.

Kinga Karp –
psycholożka, trenerka,
Towarzystwo Edukacji
Antydyskryminacyjnej:
Edukacja antydyskryminacyjna,
równościowa jest dla mnie w dzisiejszej Polsce koniecznością. Powinna stać się standardem takim, jakim w edukacji do tej pory
były np. edukacja patriotyczna,
prozdrowotna, ekologiczna. Sysciąg dalszy na stronie 11
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Czy wiesz, co robi

w sieci?

Z BARBARĄ MICHALSKĄ I AGATĄ KOBYLIŃSKĄ, ZAŁOŻYCIELKAMI FUNDACJI EDUKABE, ROZMAWIA ANNA JUREK
Wg raportu „Bezpieczeństwo
dzieci w Internecie. Raport z badań jakościowych i ilościowych
z 2013 r.”: niemal 2/3 dzieci le-

Anna Jurek: Zgodnie z raportem EU NET ADB („Badanie nadużywania Internetu przez młodzież w Polsce z 2012 r.”), wiek
pierwszego kontaktu z Internetem
oscyluje wokół 9 roku życia. Czy to
nie są zbyt optymistyczne dane?
Barbara Michalska: Bardzo.
Mamy stały kontakt z przedszkolakami i z naszego doświadczenia wynika, że już 5-latek jest zaawansowanym użytkownikiem
Internetu. 2-letnie dzieci, przy
okazji kontaktu ze smartfonami
są w stanie wyszukać interesujące je treści, używając piktogramów, obrazków czy ikon.
Agata Kobylińska: Jeśli urządzenie jest na stałe podłączone
do sieci i nie jest zabezpieczone
odpowiednimi filtrami, to dziecko ma łatwy dostęp do treści dla
niego nieodpowiednich. Mogą to
być informacje, które są zgodne
z prawem, ale niewskazane dla
tego wieku.
Jakie na przykład?
B.M.: Chociażby reklama piwa,
która zachęca do jego spożywania. Tego rodzaju przekaz nie jest
skierowany do dzieci, ale także
na nie oddziaływuje. Innym przykładem są reklamy, w których
pojawiają sie kobiety w pozach
erotycznych.
Na ile dziecko jest w stanie zrozumieć taki komunikat? Czy on
faktycznie może być szkodliwy?
B.M.: To jest kwestia wrażliwości. Na jednych dzieciach wywrze to większe wrażenie, na innych mniejsze. Kiedy dziecko jest
małe, nie wie jeszcze, co mieści się
w granicach normy, a co nie. Jeśli
widzi w sieci dużo rozebranych
pań, może wysnuć wniosek, że
np. pokazywanie gołych piersi
jest czymś zwyczajnym. Badania pokazują, że kontakt dziecka
z treściami seksualnymi, szczególnie pokazywanymi w sposób
wulgarny, mocno na nie wpływa

imprezę, musisz z nim pogadać.
Jeśli chcesz, żeby było bezpieczne
w sieci, musisz z nim pogadać. Ale
żeby pogadać, trzeba mieć wiedzę.
A.K.: Tyle, że to jest trochę
błędne koło. Ciężko jest w Polsce o profilaktykę w tym zakresie. Chodzi o to, aby nauczyć się,
jak mądrze korzystać z Internetu, w tym, jak robić to zgodnie
z prawem. Zarówno rodzice jak
i nauczyciele powinni być uczeni, jak nadążyć za nowoczesną
technologią. Z jednej strony należy uczyć dzieci i młodzież, jak
bezpiecznie przebywać w sieci,
a z drugiej, trzeba włączać w ten
proces dorosłych, żeby w kryzysowej sytuacji mogli wesprzeć
swoje dzieci w sytuacjach przemocowych.

B.M.: Rodzice często nie wiedzą, że Internet jest potencjalnym
źródłem wielu możliwości, ale
także potencjalnym źródłem zapiej ocenia swoje umiejętności
grożeń. Jest to bardzo wartościokorzystania z komputera niż
we medium, ale jak wszędzie, tak
umiejętności rodziców, przy
i tam mogą zdarzyć się niepokojączym ta proporcja jest jeszcze
ce rzeczy.
i wypacza poczucie tego, co jest większa w grupie dzieci starJednym ze szczególnie niebeznormalne.
szych (13-15 lat). Czy rodzice
piecznych zjawisk w Internecie
Czym jest Internet dla dzieci, w ogóle są świadomi tego, co rojest uwodzenie dzieci przez doroa czym dla dorosłych?
bią ich dzieci w sieci?
słych…
A.K.: Dla dzieci jest to miejsce
B.M.: Tak, o ile dobrze sobie raA.K.: To jest problem, na którozrywki i tu prym wiodą gry dzą z tym medium. Wiedza dzieci
ry rodziców trzeba szczególnie
online. Dla młodzieży jest to na- jest faktycznie duża, ale dotyczy
uczulać. Trzeba pamiętać o tym,
rzędzie, które służy komunika- przede wszystkim umiejętności
że nigdy nie wiadomo, kto siedzi
cji z innymi. Dorosłym służy do praktycznych: znalezienia strony,
po drugiej stronie ekranu. Zawieszukania informacji, zdobywania zalogowania się, wylogowania,
ranie znajomości przez Internet
wiedzy. Szczególnie dla młodzie- obsługi gry czy konta. Natomiast
stało się skutecznym narzędziem
ży ważne jest, aby być cały czas bardzo mała jest wiedza na temat
do uwodzenia dzieci. Dorosły
online, być dostępnym i w stałym tego, jak zachować się bezpiecznie
mężczyzna lub dorosła kobieta
kontakcie. Przy
pisząca, że ma 14 lat,
czym, istotnym
potrafi tak prowaelementem bycia Polecane strony:
dzić rozmowę, żeby
w sieci jest kre- Fundacja Dzieci Niczyje – www.fdn.pl
powoli zdobywać
owanie swojego
zaufanie
drugiej
wizerunku. Po- Zabawa w Internet – www.necio.pl
osoby, tworzyć rekazujemy, jak do- Poznaj Bezpieczny Internet – www.sieciaki.pl
lację, którą określa
bre i fajne mamy
się jako uwodzenie.
życie. Wstawia- Przeglądarka BeSt – www.best.fdn.pl
Jeśli do tego dojdzie
my ładne zdjęcia Programy kontroli rodzicielskiej – www.dobreprogramy.pl/
motyw osobistego
z wyjazdów, imspotkania, robi się
prez, koncertów. Kontrola- rodzicielska,Programy,Windows,70.html
bardzo niebezpieczDostajemy
konie. Jeśli dziecko nie
mentarze dotycząma dobrego kontakce naszego wyglątu z rodzicem, jeśli
du, często dobre i miłe, czasem też w Internecie. Wówczas proporcje
Co to jest cyberprzemoc?
rodzic nie jest świadomy realnonieprzyjemne. To jest część bycia rozkładają się po równo, rodzic
A.K.: Są to działania, które ści takiego zagrożenia, może nie
w sieci i dobrze, żeby rodzice zda- wie podobnie mało jak dziecko, mają formę nękania, znęcania być w stanie ochronić swojego
wali sobie z tego sprawę.
nawet nastoletnie. Jeśli rodzic się lub zastraszania. To może być dziecka.
Bycie w kontakcie z innymi, sam rzadko korzysta z Internetu, publiczne działanie, np. naśmieJaka jest skala tego zjawiska?
rozmowy, dzielenie się zdjęcia- nie jest na bieżąco z informacja- wanie się z kogoś na portalu spoB.M.: Według raportu zmieszmi. Co w tym złego?
mi, które dotyczą poruszania się łecznościowym. Ale może mieć czonego na stronie www.dyzA.K: To zależy, jakimi zdjęciami. po sieci, nie zdobywa nowej wie- także formę prywatnych maili urnet.pl w pierwszym półroczu
Jeśli chcę się nimi podzielić, to jest dzy na ten temat, to ewidentnie lub sms’ów, w których zastrasza 2014 roku do zespołu Dyżurnet.pl
OK, o ile wiem, gdzie leży granica zostaje w tyle za dzieckiem. Po- się odbiorcę. Jest to coraz czę- trafiło aż 4410 informacji o zagromiędzy tym, co prywatne i publicz- dobnie sytuacja wygląda w środo- ściej stosowana forma przemocy żeniach w sieci, czyli o 25% więne. Mówi się teraz dużo o sextingu, wisku nauczycielskim.
i niestety często ani dzieci, ani cej w porównaniu z tym samym
który polega na dzieleniu się zdjęCzyli rodzice albo ogólnie do- dorośli nie mają narzędzi, żeby okresem w poprzednim roku.
ciami o tematyce seksualnej. Jeśli rośli, powinni być równie biegli sobie z tym poradzić. Na problem Wśród tych zgłoszeń było aż 556
chłopak wysyła dziewczynie (albo w poruszaniu się w sieci, co dzie- przemocy w sieci, w Polsce uwa- informacji, które zostały zakwaodwrotnie) zdjęcie o charakterze ci.
gę zwrócił film Sala samobójców. lifikowane jako materiały przedseksualnym, to musi wziąć pod
B.M.: Jeśli chcą zabezpieczyć Początkiem tragedii jest sytuacja, stawiające seksualne wykorzyuwagę, że to zdjęcie może za chwi- swoje dzieci, to jak najbardziej. w której znajomi opublikowali stywanie dzieci. To bardzo dużo.
lę znaleźć się w sieci. Przestaje być Podobnie jest z innymi sytu- w sieci film ośmieszający główA.K.: Sieć daje dużo więcej
wówczas prywatne, bo w krótkim acjami. Jeśli chcesz, żeby twoje nego bohatera. W takiej sytuacji możliwości w dotarciu do dużej
czasie może dotrzeć do kilkudzie- dziecko bezpiecznie przechodzi- jedna osoba da sobie z tym radę, liczby osób. Jedno dziecko zrezysięciu osób. Co gorsze, zaczyna żyć ło przez jezdnię, musisz z nim inna – nie. Problem w tym, że nie gnuje z rozmowy, ale kilkoro inwłasnym życiem i już na zawsze o tym pogadać. Jeśli chcesz, żeby jesteśmy w stanie przewidzieć re- nych będzie ją kontynuować. Nad
zostanie w Internecie.
było bezpieczne, kiedy idzie na akcji młodych ludzi.
tym wszystkim nie ma do końca
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Twoje dziecko
kontroli, bo dopiero jeśli coś się
wydarzy, np. spotkanie w świecie
realnym, to mamy konkretny dowód świadczący o nadużyciu.
Czy jest jakiś instruktaż, jak
uwieść dziecko?
B.M.: Oficjalnie nie ma. Ale
osoby, które to robią, kontaktują
się między sobą przez różnego rodzaju portale, na których wymieniają się wiedzą i doświadczeniami. Przy czym, jest to środowisko
bardzo hermetyczne i ciężko się
do niego dostać. Osoba, która chce
uwieść dziecko, jest do tego dobrze przygotowana. Wie, co i jak
mówić, jak stopniowo zdobywać
zaufanie, jest w stanie wyczuć,
kiedy sytuacja może się rozwijać
po jej myśli, a kiedy warto się wycofać. Wie też, jak subtelnie dojść
od momentu pierwszego kontaktu online do momentu pierwszego kontaktu w realnym świecie.
Czy można stworzyć portret
psychologiczny dziecka, które
może ulec uwiedzeniu przez dorosłego?
B.M.: Mówi się o dzieciach
z grupy ryzyka. Są to dzieci, które
mają deficyty uwagi i troski, którym rodzice nie poświęcają czasu,
z którymi nie rozmawiają, nie
mają bliskiego kontaktu.
Jak rodzice powinni przygotować swoje dzieci do bezpiecznego
korzystania z sieci?
B.M.: Warto samemu być użytkownikiem sieci i być na bieżąco
z informacjami na temat zagrożeń, które mogą tam spotkać
nasze dziecko. Polecamy stronę
Fundacji Dzieci Niczyje (www.
fdn.pl), która zajmuje się tą tematyką. Znajduje się tam dużo praktycznych wskazówek dotyczących zabezpieczenia komputera,
ustawienia przeglądarki, zainstalowania filtrów ochronnych.
Zanim odpalisz po raz pierwszy
komputer, ustal z dzieckiem zasady jego użytkowania. Opowiedz,
czym jest, co ciekawego można
znaleźć w sieci, a także, że mogą
zdarzyć się sytuacje bardzo nieprzyjemne, o czym trzeba Ciebie
jako rodzica poinformować.
A.K.: Polecamy kilka bardzo
ciekawych stron, które wprowadzają w świat Internetu. Dla

najmłodszych dzieci jest www.
necio.pl, na którym dowiemy się,
że w Internecie można spotkać
sieciuchy, czyli bardzo nieprzyjemne treści, z którymi należy
zrobić porządek. Dla dzieci starszych jest strona www.sieciaki.pl.
Warto też korzystać z przeglądarki BeSt (www.best.fdn.pl), dzięki
której dziecko ma dostęp do przyjaznych i bezpiecznych serwisów.
Zachęcamy, aby nie wyłamywać
się z tego schematu, bo „inne dzieci mogą surfować wszędzie”. Należy wytłumaczyć dziecku: „Dla
mnie, jako Twojego rodzica, ważne jest Twoje bezpieczeństwo. Tak
jak rozmawiamy o tym, żebyś
bezpiecznie przechodziła przez
ulicę. Tak samo ważne jest, abyś
była bezpieczna w sieci”.
B.M.: Warto zapoznać się
z zasadami etykiety, które mówią
o zasadach korzystania z Internetu przez dziecko. Jeśli korzystamy
z portali społecznościowych lub
innych stron, na które trzeba się
zalogować, czytajmy regulaminy,
żeby wiedzieć, na co się decydujemy. Dbajmy o ustawienia prywatności swoich kont. Nie zamieszczajmy złośliwych, agresywnych
komentarzy w odniesieniu do innych osób. Rozmawiajmy z dziećmi
o tych wszystkich sprawach dla ich
bezpieczeństwa i własnego spokojnego sumienia.
A co zrobić, jeśli już spotkamy się z sytuacją, kiedy ktoś nas
obraża, zamieszcza wulgarne
treści, albo kiedy nasze dziecko
trafia na strony, które zawierają
np. pornografię.
B.M.: Trzeba to zgłosić administratorowi strony. Można też
wejść na stronę: www.dyzurnet.
pl i zgłosić nielegalne treści takie
jak: pornografia dziecięca i twarda pornografia, rasizm, ksenofobia itp. Na stronie www.helpline.
org.pl i pod nr 800 100 100 można
zgłosić sytuacje, strony i treści,
które budzą nasz niepokój.
A.K.: To, czego uczymy, to sposób pozytywnego bycia w sieci.
Zachęcamy do korzystania z Internetu, aby zdobywać nową wiedzę, uczyć się, bawić, komunikować z innymi. Konieczna jest
jednak także wiedza na temat

zagrożeń oraz umiejętność radzenia sobie z nimi. Zarówno dzieci,
jak i dorośli powinni opanować
tzw. kompetencje medialne, aby
byli świadomymi, odpowiedzialnymi cyfrowymi obywatelami.
Poza wszystkim, kluczowe jest
jak zawsze, aby być blisko swojego dziecka, rozmawiać z nim czy
nią, tłumaczyć świat i wspierać je
w trudnych sytuacjach.

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

~ edukacji seksualnej ~
Od trzech lat Urząd Miasta Łodzi realizuje projekt „Profilaktyka ciąż
wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV/AIDS”. Każdego roku około
20 grup gimnazjalistów bierze udział
w warsztatach. Łódź jest pierwszym
miastem w Polsce, które zdecydowało się dotować program dla młodzieży, który ma na celu wparcie młodych
ludzi w mądrym i rozważnym wchodzeniu w dorosłe życie. Coraz więcej
rodziców decyduje się na zapisanie
swoich dzieci na zajęcia z zakresu
dojrzewania i seksualności. Rośnie
bowiem wśród dorosłych świadomość zmieniającego się świata. Nasze dzieci znaczną część swojego
czasu spędzają w Internecie. Już sześcio- siedmiolatki mają stały dostęp
do sieci na tabletach i smartfonach.
Zagrożenia płynące z takiego stanu
rzeczy są ogromne. Z jednej strony
narażenie na pedofilskie zaczepki,
z drugiej pornografia, która dzieci
uzależnia dużo szybciej niż alkohol
czy narkotyki. Do tego media, które

lansują wizerunek młodych dziewcząt i chłopców pełen erotyki i seksu.
Nasze dzieci nie są przygotowane
na to, żeby krytycznie spojrzeć na
docierające do nich treści. Często
również rodzice nie wiedzą, jak rozmawiać, ponieważ dorastali w zupełnie innej rzeczywistości. Młodzi
ludzie sprawniej posługują się nowinkami technicznymi niż dorośli.
Zatem przed rodzicami i opiekunami
pojawiło się duże wyzwanie: jak tłumaczyć dzieciom świat, żeby dokonywały mądrych, świadomych wyborów, i żeby były bardziej odporne na
manipulację.
W kontekście problemów i zagrożeń – przed jakimi w okresie dojrzewania staje młodzież – kilkanaście
grup gimnazjalistów, którzy mogą
wziąć udział w zajęciach edukacji
seksualnej, to kropla w morzu potrzeb. Szczególnie, że w wielu szkołach nie realizuje się nawet programu
„Wychowania do życia w rodzinie”,
który wśród fachowców (psycholodzy, seksuolodzy) budzi wiele wątpli-

wości merytorycznych. Nauczyciele
również nie zawsze są przygotowani
do podejmowania rozmów na tematy
związane z seksualnością, a i młodym ludziom bywa niezręcznie rozmawiać ze swoim nauczycielem czy
wychowawcą.
Dlatego opcja zewnętrznego edukatora, przygotowanego merytorycznie do podejmowania tematów
z zakresu dojrzewania, jest najlepszą
z dostępnych. Oczywiście, fantastycznie by było, gdyby rodzina była
pierwszym miejscem, gdzie dziecko
już od najmłodszych lat dowiaduje
się (patrząc na swoich rodziców czy
opiekunów), jak powinien wyglądać
związek, jak rozwiązywać konflikty,
czym jest miłość i seksualność. Wtedy edukator czy edukatorka byliby
tylko wsparciem merytorycznym.
Jednak z badań i doświadczeń wynika, że są oni bardzo często pierwszą
dorosłą osobą, która podejmuje ten
temat z młodymi ludźmi. I okazuje
się, że pada mnóstwo pytań, zarówno o zdrowie w okresie dojrzewania,

związki międzyludzkie, kontakty
społeczne, a także o to, co jest normalne a co od tej normy odbiega.
Młodzież chce wiedzieć więcej, żeby
czuć się bezpiecznie. I ta wiedza im się
należy. Tak samo jak ta z matematyki,
fizyki czy literatury. Jest to wiedza,
która pomaga w podejmowaniu bezpiecznych wyborów. Nie mamy szansy
przez cały czas trzymać naszych dzieci za rękę. Musimy – dla ich zdrowia,
szczęścia i bezpieczeństwa – dać im
informacje, pozwalające myśleć samodzielnie i podejmować mądre decyzje
związane ze swoim życiem.
Dlatego tak ważne jest prowadzenie dobrej, opartej na naukowych
badaniach edukacji z zakresu płciowości człowieka. Powinna być ona
dostępna zarówno dla młodych ludzi,
jak i ich rodziców, żeby ułatwić im
prowadzenie dialogu.
Program realizowany w łódzkich
szkołach spełnia te kryteria, dlatego
dobrze, że jest realizowany i dobrze,
żeby każdego roku obejmował coraz
większą liczbę młodych ludzi.
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tem edukacji, jaki mamy, kształtuje raczej indywidualności,
zachęca do współzawodnictwa
niż do kooperacji. A podstawą
społeczeństwa obywatelskiego
są mieszkańcy i mieszkanki
świadomi wartości, jakie niesie
ze sobą współpraca. Żeby była
efektywna, szkoła powinna wpajać zasady poszanowania potrzeb wszystkich osób, nie tylko
tych podobnych do nas samych.
Z tym kłopot mają niestety bardzo często nawet nauczycielki
i nauczyciele. Edukacja równościowa jest dla mnie zatem
integralnym elementem programów nauczania poszczególnych
przedmiotów oraz programów
wychowania i profilaktyki. Nie
może być tak jak dotąd, jedynie
dodatkiem proponowanym przez
organizacje pozarządowe. Ministerstwo Edukacji Narodowej
podejmuje już nieśmiałe próby
zmian w zapisach pod wpływem

z uwagi na różne przesłanki
(płeć, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, przynależność
wyznaniową lub jej brak, orientację czy tożsamość seksualną,
status ekonomiczny i inne).

Agnieszka Grzybek –
działaczka społeczna
i równościowa,
współprzewodnicząca Partii
Zieloni, Kongres Kobiet:
Edukacja powinna być przede
wszystkim wychowaniem do
równości i uświadomieniem sobie, że w naszym otoczeniu żyją
osoby, które mają różne predyspozycje, czasem ograniczenia,
różne poglądy i niekoniecznie
żyją tak, jakby większość społeczeństwa chciała, a wcale temu
społeczeństwu nie szkodzą. Edukacja równościowa uczy nie tylko poznawania, na czym polegają uprzedzenia czy stereotypy,
ale przede wszystkim szacunku.
Przez duże S.

Równości. Natomiast
w grupie warsztatowej w jednym z liceów uznawanych powszechnie za takie, do
którego chodzą raczej
„słabsi uczniowie”, zdecydowana grupa panów, zamiast słuchać
o różnorodnych orientacjach psychoseksualnych, od razu zadała
mi temat do dyskusji:
dlaczego w tak dużym
państwie europejskim
jak Polska nadal nie
podjęto próby zalegalizowania związków
osób tej samej płci?
Cytuję
wypowiedź
jednego z uczestników (wysoki,
krótko ostrzyżony, w ortalionowych spodniach): „Przecież jeśli
coś by się stało mojemu chłopakowi… (wybuch śmiechu na sali)
Nie, nie jestem gejem, ale mam
kumpla, który jest. …a byłbym
z nim w związku od – powiedzmy

Szanowna Łodzi,
czas na lekcję
równości!

jak i bezpośrednio wypowiadanego przez nauczycieli – sugeruje,
że szacunek należy się wybranym
grupom społecznym, a posiadanie odmiennego od nich zdania
może poskutkować obśmianiem
przez resztę klasy, bądź nawet
przez nauczyciela.

Jeszcze jak ja chodziłam do szkoły,
to budziło to szalone emocje i chłopak
z dziewczyną nie
manifestowali, że
są razem na terenie
szkoły, bo wiedzieli,
że to niedopuszczalne. Teraz się zmieniło, w szkole nie budzi
to żadnych emocji,
wręcz przeciwnie –
budzi to naszą przychylność, kibicujemy
tym parom. Ja bym
bardzo chciała dożyć takiego momentu, żeby to dotyczyło
wszystkich par.” –
nauczycielka, 57 lat.*
Mój nauczyciel historii nazywa homoseksualizm chorobą, zdarza mu się
obrażać i wyzywać
osoby LGBT (nie
bezpośrednio,
nie
domyśla się naszej
obecności na jego
lekcjach). (…) Pamiętam incydent, kiedy
krzycząc na nas,
przekazał nam taką
teorię: homofobia nie istnieje, jeśli
ktoś nazwie nas, normalnych, homofonami, to jest to z jego strony
chamstwo. – uczennica, 16 lat*
FOT. ARCHIWUM FABRYKI RÓWNOŚCI

nacisków środowisk zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji (m.in. Towarzystwo
Edukacji Antydyskryminacyjnej). Wierzę, że jesteśmy już bliżej
niż dalej zmian, które wpłyną na
zmniejszenie przypadków przemocy i prześladowań w szkołach

Z
prowadzonych
wcześniej zajęć równościowych, zarówno przez fundację
Spunk, jak i Fabrykę
Równości wynika, że
młodzież wcale nie
chce unikać dyskusji na trudne tematy,
ani również nie jest z reguły nastawiona nietolerancyjnie wobec
większości grup dyskryminowanych społecznie. Przykład?
W jednym z Ośrodków Socjoterapii grupa dziewcząt jednogłośnie
stwierdziła, że nie rozumie, skąd
tyle hałasu o gender czy Marsze

– dziesięciu lat, to nie miałbym
nawet prawa do odwiedzenia go
w szpitalu?! Jak to możliwe? A co,
gdyby nagle umarł, a nasz cały
majątek byłby wspólny?!” Właśnie takiego typu pytania padają
najczęściej. Młodzi chcą więc rozmawiać. I otrzymywać rzetelne
wskazówki, na jakiej podstawie
mogliby oceniać innych ludzi?
Czym jest moralność i szacunek
wobec drugiego człowieka? Niestety, zajęcia z Etyki nadal nie
są tak popularne jak Katecheza,
a częsta stronniczość przekazu
edukacyjnego – zawartego zarówno w podręcznikach szkolnych,
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Wszyscy w mojej szkolę noszą telefony komórkowe i tablety. Osoby,
które ich nie mają nudzą się na
przerwach. Jeśli nie masz smartfona jesteś gorszy. – uczeń, lat 10.
Przezywają mnie, bo mam ciemną karnację, przezywają też mojego kolegę, co ma rude włosy.
Nie lubią nikogo, kto się wyróżnia. Zwłaszcza uczniowie ze starszych klas. – uczennica, lat 8.

Wielu ludzi przeciwnych edukacji równościowej twierdzi, że
w aktualnie obowiązujących programach nauczania treści służące
uwrażliwianiu młodzieży na nierówności społeczne są już zawarte, a chęć jakiejkolwiek ingerencji
ma wiązać się z „nawoływaniem
do promowania homoseksualności” i „innych wynaturzeń
społecznych”. Nierzadko trudno
dziwić się nauczycielom, że świadomie omijają tak istotne dla młodzieży tematy, gdyż sami niewiele
o nich wiedzą.
Inicjatyw wspierających kadrę pedagogiczną w zakresie
tematyki równościowej nie jest
wiele, ale i tak najważniejsza
jest chęć brania udziału w spotkaniach i kursach doszkalających. W Łodzi wkrótce rozpocznie się program Pracownia
Równości, w ramach którego
chcemy rozmawiać z kadrą szkolną i instruować ją, jak pracować
z homoseksualnym uczniem,
wspierać rozwój ich kompetencji – przez bezpłatne szkolenia
– i przeprowadzać warsztaty
równościowe w szkołach ponadgimnazjalnych, zarówno dla
młodzieży jak i dla nauczycieli.
Więcej informacji znajdziecie
Państwo już wkrótce na stronie
www.fabrykarownosci.com,
a już teraz możecie zwracać się
do nas bezpośrednio po pomoc,
materiały edukacyjne i zgłaszać
chęć przeprowadzenia przez
nas warsztatów w Państwa placówkach, pisząc na adres email:
pracownia@fabrykarownosci.com.

*cytaty zostały zaczerpnięte z podręcznika „Lekcja Równości. Materiały dla
nauczycieli i nauczycielek. Jak rozmawiać
o orientacji seksualnej w szkole i wspierać
młodzież”, pod red. Jana Świerszcza.
Podręcznik został wydany przez Kampanię
Przeciw Homofobii w 2012 r., a powstał
w wyniku badań nad postawami nauczycieli i nauczycielek wobec tematyki
homofobii i homoseksualności w szkołach.
Badanie zostało przeprowadzone pomiędzy
wrześniem a listopadem 2011 w ramach
projektu Breaking the Walls of Silence,
prowadzonego przez Kampanię Przeciw
Homofobii w partnerstwie z organizacjami
Legebitra (Słowenia) i LGBT Youth Scotland
(Szkocja). Zarówno raport jak i podręcznik
dla nauczycieli zostały objęte honorowym
patronatem Rzeczniczki Rządu ds. Równego Traktowania, Związku Nauczycielstwa
Polskiego i mediów branżowych.

Damian Graczyk – studiuje kulturoznawstwo,aktywista i działacz równościowy,
Prezes Fabryki Równości, organizacji
kulturalno-edukacyjnej LGBTQIA.
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Budżet
obywatelski.

A po co to komu?
PRZEMEK GÓRSKI

nują zadania, Urząd nie ocenia ich
merytorycznie, a jedynie sprawdza je pod względem wykonalności. To głosowanie zadecyduje, co
zostanie zrealizowane z 40 milionów zł przewidzianych w tym
roku. Problem polega na tym, że
to jedynie mechanizm, procedura,
którą należy wypełnić. O tym, czy
budżet faktycznie daje się określić jako obywatelski, zadecydują
łodzianie i łodzianki. O tym, jak
bardzo jest obywatelski, pokaże
frekwencja w głosowaniu.

jakości życia. Nabierzmy teraz dystansu. Obie osoby mieszkają nie
tylko w mieszkaniu – to mieszkanie jest częścią dzielnicy, a dzielnica częścią miasta. Podobnie
jak wymienia się zepsutą pralkę,
można naprawić lub wymienić
nawierzchnię na drodze dojazdowej, można zaaranżować plac
zabaw na skwerze zieleni bądź
stworzyć taki skwer, jeżeli go nie
ma. Miasto, to także nasz dom. To
takie trochę większe mieszkanie.
Na tym właśnie polega najwięk-

FOT. ANNA JUREK

Przygodę z budżetem obywatelskim zaczęliśmy w zeszłym roku.
Nie tylko my – Stowarzyszenie
Topografie i Fundacja Normalne
Miasto Fenomen. My wszyscy –
mieszkańcy i mieszkanki Łodzi.
Jak to zwykle bywa, pierwsze kroki nie były wcale łatwe. Nie wystarczyłoby palców rąk wszystkich pracujących przy kampanii
promocyjno-informacyjnej,
by
zliczyć przypadki, w których odbijaliśmy się od ścian. „A po co
to komu?” – takim pytaniem pozwolę sobie uogólnić całą niechęć
i brak zainteresowania w oczach
wielu osób, które staraliśmy się
przekonać. To, co stało się później, przeszło nasze najbardziej
optymistyczne prognozy – 908
zgłoszonych zadań, blisko 130 tysięcy głosujących. Jak na miasto,
w którym jedynie 3% mieszkańców i mieszkanek brało udział
w konsultacjach społecznych,
w którym ponad 40% nie udzielało się w żaden sposób społecznie
(„Badania jakości życia mieszkańców oraz jakości usług publicznych w Łodzi” zlecone przez
Urząd Miasta Łodzi w 2012 roku),
to wynik, którego kompletnie
nikt się nie spodziewał. Zwłaszcza przy pierwszej edycji budżetu obywatelskiego, którą bardzo
często traktuje się w całości jako
kampanię promocyjną kolejnych
edycji. Czy drugi budżet obywatelski będzie podobnie obywatelski? To zależy od nas. Ponownie
powtórzę: nie od organizatorów
kampanii, nie od urzędów czy
urzędników. Od nas – mieszkańców i mieszkanek.
Podobnie jak w zeszłym roku,
każde z 36 tegorocznych spotkań
informacyjnych
rozpoczynaliśmy od podkreślenia, czemu
właściwie budżet obywatelski
jest właśnie taki. Czemu jest najbardziej obywatelski w Polsce. To
mieszkańcy i mieszkanki propo-

kaniu. Być może rodzice jednej
z nich są bogatsi, mają większe
możliwości… Nikt jednak nie lubi,
gdy ktoś mu się wtrąca we własną
przestrzeń i to do tego niekoniecznie efektywnie. Po co w mieszkaniu zmywarka, skoro właśnie zepsuła się pralka? Słowem kluczem
jest komunikacja. Jeżeli chcesz,
by teściowa nie kupowała ci bez
sensu zmywarki, tylko dorzuciła
się do innych sprzętów, zadzwoń.
Jeżeli chcesz, by miasto poprawiło
Twoją przestrzeń, złóż wniosek do
budżetu obywatelskiego.
Składanie wniosków mamy
już za sobą. Procedura działa i nadal jest obywatelska – 871 zgłoszonych zadań to świetny wynik. Teraz czas na głosowanie. Jak będzie
wyglądało w tym roku? Nieco
inaczej. Główna zmiana dotyczy
sposobu oddawania głosu. W zeszłym roku Urząd Miasta Łodzi
był – podobnie jak my – zaskoczony ilością zgłoszonych propozycji
zadań. Nikt nie przewidział, że
zadań będzie tak wiele, nikt nie
przewidział na etapie planowania, jak będzie w takiej sytuacji
wyglądała karta do głosowania
czy aplikacja. Koniecznością stało się wydrukowanie kart, które miały po kilka, kilkanaście
stron. Głosowanie przez Internet
natomiast wymagało przejrzenia
kilkuset propozycji. W tym roku
system został zmieniony: karta
do głosowania nie będzie miała formatu gazety, aplikacja nie

SOBOTA Z BUDŻETEM OBYWATELSKIM (13.09.2014), CZYLI PROMOCJA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW.

Dlaczego warto w tym wziąć
udział?
Wyobraźmy sobie przez chwilę
dwie osoby mieszkające pod jednym dachem. Obie pracują, obie
zarabiają, obie też ponoszą koszty
funkcjonowania w jednym domu.
Sytuacja jest dość prosta: jeżeli
trzeba wymienić pralkę, bo ta po
latach postanowiła się zepsuć, to
taka pralka staje się zadaniem, pozycją w domowym budżecie. Gdy
jest możliwość, pralkę się kupuje
i jest się zadowolonym z poprawy

sza zaleta budżetu obywatelskiego – pozwala nam planować i zakupy, i zmiany w naszej własnej
przestrzeni.
Czy Urząd Miasta Łodzi nie
powinien zrobić tego za nas? Czy
nie powinien działać na rzecz
poprawy jakości życia? Oczywiście, że tak. I stara się jak może.
Nie zawsze jednak wie, czego
konkretnie potrzeba, co powinno
zostać naprawione w pierwszym
rzędzie. Wracając znów do poziomu dwóch osób w jednym miesz-

będzie wymagać przechodzenia
ze strony na stronę. Wszystko
zostanie uproszczone do dwóch
niewielkich tabelek. Każde zadanie, które zostało zgłoszone do realizacji z budżetu obywatelskiego
i pozytywnie przeszło weryfikację w trakcie posiedzenia doraźnych komisji, posiada swój numer
ID – symbol dzielnicy i numer
porządkowy przypisany przez
Urząd. By zagłosować, wystarczy
podać numery ID właśnie – pięć
numerów dla zadań ogólnomiej-

skich i pięć dla zadań w dzielnicy,
w której się mieszka.
Skąd dowiedzieć się, jaki
numer mają zadania, na które
chcielibyśmy zagłosować? Lista
zadań wraz z opisami została
opublikowana w Internecie na
stronie budżetu obywatelskiego
www.budzet.dlalodzi.info oraz na
stronach Urzędu Miasta. Wydrukowane listy zadań będą także
dostępne w specjalnie przygotowanej gazecie, którą będzie można pobrać w Miejskim Punkcie
Kultury Prexer-UŁ oraz w Urzędzie Miasta Łodzi. Oczywiście, zadania będzie można przejrzeć także w poszczególnych punktach do
głosowania.
O czym należy pamiętać
przy głosowaniu? Każdy głos to
pięć projektów ogólnomiejskich
i pięć dzielnicowych. W sumie
możemy głosować na 10 zadań.
Czy można zmieniać ilości głosów? Na przykład oddać dziesięć
głosów na zadania w dzielnicy,
w której się mieszka i żadnego
na ogólnomiejskie? Czy można
głosować na projekty z różnych
dzielnic? Odpowiedź brzmi: nie.
Głosujemy na pięć zadań, które
dotyczą nas wszystkich i pięć,
które dotyczą naszej, zadeklarowanej dzielnicy zamieszkania.
Nie ma sensu wybierać mniejszą
ilości zadań – każdy z projektów
jest stworzony z myślą o mieszkańcach i mieszkankach, każdy
zasługuje na wsparcie. Głosowanie będzie trwało 7 dni – między
20 a 28 września. Podobnie jak
w zeszłym roku, zagłosować będzie można w punkcie do głosowania lub przy użyciu specjalnej
aplikacji przez Internet, a także
korespondencyjnie (w tym roku
nie decyduje data stempla pocztowego). Wszystkiego dowiesz
się dzięki stronie internetowej
budżetu.
Podsumowując. Po co to
komu? Budżet obywatelski, to doskonałe narzędzie dla mieszkańców i mieszkanek Łodzi. To jedno
z niewielu narzędzi, dzięki którym to my możemy zdecydować,
na co zostaną wydane miejskie
pieniądze. To sposób, by świadomie poprawiać Łódź i to według
naszych potrzeb! Czy tegoroczny
budżet będzie budżetem obywatelskim? Na pewno tak. O tym,
jak bardzo – zdecydujemy wspólnie. Decydujmy! To nasze miasto,
to nasza przestrzeń, nasz dom.
Nikt nie zrobi tego lepiej niż my,
nikt nie zrobi tego za nas.

Przemek Górski – socjolog, na co dzień
prowadzi działalność społeczną, animacyjną i kulturalną. Prezes Stowarzyszenia Topografie.
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W POSZUKIWANIU ALEI WŁÓKNIAREK

Kiedy rozpoczynałam przegrzebywanie materiałów historycznych i wywiady z kobietami, zatrudnionymi niegdyś w łódzkich
fabrykach, chyba nie spodziewałam się, ile dowiem się o samym
przemyśle. O fabrycznej organizacji pracy, o rodzajach krosien
i grubościach przędzy; o tym, że
przędza sudańska była najlepsza,
najgorsza zaś radziecka. O tym,
jaki strach mógł towarzyszyć
pierwszemu w życiu „łapaniu
szpuli” i że „wybite” czółenko potrafiło zdruzgotać kości paliczkowe kciuka. O tym, jak praca
na akord wymuszała jedzenie
w biegu, bo każde zatrzymanie
maszyny powodowało straty.
O „wielkim przewrocie”, czyli
transformacji ustrojowej i jej konsekwencjach dla środowiska robotniczego.
To oczywiście również opowieść
o
„gospodarowaniu”
niedoborem
żywnościowym
i finansowym; o rodzeniu i wychowywaniu dzieci, dbaniu o ich
edukację; o zajmowaniu miejsca
w kolejkach o 4 nad ranem, żeby
w południe inny członek rodziny
wreszcie mógł coś kupić. Czasem
również ulga odbierania przygotowanych zawczasu „papierów
emerytalnych”, bo była to jedna
z rzeczy pewnych w ówczesnej
rzeczywistości. Robotnice zatrudnione były na podwójnym etacie – w pracy fabrycznej (płatnej
20 do 30% mniej niż na przykład
robotników górnictwa) i w niepłatnej – opiekuńczej pracy domowej. Ta ostatnia stanowiła oś
największej troski, co nie zmienia
faktu, że niemal każda z robotnic
okazuje się być swego rodzaju
specjalistką w swojej dziedzinie,
świadomą tego, jak funkcjonowała cała fabryka.

To, co pamiętam…
MM: Mnie interesuje wszystko,
naprawdę. Jakbyśmy mogły zacząć od początku, interesuje mnie
wszystko po kolei.
EW: To proszę bardzo. To, co pamiętam to… Ale mówię, ja nie
potrafię się wypowiedzieć, to by
mnie pani musiała poprawiać.
MM: Ale nie, to nie jest prawda,
że panie się nie umieją… Bo ja to
słyszę od czwartej już rozmówczyni, każda mi mówi, że nie
umie się wypowiedzieć, a potem
opowiada bardzo pięknie całą
swoją historię. Bo to jest jej histo-

ria, więc jak najbardziej umieją
ją opowiedzieć, więc… (z rozmowy z Eulalią Wielewską)
Kobiety często nie chcą opowiadać. Kiedy rozmawiam z mężczyznami, wielokrotnie zdarzają się
sytuacje, w których sięgają oni
do pamięci krzątających się wokół żon, jak do zapasowego dysku
danych – to one pamiętają szczegóły i nazwiska, chętnie wtrącają
uwagi i obserwacje. Zagadnięte,
czy same zgodziłyby się na wywiad, odpowiadają pośpiesznie,
że nie mają nic do powiedzenia,
że nie lubią lub nie umieją opowiadać. Wielokrotnie znajomi,
którzy obiecali zagadnąć ciocie
czy babcie o to, czy zgodzą się na
rozmowę ze mną, dawali znać, że
ku ich sporemu zaskoczeniu, kobiety wycofywały się tłumacząc
w ten sposób. Kobiety, do których
staram się dotrzeć, często mają
poczucie, że ich historia jest nieistotna.
„Kobieta-robotnica”, figura tak
ważna dla całego uniwersum
czynników składających się na
nowoczesną historię Łodzi, nie
jest obecna w warstwie symbolicznej miasta – w nazwach ulic,
upamiętnianych
rocznicach
i świętach – a jej żywe przedstawicielki nie są na co dzień słyszane.
Z drugiej strony można odnieść
wrażenie, że nawet opowiadane
historie nie znajdują „zaczepienia” w powszechnej świadomości,
ani krajowej, ani lokalnej. Tak,
jakby zupełnie nie mieściły się
w języku, w którym zwykliśmy
pisać narracje.
Z czasów PRL prócz starych
kronik, w których widzi się dziś
przede wszystkim narzędzie propagandy, pozostały świetne krótkometrażowe filmy dokumentalistek Krystyny Gryczałowskiej
i Ireny Kamieńskiej. Niestety nie
są one dziś włączane w kanon
polskiego dokumentu. Michałowi Matysowi, niegdyś łódzkiemu,
a obecnie warszawskiemu dziennikarzowi, długo będzie wypominany irytujący artykuł „Łódź,
miasto przeklęte” ze stycznia tego
roku, ale mało kto przypomni
o jego wcześniejszym telewizyjnym reportażu „Kto pokazał tyłek Jaroszewiczowi?” o zapomnianych zupełnie strajkach robotnic
Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Marchlewskiego w 1971
r., które doprowadziły przecież
do zmian ogólnokrajowych – cofnięcia podwyżek cen żywności
(tematowi temu Matys poświęcił
również artykuł w Gazecie Wyborczej i fragment swojej książki
„Łódzka fabryka marzeń”).
W ostatnich latach pojawiły
się wreszcie drobne akcje w przestrzeni publicznej. Raczej bez
wielkiego echa przeszła zdokumentowana akcja Julity Wójcik
„Pozamiatać po włókniarkach”

z 2003 roku. Szerszym odgłosem
odbił się Dzień Kobiet 2011 roku,
kiedy napisy na tabliczkach na al.
Włókniarzy od Liściastej do Bandurskiego zamieniły się na krótko na „al. Włókniarek”. Jak się
okazało, specjalnie spreparowane
kartki ze zmienioną końcówką

o kilkuset tysiącach tych, które
pracowały przez dziesiątki lat
na rzecz tego miasta w trudnych
warunkach, w huku maszyn”.
W ubiegłym roku zrodziła się
społeczna akcja mająca na celu
utworzenie Placu Włókniarek
Łódzkich. To wciąż jednak mało,

FOT. FLICKR, WOLNA LICENCJA

Akord prządki był zależny od
mistrza. Ja miałam trzy maszyny, po trzynaście metrów.
Ale maszyna ma na obie strony
szpulki, to jest razem sześć [rzędów]. To jest harówa, przędzalnia to… eeeh.
Jak ten zegarek cyka, tak i ta
prządka musi tak chodzić. Jak
koń w kieracie… (z rozmowy
z Genowefą Jakiel)

Jak ten
zegar…
MARTA MADEJSKA

nazwy ulicy – przy zachowaniu identycznych z oryginałem
barw i czcionek – przygotowali
w ramach akcji artystycznej właściciele łódzkiej Galerii Ikona.
Swoje opłacone groźbą grzywny
intencje tłumaczyli: „Jedna z najruchliwszych ulic w mieście i dodatkowo trasa przelotowa przez
Łódź to Aleja Włókniarzy. Na
każdym skrzyżowaniu kierowcy
tysięcy samochodów od lat dowiadują się, że łódzkie włókniarki były mężczyznami. Z okazji
ósmego marca podarowaliśmy
kobietom odrobinę prawdy”. A w
innym miejscu: „Przy maszynach
włókienniczych przez dziesiątki
lat pracowały niemal same kobiety, one poniosły też największe
konsekwencje przemian ustrojowych. Chcieliśmy przypomnieć

wciąż więcej uwagi wydają się
zbierać łódzcy fabrykanci – łatwo
uchwytne, znane nazwiska męskich twórców chwilowych łódzkich fortun.

Moja praca…
To był mój budynek pracy, tutaj pracowałam. Tu pracowało
trzy pokolenia właśnie. W tym
małym budyneczku. To się mieściło w tym niskim budyneczku,
cała niciarnia. Ja pracowałam
z tamtej strony na stanowisku.
Tu pracowała moja babka i moja
matka, na tym stanowisku. To
znaczy się na tej połowie sali. (…)
Ile ja się wysiedziałam na tych
stopniach tam przed drzwiami.
Mój Boże, człowiek był zmęczony, niewyspany. Dobre wspomnienie. Ale, chciałabym jeszcze

ze dwa dni przerobić. Jak Boga
kocham, jakby tak można było
otworzyć… otworzyć, to co było,
to chętnie bym jeszcze… Choć jestem już teraz „niebardzo”. Ale
bym chciała jeszcze przed śmiercią popracować chociaż osiem
godzin. Na swoim stanowisku.
No nie wiem, po prostu byłam
taką osobą, że… To było dla mnie.
Moja praca. (fragment z filmu
dokumentalnego „Nasza ulica”
w reż. M. Latałły)
Ze wspomnień wyłania się nie
tylko zmęczenie, mozół fabrycznych i domowych obowiązków,
ale też etos pracy i po prostu
fragment świata, który już nie
istnieje, a przecież jeszcze nie tak
dawno – razem z nieustającym
hałasem maszyn – był nieodłączną
częścią codzienności tego miasta.
Niedawno publicysta Liberte!, Błażej Lenkowski, napisał:

W mojej opinii autorzy tego dokumentu [raportu Polityki o Łodzi – przyp. M.M.] wciąż patrzą
wstecz, skoro dokument ukierunkowany był na przeszłość, czego
najlepszym dowodem był wielki artykuł poświęcony byłym
łódzkim włókniarkom. Łódzka
rzeczywistość nie ma już dziś
nic wspólnego z dawnym włókiennictwem i czas, aby Polska
to dostrzegła. Mamy przecież
rok 2014, a nie 1994, o czym wiele
osób zdaje się zapominać. Polska
nie dostrzega – a może nie chce
dostrzec – zmian i szans, jakie
drzemią w Łodzi.
Czy tak jest w istocie, czy nic
nas już z tą przeszłością nie łączy? Czy może sytuacja, z jaką
mamy do czynienia w Łodzi –
w tym zmiany i drzemiące szanse – jest bezpośrednio związana
z dawnym przemysłem włókienniczym, a w szczególności z tym,
że oparty był na ramionach kobiecych? Być może wspomnienie
niedoborów rzeczywistości nie
jest czymś, z czego ludzie chcieliby być dumni, ale czy to wystarczy, aby odrzucać wszystkie te
wspomnienia, jako część naszego
niematerialnego
dziedzictwa?
Szczególnie, kiedy wciąż jeszcze
obecne są pamiętające pokolenia,
kiedy wciąż jeszcze mamy szanse zadawać pytania. Warto opowiedzieć zapomniane, a czasem
nigdy nieopowiedziane historie,
warto je uchwycić i przepracować. Temu w zamierzeniu posłużyć ma zainaugurowany niniejszym tekstem cykl artykułów
w Mieście Ł.

Marta Madejska – badaczka kultury,
animatorka społeczna, felietonistka
„Dziennika Łódzkiego”.
Napisz lub zadzwoń do autorki:
marta.madejska@gmail.com, 502 409 329

14

MIASTO Ł

wrzesień 2014 | www.miastol.pl

Owocowa Łódź

FOT. ARCHIWUM FUNDACJI TRANSFORMACJA

akcja sadzenia
starych odmian
jabłoni
w Łodzi

Punktem wyjścia działania jest
historia owocu, sposoby jego
uprawy i dystrybucji oraz wpływ
globalnej ekonomii na redukowanie i kontrolowanie ilości dostępnych na rynku odmian.
Jabłko, jeden z najpopularniejszych owoców w Europie, pochodzi z Kazachstanu, gdzie niedaleko
granicy kazachsko-chińskiej nadal
rosną lasy dzikich jabłoni, odpornych na choroby i ekstremalne warunki pogodowe. Tam niemal każde jabłko, które spadnie na ziemię,
ma szansę przekształcić się w nową
odmianę jabłoni. Dzieje się tak, ponieważ podobnie jak ludzie, drzewa te potrzebują partnerów, by się
rozmnażać, a potomstwo dziedziczy kombinację genów takiej pary.
Inaczej wygląda rozmnażanie odmian hodowlanych, które de facto
są klonami, ponieważ powstają
poprzez przeszczepianie młodych
gałęzi wybranych rodzajów jabłoni, tak by ten sam organizm mógł
przetrwać kolejne stulecia. Technika ta jest obecna w agrokulturze
od ponad 2000 lat i jeszcze w XIX
wieku przeszczepiano w ten spo-

sób wiele tysięcy odmian jabłoni.
W ostatnich dekadach różnorodność została dramatycznie zredukowana. Obecnie globalny rynek
jabłek został zdominowany przez
kilkanaście odmian, wśród których dominują modyfikacje Golden
Delicious. Powstają one w rezultacie selektywnego rozmnażania,
gdzie najważniejszy jest zestandaryzowany smak i wygląd, a produkowane odmiany nie są w stanie
przetrwać bez intensywnej ochrony chemicznej. Jabłka te mogą być
uprawiane jedynie przemysłowo,
w zaprojektowanej „symbiozie”
pomiędzy ludźmi a technologią.
W przeciwieństwie do starych
odmian jabłek, różnorodność genetyczna jest bardzo ograniczona
i uzależniona od aktualnych wymogów rynku.
Zglobalizowana produkcja żywności w ujednoliconych agroekosystemach sprzyja nadzorowaniu
wszelkich zasobów naturalnych
oraz form życia. W tym kontekście
biologiczna odmienność jest istotna o tyle, o ile można ją utowarowić. Zagrożoną bioróżnorodność

próbuje się ocalić poprzez coraz
bardziej popularne międzynarodowe projekty konserwacji lub odtworzenia ginących gatunków
czy całych ekosystemów. Stawką,
o którą toczy się walka, nie jest
tylko ilość organizmów obecnych
na danej przestrzeni czy ich wymierna wartość ekonomiczna, ale
jakość i bogactwo wzajemnych
powiązań i współzależności różnych elementów środowiska, a w
konsekwencji dążenie do długoterminowej poprawy jakości życia na
Ziemi.
Przy pomocy Fundacji Transformacja, zajmującej się permakulturą oraz ekologicznym projektowaniem, wspólnie z mieszkańcami
i mieszkankami Łodzi w przestrzeni miasta zasadzone zostanie ponad 100 starych odmian jabłoni.
Owocowa Łódź to akcja, która
ma upowszechniać idee wolnego
dostępu do różnorodnej, zdrowej
żywności jako dobra wspólnego.
Przyszłością miasta mogłyby być
właśnie uprawy roślin jadalnych
na małą skalę. Tradycja ogródków
działkowych czy wzrastająca po-

pularność ogrodów społecznych
wskazują na zainteresowanie
mieszkańców
wytwarzaniem
żywności i bardziej świadomej relacji z własnym środowiskiem.
Jedna z zagranicznych inicjatyw promująca przestrzenie
upraw w mieście to Edible City (Jadalne Miasto) realizowana w niemieckim Andernach. Mamy nadzieję, że Owocowa Łódź będzie
początkiem działań mających na
celu wprowadzanie roślin użytkowych do miasta i wspomaganie wspólnotowego uprawiania
ziemi na małą skalę. Akcji nasadzeń jabłoni będzie towarzyszyć
muzyka, performansy i wspólne
gotowanie, które poprowadzi
Łódzka Kooperatywa Spożywcza.
Powstanie także strona internetowa, na której zostaną umieszczone instrukcje dla chętnych
do adopcji sadzonek jabłoni oraz
mapa z nasadzonymi drzewami.
Wystawa „Jabłko. Introdukcja.
(Ciągle i ciągle od nowa) Antje Majewski, Paweł Freisler oraz Fundacja Transformacja…” w Muzeum
Sztuki (17 pażdziernika 2014 –

11 stycznia 2015) prezentować będzie prace podejmujące kwestie bioróżnorodności.

Więcej informacji na stronach: www.
owocowalodz.pl, www.msl.org.pl

Akcja w ramach projektu zainicjowanego przez Antje Majewski, Pawła Freislera,
Fundację Transformacja we współpracy
z Muzeum Sztuki w Łodzi

Akcja Owocowa Łódź jest częścią projektu „Jabłko. Introdukcja.(Ciągle i ciągle
od nowa) Antje Majewski, Paweł Freisler
oraz Fundacja Transformacja.

Gościnnie: Agnieszka Polska, Piotr
Życieński, Jimmie Durham, który
podejmuje kwestię bioróżnorodności na
przykładzie jabłek, Łódzka Kooperatywa
Spożywcza.
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Kalendarz imprez
wrzesień 2014

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota niedziela

1 2 3 4 5 6 7

16:15 FILM „HUBAL”
POKAZ SPECJALNY
Muzeum Kinematografii,
pl. Zwycięstwa 1

11:00-15:00
„HERBSTOWIE.
HISTORIE
NIEDOKOŃCZONE”
Wystawa, Muzeum Pałac Herbsta,
ul. Przędzalniana 72

9:00-17:00
„ZŁOTA IGŁA” 2014

12:00-17:00
„OBIEKTYWNIE”

Ogólnopolska Wystawa Haftu
Krzyżykowego, Centralne Muzeum
Włókiennictwa,
ul. Piotrkowska 28

Wystawa fotograficzna uczestników
warsztatów fotograficznych
prowadzonych przez M.
Gajewskiego, Galeria Bałucka,
Stary Rynek 2

18:00 WERNISAŻ
WYSTAWY
„UNKNOWN
UNKNOWNS”

11:00 WERNISAŻ
WYSTAWY
„KWIATY I ROŚLINY
OZDOBNE”

połączony z akcją artystyczną.
Rysunki i książki artystyczne
Mathiasa Harnischa, Muzeum
Książki Artystycznej,
ul. Tymienieckiego 24

Ośrodek Propagandy Sztuki,
ul. Sienkiewicza 44

18:00 POKAZ FILMU
PT. „EROICA”

16:00 UROCZYSTE
ZAKOŃCZENIE GRY
MIEJSKIEJ „ŁÓDKĄ
PO SKARB”

12:00-16:00 „PIKNIK
NA WEGANIE”

II edycja pikniku wegańskiego,
Amfiteatr w Parku im. Piłsudskiego
(Park na Zdrowiu)

8 9 10 11 12 13 14

11:00-16:00 „ŚWIAT
FOTOGRAFII
W MOIM
OBIEKTYWIE”

11:00 PRELEKCJA
Z CYKLU „HISTORIA
ŁODZI” PT.
„ŁAGIEWNIKI”

Wystawa fotografii Joanny Molteni,
Miejska Biblioteka Publiczna ŁódźŚródmieście Filia nr 9,
ul. Brzeźna 10

Łucja Robak, Miejska Biblioteka
Publiczna Łódź-Bałuty, Filia nr 1
ul. Urzędnicza 8

10:00-16:00 WYSTAWA
„OBRAZOWANIE
– MALARSTWO
KATARZYNY
ROSZAK”
Galeria Promocji Młodych,
ul. Limanowskiego 166

11:00-18:00
15.
MIĘDZYNARODOWE
TRIENNALE MAŁE
FORMY GRAFIKI
POLSKA-ŁÓDŹ 2014

(reż. A. Munk),
Muzeum Kinematografii,
pl. Zwycięstwa 1

Galeria Willa, ul. Wólczańska 3

i pokaz filmu „Lost Rivers” (reż. C.
Bâcle), Muzeum Kinematografii,
pl. Zwycięstwa 1

17:00 POKAZ
FILMU „POPIÓŁ
I DIAMENT”

(reż. A. Wajda), Muzeum
Kinematografii, pl. Zwycięstwa 1

15 16 17 18 19 20 21

11:00-18:00 WYSTAWA
„MARCELO
ZAMMENHOFF.
KATASTROFA
ROZSZERZONA.
PRZYPADKI
LOTNICZE”

17:00 POKAZ
FILMU PT. „KRZYŻ
WALECZNYCH”
(reż. K. Kutz),
Muzeum Kinematografii,
pl. Zwycięstwa 1

16:00 SPOTKANIE
LITERACKIE „POETA
WOLNOŚCI – JACEK
KACZMARSKI”
Filia nr 10 MBP Łódź-Widzew,
ul. Tatrzańska 63

11:00-16:00 WYSTAWY
W RAMACH 25.
MIĘDZYNARODOWEGO

FESTIWALU
KOMIKSU I GIER
W ŁODZI

18:00 SPOTKANIE
„TAJLANDIA
I MALEZJA”

OD 13:00
„LITERACKIE
PODWÓRKO”

(Klub Podróżników i Odkrywców),
Bałucki Ośrodek Kultury „Rondo”,
ul. Limanowskiego 166

Świetlicy Krytyki Politycznej
w Łodzi – kiermasz książek, slam
poetycki i koncert, podwórko
klubokawiarni Niebostan,
ul. Piotrkowska 17

Centralne Muzeum Włókiennictwa,
ul. Piotrkowska 282

Galeria Re:Medium,
ul. Piotrkowska 113

11:00-14:00 FESTYN
„LATO NA MIEDZY”
Park im. A. Mickiewicza
na Julianowie

22 23 24 25 26 27 28

18:00 „PRZYMUS,
PRESTIŻ CZY
PRZYWILEJ?”

Wykład Magdy Rek inaugurujący
cykl „Jesień pracy”, Świetlica
Krytyki Politycznej w Łodzi,
ul. Piotrkowska 101

10:00-18:00
WYSTAWA „TERESA
ŻARNOWERÓWNA.
ARTYSTKA KOŃCA
UTOPII”
ms1, Więckowskiego 36

17:00 „POLSKI
FILM DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY”

18:00 SPOTKANIE
ZE STANISŁAWEM
TYMEM

Prezentacja książkautorstwa
J. Armaty i A. Wróblewskej wraz
z pokazem filmu „Pamiętnik
Florki” (reż. J. Martyn), Muzeum
Kinematografii, pl. Zwycięstwa 1

i promocja wyboru felietonów pt.
„Pies czyli kot”, Poleski Ośrodek
Sztuki, ul. Krzemieniecka 2a

10:00-18:00
WYSTAWA „ATLAS
NOWOCZESNOŚCI.
KOLEKCJA SZTUKI
XX I XXI WIEKU”
ms2, ul. Ogrodowa 1

11:00-16:00
WYSTAWA „PERSY”
Z ŁODZI. HISTORIA
„DYWILANU”

11:00-17:00 WYSTAWA
„LÁSZLÓ FEHÉR –
ROMAN LIPSKI”
Atlas Sztuki, Piotrkowska 114/116

Centralne Muzeum Włókiennictwa
w Łodzi, ul. Piotrkowska 282

29 30 1 2 3 4 5

18:15 WARSZTATY
FOTOGRAFICZNE
II STOPNIA –
SPOTKANIE
ORGANIZACYJNE

Bałucki Ośrodek Kultury „Lutnia”,
ul. Łanowa 14

10:30 GRA
TERENOWA „MAŁY
KSIĄŻKOMANIAK”

Dom Kultury „502”, ul. Gorkiego 1
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FELIETON

Szczaw,

mirabelki i dużo, dużo więcej
IZA DESPERAK

Co rośnie pod blokiem? Trawa.
Następnie chrzan, pokrzywa
i różne pożyteczne zioła. Na
trawie i chodniku gniją opadłe
z drzew owoce: jabłka, gruszki
i mirabelki właśnie. Tuż obok
rosną lipa i jaskółcze ziele.
Powszechny na przyblokowych trawnikach mlecz zamieniający się w dmuchawiec, to po
prostu mniszek lekarski, przy
okazji świetny produkt na sałatkę. Pokrzywa tradycyjnie – obok
szczawiu – dostarczała witamin
w pierwszej wiosennej zupie. Liściem babki okłada się ukąszone
przez owady miejsca, a krwawnik zatrzymuje krwawienie i jest
świetnym naturalnym środkiem

opatrunkowym. Jaskółcze ziele, które rośnie pod płotem, to
doskonały środek na brodawki
wywołane przez wirus brodawczaka. Kwiat lipy działa napotnie
i wykrztuśnie. Jabłka i mirabelki po prostu dobrze smakują, są
kwaśnawe, świetne na lipcowy
kompot i sierpniową szarlotkę.
Morwa skończyła się w lipcu,
we wrześniu pozbieramy jeszcze rajskie jabłka, po pierwszych
listopadowych
przymrozkach
zbierzemy pigwę – będzie z niej
nalewka.
Poradnik zielarki? Jadłospis
wiedźmy? Poradnik miejskiego
hipstera? A może po prostu miejski sposób na zdrowe życie, dar-

mowe owoce w świecie, gdzie nie
ma nic za darmo, powrót do naturalnego rytmu przyrody w wielkomiejskim zgiełku i satysfakcja,
że zamiast w gnijące na trawniku
śmieci, mirabelki zmieniają się
w coś pożytecznego? Wprawdzie
gnijące owoce to świetny nawóz
i najmniej szkodliwe dla środowiska odpadki, ale ich zapach wcale
nie umila jesiennych wieczorów.
Miejskie rośliny to także pamięć historii miasta, zanim się
zamieniło w kamienną pustynię. U wylotu ulicy Żytniej, jak
sama nazwa wskazuje, rosło
żyto. Tam, gdzie dziś stoją wieżowce na osiedlu Jagiełły, kwitły sady, a całkiem niedawno

z retkińskich okien można było pada – przecież stać nas na to, by
podziwiać pasące się krowy. iść do sklepu. A przecież dzięki
Obok resztek Puszczy Łódzkiej, nim możemy stać się działkowpieczołowicie odgrodzonej, by ją cami bez działki, ogrodnikami
zachować dla potomności, obok bez ogrodu. Zdziczałe miejskie
parków, zakładanych w poprzed- owocowe drzewa rodzą owoce
nim stuleciu, mamy w miejskiej mniej słodkie i mniej doskonałe
tkance resztki sadów i ogrodów. niż te, które kupimy na straganie,
Owocowe drzewa przypominają tak jak leśne maliny odbiegają od
mieszkańcom, że obok stała stud- tych uprawianych na sprzedaż.
nia, płynął rynsztok, hodowano A jednak nic nie zastąpi smaku
kury i biegano
tej dzikiej odmiaz bańką po mleko.
ny i satysfakcji,
Opadłe owo- Jadłospis
że oto sami osobice to kłopotliwy
ście zerwaliśmy
wiedźmy?
element wspólnej
z krzaka. A to, co
przestrzeni, nie Poradnik
zostało z uczty,
wiadomo właścizasypaliśmy cumiejskiego
wie, do kogo nakrem, zalaliśmy
leżą. Gdy chodzi hipstera?
spirytusem lub
o drzewa i krzeA może po prostu zawekowaliśmy
wy rosnące na
– i otworzymy
działce,
owoce miejski sposób
dopiero w środku
należą do jej włazimy, by przyna zdrowe życie.
ścicieli. Gdy gapomnieć
sobie
łęzie znajdują się
smaki lata. Lata
za ogrodzeniem,
w mieście.
do rosnących na
nich owoców mają prawo przechodnie – z czego skwapliwie korzystają. Gdy na chodnik spadają
mirabelki, i dzieje się tak co roku,
przechodnie są mniej skwapliwi.
Ach, to tylko mirabelki, i połowa
z nich już zaczyna się psuć. I po co
nam mirabelki i ulęgałki, i te zielone jabłka kwaśne jak ocet siedmiu złodziei – w warzywniaku
kupimy wspaniałe śliwki i morele. Nie schylamy się po opadłe
dary natury, bo trochę nie wy- Iza Desperak, socjolożka z Bałut.

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

Wspierają nas

Projekt finansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

