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Kupujcie Lokalnie
Jak zmieniać świat codziennymi zakupami
Chcesz, żeby Piotrkowska była pełna ładnych sklepów? Żeby Łódź była
stolicą mody? Żeby w łódzkich księgarniach można było przebierać
w nowościach? Nie ma innej drogi, jak tylko kupować właściwe rzeczy
we właściwych miejscach. Każdy z nas przy codziennych zakupach
może zrobić bardzo wiele, aby budować bogatszą Łódź – zamiast wspierać wysysające życie z miasta galerie. Jak wydawać pieniądze, żeby
więcej zostało ich bliżej nas, a jak najmniej wspierało Putina? Poniżej
kilka zasad, którymi sam się kieruję.

WOJCIECH
MAKOWSKI
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W XVI wieku o czary,
które miały doprowadzić
do śmierci dwóch
łódzkich obywateli,
oskarżono Marynę Kłak.
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KOLA
Na pytanie lekarza
o samopoczucie, Kola
z powagą odpowiedział:
„U mienia serdce balit”,
czyli z wspomnień
łódzkiej pielęgniarki.
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Nie tylko
ogórek
i prezerwatywa
Aleksandra Dulas i Anna
Jurek z Fundacji SPUNK
na rozkładówce.
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FOT. ANNA JUREK

NIENAWIDZĘ
ŁODZI

Buty – na Piotrkowskiej
Przez długi czas uważałem, że po
buty to już muszę chodzić do galerii. Zawsze bardzo mnie to męczyło, bo sklepy „firmowe” mają
zwykle po kilka modeli. Żeby
obejrzeć parę sklepów – przykład w Manufakturze – trzeba
się nieźle nachodzić po piętrach.
Nieraz zdarzało mi się szybciej

Większość strajkujących
stanowiły kobiety –
robotnice rozwścieczone
przymusem niedojadania
i niedokarmiania rodzin.

Czarownice,
wiedźmy,
wiedzące

Ubrania
Myślicie, że jedyna opcja to wyprawa do którejś z galerii po ciuchy szyte w Bangladeszu, w warunkach bliskich niewolnictwu?
Od firm, które z podatkami uciekają na Cypr? Tymczasem lokalni producenci wciąż działają.
A młodzi łódzcy projektanci już
nie szyją na jeden pokaz na ASP,
tylko coraz częściej sprzedają na
własną rękę.
Kiedy patrzę na swoją szafę,
większość ubrań to wyroby lokalne. Zwykle, całkiem trwałe spodnie (110 zł) i skarpety
(9.90 zł) kupuję w Centralu.
Pochodzą z Łasku i Zduńskiej
Woli. Zimowe czapki, koszulki
i bluzy mam ze sklepu łódzkiej
marki „Pan tu nie stał” na Off
Piotrkowskiej. Ostatnio wzbogaciłem się też o prostą, czarną
czapkę od ROWK (40 zł) i w torbę od „Polka ma talent” z reklamowych bannerów (120 zł).

Luty '71

łapać ból głowy niż jakiś fajny
but, więc rezygnowałem i chodziłem kolejne tygodnie w rozczłapanych. Na szczęście odkryłem sklep na Piotrkowskiej 259
(przy przystanku tramwajowym
przy katedrze). Na niewielkiej
przestrzeni tłoczy się tam wiele
marek z różnych półek cenowych, zwykle występujących

osobno. Polubiłem go od razu –
jeden rzut oka i od razu widać,
czy znajdę coś dla siebie.

Książki – z księgarni,
na papierze
Księgarstwo dostaje mocno
w kość. Dużą część rynku opanował portugalski Empik, któ-

ry nie ma dobrej opinii wśród
wydawców. Każe sobie płacić
za eksponowanie książek, a za
te, które sprzeda, płaci z opóźnieniem. Tak opowiadał o tym
poeta Marcin Świetlicki w wywiadzie dla Wyborczej: „Chodzę
do Empiku i kupuję mnóstwo
płyt, filmów i książek po to, by ta
dokończenie na stronie 3

„Nie planowaliśmy
wyjazdu z Łodzi. (…)
Można powiedzieć,
że Łódź sama nas
wypchnęła do innego
miasta”.

strona 10

Miasto
autoholików
Łódzką komunikacją nikt
zarządzać nie chce.

strona 12
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Od naczelnej
ALEKSANDRA DULAS

J

ak to dobrze, że znowu będzie można ponarzekać.
Szczególnie na MPK. Autobusy
i tramwaje w Łodzi są głównym
powodem, dla którego warto
wydawać gazetę. Tematy same
się cisną do głowy. Jeżdżenie
po mieście jest jak gra terenowa, przy czym nigdy nie wiesz,
gdzie szukać wskazówek. Bo
na przystankach napisane, że
jedzie, w rzeczywistości – nie
jedzie. Zawsze można spróbować chwycić za telefon i dzwonić, wtedy miły Pan powie, że
trzeba dopytywać kierowcy lub
motorniczego. Bo jak zmiana
jest tylko na chwilę, to nie ma
sensu informować mieszkańców, tym bardziej, że za chwilę
zmiana może być zmieniona.
Zatem ekologia na 5 z plusem,
nikt w łódzkim MPK nie drukuje żadnych zbędnych informacji
i rozkładów. I Ci mieszkańcy z tą
„lekką dozą niepewności”, z tym
obłędem w oczach, ale jednak
czujni, uważni i kreatywni. Ja
myślę, że tu o to chodzi, żebyśmy z wprawy nie wyszli, nie
przestali się rozwijać. Żebyśmy
nigdy nie byli pewni, co dzień
następny przyniesie i jednak
zawsze liczyli na coś dobrego.
Zatem wracamy! Miasto Ł
znów będzie wydawane w wersji papierowej. Jesteśmy pełni pomysłów i energii. Przez te cztery
miesiące, kiedy zniknęliśmy, to
był tylko czas hibernacji, jak
u jaszczurek, węży, jeży, niedź-

wiedzi albo polityków. W tym
czasie władze Miasta, różne
urzędy, instytucje i mieszkańcy
dbali o to, aby kiedy już wrócimy z nową energią, tematów do
pisania było mnóstwo. Zatem
oprócz narzekania, oczywiście
będziemy chwalić i się zachwycać. Ale też głośno krzyczeć i tupać, jeśli coś w mieście wzbudzi
nasze wątpliwości. A ponieważ
dużo się dzieje, to i powodów do
czujności wiele.
Redakcja po tych czterech
miesiącach spokoju rusza do
pracy. Mamy nowe plany, nowych współpracowników, nowe
działania. Oprócz zwykłej pracy
redakcyjnej będziemy prowadzić warsztaty dziennikarskie
dla mieszkańców z terenów rewitalizowanych, organizować
debaty, promować i inicjować
wydarzenia społeczne na terenie miasta.
Zachęcamy do współpracy
każdego, kto czuje, że ma ochotę w tych naszych działaniach
uczestniczyć. Jeśli potraficie
rysować, pisać, fotografować,
kolportować, szukać informacji,
wspierać tworzenie materiałów
multimedialnych – skontaktujcie się z nami. Poszukujemy stażystów i współpracowników.
Wszystkie ręce na pokład –
tworzymy Łódzką Gazetę Społeczną.
A w tym numerze polecam
szczególnie tekst Wojtka Makowskiego o MPK i nowy cykl

Michała Kwiatkowskiego „Lewa
strona Talerza”. Z nowości
mamy również akcję „Pomóż
zmienić schronisko dla zwierząt”, w ramach której każdego
miesiąca będziemy przedstawiać jednego psa rezydującego
na Marmurowej. Liczymy na to,
że dzięki naszym czytelnikom
znajdą wspaniałe domy.
Z przyjemnością również
przedstawiam Państwu Annę
Kłosowską naszą nową, fantastyczną rysowniczkę.
Od kolejnego numeru chcemy zaproponować naszym
czytelnikom rubrykę „Oddam”.
Jeśli mają Państwo jakieś niepotrzebne przedmioty w dobrym
stanie i chcieliby je przekazać
innej osobie, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Miasta Ł.
Od lipca jeszcze wiele nowości i oczywiście stali i lubiani
autorzy, tacy jak: Iza Desperak,
Szczepan Przedziwko, Anna
Jurek, Katarzyna Mikołajczyk,
Marta Madejska.
Zapraszam Państwa, Drodzy Czytelnicy, do czytania. Za
miesiąc napiszemy o zieleni
miejskiej i konsultacjach społecznych. Oczekujcie nowych
rubryk i nowych autorów.

Kolegium Redakcyjne
Aleksandra Dulas – redaktorka naczelna
Anna Jurek – z-ca naczelnej
Zbigniew Polędwica – foto
Magda Warszawa (Kooperatywa.org) – skład
Damian Graczyk – multimedia i Internet
Wojciech Nyklewicz – sekretarz redakcji, korekta
Michał Kwiatkowski – kamera Miasta Ł
Współpraca
Tomasz Bużałek, Julian Czurko,
Iza Desperak, Michał Gauza, Przemek Górski,
Robert Jędrasik, Ewa Kamińska-Bużałek,
Anna Kronenberg, Michał Kwiatkowski,
Marta Madejska, Wojciech Makowski,
Katarzyna Mikołajczyk, Marta Pokorska-Jurek,
Bruno Polis, Bartłomiej Kacper Przybylski,
Emilia Szywała, Emilia Twardowska, Ewa Tyszko,
Sebastian R. Wiśniewski, Marta Zdanowska
Wydawca
Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK
Nakład
10 000 egzemplarzy
Kontakt do redakcji
tel. +48 726 515 510
e-mail: redakcja@miastol.pl, www.miastol.pl
www.facebook.com/MiastoL

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

WESPRZYJ NAS. PISZEMY O ŁODZI!
Miasto Ł jest gazetą społeczną wydawaną dzięki dotacjom, darowiznom i pracy wolontariuszy.
Nasi dziennikarze są łódzkimi działaczami społecznymi, zaangażowanymi w pracę na rzecz
naszego miasta. Jesteśmy gazetą niezależną, nie popierającą żadnych ugrupowań politycznych.
Aby Miasto Ł mogło być nadal wydawane, potrzebujemy pieniędzy.
Każda złotówka to większa szansa na kolejny numer. Przekaż darowiznę.
Nr konta 70 1160 2202 0000 0002 4715 9618, Bank Millenium
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nieszczęsna i ubożuchna firma
wzbogaciła się dzięki moim pieniądzom i wreszcie mogła mi
zapłacić, ale jakoś jeszcze się to
nie stało. A ja tak się staram!”.
Tak więc ja do Empiku chodzić
przestałem.
Poza tym, kiedy chciałbym
przeczytać parę stron autora,
którego nie znam, w Empiku
okazuje się to niemożliwe, bo
z głośników wciąż lecą reklamy. Chcę więc, żeby przetrwały księgarnie w starym stylu.
Takie, gdzie można w spokoju
przeczytać kilka stron książki,
nad którą się zastanawiamy.
Oczywiście, że w Internecie jest
taniej. Ale staram się kupować
w łódzkich księgarniach, które
działają w tych samych miejscach od lat – takich jak Światowid (Piotrkowska 86), E. Stompel
(Piotrkowska 11) czy PWN (róg
Więckowskiego i Zachodniej).

Prąd – tak, ale nie z PGE
Z podobnego powodu – patriotyzmu wobec ulicy Piotrkowskiej
– nie kupuję już prądu od PGE.
Ta firma kupiła kilka lat temu
kamienicę na Piotrkowskiej 58
i zburzyła ją, ogłaszając zamiar
odbudowy. Do tej pory nawet
nie zaczęła. Pod reprezentacyjnym adresem zieje dziura.
W związku z tym firma ta nie
ma mnie już wśród swoich odbiorców. Listę sprzedawców
energii i kalkulator cen można
znaleźć na stronach Urzędu Regulacji Energetyki. Polecam.

pach. Jednak Kooperatywa,
gdzie zakupy są raz na tydzień
– oprócz płacenia, trzeba też
włączyć się w organizację – nie
odpowie na potrzeby wszystkich. Aby nie dać zarobić korporacjom, warto przypomnieć
sobie o lokalnych rynkach, chociażby tym na placu Barlickiego.
Wybór z pewnością większy niż
w jakimkolwiek hipermarkecie.

RYS. BRUNO POLIS

dokończenie ze strony 1

Procenty
Wśród win również często dokonuję politycznych wyborów
– pijąc te z Mołdawii, obłożonej
rosyjskim embargiem mającym
skruszyć tam entuzjazm do integracji z Europą.
Trudno natomiast napić się
w zgodzie z własnym sumieniem wódki. Prawie wszystkie tradycyjne marki krajowe
trafiły do międzynarodowych
korporacji. Soplica, Absolwent,
Żubrówka oraz Bols należą do
Russian Standard, dlatego uni-

kam ich wytrwale. Ze znanych
marek w polskich rękach pozostały w zasadzie tylko Chopin
i niedawno reaktywowana Żytnia. W Łódzkiem natomiast powstaje Śliwowica Strykowska,
trochę jednak zbyt kosztowna
na zwykłe piątkowe picie.
Bardziej lokalnie można się
natomiast napić piwa. Daleko
nie mają do nas butelki Corneliusa z Piotrkowa Trybunalskiego.

I na koniec apel:
Jedzcie jabłka!
Rekordowe zbiory i rosyjskie
embargo sprawiły, że sytuacja
sadowników, których nie brak
także w Łódzkiem, jest nie do pozazdroszczenia. Niektórzy byli
zmuszeni sprzedawać jabłka do
przetwórni po 10 groszy za kilo.
Co prawda moda na wrzucanie
fotek z jabłkami do Internetu

już się skończyła, ale embargo
zostało. Tak więc jedzmy jabłka,
pijmy cydry i soki – najlepiej te
tłoczone, w których nie ma nic
poza owocami. Smacznego!

Wojciech Makowski – cyklista
całym sercem, rodowity łodzianin,
obecnie pełni funkcję oficera
rowerowego w Poznaniu.

MIASTOGRAF.PL – Cyfrowe Archiwum Łodzian
Masz ciekawe rodzinne zdjęcia albo stare pocztówki?
Podziel się nimi na portalu Miastograf. Stowarzyszenie
Topografie bezpłatnie zeskanuje Twoje zbiory:
kontakt@miastograf.pl, tel. 502 619 990 , Łukasz Biskupski.

Żywność
Im większa odległość, którą
pokonała nasza śmietana, ser
czy sok, tym więcej w cenie
jest ropy od Putina. Jeżeli chcemy, żeby tirów było na naszych
drogach mniej – sprawdzajmy,
skąd pochodzą produkty, które
wybieramy. Kupujmy te wyprodukowane w pobliżu. Szczególnie często w przypadku nabiału
mamy do wyboru serek marki,
która wydaje nam się znajoma
i godna zaufania, bo widzieliśmy jej reklamę w telewizji, który przyjechał do nas z odległości 400 kilometrów. Obok leży
wyrób spółdzielni mleczarskiej
z Łodzi czy Ozorkowa, który wydaje nam się anonimowy.
W większość warzyw i owoców zaopatruję się jako uczestnik łódzkiej Kooperatywy Spożywczej. Kupując wspólnie,
jesteśmy w stanie nawiązać
kontakt z rolnikami z okolic Łodzi i mieć produkty eko w takiej
samej cenie, co zwykłe w skle-
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Zdjęcie z kolekcji Edwina Dekkera, holenderskiego architekta, który studiował w Łodzi na początku lat 90.
Obecnie prowadzi biuro projektowe www.studiomerz.nl

M I A S TO G R A F. P L
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LUTY '71

1 (I-5814): ROBOTNICE PRZY ZMODERNIZOWANYCH MASZYNACH PRZĘDZALNI CZESANKOWEJ
IM. W. REYMONTA W ŁODZI. ZDJĘCIE Z WYSTAWY W ŁÓDZKIEJ ŚWIETLICY KRYTYKI POLITYCZNEJ
TOWARZYSZĄCEJ OBCHODOM 44 ROCZNICY STRAJKÓ W LUTEGO '71. ZE ZBIORÓW MUZEUM TRADYCJI
NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH W ŁODZI.

Mówimy „Czerwiec '56” i wszyscy wiemy,
o co chodzi. Mówimy rocznica „Grudnia '70”
i wszyscy wiemy, o co chodzi. Dlaczego jeżeli
napiszę „44 rocznica lutego '71”, nie trafia to
w taki sam czuły punkt pamięci zbiorowej?
Czy strajki, które odbyły się w lutym 1971 roku
w Łodzi, miały mniejsze znaczenie strategiczne? Czy tylko mniejsze znaczenie na ścieżce
formowania się mitu polskiej opozycji?
Dlaczego?
„Te kobiety, które
Bo rozegrało się to w zbyt du- strajkowały, stały się silne,
żej czasowej bliskości do wyda- mocne, potężne”
rzeń grudniowych?
Bo nikt wtedy nie zginął?
10 lutego 1971 r. stanęła przęBo działo się to w Łodzi, któ- dzalnia odpadkowa Zakładów
ra choć centralnie położona, Przemysłu Bawełnianego im.
w świadomości zbiorowej za- J. Marchlewskiego w Łodzi. Od
wsze miała status miasta pery- czasu wydarzeń na Wybrzeżu,
feryjnego?
w Łodzi buzowały niepokoje,
Czy dlatego, że większość odnotowywano tzw. „przestoje
strajkujących stanowiły kobie- w pracy” w różnych fabrykach.
ty – robotnice rozwścieczone Służba Bezpieczeństwa wzmacprzymusem niedojadania i nie- niała nadzór, przygotowywano
dokarmiania rodzin i coraz bar- się nawet do akcji o charakterze
dziej upokarzającymi warunka- zbrojnym, gdyby ludzie wyszli na
mi własnej pracy?
ulicę i miało dojść do rozruchów.

Bezpośrednim powodem
strajku w „Marchlewskim”,
który pociągnął za sobą kolejne
zakłady, była informacja o obniżeniu styczniowych zarobków włókniarzy (a w praktyce
przede wszystkim włókniarek),
które w połączeniu z grudniowymi podwyżkami cen żywności – nie wycofanymi mimo
zmiany rządu – sytuowały łódzkie rodziny robotnicze jeszcze
bliżej progu ubóstwa.
Pracę zatrzymywano w kolejnych fabrykach, nie tylko włókienniczych. Według danych
partyjnych, 12 lutego strajkowało 12 tys. osób, z czego 80%
stanowiły kobiety. Do 15 lutego zastrajkowało w sumie ok.
55 tys. osób w 32 zakładach.
Choć strajk każdego dnia był
obudowany w nowe formy samoorganizacji – dyżury mające
zapewnić bezpieczeństwo strajkującym i nienaruszalność macierzystego zakładu, zakaz wnoszenia alkoholu, komunikację
międzyzakładową – zachował
dość spontaniczny przebieg.

Nie wykształciły się komitety
strajkowe, w niektórych zakładach powstawały jedynie doraźne rady robotnicze. Strajk
okupacyjny zastosowano tylko w największych zakładach:
w „Marchlewskim” i „Obrońcach Pokoju”. Kiedy lokalny komitet PZPR odmówił zgody na
spotkanie z ogółem protestujących, ograniczając się do wyselekcjonowanych robotników
i „aparatu partyjnego”, momentalnie podniosło to ciśnienie
protestu – zażądano przyjazdu
samego Gierka. Nastroje były na
tyle gorące, że realnie obawiano
się możliwości wybuchu strajku
powszechnego, który mógłby
pociągnąć za sobą falę strajków
w całej Polsce. W „centrali” zapadła więc decyzja, że w niedzielę 14 lutego uda się do Łodzi
delegacja z premierem Piotrem
Jaroszewiczem oraz Janem
Szydlakiem i Józefem Tejchmą
z Biura Politycznego. Delegaci
w atmosferze „powagi i skupienia” spotkali się z miejscowym
aktywem w Teatrze Wielkim,

MARTA
MADEJSKA
prawdziwe wrażenia jednak zapewniły im dopiero spotkania
z załogami w fabrykach.
Przemysł lekki nie należał
w priorytetowych obszarów
powojennych planów wieloletnich, stąd duże niedofinansowanie Łodzi – miasta, które
jako jedno z nielicznych w Polsce mogło poszczycić się tradycjami robotniczymi sięgającymi
XIX wieku. Na początku lat 70.
około 40% maszyn i urządzeń
łódzkich fabryk włókienniczych pochodziło sprzed II wojny światowej, a 20% sprzed
I wojny. Wysoka feminizacja
zatrudnienia współbieżna
była z zarobkami niższymi niż
w innych gałęziach przemysłu,
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zwłaszcza przemysłu ciężkiego. każdy zakład, a nawet poszcze- nie do domu, do dzieci. Jest jednak flikt z władzami angażował je
Aż 41% zatrudnionych otrzy- gólne oddziały zgłaszały własne wiele spraw do załatwienia. Czy zwykle sprzeciw wobec radymywało dodatki dla najniżej – uwidacznia się również moc- u nas musi być tyle kierowników kalnego pogarszania się sytuacji
zarabiających. Robotnice – pra- ny sprzeciw wobec rosnących i dyrektorów? Jak trzeba naprawić materialnej i żywieniowej, stąd
cujące w akordowym systemie dysproporcji w przywilejach maszynę, to nie ma nikogo, silniki ich słaba „widoczność” w potrzyzmianowym, w warunkach pomiędzy poszczególnymi się palą. Wezmę 100 zł do rzeźni- ziomie symbolicznym, a w kraprzypominających te z wajdow- grupami społecznymi, przeciw ka, kupię pół kilo mięsa, kaszanki ju, w którym symbole zdają się
skiej ekranizacji Ziemi obiecanej kształtowaniu się nowej klasy i pieniędzy nie ma” (zaczyna pła- stanowić podstawowe pożywie– wydawały się z dnia na dzień uprzywilejowanej. Załoga Fa- kać, płacze szereg robotnic na sali). nie, bycie kobietą starającą się
coraz bardziej zdeterminowane. bryki Transformatorów „Elta”
Strajk był niezwykły, ale nie o „jakąś tam kaszankę” oznacza
Józef Tejchma wspominał zgłosiła postulaty m.in. wpro- dlatego że był inny – był w pe- automatyczne spisanie się na
w reportażu TVP Kto pokazał wadzenia zasady rotacyjnej ob- wien sposób jeszcze bardziej zapomnienie.
tyłek Jaroszewiczowi, zbudo- sady stanowisk na wszystkich polskim strajkiem. Zamiast
W ostatnim wywiadzie dla
wanym wokół anegdoty o rze- szczeblach władz partyjnych, traktować go jako casus „emo- „Dziennika Łódzkiego” Leszek
komym wypinaniu się na pre- administracyjnych i sądowych; cjonalnego strajku kobiecego”, Balcerowicz wyznał, że w transmiera: Kobiety miały argumenty, częstszego udziału przedstawi- powinniśmy spróbować wyko- formacyjnym rządzie płakali
fakty, swoje przeżycia, swoje sytu- cieli różnych instytucji central- rzystać tę perspektywę do spoj- nad Łodzią, choć tu ludzie zaacje, a my, premier, mieliśmy tylko nych w życiu „na dole”; likwi- rzenia na inne, kluczowe wyda- wsze mieli zgoła inne wrażenie.
obietnice. (…) Ci, co siedzieli za sto- dacji specjalnych rezerwatów rzenia strajkowe. Wspominając Raczej że – by zacytować Tołem prezydialnym, kiedyś potężni, przeznaczonych na polowania je skupiamy się na negocjacjach, masza Piątka – to biedne miasto
najważniejsi, stali się jakby słabi, dla dostojników krajowych i za- na kalkulowanych strategiach po raz kolejny w historii zostało
stali się jakby upokorzeni. A ci, granicznych oraz zakaz łączenia politycznych, zapominając o tłu- wystawione gołą dupą do wiaktórzy byli na hali produkcyjnej, stanowisk w aparacie związko- mie, który swoją polityczną pod- tru. Upadek monokultury przete kobiety, które strajkowały, stały wym i partyjnym.
miotowość wytwarza na bieżąco, mysłowej – abstrahując już od
się silne, mocne, potężne.
Według jednej z relacji, na w bardzo intensywnym psycho- dyskusji, czy była możliwa jej
Wieczorno-nocne spotkania spotkaniu z załogą zakładów logicznie momencie, w którym restrukturyzacja i inne ścieżki
z premierem zakończono o 4 im. Marchlewskiego, w którym pojedyncze zdarzenia, gesty transformacji – ciągnie za sobą
nad ranem, załogi nie podjęły uczestniczyło ponad tysiąc osób, i słowa mogą decydować o kie- nie tylko skutki ekonomiczne,
prac. Dla delegatów rządu stało gości rządowych powitano zna- runku wydarzeń lub zyskiwać ale też psychologiczne i kultusię jasne – co wspominał Jaro- ną XIX-wieczną pieśnią O cześć (nad)wagę symboliczną i histo- rowe. W Łodzi coraz bardziej
szewicz 20 lat później w książ- wam panowie magnaci (O, cześć ryczną.
zaciera się pamięć o przemyśle.
ce Przerywam milczenie – że wam panowie, magnaci/ za naszą
Paradoksalnie, miejscem, Młodym coraz trudniej uzmywłókniarkom trzeba podnieść niewolę, kajdany/ o, cześć wam w którym dokładnie zmapowa- słowić sobie, że to, co znają jako
zarobki. Jako że obawiano się książęta, hrabiowie, prałaci/ za na została ta „emocjonalność” postindustrialne ruiny, lofty,
wywołania strajków kolejnych kraj nasz krwią bratnią zbryzga- naszej historii są archiwa Służb biura czy siedziby sklepów mięgrup zawodowych, nie pozosta- ny). Potem odśpiewano Jeszcze Bezpieczeństwa, dokładnie dzynarodowych marek, kiedyś
wało nic innego, jak wycofać się Polska nie zginęła.
śledzących i protokołujących było tętniącymi hukiem maszyn
z podwyżek cen żywności.
Mimo dużego poruszenia, wszelkie „nastroje i niepokoje fabrykami. Niestety, w ruinach
15 lutego, wieczorem, został nie odnotowano żadnych haseł społeczne” (z nich między in- i loftach ginie również pamięć
nadany komunikat, że Rada antyradzieckich czy antysocja- nymi korzystał Marcin Zarę- o tym, co było istotną częścią
Ministrów postanowiła z dniem listycznych. Zamiast podzia- ba tworząc obraz powojennej
1 marca obniżyć ceny artykułów łu „my-oni” uwidaczniało się „wielkiej trwogi”, jak również r e k l a m a
żywnościowych, łącznie z mię- oburzenie z powodu stawiania Adam Leszczyński zajmujący
sem i jego przetworami, do po- milicji przeciw społeczeństwu. się „pobocznymi” strajkami
ziomu sprzed grudnia 1970 r. Łódź wciąż mogła być uznawana solidarnościowymi w Anatomii
Dodatkowo zdymisjonowano za „czerwoną”, co nie wyklucza- protestu). Właśnie w tych aktach
I sekretarza komitetu łódzkie- ło gromadnego uczestniczenia najjaskrawiej ujawnia się to, co
go PZPR Józefa Spychalskiego w mszach, które podobnie jak niechętnie wspominamy jako
i zastąpiono Bolesławem Koper- w czasach Solidarności spełniały społeczeństwo (bo prywatnie
skim. Pośrednim efektem straj- funkcję duchowo-integracyjną. te opowieści pojawiają się częków było późniejsze uchwalesto), co nie mieści się w pamięci
nie pierwszego szerszego planu Na fali emocji
kulturowej, w upamiętnieniu,
modernizacji Łodzi i lokalnego
w polityce historycznej: niedoprzemysłu.
Maria Filipowicz, uczestniczka bór i biologiczne wycieńczenie.
strajku w „Marchlewskim”, póź- Z drugiej strony – jeszcze barO cześć wam
niej zaangażowana w działania dziej paradoksalnie – z esbecSolidarności, wspomina: Właści- kich raportów wyczytać można
panowie magnaci
wie to, jak się rozejrzeli, zobaczyli to, co zostało wyparte za proPostulaty strajkowe były zróż- to wszystko, tą atmosferę, te emo- giem transformacji ustrojowej,
nicowane, dotyczyły krajowych cje, to właściwie podwinęli ogony zniszczone razem z rozbiciem
cen i lokalnych pensji, złych i wrócili do Warszawy. Dopiero się relacji międzyludzkich, któwarunków i złej organizacji zakończyło zmianą rządu to, co się re budowane były w oparciu
pracy, wadliwego wyliczania wydarzyło na Wybrzeżu. Chyba o wspólną pracę w przemyśle –
zarobków, braku przerwy śnia- się bali to samo z tą Łodzią zrobić. etos pracy robotniczej.
daniowej, zachowań średniego
Wydarzenia lutowe zapisały
personelu technicznego, losów się w pamięci uczestniczących 44 lata później
robotników z Wybrzeża i obaw i obserwujących jako bardzo ino wyciąganie konsekwencji tensywne doświadczenie emo- Ze względu na podwójne obwobec strajkujących w Łodzi. cjonalne. Historyk łódzkich pro- ciążenie – pracą zawodową
Strajki te wybrzmiewają przede testów robotniczych, Krzysztof i niepłatną opieką domową
wszystkim w argumentach by- Lesiakowski, wyciągnął z archi- – łódzkie robotnice w bardzo
towo-socjalnych, wyrażanych wów cytat z nocnych spotkań ograniczonym stopniu uczestprzez rozgoryczone robotnice, z włókniarkami: „Proszę panów, niczyły w życiu publicznym czy
ale jeżeli prześledzić żądania – drżę ze strachu, chcę wrócić spokoj- w późniejszej opozycji. W kon-
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doświadczenia biograficznego
wielu łodzianek i łodzian.
Budynek przędzalni odpadkowej „Marchlewskiego” już nie
istnieje, w jego miejscu znajduje się obecnie parking Centrum
Handlowego „Manufaktura”,
które po remoncie zajęło przestrzenie fabryki. W świetlicy
zakładowej, w której odśpiewywano Jaroszewiczowi w twarz
O cześć wam panowie magnaci
znajduje się obecnie bodaj ElectroWorld.
Strajk lutego '71 politycznie
zamykał to, co otworzyło Wybrzeże.
Dlaczego nie uczymy się
o tym w szkole?
Źródła:
Krzysztof Lesiakowski, Strajki
Robotnicze w Łodzi 1945-1976, IPN,
Łódź 2008.
Magdalena Zapolska-Downar,
Dwie idee emancypacji kobiet
w zderzeniu z realnym socjalizmem.
Casus łódzkich włókniarek, w:
Kobiety „na zakręcie” 1933–1989,
Wrocław 2014.
Michał Matys, Zagadki tamtych lat:
Kto pokazał tyłek Jaroszewiczowi,
reportaż TVP, 2008.

Marta Madejska – łodzianka
z wyboru, archiwistka z przypadku. Doktorantka Instytutu Kultury
Współczesnej UŁ, związana ze
Stowarzyszeniem Topografie, Fundacją Miejski Kolektyw i Łódzką
Gazetą Społeczną „Miasto Ł”.
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Zapowiedź i pierwszy
odcinek cyklu o historii
łódzkich kobiet. A właściwie herstorii, herstory,
czyli jej (kobiety) historii
i jej własnej opowieści.
Bohaterki tej historii nie
mogły jej jednak opowiedzieć na swój sposób.
Cykl przygotowuje kolektyw Kobiety znad Łódki,
tworzący Łódzki Szlak
Kobiet.

Czarownice,
wiedźmy,
wiedzące

IZA
DESPERAK

CZĘŚĆ I

Wychowano nas w micie tradycji Polski jako państwa bez stosów. Jednak ostatnio lokalnie przypomina się procesy czarownic, a nawet urządza rekonstrukcje ich spalenia na stosie. Historia polowań na czarownice, systematycznej wojny
przeciwko kobietom, doczekała się licznych opracowań w zachodniej Europie, nasza historia w tym zakresie wciąż ma
wiele białych plam.
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Polowania na czarownice na- i potrafiły zapewne wywołać za to opis wbijania na pal Azji nasza tradycja jest mniej okrut- żano kobiety o czary, torturowastąpiły w zachodniej Europie sztuczne poronienie. W Młocie Tuhajbejowicza. Baśnie o złych na dla kobiet albo wybacza im no je oraz spławiano.
po wygnaniu Żydów, kobiety na czarownice – podręczniku in- czarownicach zjadających nienormatywność płciową, gdy
W XVI wieku o czary, które
oskarżone o czary były więc ko- kwizycji – przypisuje się im też dzieci przyszły do nas zapewne w grę wchodzi obrona ojczy- miały doprowadzić do śmierlejnym kozłem ofiarnym. Oskar- wiedzę o męskiej seksualności z Zachodu. Adam Mickiewicz zny. Zresztą w tym czasie i we ci dwóch łódzkich obywateli,
żano je o takie przestępstwa, jak i oskarża o czary, które prowa- opisuje bohaterską Grażynę Francji nie palono na stosie za oskarżono Marynę Kłak. Zachoćby zatruwanie studni. Być dzą do utraty sił męskich (czyli w męskim stroju broniącą oj- noszenie spodni, o czym świad- szyto ją w worku ze skóry namoże oskarżenia te były wyni- potencji i płodności). W dodatku czyzny i honoru męża. Mamy czy przykład Aurory Dudevant sączonej wołowym tłuszczem,
kiem lęku w obliczu kolejnych rzekome czarownice oskarżano też liczne historyczne bohaterki, znanej jako George Sand.
w towarzystwie żywych psa,
fal zarazy, których przyczyn nie o stosunki z diabłem, często pod które walczyły jak mężczyźni,
Nie wiadomo, czy w Łodzi kota i żmii, i puszczono na wodę.
potrafiono sobie racjonalnie postacią zwierzęcia, w oskarże- ubierały się w męski strój i nie akurat palono czarownice na JakoINF
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łódzki

szlak
KOBIET

KOLA

(wspomnienia łódzkiej
pielęgniarki)

ELŻBIETA
MIELCZAREK-PANKIEWICZ

Kola był Rosjaninem. Będąc młodą pielęgniarką, pewnego popołudnia
35 lat temu, rozpoczęłam dyżur na Ortopedii. Gdy tylko weszłam do
dyżurki, koleżanka mówi: „Elu, niedawno skończyłaś szkołę, pamiętasz
język rosyjski, obok czeka pacjent – rosyjski żołnierz. Załóż mu historię
choroby i przeprowadź z nim wywiad”.

Iza Desperak – socjolożka
z Bałut.

się jego losami i pewnego ranka
zabrano go ze szpitala, w którym sobie zafundował kilkudniowy wypoczynek.
W czasie kontynuowanych
popołudniowych dyżurów,
z rozrzewnieniem wspominałam z pacjentami Kolę, którego
brak odczuli w oddziale wszyscy – zarówno chorzy, jak i personel, przywykli do niezwykłej
uczynności i poczucia humoru
chłopaka.
Po kilku tygodniach, bliżej północy, kiedy byłam już
w domu i w łóżku, między dyżurem popołudniowym (do
godziny 22) a rannym (od 6:00;
tak bywało – miałam przed sobą
najwyżej 5 godzin snu) spokój
w mieszkaniu zakłócił dzwonek
u drzwi. Po chwili słyszę wybuchy śmiechu moich Rodziców,
którzy otworzyli drzwi niespodziewanemu, ale rozbrajającemu gościowi.
„Kola, skąd się tu wziąłeś?” –
pytam zdziwiona i przestraszona zarazem. Cóż się okazało?
Oto Kola wyjął z zawiasów niestrzeżoną bramę w jednostce
wojskowej, wsiadł za kierownicę
ZIŁA (samochodu ciężarowego)
i… przyjechał do mnie! Nawet
nie pamiętam, skąd wziął mój
adres… „Ja jechał skolka fabrika dała” – z dumą oświadczył
nam Kola, ciesząc się, że szybko
(z maksymalną prędkością) udało mu się pokonać około 30 km
z jednostki do mojego domu.
Po krótkiej wizycie Kola odjechał, chyba tak jak i my – domownicy – przekonany, że to
było nasze ostatnie spotkanie
i pożegnanie zarazem…
Istotnie. Do dzisiaj nie znam
losów tego miłego „Szutnika”,
ale z pewnością Wesoły Rosjanin został ukarany i odesłany
do swojej Ojczyzny…

Weszłam na salę, gdzie leżał
młody chłopak, przyjęty na
obserwację z powodu bólu
(urazu?, już nie pamiętam) kolana. Przywitałam się, a jakże,
po rosyjsku, podałam cel rozmowy i zaczęłam pytać wesołego i dowcipnego młodzieńca
o jego dane osobowe. Gdy usłyszałam, że urodził się 1 kwietnia
(w Prima Aprilis) zauważyłam
z uśmiechem: „Szutnik” (Żartowniś), co wojak skwapliwie
potwierdził. Kiedy pod koniec
miłej rozmowy, podczas której –
dumna z siebie – popisywałam
się znajomością rosyjskiego,

trafił na naszą Ortopedię na obserwację i ewentualne badania.
Oj, chłopak był wesoły. Z sali,
na której leżał, co i rusz dobiegały salwy śmiechu. Pacjenci byli
zadowoleni z jego towarzystwa.
Kola wyraźnie zaczął mnie
adorować – zagadywać, chodzić
za mną po korytarzu, często,
pod byle pretekstem, zaglądać
do dyżurki. A że dyżury były
spokojne, nie zbywałam chłopaka, tylko cierpliwie udzielałam
mu odpowiedzi na jego liczne
pytania. Wreszcie, jako że akurat przygotowywałam się z języka rosyjskiego do egzaminu

sny wypoczynek od kończącej
mu się służby wojskowej).
Wreszcie któregoś wieczoru,
na pytanie dyżurnego lekarza
o samopoczucie, Kola z powagą
odpowiedział: „U mienia serdce
balit”. Zaaferowany lekarz po
dłuższej dyskretnej rozmowie
z pacjentem, przychodzi do dyżurki i mówi do mnie z (udawaną?) powagą: „Siostro, Kola się
w pani zakochał, ot co”.
Próbowałam więc ostudzić
emocje chłopaka, ograniczając
nasze pozasłużbowe rozmowy.
W odpowiedzi na tę „obojętność”
Kola się obraził. Kiedy wchodzi-

podziękowałam mojemu interlokutorowi, ten, najczystszą
polszczyzną, odpowiedział mi:
„Dziękuję bardzo, siostrzyczko”!
Oczywiście, oboje roześmieliśmy się.
Okazało się, że Kola od 2 lat
jest na służbie w pobliskiej jednostce stacjonujących w Polsce
wojsk radzieckich i wskutek
jakiegoś urazu (a może i nie?)

wstępnego na studia, w wolnych chwilach zaczęłam sama
go zagadywać.
Kola był właściwie zdrowy
(o co personel podejrzewał go
od początku), ale zawsze na
pytania o samopoczucie wynajdywał mniej lub bardziej
zmyślane dolegliwości, byleby
tylko przedłużyć hospitalizację
(i prawdopodobnie równocze-

łam na salę i jak to było w moim
zwyczaju – zagadywałam kolejno pacjentów, na przykład podczas podawania im termometrów, Kola na mój widok pilnie Elżbieta Mielczarek-Pankiewicz
pogrążał się w lekturze gazety… – mgr pielęgniarstwa, od 33 lat
tyle że trzymał ją do góry noga- mieszkająca w Łodzi, którą
usiłuje pokochać. Pracuje w Izbie
mi!
Pielęgniarskiej w Kole Emerytek
Wreszcie dowództwo jed- oraz w Polskim Towarzystwie
nostki wojskowej, w której Kola Pielegniarskim. Autorka wielu
kończył służbę, zainteresowało publikacji.

WWW.FLICKR.COM-PHOTOS-MARIO_PAULO_TOME-6675838829

była winna – worek nasycony tłuszczem powinien
był bowiem unosić się na
powierzchni. W XVII wieku,
a konkretnie w 1652 roku, odbył się z kolei proces o czary
Zofii Straszybotha albo Zosi
Strasibótki. Sama podobno
bojąc się czarów i uroków
wieszała zdechłe żaby w obejściu, co nie uchroniło jej od
oskarżenia. Na procesie nie
tylko się do tego przyznała,
ale dostała ataku histerii, zapewne pod wpływem tortur.
Dla sędziów o jej winie świadczyło pojawienie się na procesie czarnego psa, ale zanim
wykonano wyrok, oskarżona
zmarła. W tym samym czasie
podobne procesy odbywają
się w Łęczycy, Warcie i Sieradzu, i tam płoną stosy. W 1775
roku w Doruchowie koło
Wielunia kilkanaście kobiet
poddano próbie wody, a następnie spalono. W Łagiewnikach oskarżone poddawano
tylko pławieniu. W dodatku
żona poszkodowanego rzekomo przez czary Żeleskiego
powstrzymała go przed wezwaniem kata do tych, które
unosiły się na wodzie. Być
może jej przykład podziałał
na otoczenie, bo z tym wydarzeniem łączy się koniec ery
polowania na czarownice
w okolicach Łodzi.
Następne karty łódzkiej
herstorii będą już mniej tragiczne.
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Nie tylko ogórek
i prezerwatywa
Z Aleksandrą Dulas i Anną Jurek
rozmawia Marta Madejska
(rozmowa została nagrana w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej
w ramach programu „Działam, więc jestem”, z okazji 56 urodzin Radia)
A.J.: Byliśmy szkoleni przez
znakomitego lekarza Tomasza
Leonowicza w zakresie antykoncepcji. Mamy duże poczucie
odpowiedzialności – nie możemy iść do młodzieży i sprzedać
im „kiszki wiedzowej”. Przekazujemy najnowszą wiedzę
medyczną. To jest miarą naszej
wiarygodności.
Co się musiało stać w Waszym
życiu, że zajęłyście się takim
tematem?
A.D.: To jest dobre pytanie. Jak
szłam dzisiaj do Radia, to przypomniało mi się, że to, co robiłam w Żaku kilkanaście lat temu,
to właściwie była już pewna forma edukacji seksualnej. Wówczas czytałam podczas audycji
poezję erotyczną, „Pasjans erotyczny” Szymona Kobylińskiego,
ale także gościłam u siebie córkę zmarłego wówczas profesora
Deca, żeby porozmawiać o antykoncepcji i o tym, w jaki sposób
układać swoje życie seksualne,
żeby nie za wcześnie zostać
mamą lub tatą, lub nie zakazić
się chorobami przenoszonymi
drogą płciową. Już wtedy wydawało mi się, że seksualność to jest
coś, o czym warto mówić. Wiele
lat temu robiliśmy to dla studentów. I kiedy młodzież w jednym
z naszych projektów powiedziała, że to jest temat, o którym chce
rozmawiać, bo nikt z nimi o tym
nie rozmawia i Ania powiedziała: „OK, zróbmy to” – weszłam
w temat jak w masło.
A.J.: Ja zastanawiam się, na ile
wchodzić w wątki osobiste, a na
ile nie…
Nie mamy czasu na takie rozważania, więc po prostu mów.
A.J.: Ostatnio mam taką intuicję,
że ludzie podejmują decyzje
zawodowe w oparciu o pewne
uwarunkowania psychologicz-

ANNA JUREK (OD LEWEJ), ALEKSANDRA DULAS (OD PRAWEJ). FOT. JOANNA TARNOWSKA

Z materiałów dostępnych na
Waszych stronach możemy
przeczytać, że zespół Spunka
tworzą: socjolożka, dwie filozofki, fizyk polimerów, antropolog literatury, antropolożka
kultury, kulturoznawca, psychologowie i psycholożki, pedagodzy i pedagożki. Podążając
tropem wielu Waszych bardzo
zatroskanych obserwatorów,
pytam, czy Wy naprawdę wiecie cokolwiek o edukacji seksualnej?
Aleksandra Dulas: Nasz program edukacji seksualnej jest
wyjątkowy, ponieważ dotyka
wielu dziedzin nauki. Mówimy
o zagadnieniach medycznych,
psychologicznych i prawnych,
ale też tych z zakresu antropologii i kulturoznawstwa. Seksualność człowieka to temat, który
znajduje swoje miejsce nie tylko
w medycynie i psychologii, ale
też w kulturze, sztuce i społeczeństwie, stąd tak wiele osób
z różnych dziedzin nauki tworzy z nami ten program.
Anna Jurek: Prowadzimy zajęcia
na ten temat od 2010 r. Wiemy,
jak pracować z młodzieżą, jak
przyciągnąć ich uwagę, żeby
byli zaciekawieni. Wiedzę stricte medyczną, dotyczącą rozwoju
człowieka od dziecka do nastolatka, czerpiemy z książek do
biologii i medycyny. Bazujemy
też na własnym doświadczeniu.
Każda i każdy z nas pamięta, jak
się rozwijaliśmy i co, kogo niepokoiło – jednych brak biustu,
innych brak miesiączki, a chłopców np. to, że są mali i szczupli.
Na temat antykoncepcji czy chorób przenoszonych drogą płciową jest dużo publikacji i książek.
Jest skąd czerpać wiedzę.
A.D.: Kiedy zaczęliśmy wdrażać
ten program, konsultowaliśmy
materiały z lekarzami ginekologami.

ne i o to, co im w duszy gra. A ponieważ ja byłam dziewczynką,
która późno dojrzała, która nie
miała łatwości w nawiązywaniu
kontaktów dziewczęco-chłopięcych, więc próbowałam zrozumieć, o co chodzi z tym zakochiwaniem i miłością. Pamiętam,
że moje koleżanki w liceum
miały chłopaków, miały już kontakty seksualne, a przy tym były
bardzo racjonale. Mówiły: „No,
jasne, że się zabezpieczamy, żeby
nie zajść w ciąże. Chcemy potem
iść na studia, mamy jeszcze inne
plany na życie”. Im przychodziło to wszystko łatwo. A mnie
dosyć trudno. Z osobistego doświadczenia wzięło się poczucie,
że warto z tego rodzaju informacjami i wiedzą do młodzieży
wychodzić, bo nikt tego nie robi.

Wasz program obejmuje takie
zagadnienia jak: rozwój człowieka przez całe życie, czym
jest dojrzewanie, co to jest tożsamość seksualna, o emocjach
i uczuciach, antykoncepcji,
ciąży, chorobach, wizerunku
kobiety i mężczyzny w mediach, pornografii, prawie, granicach asertywności. Gdzie jest
ten petting, fisting, oral i anal
w tym wszystkim?
A.J.: Oczywiście, o nim nie ma.
A co to jest fisting, Ola?
A.D.: Teraz tutaj tego nie wytłumaczę. Dowiedziałam się, co to
jest, dość późno – taka jestem
purytańska i dobrze przygotowana do tych zajęć (śmiech).
Kiedy już poznałam definicję,
stało się oczywiste, że nikt u nas
o tym nie mówi.

Jak tak naprawdę wyglądają
zajęcia z edukacji seksualnej?
A.D.: Nudy, nudy, nudy (śmiech).
Młodzież często mówi, że jest
zawiedziona, bo nic nie było
o seksie. Tylko miłość, związki,
równość.
A.J.: Zajęcia obejmują 10 godz.
Prowadzone są metodą warsztatową. Konsultujemy je z pedagogami w szkole – ustalamy, które
tematy są szczególnie ważne,
bo w różnych placówkach jest
inaczej. Potem robimy zajęcia,
rozmawiamy z młodzieżą, dowiadujemy się, co sądzą, jak myślą. Pobudzamy ich do refleksji,
aby kiedy znajdą się w sytuacji
miłosno-erotycznej wybrali takie zachowania, które nie będą
brzemienne w skutki. O! Jakie
ładne określenie wybrałam.
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Na koniec opowiedzcie o jednej
mocnej sytuacji lub historii,
która zdarzyła Wam się podczas zajęć.
A.D.: To, co mnie najbardziej porusza to fakt, że młodzież ogląda
dużo pornografii w sieci. Wiemy
to, bo pytają nas o to, czy dane
zachowanie jest realne, możliwe
do zrobienia, podając przykłady
żywcem wyjęte z twardej pornografii.
Pamiętam, opowiadałyście, że
pytano Was, czy można sobie
włożyć słoik do odbytu.
A.J.: Oczywiście można. Tylko,
po co?

FOT. JOANNA TARNOWSKA

A.D.: Moim marzeniem jest, żeby A.J.: Chłopakom zazwyczaj te
młodzi ludzie, kiedy już zdecy- biusty się podobają. Mówią:
dują się na kontakty seksualne, „Biust jak biust. Generalnie biust
wchodzenie w relacje i związki, jest dobry”. Piersi budzą pewne…
czerpali z nich dużo radości A.D.: …Pewne rozczulenie.
i szczęścia, żeby im się chciało A.J.: Tak. A także ciepło i życzlipamiętać o tych przeżyciach, wość. Natomiast, odnośnie biukiedy będą już starzy.
stów na billboardach, to ani ten
biust tak w rzeczywistości nie
A czy to prawda, że pokazujecie wygląda, ani ta pani, ani w ogóle
cycki na zajęciach?
nic z tej reklamy nie jest prawdą.
A.D.: Tak.
Konfrontujemy młodzież z tym,
A.J.: Ale nie na żywo. Żadna pro- że nasze ciała wyglądają różwadząca ani żaden prowadzący nie, że to jest naturalne i dobre,
nigdy się nie rozebrał, ani nigdy a najważniejsze jest dbać o nie
się nie rozbierze na zajęciach i je lubić.
z edukacji seksualnej.
A.D.: Przynajmniej nie w Spun- Przeglądając dalej Wasze maku (śmiech).
teriały, jednym tchem wymieA.J.: Prowadzimy zajęcia, które niam choroby: rzeżączka, chladotyczą pornografii i w ich ra- mydioza, kłykciny kończyste
mach pokazujemy rożne kobie- (O! To jest dobre na dykcję),
ce biusty na zdjęciach. Jak rów- kiła, opryszczka, grzybica, HPV,
nież męskie klatki piersiowe. HIV. Czy kiedy młodzież słyszy
Pokazujemy, że ciała są różne. o tych wszystkich chorobach,
Mamy różne nosy, oczy, uszy, rzedną im miny?
łokcie i kolana. I nagle, kiedy A.J.: Kłykciny kończyste są dobre
przychodzi do części intymnych, na dykcję, a rzeżączka na dykto wszystkie powinny być takie tando (śmiech).
same. Na przygotowanych przez A.D.: Kiedy pytamy, co się może
nas zdjęciach są biusty natural- najgorszego zdarzyć przy okane i jeden sztuczny. Pytamy, ja- zji współżycia, to słyszymy:
kie biusty widzą na okładkach „Ciąża”. Tyle, że jeśli złapie się
czasopism, billboardach, w re- wirusowe zapalenie wątroby
klamach.
lub HIV, to jest to coś obciążaA.D.: Te „nasze” biusty należą do jącego na całe życie. Ciąża ostakobiet między 25. a 45. rokiem tecznie może przynieść dużo
życia. Niektóre kobiety rodzi- szczęścia, choroba – nie. Oczyły, inne nie. To są prawdziwe, wiście, wszyscy młodzi myślą,
całkiem niezłe biusty. Trzeba że są nieśmiertelni. Dlatego pododać, że te biusty nie podoba- kazujemy im statystyki i mówiją się szczególnie dziewczętom. my, że mało osób się bada, i że
Są wobec nich bardzo krytyczne ryzyko jest realne. Wtedy wyi to jest niebezpieczne, bo to kry- chodzą z zajęć mniej radośni,
tyczne nastawienie dziewczyny niż na nie wchodzili i trochę
mają zapewne także wobec wła- o to nam chodzi.
snych ciał.
Czyli pojawia się zrozumienie?
Czyli jednak Photoshop kształ- A.D.: Tak, ale nie chciałabym być
tuje wyobrażenie dziewcząt hura optymistyczna, bo kiedy
o samych sobie?
prowadzimy zajęcia, to widzimy,
A.D.: Zdecydowanie.
że młodzież przetwarza infor-

macje, które do nich docierają.
Ale realnie, jeśli na 20 osób trójka z nich pomyśli w przyszłości
nad konsekwencjami swoich
wyborów, to mam poczucie, że
zrobiłam kawał dobrej roboty.
A.J.: Trzeba pamiętać, że
człowiek w tym okresie jest
w dżungli namiętności, to jest
żar ciał, dzikość serca (śmiech).
Warto pomyśleć wtedy racjonalnie…
A.D.: Oczywiście, aby żądz moc
móc zmóc.
Czy wiek inicjacji seksualnej
obniża się w stosunku do poprzednich dziesięcioleci?
A.J.: Raporty i badania mówią, że
się obniża. Ale musimy przyjąć
margines błędu, który w tym
przypadku polega na tym, że
jedne osoby przesadzają i mówią: „Jasne, mam już to za sobą”.
A inne, mimo że mają to za sobą,
mówią: „Nie, ja to nigdy”.
A.D.: Według badań profesora Izdebskiego, wiek inicjacji seksualnej obniża się, ale nieznacznie.
A.J.: Podczas zajęć podejmujemy też temat tzw. „pierwszego
razu”– jak się do niego przygotować, jakie pytania warto
sobie zadać, a co ważniejsze, jakich odpowiedzi na nie udzielić.
Każdy z nas ma w swoim życiu
różne pierwsze razy: skok na
bungee, wizyta w parku linowym, pójście do szkoły czy seks.
Za każdym razem warto dobrze
się do tego przygotować.
A.D.: Jednym z pytań, które są
szczególnie ważne w tym kontekście to: czy to się zgadza
z moim systemem moralno-etycznym? Bo jeśli rano obudzę
się ja, mój partner i wyrzuty sumienia, to taka sytuacja jest do
bani. Warto zapytać siebie: czego tak naprawdę chcemy w tej
sytuacji i dlaczego?

Macie wielu przeciwników,
którzy mają o Waszych działaniach negatywne opinie, którymi dzielą się w sieci. Jak się do
nich odnosicie?
A.J.: Tak to już jest, że mówienie
niemądrych, a czasem głupich
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rzeczy, przychodzi bardzo łatwo
(wiem to po sobie). Natomiast
powiedzenie czegoś mądrego
nie przychodzi już tak gładko.
Zachęcamy zatem do tego, aby
wejść na stronę Fundacji, zapoznać się z programem i pytać
nas, jeśli pojawią się wątpliwości. W dzisiejszym świecie
umiejętność samodzielnego
myślenia jest bardzo ważna.
A.D.: Zapraszamy do kontaktu:
zapytaj@spunk.pl. Zachęcamy
do pisania młodzież, rodziców
i nauczycieli. Odpowiemy na
każde pytanie.
Dziękuję za rozmowę.

Pełnego zapisu wywiadu można
posłuchać odtwarzając audycję,
która zamieszczona jest pod
niniejszym tekstem na stronie
www.miastol.pl.

Szanowni Państwo
Bezpieczeństwo i rozwój naszych dzieci są dla nas
najważniejsze. Pragniemy, żeby były zdrowe i szczęśliwe,
a wkraczając w dorosłość, by podejmowały rozsądne, dobrze
przemyślane decyzje. Naszą troską jest przygotowanie ich
do życia w społeczeństwie i do tego, aby dokonywały dobrych
wyborów. Robimy dla nich wszystko, co jest w naszej mocy.
Czasami jednak rodziców i opiekunów dopada bezsilność
oraz poczucie, że w kontaktach z dorastającą młodzieżą czegoś
im brak. Odwagi? Śmiałości? Szczególnego podejścia? Czasami
można odczuć niedostatek umiejętności, podejmując „trudne
tematy”. Przecież nikt nie uczy, jak być nauczycielem własnych
dzieci! Zwykle tę rolę pełni szkoła, choć i tu przekazywanie
niektórych wiadomości spotyka się z oporem, wstydem,
brakiem przygotowania. Niełatwo rozmawia się na temat
seksualności, czyli o dojrzewaniu, przyjaźni, miłości, cielesności, rodzicielstwie, jak również o tolerancji i zrozumieniu
dla drugiego człowieka. Dorośli we własnym gronie rzadko
poważnie rozmawiają o seksualności, więc tym trudniej jest im
poruszyć ten temat z nastolatkami, przygotowując ich do
wejścia w dorosłość. Dlatego naszym celem stało się wsparcie
młodzieży i rodziców, aby zapobiegać zagrożeniom wieku
rozwojowego.
Właśnie z myślą o Państwa dorastających dzieciach
przygotowałyśmy cykl zajęć z zakresu edukacji seksualnej,
które mają wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Przeszkoliłyśmy merytorycznie i metodycznie grupę edukatorów, którzy
pod naszym okiem ćwiczyli się w pracy z młodzieżą.
Prezentujemy krótki opis programu. Jesteśmy
otwarte również na spotkania z Państwem, by porozmawiać
o szczegółowych zagadnieniach.
Pozdrawiamy,
Aleksandra Dulas i Anna Jurek

Jeśli macie Państwo pytania związane
z rozwojem Waszych dzieci lub
programem zajęć, zachęcamy do pisania
do nas na mail: zapytaj@spunk.pl
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Łódź miasto grzechu
Łódź miasto morderstw
Łódź w kilka sekund o sobie nie da zapomnieć
Łódź dzieci w beczkach
pavulon w karetkach (…)

ROBERT
JĘDRASIK

Rapuje O.S.T.R w utworze „ŁDZ skit”. Wystarczyłoby odsłuchać ten numer i zbędne byłoby
czytanie dalszej części artykułu. Tak myślałem, zanim zacząłem zbierać materiał i rozmawiać
z ludźmi, których podejrzewałem o głęboką i szczerą niechęć do Łodzi.

Włączam telewizor, wiadomości, kolejny raz opadają ręce, że
te niechlubne albo zaskakujące
negatywnie pochodzą znowu
od nas, z naszego podwórka,
z naszego miasta! Ale wciąż tu
jesteśmy. Czy myśleliście kiedyś,
jadąc pociągiem, przez małe
miejscowości i mijając domy,
ludzi przy torach: „Co oni tu
robią? Beznadziejne nieznane
szare miejsce… Dlaczego oni tu
tkwią przy tym nasypie i nie
pojadą gdzieś, gdzie jest lepiej,
kolorowo, optymistycznie?”
Mijam ich i myślę: „Przecież oni
się tu urodzili, tu mają swoje
domy, rodziny, sąsiadów, przyjaciół, swój Świat”. Innym razem

stwierdzam, że sam żyję w podobnym miejscu, tu mam swój
dom, rodzinę, sąsiadów, przyjaciół… A ulicami przejeżdżają
ludzie w autach z innych województw i obserwują ten swoisty wrzód na komunikacyjnej
mapie Polski, który powoduje,
że podróżny traci, jadąc ekspresową jedynką, nawet 2 godziny,
aby przebić się przez Zgierz,
Łódź i Tuszyn.
„Kilkanaście lat temu obroniłem dyplom Szkoły Filmowej
z wyróżnieniem, za co dostałem
od władz mieszkanie. W nagrodę! I w ten sposób tkwię już łącznie prawie 20 lat w Łodzi, akurat
w tym jednym, jedynym mieście

na świecie, którego bezgranicz- nych glazurowanych schodach
nie nienawidzę!” – opowiada je- i stwierdza krótko „Łódź k…!”
den z moich rozmówców.
Ile razy mieliście podobnie?
Pamiętacie „Nic Śmiesznego” Ale zawsze wracamy do szarej
i Adasia Miałczyńskiego? To taki codzienności i zapominamy
polski zwyczaj na wszystko na- o rozgoryczeniu.
rzekać i mówić bardzo często,
O tej scenie z Pazurą wspoże jest źle. Ale w Łodzi taka po- mniał w rozmowie Tomek,
stawa nabiera jeszcze głębszych pomysłodawca Turpistycznej
odcieni brunatności. Łódź jest Łodzi. Zapytałem autora, który
winna wszystkim niepowodze- publikuje zdjęcia własne i nadeniom i frustracjom. Tu możesz słane, skąd pomysł na taki fototkwić w lokalnym marazmie blog. „Jestem tym miastem bardzo
lub kupić bilet do Londynu albo rozczarowany. Ma ono w sobie coś
Warszawy. Albo film „Ajlawju”? toksycznego, ale jednocześnie w jaNajazd na drzwi wejściowe kiś sposób je lubię, może ze względu
dworca Łódź Kaliska, z których na szereg wspomnień z nim zwiąwychodzi Miałczyński z pleca- zanych, głównie z lat studenckiej
kiem, „łapie poślizg” na słyn- beztroski. A rozczarowany jestem

dlatego, że dynamika zmian przypomina tu wyścig żółwi. Jednocześnie zdumiewa mnie, jak bardzo
Łodzianie sami dewastują swoje
własne miasto. (…) Co mnie zaskakuje? Może spora liczba osób,
które podobnie jak ja potrafią na
Łódź spojrzeć z boku, w zabawny
sposób, czego dowodem jest odzew
naszych Sympatyków (za który
jeszcze raz serdecznie dziękuję!).
Z drugiej strony zaobserwowałem
niewielką grupę (również wśród
moich znajomych), dla których
Turpistyczna Łódź jest tematem
tabu. Ci ludzie alergicznie reagują na wszelkie próby krytyki Łodzi,
zwłaszcza w ten dość specyficzny
sposób. Wolą swoją wizję szklanych domów i wiem, że w głębi
duszy przyznają nam w wielu
sprawach rację, ale ich lokalny
patri(di)otyzm nie pozwala im
tego przyznać otwarcie. Jednocześnie nie robią nic, żeby polepszyć
to miasto. My przynajmniej próbujemy coś robić – w specyficzny
sposób, to fakt, ale lepiej tak, niż
widzieć jednym okiem Pietrynę,
a drugim Manufakturę”.
A co będzie jak Łódź stanie
się tak ładna, że nie będzie turpizmu? Co zrobisz jak zniknie tu
cały syf, będą tylko odnowione
kamienice, nowe centrum, obwodnica, żadnych korków, co
wtedy będziesz pokazywać?

””
FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA

Usiądę w ogródku na Pietrynie,
wypiję piwo i zajmę się innym projektem. Fotografowanie łódzkiej
brzydoty nie jest przecież moim
życiowym powołaniem. Ale równie dobrze można zapytać Urząd
Pracy, co będzie robić, jak już zlikwiduje bezrobocie. Oczywiście
łódzka brzydota nie zniknie, po-
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dobnie jak nie zniknie bezrobocie.
Przynajmniej nie za naszego życia.
Wynika to z szeregu czynników
natury gospodarczej, geograficznej i oczywiście politycznej, które
przekraczają ramy naszej rozmowy. Głównym powodem jest tutaj
bieda i bariery mentalnościowe,
które skutkują zacofaniem cywilizacyjnym tego miasta. Mam
porównanie, np. z Hamburgiem,
Frankfurtem nad Menem czy Paryżem, i uwierz mi, Łódź jest koszmarnie zacofana cywilizacyjnie.
Owszem, dzieją się pozytywne
rzeczy i nie mam zamiaru temu
zaprzeczać, ale dzielą nas jeszcze
lata świetlne od wielu miast, z którymi chcielibyśmy się porównywać i tego nie da się przeskoczyć
w jednym pokoleniu. Łodzianom
pozostaje wierzyć, że w końcu
nadejdzie szumnie zapowiadany
„Czas dla Łodzi” i że wszyscy będą
„happy”, choć ja pozostanę tu sceptyczny. Nie przesuniemy przecież
Warszawy na mapie, a to ona
„wysysa” z Łodzi wiele soków.

””

Nie planowaliśmy wyjazdu
z Łodzi. (…) Można powiedzieć, że
Łódź sama nas wypchnęła do innego miasta.

Na pesymistyczne podejście
tych co tu tkwią wpływają niespełnione ambicje zawodowe.
W Łodzi możemy zdobyć naprawdę dobre wykształcenie.
Ale wymarzoną pracę w wy-

branym kierunku już niekoniecznie. Więc emigrujemy lub
żyjemy w niedosycie, parząc na
kolegów robiących kariery bliżej lub dalej, ale nie w Łodzi. Rozmawiałem z kilkoma osobami,
które już tu nie mieszkają i każdorazowo była to nieplanowana
emigracja za chlebem lub karierą. Najczęściej do oczywistych
trzech stolic w Europie.
Kilkanaście lat temu poznałem Roberta i Monikę. On był
redaktorem naczelnym ogólnopolskiego miesięcznika, ale
jeździł starą Sierrą, ona próbowała różnych ambitnych zajęć,
ale w wakacje ratowała swój
budżet sklepikiem nad Morzem
Bałtyckim. W pewnym momencie kontakt właściwie się urwał.
Od tego czasu widuję ich często
w ogólnopolskiej telewizji.
Firma Roberta została wykupiona przez korporację, Monika
praktycznie w jednym czasie dostała awans i od razu oznaczało
to pracę w centrali. Przez dwa
miesiące jeździła codziennie do
Warszawy i wracała do świeżo
kupionego mieszkania w Śródmieściu Łodzi. Nawet nie zdążyli
się nim nacieszyć, kiedy okazało
się, że firma Roberta wynajęła
im na rok mieszkanie służbowe.
Decyzja była prosta, ale wcale nie taka łatwa. „W Łodzi nie
mielibyśmy szans na tak dobrą
pracę, jaką nam zaproponowano.
(…) Ale nie sądziliśmy, że do Łodzi

nie wrócimy. Zrozumieliśmy to
po dwóch latach, kiedy miasto
zaczęło coraz bardziej podupadać,
pracę można było znaleźć albo na
produkcji, albo w centrum handlowym. Ewentualnie w banku.”
Sprzedali tu mieszkanie, ale
nie zamieszkali w samej Warszawie, bo stwierdzili, że tempo pracy i życia w tym mieście
mogłoby ich zbyt szybko wypalić. Kupili mały dom pod Warszawą, w lesie. Monika, kiedy
powiedziałem, że piszę taki artykuł, nie chciała się wypowiadać twierdząc, że ona Łodzi nie
nienawidzi i zawsze podkreśla,
że jest z Łodzi, nie z Warszawy.
Nigdy z Warszawiakami się nie
utożsamiali, ale cenią i lubią to
miasto za to, co oferuje. A oferuje niestety dużo więcej niż Łódź.

””

To tu poślemy naszego syna
do szkoły, to w Warszawie będzie
miał szansę rozwinąć swoje ewentualne talenty. Do Łodzi przyjeżdżamy tylko na uroczystości rodzinne. Często ubolewamy wtedy
nad tym, jak Łódź wygląda, ale
w zasadzie czemu się dziwić, skoro
wielu naszych znajomych, którzy
mogli wnieść coś do tego miasta,
wyjechali z niego, tak jak my. Nie
wrócimy do Łodzi, bo by żyć spokojniej niż w Warszawie już znaleźliśmy odpowiednie miejsce. (…)
Jeśli nasi rodzice kiedyś będą potrzebowali opieki, przyjadą do nas,
a nie my do nich. Choćby dlatego,

że łatwiej w Warszawie o dobrą
opiekę medyczną nad starszymi
osobami.
Monika twierdzi, że Łódź
sama ich wypchnęła do innego
miasta. A to, że akurat była to
Warszawa, to przypadek. Równie dobrze mógł to być Wrocław
czy Gdańsk. Każde z tych miast
dawało te 11 lat temu lepsze perspektywy młodym ludziom niż
Łódź. I niestety ma ona wrażenie, że tak jest nadal.

””

Tak, Ty jesteś z Łodzi, wy tam
macie krańcówki…

Tak powiedział do mnie kiedyś poznany na wakacjach
mieszkaniec Warszawy. I nie
chodziło mu jedynie o specyficzne słownictwo. W zestawieniu z jego miną odczułem jaką
ironią i poczuciem beznadziei
potrafią obdarzać to miasto inni,
którzy tu byli, znają ludzi stąd.
Dlatego poprosiłem o wypowiedź Jakuba, który przeprowadził się tu z Piotrkowa Trybunalskiego, mieszkał 7 lat i wyjechał
do Warszawy. Wiedziałem
z wcześniejszych rozmów, że ma
mieszane wrażenia związane
z naszym miastem. Ale to, co mi
odpisał, trochę mnie zaskoczyło.
Wcale nie zaczął od wypowiadanych wcześniej niepochlebnych
uwag o doświadczeniach z „Limanki” i „Pietryny”. Wiedział,

że zbieram opinie do artykułu,
a jednak na początku podkreślił,
cytuję: „Łódź to miasto o wielkim
potencjale. Jest w niej więcej pięknych budynków pofabrycznych
niż w całej północnej Anglii – tam
je burzono. Kocham to miasto, bo
ma duszę, której wielu miastom
brakuje. Jest to dusza nie tylko
artystyczna, ale i mroczna, bandycka. Przez siedem lat życia w Łodzi przeżyłem tyle, że mógłbym
napisać o tym książkę. Muzyka
w klubach jest na wysokim poziomie, podobnie jak architektura
secesyjna, ale ilość klubów przy
ulicy Piotrkowskiej jest wprost
proporcjonalna do ulicznych
bójek, w których może zdarzyć
się dosłownie wszystko. Mam
nadzieję, że Łódź zacznie kiedyś
wykorzystywać tkwiący w niej
potencjał miasta czterech kultur,
a jej mieszkańcy odnajdą w niej
godziwą pracę i bezpieczeństwo.”
Jest potencjał… Jest wysoki
poziom… Jeszcze nie stoimy na
straconej pozycji.

””

Urodziłem się w Łodzi
Nie w Nowym Jorku
Moje miasto to syf
(…)
Uciekaj stąd póki masz jeszcze
szansę
Uciekaj dobrze Ci radzę
Kostry Krzysztof Ostrowski –
wokalista Cool Kids of Death –
napisał kilka lat temu bolesny
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Miasto
autoholików
kadencja druga
FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA

tekst „Uciekaj”. Rozmawiałem
z nim o tym, dlaczego sam nie
uciekł i wśród wielu twórczych
zajęć wykłada na łódzkiej ASP.

””

Mój stosunek do Łodzi był zawsze złożony – między ekscytacją
a całkowitą negacją. Generalnie
Łódź nie rozpieszcza, ale potrafi
być bardzo inspirująca. Łódź narzuciła pewien typ zachowania,
myślenia, dystansowania się.
Taka dziwna mieszanka wielkomiejskiej zarozumiałości i małomiasteczkowych kompleksów.
Wychowałem się tu, wiec jestem
tym przesiąknięty. I wcale nie jest
mi z tym źle. Właściwie wszystko
co robię, w jakiś sposób mniej lub
bardziej bezpośrednio wynika z tej
Łodzi. Już tego nie uniknę, za długo tu siedzę.

””

Nie mogę mieszkać gdzie
indziej
Gdzie byłoby sto razy lepiej
Bo gdybym mieszkał gdzie
indziej
Nigdy nie byłbym sobą

Krzysztof pytany, dlaczego tu
wciąż jest, odpowiada w imieniu całego zespołu: „Mieszkamy
w Łodzi. Nigdy nie wyjechaliśmy na stałe. W mojej pracy na
szczęście miejsce zamieszkania
nie jest istotne. Dlatego nigdy nie
musiałem przeprowadzić się do
Warszawy (co nie znaczy, że nie
zdarzało mi sie żałować tej decyzji). Rysowanie + Internet daje
taki luksus”.
Inspiracje w Łodzi są czymś
wyjątkowym. Andrzej Wajda,
absolwent Łódzkiej Szkoły Filmowej, który głośno i często
mawiał, że nienawidzi Łodzi,
nakręcił adaptację „Ziemi Obiecanej”. To często powtarzający
się przypadek sukcesu twórczego na fali niechęci do naszego
miasta. Mam wrażenie, że to,
co się dzieje wokół nas i to, jak
rozdmuchujemy to w naszych
głowach, napędza twórczo wie-

lu artystów. Łódź jest ważnym
ośrodkiem sztuki. Mój przyjaciel, rysownik Michał Arkusiński powiedział mi kiedyś
„większość moich komiksów powstaje dzięki temu, że jeżdżę tramwajem”. To, co mówią ludzie i to,
co za oknami, inspiruje go do
całkiem głębokich treści.
Ale co będzie, jak za kilkanaście miesięcy otwarta zostanie obwodnica Łodzi, znikną
tranzytowe zatory na ulicach,
zakończy się budowa „nowego
centrum Łodzi”, pojedzie pod
ziemią pociąg z Fabrycznego na
Kaliski, a z Retkini na Widzew
przejedziemy nową trasą W-Z?
Firmy budowlane, które tak
narzekają na łódzką specyfikę,
realizują milionowe kontrakty.
Wszędzie stal, szkło, sztukaterie,
chodniczki. Moi rozmówcy z innych miast potrafią odfiltrować
to, co jeszcze brzydkie i zaniedbane od tego, co w Łodzi wartościowe. Jeden z nich powiedział
mi kiedyś, że kiedy tu przebywa
więcej niż kilka godzin, zaczyna
go boleć szyja, bo przechadzając
się ulicami, nie może oderwać
oczu od pięknych sztukaterii
secesyjnych budynków, powyżej parteru zdewastowanego
kibolskimi bazgrołami.
I w końcu najważniejsze, prawie każda z osób, z którymi rozmawiałem przygotowując ten
artykuł, zaczynała rozmowę od
stwierdzenia: „Ale ja nie nienawidzę Łodzi”. I każdą z nich Łódź
inspirowała do wylewnych wypowiedzi zarówno dla tego tekstu jak i poza nim. Chyba każda
z nich również użyła słowa klucza: „PRACA”.

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

Od łódzkiego MPK starają się trzymać z daleka nie tylko mieszkańcy,
ale także politycy. Kolejne lata będą ciężkie dla wszystkich, którzy chcą
jeździć po Łodzi czym innym niż własny samochód. Czy jedyna szansa
to referendum w sprawie przyszłości łódzkiego transportu?
Kogo to obchodzi?
Łódzką komunikacją nikt zarządzać nie chce. Na początku pierwszej kadencji Hanny
Zdanowskiej wiceprezydentem
od transportu został Paweł
Paczkowski – sympatyczny
człowiek znikąd, który jednak
po zapoznaniu się ze stanem
spraw, szybko poszedł na chorobowe. Potem nastał Arkadiusz
Banaszek, menadżer z biznesu
zrekrutowany przez firmę headhunterską. Od początku było
widać, że do transportowej
części portfolio nie ma serca –
przysypiał na debatach, myliły
mu się ulice… W zasadzie jedyna
sprawa, za którą się go pamięta,
to oszczędności na oświetleniu.
Ten czas, kiedy już jest ciemno,
a latarnię jeszcze się nie świecą,
nazwano „banaszkową porą”.
Nadejście Radosława Stępnia,
byłego wiceministra od budowy
dróg, witano z ulgą. Wreszcie
ktoś, kto naprawdę ma serce
do tematu. Rychło jednak okazało się, że Stępień lubi ręczne
sterowanie, nie znosi natomiast
jakiegokolwiek sprzeciwu. Jako
wiceprezydent, Stępień wprowadził nową linię autobusową
94 łączącą centrum z okolicami,
w których mieszka. Zarządził
też szybkie wybudowanie drogi
rowerowej na ulicy Wojska
Polskiego, również na „swojej” trasie. Opornie szło jednak
przekonywanie mieszkańców
do nowych szerokich dróg przecinających miasto, takich jak
Konstytucyjna czy przedłużenie
alei Włókniarzy. Wycięcie przez
radnych z budżetu pieniędzy na
Nowotargową przelało zbierającą się w nim od dłuższego czasu czarę goryczy. Zrezygnował
i wrócił do Warszawy.
Po Stępniu transport dostał
się Markowi Cieślakowi, wiceprezydentowi od szukania

inwestorów. Cieślak o łódzkiej
komunikacji wypowiadał się
rzadko, a stanowisko czwartego wice pozostało nieobsadzone.
Po wyborach naturalne wydawało się, że transport weźmie
Tomasz Trela z SLD. Jako radny
zasiadał w doraźnej komisji
drogowej, powołanej z inicjatywy lewicy pod koniec kadencji.
Wydawało się, że jeżeli będzie
chciał pokazać się jako polityk
skuteczny, to się z tym tematem
zmierzy. Jednak i on nie zechciał
wejść na to pole minowe. Transport został przy Cieślaku. Czyli,
w sumie bezpański.
A najbardziej bezpański jest
w Łodzi transport zbiorowy. We
wszystkich dużych polskich
miastach komunikacją zarządza oddzielna część urzędu
miasta, która planuje połączenia i nadzoruje przewoźników
tramwajowych i autobusowych.
W Łodzi robi to kadłubowy
wydzialik w Zarządzie Dróg
i Transportu, który zajmuje się
przede wszystkim inwestycjami. Od komunikacji publicznej
nie ma w ZDiT oddzielnego wicedyrektora. Jeżeli posypie się
już wszystko, nie będzie nikogo
ważnego, kogo można by symbolicznie zwolnić. Bo takiej osoby po prostu nie ma.
Co więc czeka łódzki transport w nowej kadencji?

Transport zbiorowy –
zakonsultujmy się na
śmierć
Na styczeń zaplanowane były
konsultacje planu transportowego. To wymagany przez
ustawę dokument, który określa obsługę jakich tras gmina
uznaje za swój obowiązek i jaki
ma być standard tej obsługi,
chociażby częstotliwość i punktualność. Projekt planu, opracowany przez zewnętrzną firmę za

450 tysięcy złotych, jest jednak
zlepkiem ogólników. Chociaż
wszystkie dostępne badania pokazują, że łodzianie nie akceptują jakości usług MPK, plan nie
mówi nic o tym, jak ją poprawić.
W dokumencie tym powinniśmy zobaczyć, jaka będzie częstotliwość autobusów i tramwajów na poszczególnych trasach,
czas ich przejazdu, czas oczekiwania na przesiadkę. Plan
zawiera co prawda ogólne standardy, ale bez przyporządkowania do poszczególnych linii czy
przystanków. Na przykład czas
oczekiwania na przesiadkę
poza szczytem ma wynosić od
10 minut na „kluczowym węźle
przesiadkowym” do 30 minut
na „lokalnym węźle przesiadkowym”. Ale plan nie mówi ani
które godziny są „szczytem”, ani
które węzły przesiadkowe są
kluczowe, a które tylko lokalne.
Jedyną konkretną poprawą
jest podwyższenie standardu
punktualności. Dopuszczalne
ma być maksymalnie 3 minutowe opóźnienie (obecnie za
punktualne uznaje się kursy
4 minuty spóźnione i o 1 minutę
przyspieszone). Pozostaje mieć
nadzieję, że nie jest to tylko błąd
przy kopiowaniu treści z planu
dla Krakowa.
Plan zakłada natomiast przejście z dwu- na trzycyfrową numerację linii autobusowych. Nie
jest zupełnie jasne, czy częścią
konsultacji będzie nowy schemat tras autobusowych, opracowany przez tę samą firmę co
plan. Projekt tych zmian, do których dotarła redakcja, znacznie
utrudni życie wielu mieszkańcom. Zawiera między innymi
wiele przypadków dublowania
linii tramwajowych przez autobusowe, w tym na trasie ŁTR
oraz na ul. Wyszyńskiego, gdzie
mają trafić linie przesunięte
z Maratońskiej i Krzemieniec-
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kiej. Do przeszłości odejdzie zasada, że wszystkie linie nocne
zatrzymują się w tym samym
czasie na al. Kościuszki, aby
umożliwić przesiadkę.
Plan transportowy można
konsultować do upadłego. Tymczasem kluczowe decyzje zostały już podjęte bez większych
konsultacji, kiedy wybierano
projekty składane do dofinansowania z unijnego budżetu
2014-20. Na przykład, że nie powstanie żadna nowa linia tramwajowa. Albo że „skrzyżowanie
Marszałków” miało być rozbudowane jako wielopoziomowe.
Przy konsultacjach tak ogólnikowego dokumentu, jakim jest
projekt planu transportowego,
nie nastawiajmy się na nic innego jak stratę czasu.

Rowery – gwałtowne
hamowanie
Tych, którzy już rzucili MPK,
ale przesiedli się na dwa, a nie
na cztery kółka, również czeka
okres rozczarowań. Po rekordowym roku 2014, kiedy na
rowery poszło 20 milionów
złotych, kolejne lata mają być
chude. Projekt budżetu na 2015
przewiduje, że na ścieżki rowerowe będzie zaledwie 5 z 800
milionów zł przeznaczonych na
transport (w warunkach miejskich kilometr drogi rowerowej
z równoległym chodnikiem
i sygnalizacją kosztuje około miliona złotych). Nawet, jeżeli doliczymy rower publiczny, który
ma ruszyć wiosną, wciąż na ten
najtańszy i najzdrowszy rodzaj
mobilności pójdzie zaledwie
1% budżetu ZDiT. Tymczasem
już teraz rower jest głównym
środkiem transportu dla 3% łodzian i łodzianek. A tych, którzy
chcieliby jeździć rowerem, tylko
czekają na bezpieczniejszą infrastrukturę, jest wielokrotnie
więcej.
Obcięcie budżetu oznacza,
że w roku 2015 nie powstaną
nawet odcinki zapowiadane
na konferencji prezydent Zdanowskiej z okazji otwarcia setnego kilometra łódzkich dróg
rowerowych, ledwie tydzień
przed wyborami. Usłyszeliśmy

wtedy, że w 2015 r. powstaną
drogi rowerowe na Rzgowskiej
i Pabianickiej. Kwota 5 milionów zł wystarczyłoby z trudem
na tylko jedną z nich, ale oficer
rowerowy zamierza wydać tę
kwotę raczej na projekty, stojaki
i drobne usprawnienia.
Kompletny system tras i parkingów rowerowych ZDiT wycenia na 235 milionów zł. Budując
go w takim tempie jak w 2015,
skończymy go około roku…
2060. Jeszcze rok temu Łódź zamierzała pozyskać na ten cel dotację unijną, ale projekt „spadł”
z listy priorytetów.
Tymczasem Kraków, Wrocław
i Trójmiasto zapowiadają rekordowe inwestycje rowerowe
(odpowiednio po 154, 126 i 517
milionów zł). W tych miastach
rower stanie się realną opcją
dla wszystkich mieszkańców
już w ciągu najbliższych pięciu
lat. Może nie będzie jak w Amsterdamie czy Kopenhadze, ale
dogonienie Berlina, gdzie na
rowerze odbywa się już co szósta miejska podróż, jest dla tej
trójki jak najbardziej realne.
Na początku drugiej kadencji
Hanny Zdanowskiej w transporcie wszystkie siły są skoncentrowane na tym, aby jak
najszybciej można było z Łodzi
wyjechać. Samochodem dzięki
wielopoziomowym dojazdom
do autostrad, koleją czy też
dotowanymi liniami lotniczymi. Natomiast w codziennych
podróżach będziemy skazani
na wsiadanie do samochodów
i stanie w korkach.
Być może nie ma innej opcji,
jak tylko się zorganizować
i zbuntować? W Krakowie prorowerowa zmiana zaczęła się
od referendum – ale nie odwoławczym, tylko merytorycznym.
W tym samym majowym głosowaniu, w którym mieszkańcy
opowiedzieli się przeciw igrzyskom, powiedzieli też, za czym
są. Szybsza budowa ścieżek
rowerowych zdobyła poparcie
85% głosujących. Może podobne referendum – o komunikacji
miejskiej i rowerach – powinno
odbyć się też w Łodzi?

Rozpoczynamy w Mieście Ł nowy cykl. Będziemy w każdym numerze zachęcać naszych czytelników do adopcji jednego zwierzaka
z łódzkiego schroniska. Ich życiorysy przedstawia dla Państwa
członkini rady programowej schroniska Marta Olesińska.

BADYL

I tak codziennie….
Badyl całe dnie spędza na budzie.
Po co stać przy kratach?
Z budy schodzi, kiedy zobaczy wolontariusza, bo wie,
że teraz jego kolej na spacer.
Badyl mieszka w łódzkim schronisku od czerwca
2012 roku.
Niby zwyczajny kundelek, a jednak nadzwyczajny.
Bardzo ceni sobie towarzystwo człowieka i uwielbia pieszczoty. Ogromną przyjemność sprawiają mu również spacery i hasanie po wybiegu. To aktywny i kontaktowy psiak,
który spędził w schronisku ponad 2 lata.
Zapraszamy na zwyczajny spacer
z nadzwyczajnym Badylem.
Więcej informacji o psiaku chętnie udzieli Ania
tel.: 501 243 206

Zmieńmy los Badyla!
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druga strona talerza

Dzisiaj
idziemy
na kawę
W Łodzi kawiarni mamy pod dostatkiem. Lecz dobrych kawiarni – niestety, jak na lekarstwo. Większość to tzw. sieciówki, czyli coś na kształt
kawowego fastfooda. Serwowana w tych miejscach kawa jest znośna,
jednak brakuje jej wyrafinowania. Dlatego lubię kawiarnie i restauracje tworzone przez ludzi, którzy „poszli na swoje” i swój biznes kreują
z pasją. Jednym z takich miejsc jest Coffee Runner, czyli mobilna kawiarnia usytuowana we wnętrzu starego Mercedesa.
Jej historia zaczęła się od snucia marzeń o własnym biznesie
i z potrzeby pełnej niezależności.
Potem kupiono starego „dostawczaka” wypatrzonego gdzieś na
Śląsku. Zabytkowy Mercedes
był niegdyś wygodnym camperem, który przez ostatnie lata
stał trochę zapomniany. Nowy
właściciel spędził długie godziny w nieogrzewanym garażu
remontując nowy nabytek, aż
wreszcie przystosował go do celów gastronomicznych. W końcu zakupił niezbędne wyposażenie i tradycyjny ciśnieniowy
ekspres.
Właścicielem i pomysłodawcą mobilnej kawiarni jest Bartek
(na zdjęciu poniżej), który każdego dnia serwuje dziesiątki
kaw. Są dni, kiedy nie ma czasu
pogadać, a przecież większość

gości to stali klienci, którzy
przychodząc na kawę, wpadają
właśnie na „pogaduchy” z sympatycznym baristą.
Coffee Runner to niezwykłe
i jedyne w swoim rodzaju miejsce. Kawa też jest nieziemska.
Zawsze w najlepszym gatunku.
Czasem „Meksyk”, czasem „Kolumbia”, innym razem można
posmakować „śródziemnomorskich klimatów”. Żadnej masówki i kawy z przypadku. Każdego dnia pijemy to, co zostało
wsypane do młynka. Ponieważ
ruch w kawiarni jest duży, napoczęta paczka szlachetnych
ziaren schodzi dość szybko. Każdego dnia można posmakować
innych kawowych specjałów.
Przygotowanie brunatnego
naparu, to dla Bartka-baristy
prawdziwe misterium. Widać,

że właściciel zna się na swojej
robocie. Wprawny ruch dłonią
i łyżeczkę wypełnia porcja świeżo zmielonych ziaren. Potem
kilka kolejnych machnięć i cały
załadunek trafia do ekspresu.
Podczas wykonywania tych
wszystkich procedur Bartek
rozmawia z gośćmi, wdaje się
w dyskusje, przyjmuje kolejne
zamówienia. Muszę przyznać,
że warto tu przyjść tylko po to,
by zobaczyć mistrza przy pracy.
Coffee Runnera polecam
wszystkim, którzy cenią sobie
dobrą kawę. Na powierzchni
Espresso zawsze unosi się idealna crema. Late mamy do wyboru
z mlekiem tradycyjnym lub sojowym. W upalne dni najlepsza
będzie do spożycia orzeźwiająca
frappe. Kawa zawdzięcza swój
idealny smak nie tylko umiejęt-

MICHAŁ KWIATKOWSKI

nościom baristy, ale także możliwościom technicznym ekspresu
z „duszą”.
Właśnie ten niezwykły ekspres zajmuje centralne miejsce
w kawiarni – jest to po prostu
dzieło sztuki. Ogromny, ciężki,
chromowany – wygląda jak
maszyna wyjęta z wnętrza lokomotywy parowej. Każde pociągnięcie za dźwignię wznieca
intensywny zapach kawy, wyczuwalny dobre kilka metrów
wokół kawiarni. Ekspres to tradycyjne urządzenie ciśnieniowe
bez elektronicznych „sterydów”.
Tylko woda i prawa fizyki wydobywają ze zmielonych ziaren
kawy napar o idealnej konsystencji, aromacie i kolorze.
Kawowy Bus stacjonuje na
placyku przy zbiegu Piotrkowskiej i Mickiewicza. Co jakiś

czas jego właściciel uruchamia
silnik i wyrusza w trasę po Łodzi. W trakcie tych wędrówek
odwiedza łódzkie imprezy plenerowe, jarmarki czy festiwale
foodtraków.
Moja żona uważa, że dobra
kawa jest warta każdych pieniędzy, dlatego nie będę publikował cennika. Ale mogę z ręką
na sercu napisać, że ceny nie są
wygórowane.
Więcej informacji o pysznej
kawusi z baru na kółkach znajdziecie na kanale Youtube, na
którym zamieściłem wideo-relację z wizyty w Cofee Runnerze.

Michał Kwiatkowski – łódzki
dziennikarz, DJ i freelancer,
w gazecie odpowiada za Kamerę
Miasta Ł.
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Kalendarz imprez
czerwiec 2014

poniedziałek

1

18:00 SPOTKANIE
PT. „PREKARIAT.
SPOTKANIE
Z PROF. GUYEM
STANDINGIEM”

Świetlica Krytyki Politycznej
w Łodzi
ul. Piotrkowska 101 (lewa oficyna,
I piętro)

8

wtorek

2

17:00 WERNISAŻ
WYSTAWY
PT. „POŚWIATY,
POMROKI.
IMPRESJE
CODZIENNE”
(N. KOZŁOWSKA)
Poleski Ośrodek Sztuki:
Galeria 526
ul. Krzemieniecka 2a

środa

3

19:30 AFROGRAMY
(KONCERTY:
DZIKIE JABŁKA,
MORIBAYASSA,
ABLAYEBADJI&
AZJA KAMIŃSKA)

czwartek

4

19:00 WERNISAŻ
WYSTAWY JAKUBA
KARWOWSKIEGO
PT. „RYSA”
Miejski Klub Kultury „Prexer”
ul. Pomorska 39

Tektura Kawa & Bistro
ul. Tymienieckiego 3

piątek

5

12:00–14:00
SPOTKANIE
AUTORSKIE:
IGOR OLEŚ,
FRANEK AMMER
+ WYSTAWA PT.
„ZWIASTUN”

sobota

6

19:00 KONCERT
ZESPOŁÓW
SOUNDFEAR
I MAGGOTH
Stereo Krogs
ul. Zielona 8

niedziela

7

10:00–17:00 PIKNIK
PT. „MIŁE CHWILE
NA MOTNWILLE”
Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

Przestrzeń Robocza
ul. Wólczańska 226/3

9 10 11 12 13 14

18:00 SPOTKANIE
PT. „KOŚCIÓŁ
KOBIET”

13:30–02:00
IMPACTFESTIVAL
2015

Świetlica Krytyki Politycznej
w Łodzi
ul. Piotrkowska 101 (lewa oficyna,
I piętro)

Atlas Arena
al. Bandurskiego 7

18:00 POKAZ
FILMU PT. „TEN
BRZYDKI” (REŻ.
E. BAUDELAIRE)
ms2
ul. Ogrodowa 19

19:00
PERFORMANCE
AUDIOWIZUALNY
PT. „MAX 30’”
(RUMORY
ORKIESTRA)
Szkoła Filmowa w Łodzi, Hala
Telewizyjna, bud. Z
ul. Targowa 61/63

18:00 WERNISAŻ
WYSTAWY PT.
„DADA IMPULS.
KOLEKCJA EGIDIO
MARZONY”

11:00–19:30 URBAN
SUMMERFESTIVAL
2015
Art_Inkubator
ul. Tymienieckiego 3

ms1
ul. Więckowskiego 36

16:00 WYKŁAD
KRZYSZTOFA
PIJARSKIEGO
PT. „(PO)
NOWOCZESNE
LOSY OBRAZÓW”

Art_Inkubator (sala teatralna)
ul. Tymienieckiego 3

15 16 17 18 19 20 21

10:00–14:00
WYSTAWA PT.
„KARL DEDECIUS.
LITERATURA –
DIALOG – EUROPA”

20:00 KONCERT
PETERA J. BIRCHA
TuBajka
Plac Zwycięstwa 3

Muzeum Miasta Łodzi
ul. Ogrodowa 15

10:30–15:40
POKAZY FILMÓW
KONKURSOWYCH
W RAMACH XVI
MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU
FILMÓW PRZYRODNICZYCH IM.
W. PUCHALSKIEGO

10:00–16:00
WYSTAWA
PT. „BAŁUTY:
MITOLOGIA/
FAKTOGRAFIA”
Muzeum Miasta Łodzi
ul. Ogrodowa 15

20:00 KONCERT
W MIESZKANIU
ONA + ON (BERLIN,
AUSTRALIA)
Pogonka House Gigs
ul. Pogonowskiego 45

19:05 OBCHODY
110. ROCZNICY
REWOLUCJI
1905 ROKU/
POWSTANIA
ŁÓDZKIEGO

20:00 MIKROMUSICACOUSTIC TRIO
Z innej beczki
ul. Moniuszki 6

Świetlica Krytyki Politycznej
w Łodzi
ul. Piotrkowska 101 (lewa oficyna,
I piętro)

WFO
ul. Kilińskiego 210

22 23 24 25 26 27 28

19:00 KONCERT
CURLYHEADS
(CYKL „MADE IN
POLSKA”)
Klub Wytwórnia
ul. Łąkowa 29

09:00–15:00 WYSTAWA PT. „REKONSTRUKCJA TKALNI
Z PRZEŁOMU XIX/
XX W. PREZENTACJA MASZYN
W RUCHU”
Centralne Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi
ul. Piotrkowska 282

29 30
20:30
NIGHTRUNNERS
Park im. J. Piłsudskiego
zbiórka: wejście od
ul. Srebrzyńskiej

11:00–19:00
WYSTAWA PT.
„STAN ŻYCIA.
POLSKA SZTUKA
WSPÓŁCZESNA
W KONTEKŚCIE
GLOBALNYM”

20:00 KONCERT
TANGO EXTREMO
QUINTET
Klub Szafa
ul. Rewolucji 1905 r. 10

ms2
ul. Ogrodowa 19

ms2
ul. Ogrodowa 19

1

8:00 WERNISAŻ
WYSTAWY PT.
„KRZYSZTOF
WODICZKO. NA
RZECZ DOMENY
PUBLICZNEJ”

2

„MAGIC THE
GATHERING” IMPREZA DLA
MIŁOŚNIKÓW
GIER
PLANSZOWYCH

13:00 ZAJĘCIA
JOGI NA TRAWIE
PT. „JOGA NA
ZDROWIE!”
Park na Zdrowiu

Hala Expo Łódź
al. Politechniki 4

3

4

5

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

16

czerwiec 2015 • www.miastol.pl

MIASTO Ł

„Festiwal
Zdrowia
i Chleba”
to impreza otwarta o charakterze pikniku. Uczestnicy będą mieli okazję do
zapoznania się z tradycyjnymi metodami wyrobu pieczywa stosowanymi
w różnych kulturach, m.in. słowiańskiej, hawajskiej, afrykańskiej. Wspólnie będziemy uczestniczyć w procesie
„tworzenia” chleba od ziarna, poprzez
mielenie mąki, zagniatanie ciasta i wypiek na blasze, by wreszcie skosztować
wcześniej przygotowanych wyrobów.
Podczas imprezy przygotujemy także
zdrowe pasty warzywne.
Zachęcamy do wspólnej zabawy i wypróbowania swoich sił w grach pochodzących z różnych krajów. Dla najlepszych przygotowaliśmy nagrody!
Zapraszamy do Ogrodu Botanicznego
w Łodzi w niedzielę 31 maja 2015 r.
w godzinach 12–17.

WSPIERAJĄ NAS

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

