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Miasto-ogród

dla zaradnych życiowo

Wycieczka do
ZOO, już niedługo
Orientarium

KRZYSZTOF
RUCIŃSKI

Przedstawiciele dewelopera twierdzili, że drzewa zostały skradzione albo wycięte przez kogoś
innego i złożyli odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wygrali. Kontakt
z kluczowymi świadkami, czyli osobami, które wycięły drzewa, okazał się niemożliwy.

T

o historia jednej działki na
zachodzie Łodzi, na pograniczu Zdrowia i Złotna, niedaleko od miejsca, w którym mieszkam. Jednej działki, która sporo
mówi o roli państwa w planowaniu przestrzennym.

Próbujemy się przedzierać ścieżką między murem
ZOO a zapchanym parkingiem, jednak trasa ta jest pełna wykrotów, niezbyt życzliwych wózkom z dziećmi, oraz
tłumów, które próbują skorzystać z tej samej drogi. Jesteśmy w pułapce, nie wydostaniemy się stąd.
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Irena Tuwim.
Pisarka z naszego
podwórka
– Irenę Tuwim i jej Łódzkie
pory roku to pewnie u was
w mieście wszyscy czytają? –
zapytała mnie retorycznie
pewna badaczka literatury
z Warszawy.
– Szczerze? Prawie nikt tego
nie czyta – odparłam i zrobiło
mi się smutno.

Kontekst historyczny
W XIX w. w tej okolicy rosły pozostałości Puszczy Łódzkiej – Lasy
Kasy Miejskiej. Sytuacja zmieniła się dopiero wtedy, gdy dzięki
zaangażowaniu najważniejszych
urzędników Królestwa Polskiego, car Mikołaj II, pod koniec wieku, zaakceptował plany budowy
Kolei Warszawsko-Kaliskiej. Ze
względu na carskie regulacje,
łódzką stację kolejową należało wybudować ponad 3 kilometry od centrum – właśnie na terenie lasów miejskich. W okresie
I wojny światowej powierzchnię
lasu zredukowano z ok. 400 ha do
115 ha. Dynamiczny wzrost liczby
ludności i niekontrolowany rozwój przedmieść sprawiał, że miasto potrzebowało nowych terenów pod zabudowę i inne funkcje.
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Z Diabła pomocą
kupimy sobie
Amerykę!
Nasi naukowcy właśnie teraz
chcą odkupić od Amerykanów, ale tych mieszkających
na południowym kontynencie, kawałek ziemi. Będzie
on ponad pięć milionów siedemset tysięcy razy mniejszy od Alaski, bo ma zaledwie
30 hektarów powierzchni, ale
lepszy rydz niż nic.
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Park na Zdrowiu
Przełomem dla Zdrowia była decyzja o lokalizacji parku. Do 1928
roku dosadzono na tym terenie
prawie 300 000 drzew, wykopano stawy i rozpoczęto prace związane z budową terenów sportowych (stadion, korty tenisowe).
W latach 30. XX wieku urządzono ogród zoologiczny, zakończono
budowę stadionu, ogródka jordanowskiego, strzelnicy i wieży spadochronowej. W tym czasie zało-

RYS. ANNA JEGLORZ

żono również pierwszy w Łodzi
ogród działkowy ciągnący się wąskim pasem wzdłuż wschodniej
granicy parku, tuż przy torach
kolejowych. W latach 1929–1931,
w celu zapewnienia miejscowościom leżącym na zachód od Łodzi połączenia z miastem, wybudowano linię tramwajową do
Konstantynowa Łódzkiego i Lu-

tomierska. Na zachód od par- ówcześnie koncepcjami miastaku wytyczono siatkę ulic, tere- -ogrodu. W latach 1946–49 tramny pod zabudowę i określono waje miejskie zostały przedłużone
granice miasta. Tu zamieszkała na Zdrowie i Złotno. Podmiejskie
w 1930 r. moja rodzina.
tereny rolnicze na Złotnie ulegaW latach 1928–1931, w pobli- ły stopniowemu przekształceniu
żu parku na Zdrowiu łódzki ma- w przedmieście, które ze wzglęgistrat wybudował nowoczesne, du na swój rodowód zachowało
niemal wzorcowe, modernistycz- chaotyczny charakter.
ne osiedle zgodne z panującymi
dokończenie na stronie 3

To mogło być
każde dziecko
Dzieciaki choćby posądzane o homoseksualność albo
w inny sposób niejednoznaczne w swoich rolach płciowych
mają w szkole najtrudniej.
Ale nie łudźmy się, że jakiekolwiek dziecko jest chronione. Każdy powód, żeby kogoś
wykluczyć, jest „dobry”.
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MIASTO Ł

wstępniak

PRZECZYTAJCIE TEN WSTĘPNIAK!

M

artwi mnie przyszłość Łodzi.
Coraz częściej dostrzegam, że
zarówno władze naszego miasta, jak
i województwa nie kierują się interesem mieszkańców i mieszkanek,
a jedynie własnym. Zbudować jeszcze większy moloch, który pokazywałby pozorny rozkwit miasta, bo
potrzebne są głosy w kolejnych wyborach – oto cel. Najbardziej jednak
zadziwia mnie, kiedy na stronie facebookowej Urzędu Miasta widzę wpisy typu: łodzianie będą się cieszyć,
łodzianki będą dumne, nasi mieszkańcy chcą tego, a mieszkanki tamtego. Otwieram szeroko oczy i pytam:
A skąd Wy, Drodzy Panie i Panowie,
to wiecie? Pytaliście może? Prowadziliście szeroko zakrojone konsultacje społeczne? Rozmawialiście z kimś,
oprócz teściowej na imieninach? Skąd
wiecie, co nas uszczęśliwi? Zadałam
nawet to pytanie jednemu z wiceprezydentów, ale odpowiedzi do dziś nie
dostałam. Może nasi włodarze myślą,
że – jak Ci pomazańcy Boży – mają jakąś wiedzę tylko im dostępną? Tylko
dlaczego mimo to nie korzystamy radośnie i tłumnie z tych dobrodziejstw
przez urzędy nam oferowanych. No
chociażby taka Sukcesja. Miało być
tak pięknie. Budowa Sukcesji przyczyni się do rozwoju obszaru, w którym inwestycja powstaje, przede wszystkim
dlatego, że przyciągnie ludzi i ożywi
to miejsce, a przez to zredefiniuje funkcje tego fragmentu Łodzi – tak mówił
w wywiadzie w 2014 roku Krzysztof
Apostolidis, prezes Fabryki Biznesu
stojącej za Centrum Handlowo-Rozrywkowym Sukcesja. Firma musiała być bardzo przekonująca w swoich deklaracjach, otrzymała bowiem
8 milionów złotych dotacji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Łódzkiego. Czemu
miały służyć pieniądze? Rewitalizacji
obiektów pofabrycznych na Centrum
biznesowo-handlowo-rozrywkowe SUKCESJA – tak brzmi oficjalny tytuł projektu, który uzyskał dofinansowanie
od Urzędu Marszałkowskiego. Znowu
okazało się, że nawet Ci, co rozdają
unijne pieniądze, nie rozumieją terminu rewitalizacja. Zburzenie jednego budynku, postawienie w jego miejsce drugiego, nieco stylizowanego na
stary, z rewitalizacją nie ma absolutnie nic wspólnego. Co więcej, okazało się, że ta nowa funkcja nie przyciągnęła kupujących.
Mateusz Mirys w swoich rozważaniach o tej inwestycji zadaje pytania, które mnie także spędzają sen
z powiek:
Jak to się stało, że Urząd Marszałkowski z marszałkiem województwa
Witoldem Stępniem na czele dofinansował unijnymi środkami w wysokości 8 mln zł projekt, który nie ma nic
wspólnego z rewitalizacją? Dlaczego władze samorządowe uwierzyły
w to, że budowa kolejnej galerii handlowej przyczyni się do „ożywienia
i rozwoju” danego obszaru? Dlaczego nikt nie powiedział stop inwestycji,
która na pierwszy rzut oka nie miała prawa się udać? No i wreszcie: jaka
przyszłość przed tym molochem, gdy
cała inwestycja ostatecznie okaże się
niewypałem? Czy władze miasta albo
województwa przyjdą z pomocą Fabryce Biznesu i uratują przedsięwzięcie naszymi pieniędzmi? Co się stanie
z tym olbrzymim budynkiem, stojącym w mało jednak popularnej części
miasta? Może trzeba mieć nadzieję, że
Politechnika będzie miała na to jakiś
pomysł? W końcu jej wydziały i osiedle akademickie stoją w sąsiedztwie.

ALEKSANDRA
DULAS
I tu wracamy do sedna: czy ktoś zapytał ludzi?
Aktualnie ku uciesze włodarzy
miasta powstaje kolejny koszmarek,
czyli Orientarium. Ekolodzy trąbią
na alarm, że to zagrożenie dla Parku
na Zdrowiu i rezerwatu. Hydrolodzy
mają szereg wątpliwości, architekci
nie mogą znaleźć dobrych rozwiązań
dla organizacji przestrzeni, ekonomiści twierdzą, że przedsięwzięcie nie będzie rentowne. Władze miasta krzyczą: łodzianie chcą – łodzianie będą
mieli. Pytam więc cierpliwie, którzy
łodzianie? Gdzie są raporty z konsultacji, gdzie jest analiza ryzyka, czy łodzianie na pewno wiedzą, czy chcą?
Czego chcą?
Szanowni Państwo Politycy, wścieka mnie Wasza arogancja, wszechwiedza, myślenie „po nas choćby potop”.
Mam ciągłe poczucie, że rządzą nami
niekompetentni ludzie. Nie musicie się
na wszystkim znać, a kompetencja polega na słuchaniu tych, którzy wiedzą,
i umiejętności wykorzystania tej wiedzy. Macie wokół siebie specjalistów,
fachowców, ekspertki, naukowczynie.
Macie kogo pytać. Macie też mieszkańców i mieszkanki. To oni w tym
mieście żyją i dla nich ono się zmienia
i rozwija. Oni najlepiej określą swoje
potrzeby. Trzeba tylko zadać właściwe pytania. Otwórzmy się wreszcie
na debatę o kształcie miasta.
Aleksandra Dulas – socjolożka,
członkini Łódzkiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego. Redaktorka
naczelna gazety.
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dokończenie ze strony 1

III RP oddała kwestię
rozwoju przestrzennego
tych terenów walkowerem
6 lipca 1992 r. zlikwidowano tramwaj na Nowe Złotno. W kolejnych
latach wyrosły na tym terenie grodzone osiedla mieszkaniowe i potężne wille otoczone betonowymi płotami, za którymi można
znaleźć beneficjentów transformacji ustrojowej. Deweloperom
udało się zabetonować doliny
rzeczne do tego stopnia, że jedna z mieszkanek jest regularnie
zalewana przez niewielką rzeczkę.
Choć liczba mieszkańców sukcesywnie rosła, likwidacji tramwaju i wzrostowi liczby samochodów nie towarzyszyła budowa
żadnej nowej drogi. Sprawia to,
że znaczna część miasta i przedmieść dysponuje tylko dwoma połączeniami z obszarem wewnątrz
kolei obwodowej, z których jedno
wymaga wahadłowego ruchu samochodów. Brakło także rozwoju
sieci gazowniczej i ciepłowniczej.

Historia działki
Tuż za granicą Zdrowia od czasów II RP funkcjonował poligon
wojskowy. W 2004 r. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa rozpoczęła sprzedaż dawnego poligonu wojskowego – 10 ha trafiło
w ręce prywatnego inwestora.
Główną część gruntu o złożonej
historii 26 stycznia 2009 kupiło
miasto z przeznaczeniem na teren rekreacyjny.
W 2010 r. uchwalono (nadal
obowiązujące) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, w którym cały obszar
dawnego poligonu, łącznie z terenem prywatnym, określono
jako część systemu ekologicznego miasta i przypisano jednolitą funkcję – urządzona zieleń
publiczna z programem usługowym. Studium mówi o: wytworzeniu kompleksu rekreacyjno-rozrywkowo-dydaktycznego w oparciu
o „Park Zdrowie”, ogród zoologiczny i botaniczny, rejon „Górki Retkińskiej”, a w szczególności o teren
byłego poligonu wojskowego „Brus”,
o programie i skali oddziaływania
globalnego, podkreślając centralną lokalizację miasta połączonego
w zintegrowanym węźle komunikacyjnym. Jeszcze ambitniej niż
przed wojną…
Zapisy „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” nie są jednak
wiążące dla inwestorów.
Według założeń polskiego systemu planowania przestrzennego
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wydarzenia, stwierdziła, że: Oso- była tam dalsza zabudowa – poby zaradne mogą sobie poradzić dobno rezydencjonalna.)
nawet z najsprawniejszym systeKażda kolejna decyzja o sprzemem. My możemy wystawić tam daży dalszych połaci lasu na Bruco najwyżej strażników. Tylko czy sie sprawi, że historia opisana
system był w ogóle sprawny?
powyżej się powtórzy. Władze ŁoCzy system, który lekcewa- dzi właśnie próbują przepchnąć
ży powszechny sprzeciw miesz- nowe Studium uwarunkowań i kiekańców (ponad 1500 podpisów, runków zagospodarowania przesprzeciw Rady Osiedla) i pozwa- strzennego, które umożliwia kolejI tu zaczyna się poradnik
la budować wszystko wszędzie, ne masowe wycinki. To ostatnie
to w ogóle system?
dni, by skonsultować ten dokudla zaradnych życiowo
Kilkaset metrów od lasu swój ment w formalnej procedurze.
inwestorów
posterunek ma straż miejska. To Być może władze miasta się już
Z prywatnej części kompleksu już
nie pomogło w dokumentowaniu nie cofną. Być może interesy dew 2010 r. zaczęły znikać drzewa.
wycinki. Wiążący prawnie plan weloperów wygrają z interesem
Właściciel wystąpił wówczas do
miejscowy, który w całości zakła- publicznym.
Wydziału Ochrony Środowiska
da zachowanie zieleni, uchwaloZróbmy jednak wszystko, by
UMŁ o pozwolenie na usunięcie
no dopiero 16 listopada 2016 r., już pokazać, że łodzianie chcą odpostarych i chorych drzew. Otrzypo uzyskaniu przez inwestorów wiedzialnej polityki przestrzennej.
mał je bez problemu. Ale oprócz
prawomocnych pozwoleń na budrzew starych i chorych
dowę. Mieszkańcy apewycięto także zdrowe.
lowali o taki plan znacz6 lipca 1992 r. zlikwidowano tramwaj
Drewno było wywożonie
wcześniej. Gdzie byli
na Nowe Złotno. W kolejnych latach
ne w nocy lub wczesnym
w tym czasie radni Rady
wyrosły na tym terenie grodzone
porankiem. Okoliczni
Miejskiej w Łodzi? Nie
osiedla
mieszkaniowe
i
potężne
mieszkańcy licznie zawiadomo. Miasto miawille otoczone betonowymi
protestowali. Właściciel
ło także, w 2004 r., prapłotami, za którymi można znaleźć
terenu też dopatrzył się
wo pierwokupu tego tebeneficjentów transformacji
braków i zgłosił policji
renu, jednak z niego nie
kradzież drzew. Sprawskorzystało.
ustrojowej.
cy nie ujęto, więc sprawa
II RP przyniosła w tej
została umorzona. W 2012 r. las
***
części Łodzi ideę miasta-ogrodu –
profesjonalnie wycinano ciężkim
kilkaset tysięcy drzew w nowym
sprzętem zgodnie z planami przy- Nie ujawniam dziś informacji parku i odpowiedzialne publiczszłej zabudowy, oznaczając teren i dokumentów, do których do- ne mieszkalnictwo najwyższych
wstążeczkami. Pomimo sprzeci- tarłem po napisaniu tego tek- standardów. Szkoda, że w III RP
wu lokalnej społeczności, kon- stu. Skala pogwałcenia interesu dostaliśmy głównie chaotyczną
tynuowano stopniową wycinkę publicznego w tej sprawie jest suburbanizację, z którą wiąże się
lasu. Według szacunków niele- przerażająca. Być może wszyst- konsekwentne pogarszanie stagalnie zniknęło od 4 do 5 tysię- ko jest zgodne z prawem lub co nu środowiska. Zyskuje niewiecy drzew. Pracownik Wydziału najmniej nie jest z nim sprzecz- lu, traci większość.
Ochrony Środowiska i Rolnictwa ne – być może wszystkie procesy
(Tekst powstał 25 czerwca 2017 r.
Urzędu Miasta Łodzi pojechał na uda się umorzyć. Tylko co z tego? W lipcu 2017 r. w projekcie nowebyły poligon, gdzie zauważył wy- Czy z tego powodu las jest mniej go studium dla Łodzi władze miaKrzysztof Ruciński –
cinkę poza terenem objętym po- wycięty?
sta postanowiły zmienić kategorię przewodniczący Stowarzyszenia
zwoleniem. Kiedy złapano wyciPrezydent Łodzi Hanna Zda- pozostałej części lasu na Brusie tak, Nowa Łódź. Jeden z twórców
nających las na gorącym uczynku, nowska komentując w 2017 r. te by móc sprzedać las i by możliwa Łódzkiego Alarmu Smogowego.
nie udało się stwierdzić ich powiązań z inwestorem. Mimo to
urzędnicy nałożyli na inwestora
karę w wysokości pół miliona zł
za wycinkę drzew bez zezwolenia.
Czyżby system ochrony przyrody zadziałał? Nie.
Przedstawiciele dewelopera twierdzili, że drzewa zostały
skradzione albo wycięte przez kogoś innego i złożyli odwołanie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wygrali. Kontakt
z kluczowymi świadkami, czyli
osobami, które wycięły drzewa,
okazał się niemożliwy.
Budowa nie mogła być jednak
rozpoczęta bez odpowiedniego
pozwolenia, a w przypadku tak
dużego terenu konieczne jest
przeprowadzenie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Na terenie kluczowego dla
miasta – według Studium – teW środy w godzinach 18–19, w Studenckim Radiu ŻAK Politechniki Łódzkiej na 88,8 MHz.
renu zielonego miało powstać
osiedle 56 bloków wysokich na
wiążący charakter mają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, których w Polsce jest
bardzo mało. W przypadku braku
planu decyzję o warunkach zabudowy wydają urzędnicy miejscy,
którzy nie mają jednak (podobno) podstaw do blokowania inwestycji niezgodnych ze studium.

cztery kondygnacje. Na początku 2012 r., kiedy brakowało już
4 ha lasu, właściciel rozpoczął
procedurę ubiegania się o decyzję o warunkach zabudowy. A właściwie cztery decyzje zgłoszone
przez cztery różne osoby dla jednej działki. Mając ją już (legalnie
niezgodną ze studium), właściciel
przeszedł do fazy zdobywania pozwoleń na budowę. Jedno z nich
zostało cofnięte, co nie przeszkodziło mu rozpocząć budowę na innym fragmencie działki. Sprawą
zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Łodzi. Niestety, prokurator
nie korzysta dostatecznie ze swoich uprawnień, mimo że członkowie Rady Osiedla Złotno wraz
ze swoimi prawnikami wskazują
wiele uchybień.
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Wycieczka do ZOO, już
niedługo Orientarium

IZA
DESPERAK

Próbujemy się przedzierać ścieżką między murem ZOO a zapchanym parkingiem, jednak trasa ta jest pełna wykrotów,
niezbyt życzliwych wózkom z dziećmi, oraz tłumów, które próbują skorzystać z tej samej drogi. Jesteśmy w pułapce, nie
wydostaniemy się stąd.

Ł

ódzkie ZOO – tu bałam się lwa,
jak byłam mała, pokazywałam
córce foki, gdy zostałam matką,
a dziś odwiedzam z wnuczkiem
geparda. Pamiętam hipopotamicę Lusię, zamkniętą w ciasnym
basenie, i nie żałuję, że po jej
śmierci nie zafundowaliśmy jej
następcy czy następczyni podobnej męczarni. Pamiętam słonicę
Magdę, i naprawdę, nie musimy
sprowadzać następnej, bo każdy
rodzic może dziecku pokazać słonia na smartfonie, podobnie jak
niesporczaki (to takie małe żyjątka) albo dinozaury (to takie zwierzęta, które dawno wyginęły). Owszem, doceniam żywego geparda,
który wydaje się bawić z nami
przez szybę w chowanego – tego
nie da się zrobić na smartfonie.
W dodatku w ZOO jest ścieżka
dzikich zwierząt, na której wnuczek może się wcielić w geparda
w dżungli. I jeszcze zagroda z kózkami, z którymi może biegać i ścigać się, kto szybciej i wyżej. Idziemy do akwarium, gdzie obok ryb
i raków czekają na nas samoczynnie otwierające się drzwi – łał! – do
królestwa kapitana Nemo. Pełno
tu pokręteł, którymi wręcz trzeba się pobawić, i prawie prawdziwy peryskop.
– A wiesz, że będą słonie pływać? – pyta wnuczek. Oczywiście mu nie wierzę. Jednak ma
rację – obejrzał prezentację przyszłego Orientarium przy wejściu.
Sprawdzam potem na YouTubie –
tak, będą słonie. Na prezentacji
najpierw słonie na betonie, potem słonie w akwarium, wreszcie
słonie w czymś w rodzaju parku
safari. Gdzie się to wszystko zmieści – zastanawiam się – i po co sprowadzać słonie, skoro trzymanie ich
tu w zamknięciu to powrót do mroków średniowiecza, brr.
Muszę mieć oczy szeroko
otwarte, by ominąć kolejne pułapki zastawione na niepełnoletnich odwiedzających: dmuchaną
zjeżdżalnię za złotych kilka, park
linowy za złotych kilkanaście; łaskawie kupuję kurs kolejką, udaję,
że nie ma tu żadnych automatów
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z gumami do żucia, nie wspomi- z wózka, bo razem ważą 20 kilo. Krzemieniecką? Samochody nie
nając o lodach, i zbieram siły na Na tej trasie jakoś brakuje mło- tylko parkują po obu stronach wynieuniknioną awanturę: stragan dych silnych mężczyzn, którzy brukowanej trylinką drogi prowaz zabawkami tuż przy drzwiach z entuzjazmem rzucają się na po- dzącej w tamtą stronę, ale i krążą
dla wychodzących. Krzyku o gu- moc babciom z wózkami. Wyję- tam i z powrotem w beznadziejmowego diplodoka za jedyne pięt- cie dziecka z wózka i postawienie nym poszukiwaniu miejsca do zanaście złotych nie da się zagłuszyć go obok też nie wchodzi w grę, parkowania. Próbujemy się przeopowieścią, że wszystkie pienią- bo wysepka ma szerokość wóz- dzierać ścieżką między murem
dze wydaliśmy na bilet do ZOO.
ka właśnie, a wnuczek wyrywa ZOO a zapchanym parkingiem,
To nie koniec, trzeba
jednak trasa ta jest pełna
jeszcze jakoś wrócić do
wykrotów, niezbyt życzliIdziemy do akwarium, gdzie
domu. Przybyliśmy tu
wych wózkom z dziećmi,
obok ryb i raków czekają na nas
piechotą, wnuczek wózoraz tłumów, które prósamoczynnie otwierające się drzwi –
kiem, bo żaden tramwaj
bują skorzystać z tej sałał! – do królestwa kapitana Nemo.
na trasie do ZOO nie jest
mej drogi. Jesteśmy w puPełno tu pokręteł, którymi wręcz
niskopodłogowy, są więc
łapce, nie wydostaniemy
trzeba się pobawić, i prawie
dla nas niedostępne.
się stąd.
prawdziwy
peryskop.
Dziecko jednak tak głoNie potrafimy mieszśno opłakuje pterodaktykańcom Łodzi i okolic zala, którego nie kupiłam, że gotowa się do straganu z pterodaktylem. pewnić ZOO, do którego dałoby się
jestem zamienić się w strongmaPostanawiam więc udać się dojechać z dziecięcym wózkiem
na i wtachać wózek do pierwszego na przystanek autobusowy. To komunikacją publiczną. Zbudutramwaju, który nadjedzie. Tylko prawie po drugiej stronie ZOO, jemy za to Orientarium, do któże przystanek tramwajowy w kie- bliżej Retkini, ale za to autobu- rego walić będą do nas z całego
runku miasta jest wąziutką wy- sy są niskopodłogowe, a przysta- kraju. Dla jego użytkowników
sepką, na której wózek ledwo się nek znajduje się w bezpiecznej utworzymy gigantyczne parkingi,
mieści, a samochody śmigają tuż odległości od przejeżdżających bo lubimy gigantyczne inwestyobok. Żeby wsiąść do tramwaju, samochodów. Tak, tylko jak się cje. Parkingi będą tam, gdzie dziś
muszę najpierw wyjąć dziecko przebić z Konstantynowskiej na mieszczą się ogródki działkowe,

które służą działkowcom – ludziom z poprzedniej epoki, którzy zamiast kupić sobie warzywa
w supermarkecie, uprawiają je na
skrawku gruntu, obok obowiązkowej altanki, gdzie nie ma nawet
TOI-TOI-a. Muszą teraz ustąpić kolejnej łódzkiej sztandarowej inwestycji. Ktoś ich pytał, czy wolą parkingi pod Orientarium zamiast
swoich działek? Dajcie spokój, to
nie są ich działki, teren nie jest
nawet ich własnością. Ktoś pytał
mieszkańców miasta, czy chcą
Orientarium w miejsce ZOO? Czy
chcą kolejnych wielkich inwestycji zamiast prostych chodników
pod blokiem, podjazdów dla wózków czy skrojonego na miarę różnych naszych potrzeb transportu
publicznego?
Gdy przejeżdżamy wzdłuż działek, ja i wnuczek w wózku, pachnie kwiecie, latają pszczółki i motylki, pachną owoce na krzakach.
Z punktu widzenia tak ważnej dla
miasta inwestycji, jaką jest Orientarium, te owoce i motylki są zbędnym balastem, podobnie jak zieleń na działkach i pielęgnujący ją
ludzie. Motyle są w motylarium,
pszczołom postawi się jeszcze jedno schronienie w parku, a parking otoczy płotkiem pomalowanym w wesołe kolory. Zieleń jest
przecież na Zdrowiu i po zamianie działek w parking wystarczy
postawić przy wjeździe kilka donic z drzewkami, takich samych
jak na placu Dąbrowskiego, by
zrównoważyć wycięcie tych kilkuset drzew, kilku tysięcy krzaków i jakichś tam niewartych
uwagi grządek. Wytniemy też
trochę na Brusie, bo ludzie muszą gdzieś mieszkać, ale za to będziemy mieć słonie. Na betonie.

Iza Desperak – socjolożka z Bałut.
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ie potrafię zająć stanowiska
w sprawie Orientarium.
Nie wiem, czy jest potrzebne,
czy nie. Nie mam pojęcia, kto
tworzył projekt i jakie miał
wytyczne.
Kto określił potrzeby łódzkiego ZOO? Czy analizowano
koszty utrzymania? Dlaczego
nie organizuje się konkursów
architektonicznych na tak spektakularne obiekty?
Podobnych pytań nasuwa się
mnóstwo. Dziwne, że łódzkie
gazety ich nie zadają. Ograniczają się do zamieszczenia obrazka z podpisem: Tak będzie
wyglądać…
Brak jakiejkolwiek refleksji…
Pani Prezydent w czasie
kampanii i później zapowiadała konsultacje z mieszkańcami. Wszystko miało być
jawne, a magistrat otwarty na
dyskusję.
Urzędnicy miejscy często powołują się na konsultacje, tzn.
mówią, że się odbyły. Większość konsultacji się nie udaje.
Przychodzi na nie ledwie kilka osób – głównie z powodu
nieudolności organizatorów
albo jak to miało miejsce przy
ul. Włókienniczej, gdzie przeprowadzono je 3 razy w tej samej sprawie i mieszkańcy mieli

dość. Na słowo konsultacje dostają wysypki. Również dlatego,
że zebrane informacje i wnioski
zostały skutecznie zakłamane
lub zdeformowane przez UMŁ.
Od dłuższego czasu próbuję, wykorzystując również Budżet Obywatelski, zrealizować
pomysł pod nazwą Źródło Wiedzy o Łodzi. Chodzi o pokazanie
tego, co się działo kiedyś, dzieje się dzisiaj i będzie się działo
w przyszłości w naszym mieście. Pomysł nie jest nowy. Funkcjonuje w wielu miastach europejskich. W Polsce podobnym
może się pochwalić Gdynia.
Strategia nieinformowania
o najważniejszych i największych łódzkich inwestycjach
jest dobrze znana. Wcześniej
narzekaliśmy na brak informacji o dworcu Łódź Fabryczna, NCŁ czy trasie W-Z. Teraz
mamy Orientarium. W tych
wszystkich projektach chodzi –
jak przypuszczam – o wydanie
jak największej ilości pieniędzy
w najbliższym czasie i w możliwie prosty sposób.

dea projektu polega na stworzeniu w mieście powszechnie
dostępnego miejsca (w kamienicy, budynkach pofabrycznych),
które ma służyć mieszkańcom
na wiele sposobów.
Przede wszystkim poprzez
funkcję poznawczą – zbiór
sal i ekspozycji, gdzie każdy
(uczeń, mieszkaniec, turysta,
inwestor, radni) może zobaczyć
historię, teraźniejszość i przyszłość miasta.
Na stałych i zmiennych ekspozycjach odwiedzający obejrzy historyczne mapy, zdjęcia,
makiety, stare projekty i filmy
pokazujące początki Łodzi, jej

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA DZIECI

Na pewno kiedyś słyszeliście powiedzenie: Ryby i dzieci głosu
nie mają! My wolimy nasze: DZIECI NIE RYBY I SWÓJ GŁOS MAJĄ!

arch. Marek Diehl –
wiceprezes Stowarzyszenia
Architektów Polskich
oddział Łódź.

Źródło Wiedzy
o Łodzi
I

DZIECI NIE RYBY
FOT. PIXABAY.COM, CC0

List w sprawie
Orientarium
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rozwój i tło historyczne. W innym pomieszczeniu trafi na
ekspozycję ukazującą dzisiejszą Łódź, a w kolejnym zobaczy
wystawę na temat przyszłości
miasta – inwestycji ważnych
dla miasta i regionu, miejskich
i prywatnych, w formie makiet,
wizualizacji i prezentacji wirtualnych.
Źródło Wiedzy o Łodzi mogłoby również stać się miejscem
planowania partycypacyjnego
i centrum rewitalizacji. Mogłyby się tu odbywać sesje Rady
Miasta, konsultacje społeczne,
planowanie, edukacja młodzieży oraz praca z inwestorami.

Szkoła Podstawowa nr 81 w Łodzi
im. Bohaterskich Dzieci Łodzi oraz
Stowarzyszenie U siebie – At home
z Krakowa zapraszają do konkursu
fotograficznego Dzieci nie ryby
i swój głos mają! Konkurs kierujemy
do uczniów i uczennic ze szkół
podstawowych w Łodzi
i województwie łódzkim.

Celem konkursu jest
zachęcanie Was do:

Droga Uczennico, Drogi Uczniu,
jeśli w drodze do szkoły, w parku,
na ulicy, podczas zakupów, na placu
zabaw, zobaczysz coś, co wydaje Ci
się piękne, ważne, śmieszne, dziwne,
oburzające, niezwykłe – zrób zdjęcie!
Jeśli pragniesz podzielić się z innymi
swoją radością, zdziwieniem, złością,
zachwytem – zrób zdjęcie!

Na Wasze zdjęcia czekamy
do 31 października 2017 roku.

• zabierania głosu
w ważnych kwestiach,
• odważnego wyrażania
opinii i sądów,
• przypominania o prawach
dzieci i młodzieży.

Regulamin konkursu, kartę
uczestnictwa oraz wszelkie inne
informacje znajdziecie na stronie:
www.sp81lodz.edu.pl
Swoje pytania ślijcie na adres
dziecinieryby@gmail.com.

Projekt dofinansowany ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
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Wszyscy jesteśmy
umoczeni… w chrzcielnicy

WOJCIECH
NYKLEWICZ
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a miejsce spotkania wybrałem się miejskim rowerem.
Zastanawiałem się, jak to wszystko wypadnie. Byłem pewny, że
spotkam moich znajomych, że
w tłumie nie będę sam, że przyjdzie iluś tam zapaleńców i że zademonstrujemy swój sprzeciw
wobec… Już od Targowej wzdłuż
Piłsudskiego mijałem coraz więcej osób w czerni. Jednak to co
zobaczyłem, przerosło moje wyobrażenie. Tłum był tak wielki,
że nie mieścił się na placu przed
Centralem. Na wypatrzenie kogoś znajomego nie miałem szans.

Kobiety w czerni przejdą
ulicami polskich miast…
Wiedzieliśmy o tym już od kilku
dni. Atmosfera gęstniała nie tylko
w mediach. W naszych domach
też toczyła się dyskusja – istna
światopoglądowa przepychanka,
jak za dawnych lat, gdy pod jednym dachem mieszkali zwolennicy PZPR i Solidarności. Podobnie
było tej niedzieli. Przed Centralem
płomienne przemówienia przerywane aplauzem zgromadzonych
utwierdzały mnie jednak w przekonaniu o jedności poglądów. Nie
zgadzałem się jedynie na obrażanie kogokolwiek w tej „dyskusji”. No cóż, nic nie poradzę na to,
że wmieszałem się w tłum, który
przyszedł rozszarpać „karła z Nowogrodzkiej” ingerującego w prawo kobiet do wolności.
Łódzki Czarny Marsz majestatycznie i spokojnie przemierzał
Piotrkowską w kierunku placu
Wolności. Skrzyżowanie z ulicą
Tuwima jest najbardziej wyniesionym punktem na tym odcinku. Stąd było doskonale widać
tłum wypełniający Pietrynę od
horyzontu po horyzont. Podobnie wielka demonstracja odbyła
się w 1981 roku.
Kim byli uczestnicy Czarnego
Marszu? W czeskich mediach,
które śledziłem w tamtym czasie, nie było wątpliwości, kto v katolickém Polsku wyszedł na ulice.
Z oficjalnych statystyk bowiem

wynika, że w naszym kraju jest
największy odsetek katolików
na świecie i wynosił on w 2014 r.
91,9% ludności (Wiścicki T., KAI,
21.04.2016). Katolikiem z definicji jest każda osoba ochrzczona,
bez względu na aktualnie deklarowany światopogląd. Wyjaśnia
to Katechizm Kościoła katolickiego – oficjalna wykładnia doktryny
wiary i zasad moralności – w sposób następujący: [1213] chrzest
święty jest fundamentem całego
życia chrześcijańskiego, (…) [1263]
odpuszcza wszystkie grzechy, grzech
pierworodny i wszystkie grzechy
osobiste, a także wszelkie kary za
grzech. [1274] (…) „Chrzest jest pieczęcią życia wiecznego”. Dlatego
np. śmierć ochrzczonego noworodka nie jest niczym strasznym,
albowiem ma on zagwarantowane życie wieczne i zbawienie.
Jeśli zdecydowana większość
mieszkańców naszego kraju została ochrzczona w Kościele katolickim, to nie trudno się domyśleć,
że w Czarnym Marszu uczestniczyli głównie zbuntowani katolicy,
i za takich mieli nas katolicy głęboko religijni. Poza tym, wzbudzaliśmy w nich zgorszenie, broniąc
prawa do aborcji jako „rzekomego”
prawa do wolności. Występowaliśmy bowiem przeciw piątemu
przykazaniu bożemu: Nie zabijaj. Myślę, że właśnie dlatego na
wysokości Siódemek i al. Rubinsteina obrońcy życia poczętego
(kontrmanifestacja) krzyczeli pod
adresem demonstrantów: Mordercy!!! I w tym sensie mieli rację.
Jeśli niekatolików w Polsce jest
mniej niż 10%, to podobne proporcje występują w Parlamencie,
i w tej sytuacji trudno jest mówić
o istnieniu światopoglądowej opozycji. Zwłaszcza że w tej mniejszości są przecież wyznawcy innych
religii chrześcijańskich (prawosławia i protestantyzmu) oraz jeszcze mniejszy odsetek przedstawicieli judaizmu, islamu czy wierzeń
Dalekiego Wschodu. A już tych
bezprzynależniowców rytualnych
(np. nieochrzczonych, nieobrzezanych i nieowiniętych w maka-

FOT. PIXABAY.COM, CC0

Zapach pasty do butów dodawał odświętnego charakteru porannym przygotowaniom. Podekscytowany prasowałem
koszulę i spodnie. To była niedziela inna niż zwykle. W wielkim lustrze zobaczyłem Mężczyznę w Czerni – od stóp do głów,
w każdym detalu. W tym stroju czułem się dziwnie. Nie dlatego, że czarne, krótkie spodnie łamały powagę czerni.
To nie była żałoba.

ron) jest jeszcze mniej. Politycy
transparentnie demonstrują swoje przekonania i praktyki religijne,
i niedorzecznym byłoby oczekiwać od nich, że sprzeniewierzą się
normom i zasadom Kościoła katolickiego. Mało tego, oni – podobnie jak każdy katolik, nawet niewierzący – mają moralny nakaz
głoszenia prawd wiary, ewangelizowania innych, czyli nawracania, oraz napominania, jeśli ktoś
zbłądzi w wierze. I czynią to z powodzeniem z sejmowej mównicy.
Tymczasem Czarny Marsz
zbuntowanych katoliczek i katolików w Łodzi, a potem podobne protesty w całej Polsce wprawdzie siały zamęt i zgorszenie, ale
dość skutecznie powstrzymały
katolickich polityków przed radykalizacją prawa aborcyjnego.
To jest niebywały sukces tłumu.
Jednak…

W sobotę w białych
sukniach z welonem
wesprą przewodnią siłę
narodu…
Po kilku przemówieniach na placu Wolności czarny tłum kobiet
i mężczyzn rozszedł się do domów.

Powróciliśmy do codzienności.
Minęło zaledwie 6 dni i okazało
się, że zbuntowane, niewierzące katoliczki są tak bardzo przywiązane do katolickiej tradycji, że
zdecydowana ich większość w soboty zawarła już związki małżeńskie w Kościele katolickim, a pozostałe o tym marzą lub planuj to
uczynić. Niewierząca para młoda
katuje się naukami przedmałżeńskimi i odrabia zaległości w sakramentach. Bierzmowanie to
nic innego jak napełnienie Duchem Świętym, to świadome odnowienie chrztu, potwierdzenie
swojej przynależności do Kościoła powszechnego. W Katechizmie
Kościoła katolickiego czytamy, że
[1285] (…) przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej
wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej
zobowiązani są, jako prawdziwi
świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem
oraz do bronienia jej. Czy świeżo upieczeni sakramentalni niewierzący małżonkowie spełnią
oczekiwania Zbawiciela i religijnej społeczności? A cóż jest warte świadkowanie niewierzących,

którzy by uniknąć konieczności
spowiadania się, podrabiają podpisy swoich potencjalnych spowiedników, a podczas ceremonii
zaślubin udają głęboko religijnych, nawet zjadając z ręki kapłana nic dla nich nieznaczący
opłatek? Jaką dla wspólnoty Kościoła katolickiego ma wartość
małżeństwo udzielone niewierzącym przez skorumpowanego księdza?
Wszyscy oni swoimi wpisami
do ksiąg parafialnych legitymizują znaczenie Kościoła katolickiego w życiu społeczno-politycznym naszego kraju. Trudno
będzie Kolektywowi Dziewuchy
Dziewuchom bronić praw kobiet, jeśli te same kobiety nie są
w stanie promować swoim życiem
świeckości, którą deklarują.

W niedzielę złożą swoje
nowo narodzone dzieci na
ołtarzach jedynie słusznej…
Sprawa naszego wpływu na katolickość Polski jest przesądzona, jeśli zostaliśmy ochrzczeni.
Z tym już nie da się nic zrobić –
na wieki wieków będziemy widnieć w statystykach, i musimy się
z tym pogodzić. Należy bowiem
wiedzieć, że raz udzielonego
chrztu nie można się pozbawić,
ponieważ [1272] (…) chrzest opieczętowuje chrześcijanina niezatartym
duchowym znamieniem (charakterem) jego przynależności do Chrystusa. A w sensie bardziej przyziemnym, dane osobowe dziecka
wpisane do księgi parafialnej pozostają w niej na zawsze. Oznacza to, że członkostwo w Kościele
katolickim jest dożywotnie i na
wieczność. Innymi słowy, Kościół
katolicki to nie harcerstwo – nie
można się z niego wypisać, nawet
po własnej śmierci. I nie pomoże tu wszczęcie procedury apostazji, która rozumiana jest jako
formalne, udokumentowane
w księgach parafialnych, całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej, automatycznie skutkujące ekskomuniką. Nieskuteczne
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będzie również poskarżenie się nia mu tego sakrament w sytuacji
do Rzecznika Praw Obywatel- zagrożenia życia. Dlatego praktyskich (RPO). W piśmie z 14 listo- kę tę stosują religijni lekarze, popada 2008 r. Biuro RPO stwierdzi- łożne i pielęgniarki wobec nowoło, że (…) żaden organ państwowy rodków w ciężkim stanie zdrowia.
nie ma podstaw prawnych do inge- Trynitarna formuła chrzcielna
rowania w wewnętrzne sprawy ko- jest krótką i dyskretną proceduściołów i związków wyznaniowych. rą, sprowadzającą się do trzykrotNa podstawie Konkordatu (mię- nego polania głowy kandydata
dzynarodowa umowa pomiędzy wodą oraz wypowiedzenia z przePaństwem Polskim a Stolicą Apo- świadczeniem słów [1240]: N., ja
stolską) Główny Inspektorat Ochro- ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna,
ny Danych Osobowych nie ma ani i Ducha Świętego. Wierzący rodzipodstaw prawnych do ingerencji ce informowani są o tym fakcie,
w jakikolwiek archiwa Kościoła ka- ponieważ jest to dla nich niezwytolickiego, ani tym bardziej środków kle ważna wiedza, uspokajająca
do tego, aby stwierdzić, czy ktoś jest, sumienie w razie śmierci dziecczy nie jest członkiem Kościoła. (…) ka, że z jego duszą jest wszystko
A w oparciu o przepisy Kodeksu Pra- w porządku. Poza tym będą oni
wa Kanonicznego (kan. 535) osobie, mogli dopełnić niezbędnych forktóra zamierza wystąpić z Kościoła, malności w kancelarii parafialnej.
nie przysługuje prawo żądania usu- Rodzice, co do których nie wianięcia danych osobowych z ksiąg domo, czy są religijni, pozostają
kościelnych (KAI, 15.01.2014). Re- w niewiedzy.
asumując, katolikiem człowiek
Znamienne jest też to, że w dysstaje się po ochrzczeniu i pozosta- kusjach toczących się w rodzije nim na zawsze pomimo zmia- nach niewierzących lub zaledwie
ny światopoglądu na inny.
„letnich w wierze”, a dotyczących
Bardzo dyskusyjny okazał się decyzji o ślubie kościelnym czy
pomysł rządzącej partii, dotyczą- chrzcie dziecka, przewija się wący „zmuszania” kobiet do urodze- tek lęku przed niedopełnieniem
nia dziecka kalekiego, a nawet ta- rytuału. Weźcie ślub, co wam szkokiego, które poza łonem matki dzi? Będziecie mieli spokój (w znaprzeżyje zaledwie kilka godzin czeniu – my będziemy mieli spoz powodu patologicznego nieprzy- kój). Lub/i: No nie, dziecko to trzeba
stosowania do życia w środowi- ochrzcić. Do komunii to może nie iść,
sku pozamacicznym. Te poglądy ale chrzest musi być. Gdy to samo
i praktyka są zgodne z zasadami dziecko zestarzeje się, w dyskuwiary chrześcijańskiej, ponieważ sji wokół organizacji jego Pierwkażde nowo urodzone dziecko, szej Komunii Świętej padną argubez względu na stan zdrowia, ma menty: Do komunii musicie posłać,
prawo do chrztu, zmywającego a z bierzmowaniem to niech samo
grzech pierworodny i otwierają- zdecyduje. Z doświadczenia wiem,
cego bramy zbawienia, chronią- że powyższą argumentacją posłucego przed potępieniem wiecz- gują się niewierzący katolicy, i zanym. Natomiast dorosły, nawet stanawiam się, po co to robią.
świecki katolik oraz osoba nieMało tego, niewierzący katoliwierząca mają obowiązek udziele- cy, gdy im proboszczowie (słusz-
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Masz ciekawe rodzinne zdjęcia
albo stare pocztówki?
Podziel się nimi na portalu Miastograf.
Stowarzyszenie Topografie bezpłatnie
zeskanuje Twoje zbiory:
kontakt@miastograf.pl
tel. 791 578 585
Michał Gruda
Widok na północną stronę ulicy Kościelnej.
Po prawej stronie tzw. "czerwony domek",
siedziba komisariatu policji kryminalnej
w getcie Litzmannstadt tzw. kripo.
Lata 70. Autor: Krzysztof Sieroń.

nie zresztą) odmawiają posługi, na tanecznej zabawie i to samo
znajdą inną parafię, w której zała- uczyni w Święto Zmartwychtwią sobie sakrament małżeństwa wstania Pańskiego. Ogromne
lub/i chrztu. Tak było za głębokiej tłumy natomiast dadzą świadeckomuny, gdy milicjanci i żołnie- two swojej wierności Kościołowi
rze zawodowi oraz prominent- katolickiemu i przemierzą cała
ni partyjniacy wyjeżdżali nawet Polskę, by złożyć kwiaty i zapalić
do innych miast, by potajemnie świeczki pod nagrobnymi krzyzawrzeć związek małżeński lub żami na cmentarzach. Policja
uroczyście nadać imię swojemu wyda ogromne pieniądze na akdziecku, a wszystko to w obrząd- cję „Znicz”, tysiące samochodów
ku rzymsko-katolickim. Potajem- stratuje przycmentarne zieleńce
nie, czyli w ukryciu przed praco- i trawniki. W tym samym czasie
dawcą. Tajemnicą poliszynela jest na polskich drogach kilkadziesiąt
to, że takiej posługi w awaryjnych osób zginie w „zamachach” uczysytuacjach udzielał i udziela na- nionych przez pijanych katolików.
dal kościół o.o. franciszkanów A to jest tylko święto Wszystkich
w Łagiewnikach.
Świętych katolickich, a nie święDlatego to od Was – rodziców to Waszych zmarłych bliskich, jak
(niewierzących katolików) – za- Wam się wydaje.
leży, czy swoim dzieciom zrobiZnam wiele ateistycznych rocie to samo, co uczyniono Wam. dzin, celebrujących Boże NaroJeśli jesteście ateistami, przestań- dzenie zgodnie z wytycznymi
cie chrzcić dzieci (będzie to zwy- Katechizmu Kościoła katolickieczajnie uczciwe), a „wyproduku- go. Obchodzicie urodziny Boga,
jecie” pokolenie mające wybór: w którego nie wierzycie. Po co?
czy pójść do nieba, czy do piekła, Co innego, gdybyście byli zaproczy tylko do piachu albo do pieca. szeni przez wierzących do wigilijJeśli natomiast jesteście wierzący- nego stołu – wtedy jesteście gośćmi katolikami, postępujcie zgod- mi, wcześniej uczycie się rytuałów
nie z wytycznymi Katechizmu Ko- tego święta, po czym nie wyróżścioła katolickiego, czytajcie Pismo niacie się z „tłumu”, choć ten
Święte i inne księgi pogłębiające „tłum” wie, że jesteście obcy w wieWaszą wiarę i formujące charak- rze. Czyż nie lepiej byłoby wziąć
ter. To naprawdę ma sens.
udział w święcie Purim, które jest
bardzo wesołe – można bawić się
Matki córkom zgotują ten
na festynach przy muzyce disco,
uczestniczyć w korowodach przesam los…
bierańców i koniecznie należy naMówi się, że kobiety są nosicielka- pić się alkoholu, co myślę – spodomi tradycji. To chyba prawda, bo bałoby się wielu z Was. A Purim
od matki nauczyłem się celebro- to święto ze wszech miar religijne.
wać Wszystkich Świętych, Boże Dlaczegóż zatem wybieracie Boże
Narodzenie czy Wielkanoc. Za- Narodzenie albo Wielkanoc? Naprawdę powiadam Wam, niewielu prawdę, niechcący (wierzę w to, że
z niewierzących katolików 1 listo- wynika to z Waszej niewiedzy) lepada pozostanie w domach, nie- gitymizujecie swoim postępowawielu spędzi urodziny Chrystusa niem wywieranie silnego wpływu
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przez Kościół katolicki na życie
nas wszystkich.
Dlatego dziwię się oburzeniu
wynikającemu z wtrącania się
księży do życia intymnego katolików, dziwię się oburzeniu na
obecność katechezy w polskich
szkołach, dziwię się niezgodzie na
katolickie przygotowanie dzieci
do życia w rodzinie. I nie dziwi
mnie brak edukacji seksualnej,
utrudniony dostęp do antykoncepcji czy ograniczanie prawa do
aborcji w uzasadnionych sytuacjach. Przecież jesteśmy katolickim społeczeństwem, udowadniającym swoje przywiązanie do
religii każdego dnia.
Gdy wróciłem z Czarnego Marszu, w domu unosił się jeszcze zapach pasty do butów. Przeglądałem komentarze znajomych na
Facebooku i ciągle miałem bardzo
mieszane uczucia. Była niedziela, wieczór. Jeszcze raz przeczytałem mój wpis sprzed kilku dni:
W poniedziałek kobiety w czerni przejdą ulicami polskich miast.
A już w sobotę w białych sukniach
z welonem wesprą przewodnią siłę
narodu. W niedzielę złożą swoje
nowo narodzone dzieci na ołtarzach jedynie słusznej. Matki córkom zgotują ten sam los. (…)
Jest mi gorzko, gdy o tym myślę.
Mężczyzna w Czerni

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

Pisarka z naszego
podwórka
– Irenę Tuwim i jej Łódzkie pory roku to
pewnie u was w mieście wszyscy czytają? –
zapytała mnie retorycznie pewna badaczka
literatury z Warszawy.
– Szczerze? Prawie nikt tego nie czyta –
odparłam i zrobiło mi się smutno.

I

rena Tuwim – kolejna związana
z Łodzią kobieta, którą miasto
mogłoby się chwalić, ale jakoś tak
się dzieje, że docenia się ją przede
wszystkim hen, daleko stąd.
O Julianie słyszeli wszyscy. Postać jego siostry ginie w mrokach
zapomnienia. A przecież…
Irena również pisała wiersze,
entuzjastycznie przyjmowane
przez krytyków, oceniane nieraz wyżej niż utwory pisarzy
obecnych dziś w szkolnym kanonie. Co więcej, Irena przecierała szlaki innym poetkom. Debiutowała w czasach, gdy poezja
publikowana przez kobiety była
zjawiskiem nowym, nieoczywistym i kontrowersyjnym. W środowisku literackim pojawiały się
głosy, że kobiety to istoty… „umysłowo niedorozwinięte”, więc do
ich twórczości należy podchodzić
z dużą ostrożnością. Niepokój budził też fakt, że kobiece wiersze
nie są „kobiece” w potocznym
rozumieniu – zamiast romantyzmu i pewnej naiwności cechuje
je chłód, sceptycyzm i „brutalna
zmysłowość”. Poezja Ireny Tuwim
była odważna i do dziś wydaje się
taką być – dotyka tematu cielesności, kobiecych pragnień i przeżyć.
Niestety próżno szukać jej tomików w bibliotekach.
Jeśli komuś nazwisko poetki
w ogóle coś mówi, to kojarzy
je przede wszystkim z przekładem Kubusia Puchatka, który, jak
stwierdził sam Stanisław Lem, jest
lepszy od oryginału. To dzięki Irenie Tuwim używamy powiedzeń
takich jak „to, co tygrysy lubią
najbardziej”, „wszyscy krewni
i znajomi królika” albo „małe co
nieco”. Jak zauważa Anna Augustyniak, biografka poetki, Kubuś

Puchatek jest dziś w Polsce patronem dziesiątek ulic, przedszkoli,
świetlic, bibliotek. Ireny Tuwim
nie upamiętnia się nigdzie.
Ta niepamięć jest szczególnie
uderzająca w Łodzi. Na kamienicy przy ul. Andrzeja Struga 42,
gdzie poetka spędziła dzieciństwo,
wisi potężna, kamienna tablica
poświęcona Julianowi. A przecież
w zbiorze wspomnień Łódzkie
pory roku, pisarka w mistrzowski,
barwny sposób zobrazowała swój
rodzinny dom i oglądane przez
okno życie podwórka, tęsknotę
za zielenią, nierówności społeczne – bale w pałacu bajecznie bogatych Poznańskich, nędzę krążących po klatkach schodowych
handlarzy, wydarzenia rewolucji 1905 roku. Pisała o sprzeczających się na tematy polityczne gosposiach, o zakupach na
Zielonym Rynku, o łunach pożarów fabryk rozświetlających
nocą miasto…
W tym roku przypada 30. rocznica śmierci Ireny Tuwim. Łódzki
Szlak Kobiet chce w związku
z tym podjąć próbę wydobycia
jej z cienia brata i z mroku zapomnienia. W czwartek 12 października o godz. 17 zapraszamy
na podwórko przy ul. Andrzeja
Struga 42. Przeczytamy tam razem z mieszkańcami fragmenty
prozy Ireny Tuwim. Oprawę muzyczną zapewnią Ola Kozioł i Suavas Lewy. W oknach kamienicy
pojawią się kwiaty, za którymi pisarka tak tęskniła.
Jeśli nie możecie przyjść, odszukajcie w antykwariatach lub
bibliotekach Łódzkie pory roku.
Podobnie jak my, będziecie zdumieni, że o Irenie Tuwim w Łodzi
się nie mówi.

Projekt „Pisarka z naszego
podwórka” jest współfinansowany
w ramach Programu
Współtworzenia Wydarzeń
TRANSATLANTYK FESTIVAL
w Łodzi – MikroGranty 2017.
Wsparcia udzieliło mu także
Wydawnictwo Nasza Księgarnia.

Ewa Kamińska-Bużałek – łódzka
działaczka społeczna, zajmująca
się popularyzacją historii łódzkich
kobiet.

EWA
KAMIŃSKABUŻAŁEK
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Łódź stawia
na kobiety
Umiejętne kształtowanie pociech – siła matek z Łodzi.
Tak brzmi tytuł bezpłatnych warsztatów o inteligencji
twórczej przeznaczony dla łodzianek (mam lub przyszłych
mam), które odpowiedzialnie podchodzą do macierzyństwa
i chciałyby w sposób przemyślany zadbać o rozwój swoich
dzieci na różnych etapach ich życia.
Spotkania odbędą się na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 171/173
w dniach 6 i 13 października o godzinie 17.00.

P

odczas warsztatów uczestniczki dowiedzą się, w jaki sposób zachowania
i słowa rodziców wpływają na potomstwo,
a także poznają ćwiczenia i techniki rozwijania twórczego potencjału dziecka. Będą
mogły również podzielić się własnymi doświadczeniami rodzicielskimi. Podczas spotkań zostaną przedstawione pomysły na
twórcze spędzanie czasu z dzieckiem bez
ponoszenia znacznych kosztów. Warsztaty
przygotuje Fundacja Mózg Malina, której
głównym założeniem jest rozpoznawanie,
wyłanianie i wspieranie geniuszy twórczych wśród ludzi z różnych grup wieko-

wych oraz rozpowszechnianie i promowanie tekstów kultury, a także opieka nad
wszelkimi działaniami artystycznymi i naukowymi na terenie Polski (z naciskiem
na województwo łódzkie).
Mamy nadzieję, że takich inicjatyw będzie w naszym mieście coraz więcej. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.
Projekt jest współfinansowany przez
Program Współtworzenia Wydarzeń
TRANSATLANTYK FESTIVAL w Łodzi –
MikroGranty 2017. To już druga edycja tego
przedsięwzięcia.

Nie tylko diabeł tkwi w szczególe
Historia miasta zaklęta w detalu architektonicznym
#detalfest to pierwszy ogólnopolski festiwal detalu architektonicznego.
Odbył się w Łodzi w dniach 5–8 października równolegle z Festiwalem
Designu. W ciągu czterech dni trwaly warsztaty, prelekcje „detalistów”
z całej Polski (blogerów, badaczy, dziennikarzy) i wiele innych atrakcji.

I

nicjatorką pomysłu jest Maria
Nowakowska związana z markami „Łódzki Detal” oraz „Tu jest
detal”.
– W przygotowaniach do festiwalu towarzyszyło mi kilka pytań, na
które szukałam odpowiedzi. Zastanawiałam się, co o historii miasta
potrafią powiedzieć jego detale?
Czy istnieje granica, za którą prefabrykat zamienia się w sztukę? Czy
ornament to naprawdę zbrodnia,
a jeśli tak, czy ktoś z nas jest wolny od recydywy? Chciałabym, byśmy dzięki tej imprezie popatrzyli
na detal z nowej perspektywy, jako
na nośnik sensów, element gry architektonicznej. Ornament może, ale
nie musi, oznaczać aniołka z gipsu
zamontowanego na elewacji „żeby

było ładnie – mówi Nowakowska. –
Na innym poziomie #detalfest jest
wezwaniem do uważności – ma
pokazać, że kiedy zwolnimy i zaczniemy się przyglądać naszemu
naturalnemu otoczeniu, czyli architekturze, dostrzeżemy w niej wiele piękna i zagadek do rozwiązania. Zależało mi też, by umożliwić
uczestnikom zmysłowy kontakt z tematem – stąd warsztaty pozwalające dotknąć ornamentu, stworzyć
go z dostarczonych materiałów własnymi rękami, ową „myślącą dłonią”, o której pisze Pallasmaa.
Festiwal składał się z trzech
komponentów. Pierwszym z nich
były prelekcje zaproszonych gości
z całej Polski i odbyły się w nietypowym miejscu – odrestauro-

wanej przez łódzką Izbę ArchiW ramach festiwalu odbyły się
tektów krańcówce tramwajowej również wystawy projektów: Tyw Parku Staromiejskim.
tusa Brzozowskiego „MiastonauDrugi stanowiły warsztaty, ad- ci”, Martyny Winnickiej „Forest
resowane głównie do osób doro- Forever” o sztuce i kiczu polskich
słych. W grafiku znalazły się za- podwórek oraz zbiorowa wystawa
jęcia sztukatorskie, kaligraficzne, „Artyści szlakami łódzkich detali”
warsztat sgraffito i ceramiczne, w Podwórku Hilarego.
podczas których można było
Skoro #detalfest to pierwszy
popracować w glinie. Dla dzie- ogólnopolski festiwal detalu arci przygotowano naukę frotażu chitektonicznego, mamy nadziez elementami grafiki.
ję, że odbędą się kolejne.
#detalfest domknęła część „ludyczna”, której zamysłem była
popularyzacja tematyki detalu.
Atrakcje: od detalowego lunchu, Włodzimierz Polis – wnikliwy
przez archi-projekcje, wystawy obserwator życia społecznego,
redaktor tekstów Miasta Ł,
i foto-spacer, po grę miejską. Nie odpowiada za audycję „Miasto Ł
zabrakło okolicznościowego piwa w eterze” na falach Studenckiego
Radia Żak Politechniki Łódzkiej.
receptury Piwoteki Narodowej.

Maria Nowakowska –
stypendystka Prezydent Miasta
Łodzi, koordynatorka i animatorka
związana z łódzkim Centrum
OPUS. Hobbystycznie zajmuje się
promocją miasta i jego dziedzictwa
architektonicznego, a konkretnie –
łódzkiego detalu. Autorka
pierwszego w Polsce przewodnika
po mieście szlakiem detali
architektonicznych – oczywiście
po Łodzi.
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Manewry
fotograficzne
Zbigniewa Januszka
W

e wtorek 22 sierpnia br. w galerii fotografii im. Eugeniusza Hanemanna
przy ulicy Piotrkowskiej 102 miał miejsce
wernisaż wystawy Zbigniewa Januszka
pt. Łódź do potęgi… Za pomocą fotografii
i grafiki komputerowej autor stworzył niezwykły portret naszego miasta. Poprzez
zdublowanie obrazu, zakrzywianie rzeczywistości, stworzenie iluzji lustrzanego odbicia miejsc na ogół doskonale nam
znanych, oswojonych, a często nawet spowszedniałych wyczarował zupełnie inne,

ANNA LIPIŃSKA

DARIUSZ KOWALEWSKI

zagadkowe oblicze Łodzi. Przeciąganie widza – obserwatora „na drugą stronę lustra”
nie ograniczyło się do odbioru prezentowanych obrazów. Zbigniew Januszek zaprosił
gości Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego do udziału w niezwykłej przygodzie,
którą nazwał Manewry Fotograficzne. Zaproponował współkreowanie owej zmultiplikowanej rzeczywistości poprzez tworzenie własnych kreacji. Każdy z uczestników
otrzymał zdjęcie jednego z miejsc przedstawionych na wystawie. Jego zadaniem było

odnalezienie tego miejsca w rzeczywistości i podjęcia próby zatrzymania w kadrze
z własnej perspektywy. Efekty prezentujemy na łamach niniejszego wydania Miasta
Ł. Wśród autorów znaleźli się łodzianie reprezentujący różne grupy wiekowe i różne profesje. Wszystkich połączyła pasja
do fotografii i niezwykłego miasta, w którym mieszkamy. Czy uczestnicy zabawy
zobaczyli tę samą Łódź? A może powstał
kolaż zupełnie odmiennych spojrzeń? Obrazów? Oceńcie Państwo sami…

Zbigniew Januszek – fotograf
z zamiłowaniem do eksperymentowania.
Pochodzi z Wrocławia. Od lat mieszka
w Łodzi. Związany z Łódzkim Towarzystwem
Fotograficznym im. Eugeniusza Hanemana.
Emilia Twardowska – absolwentka
pedagogiki w zakresie profilaktyki
i animacji społecznokulturalnej na
Uniwersytecie Łódzkim. Zawodowo
interesuje się edukacją ekologiczną,
pedagogiką kreatywności.

ANNA LIPIŃSKA

DARIUSZ KOWALEWSKI
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JADWIGA GULIŃSKA

KRYSTYNA SZYMCZAK

P. PULIK

P. PULIK

PROJEKT JEST REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU „KULTUGRANTY”
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Waleczne

Od pięciu lat jest związana z policją, od ponad dziesięciu – z piłką nożną. St. sierż. Katarzyna Borowiec
wspólnie z koleżankami z reprezentacji policji w piłce nożnej kobiet wywalczyła złoty medal podczas
Mistrzostw Świata Służb Mundurowych na Majorce.

PATRYCJA
SZYNTER

Patrycja Szynter: Za wami dopiero drugi występ na turnieju
na Majorce i już takie osiągnięcia. Ogromne gratulacje!
Katarzyna Borowiec: Dziękuję!
Rzeczywiście, dla nas jest to bardzo duży sukces. Nie nastawiałyśmy się na wygraną, a jednak zdobyłyśmy mistrzostwo. Drużyna
powstała zaledwie 2 lata temu i od
razu pojechałyśmy sprawdzić się
na mistrzostwach. Za pierwszym
razem byłyśmy drugie, a w tym
roku zdobyłyśmy tytuł mistrzyń
świata. Te sukcesy wynikają chyba z tego, że każda z dziewczyn
trenuje intensywnie w klubie
w swoim mieście. Kiedy się spotykamy raz w miesiącu, to już się
tylko zgrywamy.
Jak wyglądały same mistrzostwa?
KB: Zmierzyłyśmy się z Danią, Holandią, z Czechami, Norwegią…
Sporo było tych meczów. Praktycznie trzy dni ciągłej gry. Po-

FOT. KATARZYNA BOROWIEC

goda nam nie sprzyjała, bo było
bardzo gorąco, ale fizycznie dałyśmy radę i udało się wywalczyć to,
po co tam przyjechałyśmy. Mecz
finałowy zagrałyśmy z Francją.
I muszę powiedzieć, że nie było
najmniejszego problemu, żeby
wygrać – dosłownie zmiażdżyłyśmy Francuzki 3:1.
Mistrzostwa to również doping
kibiców, którzy przyjeżdżają na
Majorkę z całego świata. Śpiewają
swoje przyśpiewki, kibicują, wymachują flagami – jest naprawdę
bardzo pozytywnie. Warto tam
przyjechać, chociażby z tego powodu.
Po trzech dniach zmagań stajecie na podium. Jakie to uczucie
zostać mistrzynią świata?
KB: Niesamowite. Nie da się tego
opisać słowami, można to tylko
przeżyć – posłuchać Mazurka Dąbrowskiego i uronić tę łzę na boisku.

FOT. KATARZYNA BOROWIEC

Zawodniczki reprezentacji
mieszkają i pracują w różnych
miastach Polski. Jak organizujecie treningi?
KB: Spotykamy się raz w miesiącu
w czasie wolnym od służby, przeważnie w Warszawie. Każda z nas
dojeżdża we własnym zakresie.
W drużynie są piłkarki z Pozna-

nia, Krakowa, Gorzowa Wielkopolskiego, Olsztyna, ze Szczecina.
Szkoli nas nasza trenerka, grająca zawodniczka, Sylwia Własny.
Gramy półtorej, czasem dwie godziny i wracamy do domów.

Jasne, że kiedy rywalizacja jest
ogromna, czasem pojawiają się
silne emocje, ale nie ma między
nami zatargów. Po meczu zawsze
odpuszczamy. Schodzimy z boiska i podajemy sobie dłonie.

Na jakiej pozycji grasz?
KB: Grając zarówno na hali, jak
i na orliku, nie mamy przypisanych stałych pozycji. To małe
boiska, dlatego rotacja jest duża.
Każda z nas gra na wielu pozycjach. Ja najczęściej w ataku
i w pomocy.

Jakie są plany waszej drużyny
na najbliższe miesiące?
KB: Trudno mi mówić o planach,
bo terminarz i harmonogram rozgrywek jest ustalany przez Komendę Główną Policji. W październiku w Holandii odbywa się
Światowy Turniej Służb Mundurowych w Halowej Piłce Nożnej
i mam ogromną nadzieję, że weźmiemy w nim udział. Przyszły rok
na pewno zaczniemy od lutowego Międzynarodowego Turnieju
Służb Mundurowych im. podkom.
Andrzeja Struja. A poza tym – trenujemy dalej.

Na boisku musisz wykazywać się
szybkością, zwinnością i pewnie
niejednokrotnie mocną psychiką. To umiejętności, które przydają się w Twojej pracy.
KB: Bardzo się przydają. Do tego
dołożyłabym jeszcze współpracę, która na boisku jest niezbędna. Poza tym, praca w policji jest
ciężkim zawodem i gra w piłkę
nożną pozwala się odstresować.
Czy na boisku widać temperament zawodniczek? Zdarzają się
jakieś konflikty?
KB: Dziewczyny z naszej drużyny
są bardzo waleczne i zawzięte. Nigdy nie odpuszczają, ale z drugiej
strony jesteśmy dla siebie wyrozumiałe i możemy na siebie liczyć.

Patrycja Szynter – łódzka
dziennikarka radiowa.
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Z Diabła pomocą
kupimy sobie Amerykę!
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RADOSŁAW
WILCZEK

Nasi naukowcy właśnie teraz chcą odkupić od Amerykanów, ale tych mieszkających na południowym kontynencie,
kawałek ziemi. Będzie on ponad pięć milionów siedemset tysięcy razy mniejszy od Alaski, bo ma zaledwie 30 hektarów
powierzchni, ale lepszy rydz niż nic.

B

rzmi dziwnie? Nie jestem szalonym politykiem i mówię całkiem poważnie. Zobaczycie, że tak
będzie. Nie chodzi tu wcale o odkupienie Alaski, bo tej byśmy nie
dźwignęli finansowo, ale może
kawałek Kolumbii?
W końcu już raz taki numer
przeszedł, właśnie ze wspomnianą Alaską. Car sprzedał ją za siedem milionów dwieście tysięcy
dolarów amerykańskich ludziom,
którzy te dolary do dziś drukują,
więc niby za równowartość jednej
wypasionej kolacji Rockefellera
z nowo zapoznaną aktorką. Ale to
nie tak. Nie mówię o dzisiejszych
dolarach. Te dolary były zrobione ze złota i naprawdę tyle warte, ile ważyły. Dziś tamta suma to
około 367 milionów złotych, za co
można kupić 2345 i pół kilograma złota. Trzymajmy w pamięci tę wartość, czyli niecałe dwie
i pół tony złota.
Przypomnijmy tę historię, bo
warto.
W 1867 roku, kiedy nasi przodkowie lizali rany po przegranym
niedawno Powstaniu Styczniowym, w szkatule Cara hulało echo.
No cóż, zrobiło się tam pustawo.
Nasi solidnie się do tego przyczynili, czyli tanio skóry nie sprzedali. Car Aleksander II Romanow
pewnie zaczął się zastanawiać, co
by tu opchnąć na jakimś międzynarodowym bazarze, żeby – jak to
się teraz mówi – nie stracić płynności finansowej. Wtedy raczej
można było splajtować, zbankrutować albo iść z torbami. No komu
jak komu, ale następcy Najwyższego i właścicielowi największego państwa świata nie wypadało.
Pomyślał sobie zapewne tak:
Jeżeli pójdę do Maryśki i powiem,
że mam pewne potrzeby finansowe i jeszcze poproszę, żeby na podreperowanie bilansu dała mi swoje
klejnoty, będzie dym. W końcu już
tyle napsociłem z kochankami, które z zupełnie podobnymi do mnie
dziećmi mieszkają zaledwie piętro
wyżej… Może lepiej nie poruszać
drażliwego tematu małych wpływów i dużych wydatków. Potężnego
przemysłu w kraju nie stworzyłem,
z rolnictwem jako tako, ale też szału
nie ma, więc może pozbędę się tego

FOT. MARTA KOLANOWSKA

kawałka ziemi, który leży odłogiem
na trzecim kontynencie? Tu w Europie i w Azji mam tego tak mnogo,
że mało kto zauważy brak zimnych
nieużytków na samej północy Ameryki. Nawet gdyby ktoś znalazł tam
bryłkę złota czy platyny, to komu
by się chciało grzebać w zmarzniętej skale, żeby to wydobyć? Podobno
jest tam olej skalny, który niektórzy nazywają ropą naftową, ale do
czego to komu? Niby piętnaście lat
temu jakiś polski chemik czy farmaceuta, niejaki Łukasiewicz wydestylował z tej czarnej brei naftę czy coś
takiego, ale ile ropy można ukopać
na mrozie. Dalej car Olek myślał
tak: Jakby dali choćby z pięć milionów zielonych, to niech sobie biorą tę Alaskę w cholerę i będzie spokój. Przecież ludzie nie latają, więc
ze strategicznego punktu widzenia
nam, Rosjanom, na nic te milion siedemset tysięcy kilometrów kwadratowych nieużytków. Niech tam ktoś
w moim imieniu wytarguje, ile się
da, i niech sobie od tej pory Amerykanie tyłki odmrażają.
Jak pomyślał, tak zrobił,
i w nocy z 29 na 30 marca wspomnianego 1867 roku opylił Alaskę bez żalu. Potem nie raz Jego
rodakom skoczyło ciśnienie. Na
przykład, jak równo trzydzieści
lat po transakcji paru kolesiów
z łopatami zabrało z Alaski na pa-

rostatek swój urobek, żeby zwa- pop kultury, bo odkryli Telipogon
żyć to w Seattle. Na miejscu oka- diabolicus (Orchidaceae), czyli
zało się, że tego, co ukopali, jest „diabelski” storczyk. Roślina jest
równiutka tona. Goście wykopali przepiękna, ale gdy patrzy się na
i przywieźli prawie tyle, ile Ame- nią z przodu, ewidentnie widać
rykanów kosztowała połowa tego twarz diabła.
kawałka ziemi. Przy okazji, właRoślina została okrzyknięta jedśnie to zdarzenie wywołało go- nym z 10 najciekawszych nowo
rączkę złota na Alasce.
odkrytych gatunków roślin w doKiedy świat połapał się, czym rocznym zestawieniu publikowajest ropa naftowa, nie tylko Rosja- nym przez College of Environnie, ale wszyscy głośno przełknęli mental Science and Forestry.
ślinę, dostrzegając, że na Alasce
Nieszczęśliwie, ta nowo poznasą jedne z największych na na- na roślinka żyje tylko w małym
szej planecie źródeł tego minerału. kawałku dżungli na pograniczu
Czas wspomnieć o najważniej- Kolumbii i Ekwadoru, pomiędzy
szym.
Andami i dorzeczem Amazonki,
Nasi naukowcy właśnie teraz a niedługo mają tam przyjechać
chcą odkupić od Amerykanów, buldożery i wszystko zrównają
ale tych mieszkających na połu- z ziemią.
dniowym kontynencie, kawałek
Nasi wymyślili, że zrobią zrzutziemi. Będzie on ponad pięć milio- kę w kilku europejskich instytunów siedemset tysięcy razy mniej- tach badawczych i kupią ten kaszy od Alaski, bo ma zaledwie 30 wałek planety.
hektarów powierzchni, ale lepszy
W ten sposób uda się uchronić
rydz niż nic.
nieprawdopodobnie dużo życia,
Nie chodzi tym razem o ropę, bo na jednym hektarze lasu trozłoto ani platynę. Nasi biolodzy pikalnego występuje około trzypojechali do Kolumbii, zakolego- stu unikalnych gatunków roślin
wali się z tamtejszymi uczonymi kwiatowych. My w Polsce mamy
oraz mieszkańcami ładnego ka- aż trzy tysiące gatunków, ale na tewałka dżungli i zaczęli badać renie całego kraju, a tam co krok
rośliny i zwierzęta. Szybko od- to nowy, jeszcze nie poznany i nie
kryli ponad sto nowych gatun- opisany.
ków. Oprócz splendoru w świeNaturalne wydaje się pytanie:
cie nauki zrobili furorę w świecie dlaczego władze Kolumbii nie

stworzą parków narodowych
i nie ochronią skarbów przyrody? Ależ robią to, tylko jak już
mają rezerwaty, to nie opryskują ich środkami chwastobójczymi.
Zauważyli to producenci niezbyt
legalnego białego proszku z zielonej koki i przenieśli swoje uprawy
do rezerwatów. Pewnie dlatego,
że w innych miejscach rządowe
samoloty częstują biedną kokę
randapem. W związku z takimi
działaniami obu stron konfliktu narkotykowego, co roku mafia zamienia – uwaga – sto tysięcy hektarów dziewiczej dżungli
na pola kokainowe.
Myślę, że to kolejny powód, dla
którego nie wolno brać tego świństwa do ręki, o płucach nie wspominając.
Podsumujmy – dzięki storczykowi podobnemu do diabła rogatego, sprawa zaprzyjaźnionej trzydziestohektarowej działki stała się
słynna na świecie. Dzięki temu
może uda się ją wykupić i uratować kilka tysięcy gatunków flory i fauny. Obecny właściciel tego
fragmentu lasu obiecał, że jak my
wykupimy 30 ha, to on nikomu
nie sprzeda kolejnych trzydziestu,
zatem mamy kumulację!
Zainteresowanych wyglądem
diabełka i dalszymi losami polskiego kawałka ziemi w Kolumbii
odsyłam do strony Instytutu Badań nad Różnorodnością (http://
www.biodiversityresearchinstitute.org.pl).
Instytut Badań nad
Bioróżnorodnością jest fundacją
non-profit założoną na początku
2017 r. przez dr Martę Kolanowską.
Osoby zaangażowane w fundacji
skupiają się na badaniach roślin
i zwierząt w miejscach szczególnie
cennych przyrodniczo, w tym
głównie w tropikach Ameryki
Południowej. Prowadzimy także
działania edukacyjne związane
z szeroko pojętą edukacją
przyrodniczą. Fundacja skupia
naukowców z Polski, Francji,
Czech, Ekwadoru.

Radosław Wilczek – zajmuje się
motoryzacją, techniką i nauką.
W Radiu Łódź prowadzi magazyny
naukowe i techniczne: „Szkiełko
i Oko” oraz „Historię Wynalazku”.
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Teatr w parku
Przez całe wakacje w Parku Źródliska odbywały się plenerowe spektakle
teatralne zorganizowane przez firmę Virako. Wydarzenia te były początkiem działań, które docelowo mają się odbywać w Monopolis, ale ponieważ ta prawdziwa scena dopiero powstaje, łodzianie i łodzianki zostali
zaproszeni do teatru w plenerze.

O

d czerwca do września, co
miesiąc mogli obejrzeć jeden
spektakl. Oferta była zróżnicowana – od komedii, po poważniejsze sztuki teatralne. W czerwcu i w lipcu były to „Szkoła Żon”
i „Emigranci”, w wykonaniu warszawskiego Teatru Polskiego, którego dyrektorem jest Andrzej Seweryn. W kolejnych miesiącach
scena należała do stołecznego Teatru Kamienica Emiliana Kamińskiego. W sierpniu widzowie zobaczyli „Kolację na cztery ręce”,
a przedstawienie „ZUS, czyli Zalotny Uśmiech Słonia” zakończyło Letnią Scenę w plenerze.
Na widowni po raz czwarty
tego lata zasiadł komplet publiczności. Wydarzenia były przygotowane z rozmachem, podczas
każdego spektaklu widownia
liczyła około 600 osób. Z pewnością miały znaczenie bezpłatne wejściówki, które można było
odebrać w siedzibie firmy Virako. Zainteresowanie było ogrom-

ne, zawiązywał się nawet komitet kolejkowy. Widzowie, którzy
nie mogli obejrzeć spektaklu na
biletowanych miejscach siedzących, mogli obserwować scenę,
siedząc na trawie. Przychodziły
osoby z kocami i koszami piknikowymi, niektórzy oglądali spektakle przez lornetkę. Wszystkich
łączyło jedno – wyglądali odświętnie. Panie były w garsonkach i sukienkach, a panowie w koszulach.
Mimo parkowo-wakacyjnej atmosfery, przychodzili jak do teatru, wyciszeni i eleganccy.
– Dwugodzinny spektakl, na
który zapraszaliśmy gości każdego letniego miesiąca, to efekt długiej
i żmudnej pracy. Nie było tego widać
we wtorkowe wieczory, ale produkcja Letniej Sceny to wielkie logistyczne przedsięwzięcie – od uzgodnień
i współpracy z publicznymi instytucjami: Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków czy Zarządem Zieleni Miejskiej, przez sprowadzenie
do Parku Źródliska profesjonalnej

sceny oraz scenografii z Warszawy,
aż po zorganizowanie w parku teatru z widownią na kilkaset osób –
mówi Krzysztof Witkowski, prezes zarządu Virako.
W produkcję Letniej Sceny
Monopolis zaangażowanych
było ponad 100 osób. Aby w Parku Źródliska zaaranżować profesjonalny teatr, potrzebne było 86
ton sprzętu i 2 kilometry przewodów elektrycznych. Virako, wspólnie z partnerami – stołecznymi
Teatrem Polskim i Teatrem Kamienica – wystawiło cztery spektakle, w których zagrało 23 aktorów. Na przygotowaniu się do ról
spędzili na próbach po 20 godzin.
Wszystko po to, aby zaprosić na
widownię 3 tysiące osób i żeby widzowie mieli prawdziwą przyjemność w obcowaniu ze sztuką.
Letnia Scena Monopolis zamknęła już sezon 2017, ale z publicznością żegna się tylko na
chwilę. Trwają przygotowania
do kolejnej edycji.

FOT. UKRYTE W KADRZE

Aleksandra Dulas – socjolożka,
członkini Łódzkiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
Redaktorka naczelna gazety.
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To mogło być
każde dziecko
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TAMARA
RYMSKA

Dzieciaki choćby posądzane o homoseksualność albo w inny sposób niejednoznaczne w swoich rolach
płciowych mają w szkole najtrudniej. Ale nie łudźmy się, że jakiekolwiek dziecko jest chronione.
Każdy powód, żeby kogoś wykluczyć, jest „dobry”.
e wrześniu wszyscy rodzice młodych ludzi w odpowiednim wieku wysyłają swoje
pociechy do szkoły z nadzieją, że
ich dziecko będzie należycie nauczane, wychowywane i przede
wszystkim bezpieczne. Przez
wiele lat spędzi ono w szkole 1/3
swojego życia, jest to zatem środowisko, które w sposób znaczący wpływa na to, kim jest i jakie
jest. Jako rodzice mamy prawo
wierzyć, że w szkole nie stanie
się naszemu dziecku krzywda,
że jeśli popadnie w konflikt, będzie miało problemy, ktoś z kadry
pedagogicznej wyciągnie do niego rękę, pomoże w sposób profesjonalny. Jednak praktyka pokazuje, że wielu nauczycieli nie ma
bladego pojęcia, jak reagować na
akty przemocy słownej, internetowej, dyskryminację czy znęcanie się. Nie wiedzą jak, więc nie
reagują albo wręcz nieświadomie
wzmacniają sytuacje przemocowe. I podkreślam, nie mam pretensji do nauczycieli, bo ich niewiedza nie wynika z niechęci do
nauki. To jest wina systemu, który nie wspiera edukacji antydyskryminacyjnej, nie uczy, czym jest
cyberprzemoc, nie szkoli z prostych i skutecznych zasad reagowania na zachowania niepożądane czy niebezpieczne. Ale już
do dyrektorów szkół mam żal, bo
od ich decyzji zależy, jak zostaną
wydane pieniądze przeznaczone
na szkolenia podległej im kadry,
w ich gestii jest ustalenie zasad panujących w szkole i pilnowanie,
żeby te zasady były respektowane. O fizyczne bezpieczeństwo naszych dzieci dba się w szkołach aż
do przesady – nie biegaj na przerwie, nie wychodź na boisko, nie
opuszczaj terenu szkoły. Nauczyciel sprowadza uczniów do szatni, tylko w toaletach nie ma kamer. Natomiast bezpieczeństwo
psychiczne pozostaje poza jakimkolwiek nadzorem.
Dzieci oglądają film Ania z Zielonego Wzgórza. Ania tańczy ze
swoją przyjaciółką. Dzieci krzyczą: lesbijki! Polonistka nie reaguje, nie podejmuje tematu. Inny

FOT. PIXABAY.COM, CC0
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nauczyciel, kiedy dziecko zgłasza mu akt ewidentnego znęcania, bagatelizuje fakt, mówi: nie
martw się, oni są tak niegrzeczni,
że nie dostaną prezentów od Mikołaja. Pedagog organizuje sąd
nad dzieckiem, które dopuściło
się brzydkiego zachowania w Internecie, angażując w to całą klasę
jako prokuratora, adwokata i sędziego. Na korytarzach w naszych
szkołach wyzwiska typu: pedale!,
grubasie!, debilu! – są na porządku
dziennym. Nikt się nawet nie zająknie, że jest to niedopuszczalne.
Te przykłady pokazują, jak długa
droga przed naszą szkołą, by stała się ostoją tolerancji, równości
i demokracji.
Piszę, sprowokowana tragicznym losem ucznia jednej z podłódzkich szkół. Młody chłopiec
odebrał sobie życie. Nie wytrzymał: wyzwisk, popychania, ostracyzmu grupy. Nie zniósł samotności. Nie widział światełka. A to
oznacza, że nie znalazł się żaden

dorosły, który by stanowczo stanął w jego obronie. Oprócz rodziców nie było w jego życiu nikogo,
kto dałby mu nadzieję. Był inny.
Dzieciaki choćby posądzane o homoseksualność albo w inny sposób niejednoznaczne w swoich
rolach płciowych, mają w szkole najtrudniej. Ale nie łudźmy się,
że jakiekolwiek dziecko jest chronione. Każdy powód, żeby kogoś
wykluczyć, jest „dobry”. Może
nosi okulary, może jest grubsze,
może chudsze od średniej, może
jest rude albo jest blondynką, albo
dobrze się uczy, albo źle się uczy.
Może być też tak, że po prostu niczym się nie wyróżnia albo lubi
chodzić w ciuchach, które wzbudzą agresję, albo jest nieśmiałe,
albo zbyt wygadane. Kochani, każdy powód jest „dobry”. Zrozumcie
wreszcie dorośli – to mogło być
każde dziecko. Moje i Twoje. I nie
dajcie sobie wmówić, że te dzieci
prowokują. Nie. Wina za przemoc
leży zawsze po stronie sprawcy.

Zawsze. To zachowania przemocowe trzeba tępić, a nie wyjątkowość naszych dzieci. One mają
prawo się wyróżniać, mają prawo do swojej tożsamości, orientacji seksualnej, koloru włosów,
skóry, figury i zainteresowań. Nie
mają prawa krzywdzić innych.
Drodzy Rodzice, teraz piłka
jest po Waszej stronie boiska.
Jeśli nie chcecie, żeby w szkołach Waszych dzieci była przemoc i dyskryminacja, to żądajcie
stosownej edukacji – dla nauczycieli, uczniów, a nawet dla Was.
Wymagajcie warsztatów związanych z bezpieczeństwem w sieci, równością, spotkań dotyczących seksualności. Nie bójcie się
tego. Tylko wiedza i nauka zachowań może wykształcić właściwe postawy u naszych dzieci.
A przecież chcemy, żeby były mądre, empatyczne, dobre. Chcemy,
żeby nie krzywdziły innych, żeby
stawały w obronie słabszych, żeby
były dzielne. Polską szkołę można

zmienić, na co dowodem są placówki, które dzięki mądrym dyrektorkom czy dyrektorom działają znakomicie. Dzieci są w nich
traktowane podmiotowo, budowane są dobre relacje, a wszelkie formy przemocy tłumione
w zalążku, konflikty omawia się
z pedagogiem, ich rozwiązania
są satysfakcjonujące. Naprawdę można. Tylko najpierw trzeba zrobić bardzo, bardzo trudny
krok – przyznać, że szkoła, którą
zarządzam, jest pełna przemocy.
Przyjąć ten fakt jako punkt wyjścia i zacząć wprowadzać zmiany. Potem będzie już tylko lepiej.

Tamara Rymska –
propagatorka dobrych
zmian w szkole. Ukończyła
filozofię i etykę. Feministka,
wegetarianka, cyklistka.
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Żywe rozmowy

ANITA
NAUMIEC

Zamysł pozornie jest bardzo prosty – Żywa Biblioteka to rozmowa. Najbardziej zwyczajna, codzienna czynność, a jednak
często trudna, wymagająca otwartości i chęci zrozumienia drugiego człowieka. Do projektu zapraszane są Żywe Książki.

Ż

yjemy w czasach polifonicznych, a w zasadzie kakofonicznych. Gwar jest elementem naszej
codzienności, od którego trudno
się odciąć – jeździmy tramwajami, chodzimy ulicami, oglądamy
telewizję, wypadamy ze znajomymi na piwo. Jesteśmy zanurzeni
w chaosie opinii i poglądów – reagujemy na niektóre, zgadzamy
się z nimi bądź odrzucamy, ale
słyszymy i odbieramy wszystkie.
Gdy przekroczymy próg Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi i znajdziemy się
w Żywej Bibliotece, zderzymy się
z takim właśnie gwarem, jeszcze
intensywniejszym, bo skondensowanym w małej przestrzeni. Kilkadziesiąt osób siedzi i rozmawia,
ich głosy unoszą się, tworząc mieszaninę niewspółbrzmiących
dźwięków – różne barwy, różne
tony, raz śmiech, raz jęk smutku,
zaskoczenia czy oburzenia. Jednak niebawem, po przeprowadzeniu kilku rozmów, pozorny harmider powoli zaczyna się układać
w jeden czysty, wspólny dźwięk –
słowo: AKCEPTACJA.
Żywa Biblioteka jest wydarzeniem, metodą edukacji pozaformalnej, stworzoną w roku 2000
w Danii. Kilka lat wcześniej grupa młodych ludzi, w akcie niezgody na przemoc wobec przyjaciela,
założyła fundację. Jednym z pomysłów działania na rzecz tolerancji i akceptowania odmienności była właśnie Żywa Biblioteka.
Idea bardzo szybko się rozprzestrzeniła, obecnie wydarzenie
organizowane jest w ok. 50 krajach. W ostatnich latach to właśnie Polska okazała się miejscem,
gdzie Żywa Biblioteka cieszy się
coraz większym zainteresowaniem. Odbywa się we Wrocławiu
i Krakowie, ale też np. w Radomiu, Tomaszowie Mazowieckim
czy Wałbrzychu. W Łodzi pomysł
zakiełkował w roku 2013 równocześnie w dwóch organizacjach:
Fabryce Równości i Centrum Dialogu, które nadal wspólnie przygotowują Żywą Bibliotekę. W tym
roku już po raz piąty.
Zamysł pozornie jest bardzo
prosty – Żywa Biblioteka to rozmowa. Najbardziej zwyczajna, codzienna czynność, a jednak często
trudna, wymagająca otwartości
i chęci zrozumienia drugiego człowieka. Do projektu zapraszane

są Żywe Książki. To osoby reprezentujące pewną mniejszość społeczną, narażone na ostracyzm
albo nietolerancję – Żyd, gej, obcokrajowiec, ale też weganin, matka dziecka autystycznego, pastor.
Książka nie reprezentuje żadnego środowiska, nie jest głosem
grupy, jest wyłącznie sobą i własną historią. Książki mogą mieć
różne poglądy, inaczej patrzeć
na świat, ale łączy je jedna najważniejsza cecha – wzajemny
szacunek i niedyskryminowanie innych. Krytycy pytają, dlaczego do Żywej Biblioteki nie jest
zapraszany przedstawiciel ONR.
Przecież reprezentuje mniejszość,
a wielu z nas chciałoby wiedzieć,
skąd wzięły się jego poglądy. Odpowiedź może być tylko jedna: ponieważ on sam nie szanuje innych
i jest przeciwnikiem równych
praw dla wszystkich. Ktoś inny
powie: ale podobnie jest z osobami
duchownymi. Odpowiedź znów
banalna: z niektórymi owszem, ale
nie z tymi, którzy są zapraszani do
udziału w Żywej Bibliotece. Podobnie jest z „Kibicem”, który od kilku
lat stara się wytłumaczyć, czym
różni się od „kibola”.
Każda z książek może zostać –
kontynuując analogię biblioteczną – przeczytana. Czytelnik wypożycza interesujący go tytuł na
30 minut, zadaje pytania, słucha
historii, poznaje, chłonie. Rozmowa często prowadzi do dyskusji
i wymiany poglądów. Gdy upłynie czas, Czytelnik wypożycza kolejny tytuł bądź kończy lekturę.
Do Żywej Biblioteki zazwyczaj przychodzą ludzie otwarci,
ciekawi świata, którym często
wcześniej zwyczajnie zabrakło
okazji, by porozmawiać z osobą reprezentującą daną „kategorię”. Rozmowy są przeważnie
bardzo serdeczne, a reakcje pełne zrozumienia i empatii. Wiele
osób nie uświadamia sobie trudności, z jakimi w życiu codziennym spotyka się człowiek z niepełnosprawnością fizyczną, jak
trudno jest funkcjonować wśród
tak wielu przeszkód architektonicznych; Czytelnik często nie
wie, dlaczego osoby homoseksualne tak zaciekle walczą o prawo do związków partnerskich;
co czuje dziecko wychowane
w innym niż katolickie wyznaniu, gdy cały grudzień na lek-
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cjach języka angielskiego uczy
się słówek związanych z Bożym
Narodzeniem. Większość z nas
nie widzi problemów mniejszości. Sami nie musimy się z nimi
borykać. W Żywej Bibliotece one
są dostrzegane i artykułowane –
to jest bodaj największa siła tego
wydarzenia. Organizatorzy marzą, by skłonić do uczestnictwa
osoby mniej otwarte, o poglądach
bardziej konserwatywnych, często opartych wyłącznie na zasłyszanych w domu, szkole czy telewizji stereotypach. Ten plan

z roku na rok realizowany jest
z coraz lepszym skutkiem. Zdarza
się, że na wydarzenie przychodzi
np. nauczyciel z grupą młodzieży.
To jednak wciąż kropla w morzu.
Tegoroczna Żywa Biblioteka odbędzie się 5 listopada w budynku Centrum Dialogu. Na czytelników będzie czekało co najmniej
20 Książek. Dokładna lista nie jest
jeszcze znana, ale można się spodziewać, że wśród nich znajdą się
m.in.: Bezdomny, Mama Adopcyjna, Lesbijka, Wegańska Rodzina,
Trzeźwy Alkoholik, Poganka.

Co sprawia, że rokrocznie wydarzenie odbywające się w zimną
zazwyczaj, listopadową niedzielę przyciąga coraz większą liczbę Czytelników? Tego fenomenu
może do końca nigdy nie poznamy, ale jest to niewątpliwie sukces Żywej Biblioteki.

Anita Naumiec –
kulturoznawczyni, od 2011 r.
związana z Centrum Dialogu,
Książka na wielu Żywych
Bibliotekach.
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POMÓŻ ZMIENIĆ
SCHRONISKO DLA
ZWIERZĄT W ŁODZI
ALEKSANDRA
DULAS

– Trafiłem tam przez przypadek. Usłyszałem, że ktoś znajomy jest tam
pochowany i chciałem odwiedzić jego grób. Poszedłem. Nigdy nie zapomnę
smutnej pustki i samotności unoszącej się w powietrzu.

W schronisku dla zwierząt przy
ul. Marmurowej 4 mieszka dużo psów i kotów.
Historia każdego z nich jest inna. Miasto Ł
na swoich łamach przedstawia opis jednego
ze zwierzaków, dając szansę na adopcję – a co
za tym idzie – na dobre towarzystwo. Bo jak
śpiewał Andrzej Waligórski w piosence
„Miejski Poranek”: Po miejskich drogach, na
sześciu nogach… najlepiej iść.
FOT. BEATA SIKORA

Jest miejsce,
którego nikt
nie odwiedza
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ak Przemek Ledzian wspomina swoją pierwszą wizytę na
cmentarzu dla osób, których pochówkiem nie zajęła się rodzina,
tylko opieka społeczna. Tam leżą
bezdomni, po których nikt się nie
zgłosił i ludzie samotni, których
pogrzebem nikt się nie interesował. Każdy grób jest taki sam –
kopiec ziemi, krzyż i tabliczka
z imieniem i nazwiskiem. Albo,
w przypadku osób niezidentyfikowanych, bez żadnych danych.
Od chwili pierwszej wizyty
na cmentarzu Przemek Ledzian
wciąż myślał o pochowanych na
nim ludziach. I tak został inicjatorem akcji zapalania zniczy na samotnych grobach. Po raz pierwszy
pojechał tam z kolegą cztery lata
temu, tuż przed dniem Wszystkich Świętych. Byli wtedy tylko
we dwóch. Przynieśli znicze. W kolejnym roku zaczęli nagłaśniać akcję na Facebooku i w innych mediach społecznościowych, więc
przyszło więcej ludzi, ale narazili
się na krytykę ze strony tych, któ-

rzy uważają, że takie działania są
zbędne. Pojawiły się komentarze
w rodzaju: po co ten znicz, i sugestie, żeby zajęli się czymś pożyteczniejszym niż pamięć o bezdomnych. – Co roku jest to samo – mówi
Przemek. – Zawsze znajduje się ktoś,
kto pisze o menelach i pijakach. A ja
tłumaczę, że tak nie można, że są różne sytuacje, że nie wiemy, co nam się
w życiu przydarzy. Każdy może być
samotny, każdy może tam trafić. Ale
ludziom się wydaje, że to ich nie dotyczy, że to jakiś inny świat.
Sukcesem wydarzenia jest fakt,
że już w zeszłym roku na prawie
wszystkich grobach były lampki
i kwiaty, ale Przemek Ledzian ma
propozycję, żeby opieka społeczna nie tylko musiała pochować
mieszkańca lub mieszkankę Łodzi, którzy nie mają rodziny, ale
także zaopiekować się grobem,
co oznacza – raz do roku zapalić
znicz. Planuje przedstawić ten pomysł radnym. I zapewnia, że nadal będzie zachęcał do odwiedzania tych grobów.

W tym roku akcja jest organizowana po raz czwarty. Poinformowane zostały szkoły, drużyny
harcerskie, media. Informacja pojawi się na Facebooku. Do akcji już
w zeszłym roku przyłączyły się
radne Małgorzata Moskwa-Wodnicka i Małgorzata Niewiadomska-Cudak, promując działanie
wśród mieszkanek i mieszkańców Łodzi. Miasto Ł objęło wydarzenie swoim patronatem. Chcielibyśmy, aby jak najwięcej osób
odwiedziło cmentarz przy ulicy
Zakładowej. Spotkajmy się 27 października o godzinie 10.00 przy
kaplicy. Miejmy ze sobą znicze
i kwiaty. Zapalmy światło tym,
o których nikt nie pamięta. Przedstawiciele naszej redakcji będą
na pewno. Zatem do zobaczenia.

ZULA

Zula jest w schronisku od lutego 2017.
Ma około 7 lat. To bardzo łagodna,
ufna sunia.
Zna podstawowe komendy, jest uległa,
bardzo lubi przebywać w towarzystwie
człowieka. Przyjaciółka wszystkich. Lubi
się bawić, ćwiczyć komendy, przytulać się.
W dodatku jest śliczna i dostojna.
Prawdziwa psia gwiazda
poszukuje domu.
WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ
POD NUMEREM TELEFONU

42 656 78 42
Aleksandra Dulas – socjolożka,
członkini Łódzkiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
Redaktorka naczelna gazety.

www.schronisko-lodz.pl

lewa strona talerza

MICHAŁ KWIATKOWSKI

FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA
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Pasta Go –

czyli włoska robota na wynos
Kluski robione są najczęściej ze zwykłej (piekarniczej) mąki, jajek i wody.
Pasty vel makarony robi się z semoliny, czyli „grubej” pszenicznej mąki, małej ilości wody i koniecznie
bez dodatku jakichkolwiek spulchniaczy. Dzięki temu otrzymujemy bardzo zwarte w swej konsystencji ciasto.
akaron z sosem pomidorowym z bazylią to pierwsza potrawa, którą przygotowałem samodzielnie. Żona nauczyła
mnie, jak za pomocą łyżki i widelca sprawnie jeść długi makaron
spaghetti. Spaghetti (i wszystkie
inne pasty/makarony) uwielbiają
moje córki. Tę wyliczankę mógłbym ciągnąć jeszcze długo. Mówiąc wprost, makarony, a właściwie włoskie pasty to część mojego
życia, nie tylko kulinarnego.
Żeby tak się stało, trzeba było
najpierw nauczyć się odróżniać
kluski od pasty. W Polsce często mówi się na włoskie pasty –
kluski, co może nie jest niewybaczalnym błędem, ale daleko temu
stwierdzeniu do poprawności.
Kluski robione są najczęściej ze
zwykłej (piekarniczej) mąki, jajek i wody. Pasty vel makarony
robi się z semoliny, czyli „grubej” pszenicznej mąki, małej ilości wody i koniecznie bez dodatku jakichkolwiek spulchniaczy.
Dzięki temu otrzymujemy bardzo
zwarte w swej konsystencji ciasto. Powstała w ten sposób pasta
nadaje się idealnie do mieszania
z sosami i nie nasiąka tak szybko,
jak zwykła kluska.
Dodam jeszcze, że jest ponad
sto różnych rodzajów tej potrawy. W Polsce najpopularniejsze
jest oczywiście spaghetti. Za sprawą licznych włoskich restauracji
łodzianie poznali także gnocchi,
tagliatelle czy tortellini.
Dziś zabiorę Was do jednego
z lokali sieci Pasta Go. W naszym
mieście są trzy: przy Kościuszki,
Żwirki i przy Sienkiewicza 15. Pójdziemy do tego ostatniego. Jest
niewielki, w industrialnym stylu. Czerwona cegła, metalowe
krzesła i niesamowita „instalacja” z zegarów i ciśnieniomierzy
na ścianie robią wrażenie. Pierwsze pomieszczenie to „jadalnia”.
Tu usytuowane są małe stoliki dla
czterech osób oraz duże i wysokie bufetowe lady do wspólnego
biesiadowania. Można śmiało powiedzieć, że do Pasta Go można

FOT. MICHAŁ KWIATKOWSKI
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przyjść większą ekipą – tzw. włoską rodziną.
Lokal jest samoobsługowy. Żeby
zamówić jedzenie, trzeba wejść
w głąb restauracji. Na końcu znajduje się otwarta kuchnia i niewielka lada. Gdy zbliżamy się do lady,
ślinianki zaczynają pracować. Zapach oliwy, bazylii i czosnku jest
wszechobecny. Ja pod wpływem
takich zapachów z jednej strony
robię się pozytywnie niespokojny,
z drugiej udziela mi się błogostan
włoskiej sjesty. Obok, w lodówce
wyeksponowane są liście szpinaku, rukola, pomidory i inne warzywa, które kucharz co jakiś czas
wydobywa i wrzuca na rozgrzaną

oliwę z czosnkiem. Jak się dowiedziałem, oliwa i czosnek to podstawa każdego makaronu w Pasta Go.
Po podgrzaniu składników
i uwarzeniu sosu kucharz dodaje ugotowany wcześniej makaron. Po chwili pyszna porcja
ląduje w charakterystycznym papierowym kubełku z logo restauracji. W tym miejscu trzeba napisać o rozmiarach kubełków. Mały
kubełek wystarcza spokojnie dla
jednej osoby i taką ilość można
potraktować jako lunch. Średni
to porcja, która pokona większy
głód. Muszę przyznać, że średni
kubełek jest bardziej niż sycący.
Duży bez obaw można zamawiać

dla dwóch osób i niczym w filmie
Zakochany kundel Disneya wciągać kluski z ukochaną osobą do
spółki.
Oczywiście spaghetti to nie jedyny dostępny rodzaj makaronu.
W menu jest zawsze do wyboru
penne, farfalle czy pasta bezglutenowa. Oferta sosów to prawdziwa feeria barw, zapachów i przypraw. Chyba się nie pomylę, jeśli
powiem, że stołując się w Pasta
Go przez cały miesiąc (odliczając
weekendy), codziennie zjemy coś
innego. Wśród dwudziestu jeden
sosów można znaleźć coś dla tradycjonalistów, jak słynne Bolognese czy Napolitana, ale jest tak-

że oferta dla smakoszy. Mam tu
na myśli słynną Carbonarę albo
Green Pesto (z dużą ilością oliwy,
bazylii i orzeszków). Są także pozycje dla eksperymentujących –
egzotyczne Hawaiian Chcken lub
Vegan Protein Booster.
Ja w Pasta Go nie eksperymentowałem. Na początek sprawdziłem Bolognese w średnim kubku.
Niemal pokonało mnie dużą ilością sosu i mięsa, ale z łakomstwa
zjadłem oczywiście wszystko, ponieważ było pyszne: makaron aldente, sos zawiesisty i wyraźny
w smaku, mnóstwo czosnku. Następnego dnia zamówiłem Carbonarę, czyli makaron w sosie
śmietanowym z bazylikowym
Pesto i orzeszkami. Było bardzo
smaczne. Niesamowite wrażenie na moim podniebieniu zrobiło również Spinach Gorgonzolla, które prawie całe wyjadłem
z porcji mojej żony. Wybaczyła.
Zresztą po 18 latach małżeństwa
nie miała innego wyboru.
Restauracja Pasta Go, jak sama
nazwa wskazuje, nastawiona jest
na serwowanie jedzenia na wynos. Kubki oczywiście możemy
przykryć i wygodnie zanieść do
pracy czy domu. Osobiście wolałem zjeść w lokalu, bo jest miły
i przytulny. Na deser zamówiłem
sobie kawę. Była bardzo poprawnie przygotowana, choć nie jest
specjalnością restauracji.
Ceny w Pasta Go zaczynają się
od 9,95 zł za mały kubek i 15,95 zł
za duży kubek (moim zdaniem
dwuosobowy).
Lubię restauracje, które konsekwentnie oferują jakieś konkretne menu. W Pasta Go po
mistrzowsku robią makarony
z sosem, dlatego wrócę tam jeszcze nie raz. Do zobaczenia!

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

POLECA
PIOTR
STATUCKI

październik/listopad 2017
poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

9

10

11

12

13

14

15

19:00 OTWARCIE
WYSTAWY ANNY
ZAGRODZKIEJ –
KOLEKCJE
Galeria Wschodnia
ul. Wschodnia 29/3

20:00 BAJZEL
FILMOWY –
CYKL POP2ART:
POKAZ FILMU
„NIEUSTRASZENI
POGROMCY
WAMPIRÓW”
Pop’n’art.
pl. Wolności 6

16

17:00 DYSKUSYJNY
KLUB FILMOWY:
„DUMNI I WŚCIEKLI”
Centrum Kultury Młodych
Klub „Dąbrowa”
ul. Dąbrowskiego 93

23

16:30 PRELEKCJA
„NASZE MIASTO
W POEZJI ZNANEJ
I NIEZNANEJ”

Dział Udostępniania Zbiorów
MBP (Wypożyczalnia)
ul. Paderewskiego 11a

17

18:00 DNI AUSTRII
NA WIDZEWIE –
KONCERT
„NAJPIĘKNIEJSZE
ARIE OPERETKOWE”
Dom Kultury „502”
ul. Gorkiego 18

24

17:00 KLUB FILMOWY: „KAMERA ZOSTAŁA WŁĄCZONA
O 4:30 I WYŁĄCZONA
O 6:45” – WYKŁAD
MARIUSZA CHOJNACKIEGO
Centrum Kultury Młodych
ul. Lokatorska 13

30

18:00 KLUB
PODRÓŻNIKÓW:
PRELEKCJA
„TAJLANDIA –
FESTIWAL SŁONI
W SURIN”

Łódzki Dom Kultury, sala 221
ul. Traugutta 18

6

18:15 WIECZÓR
MUZYCZNY
KONTRAPIĘKNO

Sala Kameralna Akademii
Muzycznej w Łodzi
al. 1 Maja 4

31

18:30 „ZMAJSTRUJMY
COŚ RAZEM, CZYLI
WARSZTATY
UPCYCLINGU” –
DZWONKI
WIETRZNE

17:00 WACHLARZ.
PAŁACOWE
ROZMOWY:
SPOTKANIE Z WERĄ
MODZELEWSKĄ
Muzeum Miasta Łodzi –
Sala Lustrzana
ul. Ogrodowa 15
(bilet ulgowy: 1 zł;
bilet normalny: 3 zł)

18

17:00 SPOTKANIE
Z BOGUMIŁĄ
ŻONGOŁŁOWICZ,
AUTORKĄ KSIĄŻKI
„KONSUL. BIOGRAFIA
WŁADYSŁAWA
NOSKOWSKIEGO”
Wojewódzka Biblioteka
Publiczna
ul. Gdańska 100/102

25

11:11–12:12 MALUCHY
W MUZEUM –
MAŁE: WARSZTATY
FAMILIJNE DLA
DZIECI 1+

ms2, Sala Warsztatowa
ul. Ogrodowa 19
(zapisy pod nr tel. 605 060 063
w godz. 8:00–16:00
od poniedziałku do piątku)

1

WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH

18:00 ROZMOWY
O HOLLYŁODZI:
SPOTKANIE Z PROF.
PIOTREM ZWIERZCHOWSKIM ORAZ
POKAZ ZESTAWU
FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH
Muzeum Kinematografii
pl. Zwycięstwa 1

(wydarzenie trwa do 15.10.
Zasady i szczegółowy
opis dostępny na stronie
wydarzenia na Facebook’u)

18:00 WYKŁAD „NOWOCZESNOŚĆ JAKO
ZESPÓŁ ZJAWISK
SPOŁECZNYCH,
FILOZOFICZNYCH
I LITERACKICH”

17:00 WIERSZE
ŁÓDZKIE
ŻARTOBLIWE –
SPOTKANIE
Z POEZJĄ WIESŁAWA
NOWICKIEGO

Poleski Ośrodek Sztuki
ul. Krzemieniecka 2a
(zapisy: tel. 42 686 02 59;
biuro@pos.lodz.pl)

Poleski Ośrodek Sztuki, Filia
Karolew, ul. Bratysławska 6a
(obowiązują zapisy
na wydarzenie)

19

26

16:00 REPORTAŻ
Z PODRÓŻY –
„WYSPA KOS, SAN
MARINO”
Dom Kultury Zarzewie
ul. Wandurskiego 4

ZADUSZKI

16:00 KIERMASZ
WINYL ZA ZETA
Niebostan
ul. Piotrkowska 17

20

27

17:00 DYSKUSYJNY
KLUB KSIĄŻKI:
„WRONIEC” JACKA
DUKAJA

Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Polesie, Filia nr 18
al. Politechniki 3a

2

3

22:00 KONCERT
JAMES B. & FRIENDS
New York Klub Muzyczny
ul. Piotrkowska 62
(wstęp: 10 zł)

Dom Kultury Ariadna
ul. Niciarniana 1/3
(zapisy pod nr tel. 42 678 47 41)

7

ROZPOCZĘCIE
FESTIWALU
ZIELONE SMAKI
ŁODZI VOL. 4
– KULINARNA
AWANGARDA

8

19:00 FREEDOM
JAZZ FESTIVAL 2017 –
„JAZZ I SACRUM”:
WITOLD JANIAK
KWARTET & MACIEJ
STRZELCZYK TRIO

14:00 SPACERY DLA
SENIORÓW PO
PARKACH ŁÓDZKICH
FABRYKANTÓW –
PARK LEGIONÓW
(zbiórka przed Urzędem
Stanu Cywilnego. Spacer trwa
ok. 2–3 godz.)

21

17:00 ARCHITEKTURA
NA ŻUBARDZKIEJ:
WYKŁAD „O ŁODZI
NIEZAISTNIAŁEJ” –
NIEBANALNE
PROJEKTY, KTÓRE
NIGDY NIE ZOSTAŁY
WYBUDOWANE
Centrum Edukacji Kulturowej
Na Żubardzkiej
ul. Żubardzka 3

28

15:00 RECITAL
ORGANOWY
Z CYKLU AKADEMIA
MUZYCZNA
W STARYM
KLASZTORZE
W ŁAGIEWNIKACH
Klasztor Franciszkanów
w Łodzi Łagiewnikach
ul. Okólna 185

22

11:00–19:00 TOWARY
X ŁÓDŹ YOUNG
FASHION X SZKOŁA
FILMOWA

Hale produkcyjne PWSFTViT
ul. Targowa 61/63

29

16:00 „BAWMY
SIĘ” – WIECZOREK
TANECZNY DLA
SENIORÓW

20:00 BRUDNOPIS –
TESTUJEMY NOWE
RZECZY: STAND-UP
ŁÓDŹ

Centrum Animacji
i Rewitalizacji Rondo
ul. Limanowskiego 166

Niebostan
ul. Piotrkowska 17
(wstęp: 10 zł)

4

15:00–18:00 ETNOKREATYWNI #4: ŁÓDZKA
KUCHNIA DOMOWA – WARSZTAT
Fabryka Sztuki – Art_
Inkubator, budynek C, foyer
na I piętrze,
ul. Tymienieckiego 3
(liczba miejsc ograniczona;
zapisy: art_in@fabrykasztuki.
org lub tel. 42 207 35 70
codziennie w godz. 9:00-17:00)

5

19:00 ŚCIEK-SEWAGE
/ TIME TO PLAY FOR
SPIRIT – KONCERT
6. dzielnica
ul. Piotrkowska 102
(wstęp: 10 zł)

Piotr Statucki – zaciekawiony Łodzią student
socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, początkujący
rysownik i fotograf.

Kościół św. Anny
ul. Śmigłego-Rydza 24/26
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kaprawym okiem zgreda

W lewo, w prawo i Jacksonem
Hop na słupek i białe kozaczki czyste. Błyskawiczny, acz zgrabny unik – futerko jak nowe. Gdzie nie spojrzeć wszędzie
taniec: hyc za drzewo, myk za węgieł, teraz Michaelem Jacksonem i voila – ubranko nietknięte, idziemy dalej.

Z

anim przejdę do zgredzenia,
muszę coś wyznać. To i tak
wyjdzie, więc nie ma co ukrywać.
Urodziłem się w połowie ubiegłego stulecia. Zanim sczezła komuna, byłem już dorosłym i świadomym obywatelem. W tym
czasie uczyłem się, chłonąc zmanipulowaną wiedzę, pracowałem,
przedłużając agonię PRL-u, płaciłem podatki (niechętnie), wzmacniając reżim. Co i komu po drodze
podpisałem? – diabli wiedzą (to
nie jest aluzja do IPN). Nie emigrowałem. Jak się dziś okazuje –
słusznie, bo wokół sami wrogowie.
Poza tym, tu mi się podoba i nikt
mnie stąd nie wygoni. Nawet Prezes. Najgorszy jednak był mój postępek w czasie, gdy wszyscy bojownicy o wolność i demokrację
mogli już wychynąć z kanałów

Teatr
Powszechny
w Łodzi

i okazało się, że jest ich więcej niż
ludności w Polsce. Właśnie wtedy
pojechałem do ówczesnego Związku Radzieckiego. Wiem, jak to wygląda – kraj podniósł się z kolana
(jednego, z drugiego podnosi się
teraz), a ja wybieram się do zaborcy, ani chybi szczuć i spiskować.
Tłumaczenie, że byłem w pracy,
pewnie żadnego inkwizytora nie
przekona. Taka już moja lewacka
dola (lewak – człowiek, który ma
niewłaściwe poglądy).
Byłem w Tiumeniu (Tiumeni?). To niewielkie miasteczko
za Uralem liczące jakieś 620 tysięcy mieszkańców. Jako świeżo
upieczony Europejczyk przybyły
z demokratycznego (prawie) i zachodniego (niemal) kraju, chodziłem dumny jak paw, nie mogąc się
nadziwić paradoksom, jakich na-

www.powszechny.pl
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Miarka
za miarkę
William Shakespeare

wet w naszym „najweselszym baraku w obozie” nie widziałem. Pamiętałem co prawda, że niedawno
jeszcze w naszych sklepach był
tylko ocet, ale tam? Obuwniczy –
wódka i czasem buty, kiosk – wódka i czasem gazety. Chcesz kupić
szklankę Stolicznej? Proszę bardzo. Musisz tylko mieć szklankę.
I kilka kopiejek. To w Tiumeniu
(Tiumeni?) widziałem budkę telefoniczną prostopadłą do bardzo
pochyłej ulicy. Grawitacja nijak
nie chciała się do tej prostopadłości dostosować. Od samego patrzenia błędnik wariował, a każda próba stanięcia w tej budce
kończyła się porażką.
Któregoś dnia spadł deszcz.
Ulice natychmiast wypełniły się
wodą. Powiedzieć ulice, to nic nie
powiedzieć. Podobnie jak u Wujka Sama w byłym ZSRR (Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich) wszystko musiało
być największe na świecie. To były
potwory nie ulice. Przy nich nasze autostrady, to deptaki. Deszcz
był niewielki – dlaczego woda nie
spływa? Tajemnicę wyjaśnili mi
zaprzyjaźnieni tubylcy (nawiązanie przyjaźni znacznie ułatwiła
ogólnie dostępna Stoliczna). Po
prostu w mieście nie wybudowano kanałów deszczowych. Rozbawiony, obserwowałem przedziwny spektakl. Mieszkańcy
tak pięknie, finezyjnie unikali
strug błota miotanych spod kół
pędzących samochodów, że zupeł-

nie ignorowałem te, które trafiały mnie. Hop na słupek i białe kozaczki czyste. Błyskawiczny, acz
zgrabny unik – futerko jak nowe.
Gdzie nie spojrzeć wszędzie taniec: hyc za drzewo, myk za węgieł, teraz Michaelem Jacksonem
i voila – ubranko nietknięte, idziemy dalej.
Czemuż to nagle przypomniało
mi się to dalekie azjatyckie miasto? Z powodu deszczu. Lato mignęło, zniknęło, przyszła długa,
deszczowa jesień. Jeśli największe
szajbusy na tym świecie pozwolą,
nadejdzie też zima. Jeszcze dłuższa i zapewne również deszczowa.
Choćbyś nie wiem jak długo spacerował po trasie W–Z lub Dworcu
Fabrycznym, w końcu i tak musisz pójść tam, gdzie dziury, albo
tam, gdzie wielkie dziury. Nie po-

tańczysz tak, jak mieszkańcy Tiumenia (Tiumeni?). Nie ma miejsca.
Chodniki wąskie, w nich dziury
lub wielkie dziury. W każdej dziurze akwen o zerowym znaczeniu
strategicznym, czyli w języku cywilów –kałuża. Tuż obok mury kamienic. Nie uciekniesz. Jeśli jakiś
kierowca zlituje się i zwolni, następny będzie bezwzględny. Breja,
która na Ciebie spadnie, to skarb
każdego chemika. Plamy z ubrania usuniesz nożyczkami. Na pocieszenie powiem, że to bardzo
równościowa sytuacja. Kierowca,
który Cię obryzgał, wysiądzie za
chwilę z autka i poczęstuje wiązanką parlamentarną innego kierowcę. Za obryzganie.
Wniosek: jeśli społeczeństwu
nie przeszkadzać, samo zadba
o równość i sprawiedliwość.
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