ISSN
2450–9248

ŁÓ D Z K A G A Z E TA S P O Ł E C Z N A

Lipiec 2016 / nr 14 (26)

Wakacje zaczynały
się na Fabrycznym
To było 60 konserw mięsnych
(dziś już takich pysznych
z prawdziwego mięsa niestety nie ma) i mnóstwo słoików
z przetworami własnej roboty. Matka wytapiała smalec
z cebulką i wekowała mięso –
było tego dużo. W przeddzień
wyjazdu gotowały się sterty
jajek na twardo.

strony 6–7

Odnaleźć miasto
Społeczność żydowska cały
czas funkcjonuje w naszej
pamięci jako Oni, ci Inni.
A przecież to byli łodzianie,
to byliśmy My! Trzeba mówić,
że tragedia spotkała nas, łodzian, bo Żydzi to część nas.
Uważam, że nasze myślenie
i mówienie o Żydach, którzy żyli w Łodzi, powinno się
zmienić. Może wtedy walka z antysemityzmem byłaby
bardziej owocna.
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Co czytał
w dzieciństwie
mecenas Marcin
Górski?

Animal Patrol
PATRYK POLIT – ZASTĘPCA NACZELNIKA ODDZIAŁU OGÓLNOMIEJSKIEGO STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁODZI, SEKCJA ANIMAL PATROL. FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA

Ludzi do sekcji Animal Patrol rekrutuje się spośród pasjonatów, którzy naprawdę kochają
zwierzęta. Dokształcamy się we własnym zakresie, organizujemy kursy i szkolenia.
Stajemy się profesjonalni. Tu chciałbym złożyć ukłon mieszkańcom i mieszkankom Łodzi.
Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu możemy pomagać zwierzętom skuteczniej i bezpieczniej.
Aleksandra Dulas: Do rozmowy
z Panem skłoniło mnie pewne
zdarzenie. Spacerując ostatnio
po Stokach z moją suką, znalazłam gołębia ze zranionym skrzydłem. Jestem osobą, której takie
przygody przytrafiają się dość
często. Do tej pory były przyjemnością, ale także kłopotem. Bo
zranione zwierzę trzeba odwieźć
gdzieś, gdzie mu udzielą pomocy,
bo nie każda lecznica zna się na
danym gatunku, bo do Ośrodka
Leczenia Dzikich Zwierząt w Łagiewnikach daleko, a ja nie mam

samochodu. Tym razem sprawa
okazała się prosta. Znajoma Pani
weterynarz poleciła zadzwonić
do Straży Miejskiej po Animal
Patrol. Tak zrobiłam i wszystkie problemy zostały rozwiązane w ciągu godziny. A mnie zachęciła ta sytuacja do tego, żeby
nadal być czujną, bo nie zostanę sama z chorym zwierzakiem.
Patryk Polit: Bardzo się cieszę,
że ma Pani takie pozytywne doświadczenia. I rzeczywiście warto
podkreślać, że Animal Patrol pomaga nie tylko psom czy kotom,

ale wszystkim gatunkom. Można
się do nas zgłaszać z każdą sytuacją zagrożenia zdrowia lub życia zwierzęcia.
To może zacznijmy od początku. Skąd pomysł na stworzenie
takiej jednostki? Do niedawna
w Polsce w ogóle się o tym nie myślało, a tu w Łodzi powstaje wyspecjalizowany, profesjonalny
Patrol do pomocy zwierzakom.
Moim zdaniem – Europa.
PP: Pomysłodawcą powstania
Patrolu był obecny Zastępca Ko-

mendanta ds. Prewencji Piotr Czyżewski. Sama idea zakiełkowała w roku 2010 podczas powodzi,
kiedy to grupa strażników ochotników ruszyła pomagać nie tylko
ludziom, ale i zwierzętom, które
ucierpiały na skutek działania żywiołu. Pomysł ewoluował, zbieraliśmy środki, szukaliśmy odpowiednich osób – i udało się. Ludzi
do sekcji Animal Patrol rekrutuje się spośród pasjonatów, którzy
naprawdę kochają zwierzęta. Dokształcamy się we własnym zakredokończenie na stronach 3–4

Buka mnie straszy do dziś,
bo właściwie wszystko, czego
się boimy, to Buka. Buką jest
dla części Polaków to, czym
Pani się zajmuje, mam tu na
myśli seksualność człowieka.
Współczesne dzieci sięgają
po „Harrego Pottera”, a nastolatkowie po sagę „Zmierzch”.
Myślę zatem, że potrzebujemy tej trochę mrocznej atmosfery. Pamiętam, że ja jej
potrzebowałem.

strona 10

Jeszcze o placach
zabaw
We wrześniu okazało się, że
choć furtka jest otwarta, nie
można się tam bawić. Nauczycielki nie mówiły wprost,
że nie wolno, tylko powoływały się na bezpieczeństwo malucha. Ale maluch był przywożony wózkiem i nikt go nie
próbował paniom nauczycielkom podrzucić.
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wstępniak

Drodzy Czytelnicy
i Czytelniczki!
J

esteśmy na zakręcie. My, jako gazeta, redakcja. Z pewnością wiecie, że
Miasto Ł jest wydawane ze środków
publicznych, różnych dotacji i darowizn. Jesteśmy i chcemy być gazetą
darmową, bo zasobność portfela nie
może być wyznacznikiem tego, kto ma
a kto nie ma dostępu do wiedzy o tym,
co dzieje się w Łodzi. Ale pieniądze
z jednej dotacji się kończą, a kolejna
jeszcze nie wpłynęła. Nadal chcemy
wydawać gazetę i mamy na to szereg
pomysłów. Rozpoczynamy akcję różnego typu zbiórek finansowych na gazetę. Szukamy również reklamodawców. Przy czym musimy ich dobierać
bardzo starannie, bo promować możemy tylko firmy, które wyznają wartości bliskie gazecie. Nie zareklamujemy chwilówki, nie zareklamujemy
firmy, która łamie prawa pracownicze. Zatem jesteśmy w pewnym kło-

pocie, bo bardzo zawęża nam to grono
partnerów. Jednak najbardziej liczymy
na naszych Czytelników. Jeśli zależy
Wam na ciągłości wydawniczej gazety, na tym żebyśmy stale pisali o Łodzi – wysyłajcie nam nawet niewielkie kwoty. Druk gazety to 2000 zł za
10 000 egzemplarzy, które trafiają do
bibliotek, kawiarni, muzeów, teatrów.
Oczywiście kosztów jest dużo więcej,
ale ten jest najważniejszy. Jeśli gazety nie wydrukujemy – zniknie z przestrzeni miejskiej, a zostanie tylko w Internecie. Szkoda! Dlatego zachęcam.
Lubisz czytać Miasto Ł? Uważasz, że
gazeta jest potrzebna? Wyślij dychę
na nasze konto albo nawet złotówkę – każda darowizna się liczy i zbliża nas do wydrukowania gazety. Szanowni Przedsiębiorcy! Jeśli uważacie,
że warto nas wesprzeć, skontaktujcie
się z nami w sprawie zakupu rekla-

ALEKSANDRA
DULAS
my. Drogie Organizacje Pozarządowe,
jeśli realizujecie projekty, promujcie je
w naszej gazecie. Nasze łamy otwarte
są dla wszystkich ciekawych inicjatyw,
również wtedy, kiedy nie ma pieniędzy
na reklamę, ale myślcie o nas wszyscy, kiedy pozyskujecie środki. Mamy
wyjątkową w Polsce gazetę społeczną.
Naprawdę tworzoną przez łodzian, całkowicie niezależną od jakichkolwiek
struktur politycznych, wnikliwą i pisaną na bardzo dobrym poziomie. Wesprzyjcie nasze działania, pomyślcie,
jak możemy współpracować.

Aleksandra Dulas – socjolożka,
członkini Łódzkiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego. Redaktorka
naczelna gazety.
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WESPRZYJ NAS. PISZEMY O ŁODZI!
Miasto Ł jest gazetą społeczną wydawaną dzięki dotacjom, darowiznom i pracy wolontariuszy.
Nasi dziennikarze są łódzkimi działaczami społecznymi, zaangażowanymi w pracę na rzecz
naszego miasta. Jesteśmy gazetą niezależną, nie popierającą żadnych ugrupowań politycznych.
Aby Miasto Ł mogło być nadal wydawane, potrzebujemy pieniędzy.
Każda złotówka to większa szansa na kolejny numer. Przekaż darowiznę.
Nr konta 70 1160 2202 0000 0002 4715 9618, Bank Millenium

MIASTO Ł
dokończenie ze strony 1

sie, organizujemy kursy i szkolenia. Stajemy się profesjonalni. Tu
chciałbym złożyć ukłon mieszkańcom i mieszkankom Łodzi.
Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu możemy pomagać zwierzętom skuteczniej i bezpieczniej.
Przeszliśmy serię szkoleń dotyczących ratownictwa weterynaryjnego, komunikacji ze zwierzętami, zachowania środków
ostrożności. Musieliśmy poznać
podstawy anatomii zwierząt, zasady udzielania im pierwszej pomocy, zaznajomić się z psychiką
poszczególnych gatunków. I zgodnie z zasadą Po pierwsze nie szkodzić musieliśmy dowiedzieć się,
czego nie wolno robić.

A gdyby miał Pan doradzić, kiedy i w jakiej sprawie należy do
Was dzwonić? Po czym poznać,
że dany zwierzak potrzebuje pomocy?
PP: Dzwonić należy w każdej sytuacji, kiedy widzimy psa bez
opieki. Jeśli mógłbym coś odradzić, to z pewnością nie należy
łapać takiego zwierzaka samodzielnie.
A na Waszym Facebooku można
znaleźć zażalenia mieszkańców,
że musieli długo czekać aż przyjedziecie i jeszcze odradziliście
łapanie psa.
PP: Tu chodzi o bezpieczeństwo.
Przestraszony pies, nawet mały,
może zareagować agresywnie,
gdy się do niego zbliżamy. Nie
chcę tutaj robić ze zwierząt potworów – pamiętajmy, że większość zachowań agresywnych ma
podłoże lękowe. Te psy nas nie

pamiętać, że zgłoszeń jest bardzo
dużo, a w ciągu dnia w miasto wyjeżdżają jeden lub dwa radiowozy.
Staramy się działać szybko. Jeśli
ktoś poczeka przy potrzebującym
zwierzęciu 15 minut lub dłużej, to
zrobi coś bardzo ważnego, nie zostanie pogryziony, my wykonamy swoją pracę, a zwierzę będzie
miało mniejszy uraz.
Jakim jeszcze zwierzętom pomagacie?
PP: Koty, lisy, sarny, nietoperze…

Widziałam, że łapaliście zaskrońca. Był niebezpieczny?
PP: Nie. Zaskroniec absolutnie
nie jest niebezpieczny. Ale zdarzają się też gady i inne zwierzęNa przykład?
ta egzotyczne, które uciekają lub
PP: Na przykład musieliśmy dosą wyrzucane przez właścicieli,
wiedzieć się, jak transportować
bo się znudziły. W Łodzi mieszzwierzęta, które na skutek potrąka wielu ludzi o złotym sercu, ale
cenia przez samochód doznały
jest też grupa osób, która zachourazu kręgosłupa, nauczyliwuje się jakby tego organu
śmy się tamować krwotoki.
nie miała. I niestety, kiedy
Staramy się działać szybko.
Ważne były także podstaposiadanie zwierzęcia okaJeśli ktoś poczeka przy
wy psychologii w zakresie
zuje się obowiązkiem, po
potrzebującym zwierzęciu
podchodzenia do zwierzęprostu pozbywają się go.
cia. Zwierzę po wypadku
Szczególnie zauważa się to
15 minut lub dłużej, to zrobi coś
jest w szoku. Nieprawidłowy
teraz, w okresie wakacyjbardzo ważnego, nie zostanie
pierwszy krok może u niego
nym.
Wybór między dropogryziony, my wykonamy
wywołać silną traumę, tym
gim
hotelem
dla zwierząt
swoją pracę, a zwierzę będzie
bardziej, że później jest jesza wyrzuceniem psa, kota
miało mniejszy uraz.
cze transportowane.
czy żółwia jest dla niektórych oczywisty. I zwierzaki
Czy funkcjonariusz Animal Pa- znają, nic o nas nie wiedzą, a nasz lądują na ulicy, mając często nietrolu musi lubić zwierzęta? Jest sposób podchodzenia do zwierza- wielkie szanse na przetrwanie.
na to jakiś test?
ka często bywa nieprawidłowy, co
PP: Musi. Chociaż testu nie ma, może powodować eskalację agre- Czy jakąś interwencję szczególjuż po kilku akcjach widać, kto się sji. Dlatego odradzamy łapanie. nie Pan pamięta?
do tej pracy nadaje. To nie może Nie chcemy, żeby ludzie byli ką- PP: Pewnie trudno w to uwierzyć,
być ktoś, kto nie lubi zwierząt, sani przez przestraszone psy.
ale pamiętam większość zwierząt,
ale też nie może być zbyt wrażliz którymi miałem do czynienia.
wy. Współczucie jest potrzebne, Jak się zachować prawidłowo? One zapadają w serce. Wszystkie
jeśli jest konstruktywne. Musi- Pies biega po okolicy i trudno go psy, potrącone sarny, nawet niemy umieć przejść nad tą pierw- namówić, żeby był uprzejmy po- toperze zakradające się niekieszą falą empatii do skutecznego czekać na Strażników Miejskich? dy ludziom do mieszkań. Każda
działania. Lamentowanie nad po- PP: Bardzo trudno. Psy są pod tym z tych sytuacji to osobna historia.
trąconym psem w niczym mu nie względem mało komunikatywne
pomoże – potrzebna jest inter- i szybko się nudzą. Zatem najważ- A czy zdarzają się takie przywencja, praca, działanie. Trzeba niejsze w takiej sytuacji będzie za- padki, że jesteście wzywani niebyć efektywnym. Czas na refleksję chowanie kontaktu wzrokowego potrzebnie? Że człowiek niepoi smutek często przychodzi póź- i stałe podawanie lokalizacji. Czę- trzebnie ingeruje i robi szkodę?
niej, ale w tej chwili los zwierza- sto nie jesteśmy w stanie przepro- PP: Bywa, że ludzie nie mają odka jest w naszych rękach.
wadzić skutecznej interwencji ze powiedniej wiedzy i w ich subiekwzględu na brak danych. Takie tywnej ocenie zwierzę potrzebuje
Z jakimi sprawami najczęściej sytuacje zdarzają się z powodu pomocy, a tak nie jest. Najczęściej
macie do czynienia?
nieco swobodnego podejścia nie- zdarza się to w przypadku ptaPP: Nasze interwencje najczęściej których zgłaszających, którym ków, np. srok, które w naturalnym
dotyczą psów. Często mają one wydaje się, że wystarczy podać procesie nauki samodzielności są
właściciela, ale na skutek niedo- ogólny rysopis psa i osiedle, po ekspediowane z gniazda przez ropilnowania albo po prostu chwili jakim biega. Znalezienie takiego dziców, a następnie nadzorowanieuwagi człowieka znajdują się zwierzaka graniczy z cudem. Na- ne. Taka sroka uczy się dopiero
w sytuacji, która im zagraża. Po tomiast kontakt wzrokowy i odro- latać, więc dużo czasu spędza na
przeprowadzonej przez nas inter- bina cierpliwości wystarczy, że- ziemi, ale dorosłe osobniki bronią
wencji trafiają one do lecznicy we- byśmy mogli pomóc.
jej nawet przed kotami. Ludzie naterynaryjnej lub Schroniska dla
tomiast myślą, że ona jest w nieZwierząt przy ul. Marmurowej 4. Długo trzeba utrzymywać ten bezpieczeństwie i chcąc pomóc,
I stamtąd są odbierane przez wła- kontakt wzrokowy zanim przy- rozbijają ptasią rodzinę. Wywościcieli. Bywa oczywiście, że psy jedziecie?
żą ptaka np. do Ośrodka Rehabisą bezdomne, wtedy w Schroni- PP: Staramy się skrócić czas ocze- litacji Dzikich Zwierząt, myśląc,
sku czekają na adopcję.
kiwania do minimum, ale trzeba że oddają mu przysługę.

FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA
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Podobnie jest w przypadku
jeży. Znajdujemy taką iglastą
kulkę gdzieś na ulicy i wywozimy np. na działkę czy inny teren
zielony, myśląc: Uratowałem Cię
jeżu! A przecież to może być matka
i wywożąc ją, skazujemy młode
na śmierć. Najlepiej w takiej sytuacji zdjąć jeża z jezdni, przenieść
na stronę, w którą szedł, i dać mu
spokój.
To po czym poznać, kiedy reagować, a kiedy nie? Jest jakaś ogólna zasada?
PP: Nie ma zasady. Za każdym razem, kiedy nie jesteście Państwo
pewni własnej oceny, można do
nas zadzwonić. Wtedy ktoś przyjedzie i dokona oceny sytuacji. To
jest najmądrzejsza decyzja.
A można się skonsultować telefonicznie?
PP: Można, ale najprawdopodobniej i tak przyjedziemy. Jeśli sami
nie zobaczymy, to trudno będzie
ocenić. Sprawdzimy, czy zwierzę
wymaga pomocy. Jeśli tak, będziemy działać. Jeśli nie, to poinformujemy osobę zgłaszającą i zostawimy zwierzę w naturalnym
środowisku.
Czyli zawsze, gdy mamy wątpliwości – dzwonić?
PP: Jeżeli czegoś się nie wie, to warto zapytać – jak powtarza mój Komendant. Natomiast są sytuacje
ewidentne, które trzeba na pewno zgłaszać. Kiedy zwierzę jest
ranne, ma widoczne uszkodzenia ciała lub jest to dzikie zwierzę,
np. ptak, który nie reaguje, gdy
się zbliżamy. Proszę nas zawiadamiać – przyjedziemy zawsze, chociaż czasem będzie trzeba chwilę poczekać, bo tych interwencji
jest naprawdę dużo.
I odradzacie samodzielną pomoc?
PP: Raczej tak, bo nieumiejętnie
ratując, można zrobić wielką
krzywdę. Szczególnie mówię tutaj o sarnach, które mają brzydki
zwyczaj utykania między elementami płotów. Takie zwierzę jest
przerażone, jeśli zaczniemy do
niego nieumiejętnie podchodzić,
to jest gotowe zrobić sobie ogromną krzywdę ze strachu. Sarna potrafi zedrzeć z siebie skórę w panice. Dlatego trzeba dzwonić i prosić
o pomoc. Od tego jesteśmy.
A nietoperze? One też mają tendencję do przypadkowego zbliżania się do ludzi. Jak sobie z nimi
radzić? Czy mogą być niebezpieczne?
PP: Zawsze w takiej sytuacji pomożemy. Odradzałbym łapanie
tego zwierzątka samodzielnie, bo

ma ono cieniutkie, bardzo ostre
zęby i pokąsanie nie należy do
rzadkości. Jeżeli nietoperz zaczyna syczeć, to ja bym już nie radził się zbliżać. To jest jego ostateczne ostrzeżenie.
A co ze wścieklizną? Czy powinniśmy się jej bać, pomagając zwierzętom?
PP: Trzeba mieć to na uwadze,
ale przypadki wścieklizny nie
zdarzają się w naszym województwie od bardzo wielu lat.
To jednak nie znaczy, że ugryzienie jest bezpieczne. Każde grozi
infekcjami, więc należy się bać,
chociażby tężca.
Czy jakieś zwierzę może nam
znienacka wpaść do mieszkania?
PP: Czasami ptak może stracić orientację i wlecieć nam do
domu. Wtedy jeśli mamy możliwość, można spróbować go delikatnie złapać w pudełko i przechować do naszego przyjazdu
albo wypuścić, jeśli nic mu się
nie stało. Jednak jeśli to możliwe,
prosimy o zaczekanie na nasz
przyjazd.
Co się dzieje ze zwierzakami
po Waszej interwencji?
PP: Są odwożone do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, do
Schroniska bądź do kliniki weterynaryjnej. W zależności od
gatunku i stanu zdrowia. Dzięki
łodzianom i Budżetowi Obywatelskiemu możemy działać naprawdę profesjonalnie. Mamy
coraz lepszy sprzęt i świetne
przeszkolenie.
Proszę mi powiedzieć na zakończenie, czy jest jakieś zwierzę,
którego Pan się boi?
PP: Do każdego nieznanego
zwierzaka podchodzę z lekką
obawą. Brawura jest niewskazana. Ale umiem ten lęk stłumić,
by móc działać. Ja naprawdę lubię zwierzęta i cieszę się, że udało nam się zorganizować profesjonalny Animal Patrol w Łodzi.
Pies Grześ, który tak pięknie
pozował z Patrykiem Politem
nadal czeka w schronisku na
swojego człowieka. Jest piękny,
mądry i bardzo potrzebuje domu.
Drodzy czytelnicy weźcie Grzesia
na wakacje i na życie.
Więcej o działaniach Animal
Patrol:
www.facebook.com/
animalpatrol.lodz
Aleksandra Dulas – socjolożka,
członkini Łódzkiej Rady
Działalności Pożytku
Publicznego. Redaktorka
naczelna gazety.

Marsz do
fabryki!

DARIA
STASIAK

Łódź – miasto włókniarek, miasto dymiących fabrycznych kominów.
Czy to „ziemia obiecana”, jak nazwał ją Władysław Reymont, czy „miasto Polip” wysysające życiodajne siły, czasami odbierające robotnikom
godność? To fikcja, przeszłość, a może poniekąd teraźniejszość?
Z Łodzią przemysłową, tą XIX- zmiany. Niektórzy nawet na trzy: tam! Owszem, praca była pewniej-wieczną, na początku rozwoju, od rana, po południu oraz na noc. sza, ale najpierw trzeba było ją dorobotnicy wiązali duże nadzieje. Ja przychodziłam na dwie pierwsze, stać. W Zgierzu działało kilka faMigrowali do miasta z okolicz- bo nocna zmiana zdawała mi się bryk, niestety przepełnionych. Na
nych wsi, widzieli szansę na lep- zbyt męcząca, nie dla mnie – opo- szczęście, znalazłam w gazecie ogłoszą przyszłość. Karolina Kołodziej wiada Teresa Wasiak.
szenie i tak się właśnie dostałam na
w książce Między „ziemią obieca– Zaczynałam od przyuczenia. Na łódzką tkalnię – opowiada.
ną” a „złym miastem” zauważa, że jednego majstra przypadało kilka
Kiedy Teresa Wasiak dostała
w tej przemysłowej Łodzi wiele krosien. Majster miał dopilnować, posadę w Uniontexie, dojeżdżała
się eksperymentowało. Ludziom sprawdzać, czy wszystko przebie- do pracy ze Zgierza. Jak opowiaz zewnątrz imponowało tempo ga zgodnie z planem. Trafiłam na da, było to czasami męczące, dłui to, jak szybko przyjmowały się wspaniałego człowieka. Po nieca- go się jechało, ale bywało wesoło.
w mieście innowacje. Właściciele łych dwóch miesiącach zaczęłam
− Tramwaje ze Zgierza jeździły
fabryk nastawieni byli na zysk, in- zarabiać jak prawowity pracownik. dwa: jeden zaczynał trasę w Ozorwestowali w nowe technologie. Po Wprawdzie wynagrodzenie nie było kowie, drugi był zgierski. Gdy się
drugiej stronie były trybiki tego duże, ale jakoś dało się z tego utrzy- wsiadało ok. 3.30, cały tramwaj spał.
wielkiego mechanizmu: niewiele mać. Trzeba było żyć oszczędnie, nie Większość osób pracowała wtedy
zarabiający robotnicy i – przede zarabiało się kokosów. Wtedy w Ło- w fabrykach, wiele jeździło do Zawszystkim – robotnice. Bo Łódź to dzi było sporo zakładów, w których kładu Przemysłu Bawełnianego im.
miasto kobiet pracujących w fa- pracowali także ludzie z okolicz- Juliana Marchlewskiego – dawnych
brykach. Wciąż ich przybywało – nych miasteczek i wsi. Przemysł zakładów Poznańskiego.
i w międzywojniu, i w czaJaka była praca w ówczesach PRL. Nieraz to na nich
snym łódzkim zakładzie?
Kobieta wspomina, że była
spoczywał ciężar utrzymaZdaniem byłej pracowniw
fabryce „mężem zaufania”
nia całych rodzin. Pracocy Uniontexu – nieprzesad( jak podkreśla – wybranym
wały na kilku etatach:
nie ciężka.
w zakładach, w domach,
− Pracowało się na akord.
w demokratycznych wyborach).
przy dzieciach.
Było się cały czas na nogach,
Przyglądała się pracy innych
Łódź – miasto włókniaponadto towar trzeba było
i czuwała nad tym, aby wszystko
rek, miasto dymiących fawyjmować i zanosić do madobrze szło. – Dziś ludzie już tak
brycznych kominów. Czy
gazynu. Później majster nasobie nie pomagają. Od dzieci
to „ziemia obiecana”, jak
wijał następne partie na kroi wnuczków wiem, że solidarność
nazwał ją Władysław Reysno. Mankamentem jest to, że
mont, czy „miasto Polip” to dzisiaj rzadkość – mówi. – Nie
teraz mam problemy z kręmogę tego zrozumieć. Czy to
wysysające życiodajne
gosłupem, a i nogi pobolewatakie
czasy?
A
może
kariera
ma
siły, czasami odbierające
ją – skarży się. Dolegliworobotnikom godność? To
ści kręgosłupa, problemy
tak wysoką cenę?
fikcja, przeszłość, a może
ze słuchem czy spuchnięponiekąd teraźniejszość?
te nogi dokuczają wielu
włókienniczy, bo z niego miasto kobietom pracującym kiedyś
Zakłady Bawełniane
słynęło, należał przede wszystkim w przemyśle włókienniczym.
do kobiet. U mnie w zakładzie było Atmosfera w zakładzie była doim. Obrońców Pokoju
ich ok. 90 procent. Tak było w więk- bra: dużo chichotów, rozmów, je„Uniontex”, ul. Kilińskiego
szości zakładów włókienniczych – den drugiemu pomagał w pracy.
W latach 50. XX w. Teresa Wasiak wspomina bohaterka.
Chęć wyświadczenia przysługi,
rozpoczęła pracę w łódzkiej tkalMoja rozmówczyni mieszka koleżeńskość – to ważne. Różne
ni. Zmiana zaczynała się o godz. od kilkunastu lat w Zgierzu. Jako są sytuacje, dobrze, jeśli pracow5.30. Czasami była na stanowisku młoda dziewczyna uczęszczała nicy mogą na siebie liczyć. Kobiepół godziny wcześniej, żeby wię- do szkoły pocztowo-telekomuni- ta wspomina, że była w fabryce
cej zarobić. Kiedy przyjęto ją do kacyjnej. Przerwała ją ze wzglę- „mężem zaufania” (jak podkreśla –
fabryki, miała 16 lat. Dziś – 75.
dów finansowych, rodziców nie wybranym w demokratycznych
– Właściwie na Kilińskiego pra- było stać na opłacanie internatu. wyborach). Przyglądała się pracy
cowały prawie same kobiety. Za- – W latach 50. XX wieku nie było tak innych i czuwała nad tym, aby
częłam w 1955 roku, zostałam tam łatwo znaleźć jakiś etat. Ludzie mó- wszystko dobrze szło. – Dziś luna niecałe 15 lat. Robiłam na dwie wią, że kiedyś było prościej. A gdzie dzie już tak sobie nie pomagają.
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Od dzieci i wnuczków wiem, że solidarność to dzisiaj rzadkość – mówi.
– Nie mogę tego zrozumieć. Czy to
takie czasy? A może kariera ma tak
wysoką cenę?

Zmiany, zmiany i jeszcze
raz zmiany
Ruszyła nowa produkcja. Potrzebne były trzy zmiany. Teresa Wasiak wahała się, ponieważ
miała małe dzieci, nie chciała zarywać nocy. – Odeszłam. Trochę
szkoda mi było, długi okres swojego życia spędziłam w tym miejscu.
Człowiek się przyzwyczaja, zżywa
z ludźmi, przywiązuje do samego
miejsca, trybu życia – wspomina. Żałowała, że nie było jej
w Uniontexie podczas wizyty Jana Pawła II w 1987 roku.
Po odejściu z fabryki przez
następne lata pracowała
w sklepie spożywczym. Wspomnienia się nie zatarły, o pracy w fabryce opowiada, jakby
to było kilka dni temu, a przecież minęło ponad 40 lat.

sze miał. Zarabiałam około 1100
Po czterech latach Wrzesińska
zł, pracowałam na trzy zmiany – dostała w końcu umowę o praopowiada. – Od trzech lat mam cę, pensja wzrosła do 1500 zł. Na
umowę o pracę.
dojazdy składa się z koleżanką
Szefem Sonoco jest Koreań- z klatki obok.
czyk. Co pół roku do Łodzi przyjeżdża nowy kierownik. Na No- Fabryka jak korporacja
wym Józefowie firma ma siedzibę
od 2006 roku, zatrudnia około ty- Dominika Grosik prowadzi szkosiąca pracowników. W fabryce lenia BHP w łódzkich fabryGillette, która jest tuż obok, pro- kach. – Na Nowym Józefowie bydukowane są maszynki i golarki. łam w Gillette. Nie zauważyłam,
W Sonoco natomiast pakuje się żeby wyzyskiwali tam ludzi – mówi.
powstałe wcześniej produkty, któ- – Jak na rynek łódzki wręcz nie jest
re następnie wysyłane są do in- źle. Pracownicy dostają dofinannych krajów Zachodniej, Central- sowanie do posiłków. Sale są ładne,
nej i Wschodniej Europy, a także jest w nich czysto, bezpiecznie. Firna Bliski Wschód, do Afryki, Ame- ma daje paczki na święta. Są orga-

rolę mogą pełnić wewnątrzzakładowe rekrutacje – pracownicy jako pierwsi są informowani
o tym, że zwalnia się wyższe stanowisko. Gdy pojawia się wakat,
w pierwszej kolejności zatrudniane są osoby z polecenia pracowników.

Marsz do fabryki! Nowe
Sady – firma E.T. Ewa
Tomczak
Patrycja Rajska, studentka Politechniki Łódzkiej. Wygolone,
krótkie włosy i dwa dość pokaźne tatuaże, jeden nieco zasłonięty koszulką. Kroczy do pracy

wysyłano do Rossmanna, w drugiej pakowało się klocki Lego oraz
orzeszki – opowiada. – Pracowałam na trzy zmiany. Płaca dość niska, bo pięć złotych na godzinę, na
nocnej zmianie podnoszono do siedmiu. Z tego względu zazwyczaj wybierałam nocne pakowanie.
Atmosferę w miejscu pracy odbiera jako dobrą. – Ludzie pomagali sobie, jeśli zachodziła taka potrzeba. Sporo było młodych osób,
w wakacje zatrudnili się, jak co roku,
studenci. Robota nie była ciężka, trochę przeszkadzało to, że stanowiska
nie do końca były dostosowane do
pracowników. Niewygoda czasami mnie denerwowała, ale dało się
przeżyć. Wiedziałam, że jestem
tam tylko na chwilę. Ale po niektórych pracownikach, zatrudnionych już od kilku lat, widać
było zmęczenie.

Ziemia obiecana?
„Pomniki urbanistyczne XIX
wieku”, jak imperium Poznańskiego czy Biała Fabryka Geyera, zmieniły swoją
funkcję. W dawnych fabrykach powstają centra handlowe (Manufaktura) czy kulturalne (Art_Inkubator przy ul.
Tymienieckiego). W Łodzi nadal ludzie pracują w fabrykach, choć teraz miasto już
się z nimi nie kojarzy. Z reguły są to nowe budynki, powstające na obrzeżach miasta
w specjalnych strefach ekonomicznych. Korpo-fabryki
dają pracę. Zatrudniają wiele osób, również studentów
i absolwentów uczelni.
Maszerują ludzie do domów – z fabryk łódzkich,
zgierskich, ozorkowskich lub
jakichś innych, pobliskich.
Wracają, zmęczeni, czasami
zestresowani. Są trybikami.
Mają etaty i to ich cieszy. Wieczorem znów nastawią budzik, a następnego dnia, naprzód, zwarci i gotowi – pędzą
do fabryki.

Marsz do fabryki! Nowy
Józefów – Sonoco
Łódź. XXI wiek, kompleks fabryczny. Ludzie nadal krok
za krokiem podążają do pracy w fabrykach. Słychać stukot obcasów, można dostrzec
odkryte ramiona, czasami tatuaże, pełen makijaż. Kobiety
maszerują do fabryki. Przystają jeszcze na papierosa, pogawędkę przed zakładem.
Na Nowym Józefowie znajduje się kilka przedsiębiorstw.
To peryferia Łodzi. Pola, łąki,
ogromna przestrzeń, a gdzieś
na końcu wielkie budynki. Jeden z nich to Sonoco.
Pracuje w nim wiele kobiet, ale nie jest to tak znacząca większość, jak kiedyś
w łódzkich tkalniach i przędzalniach.
Pięćdziesięcioletnia Grażyna Wrzesińska z Ozorkowa pracuje w Sonoco od 7 lat.
NARYSUJ WŁASNĄ FABRYKĘ – MIEJSCE DLA KREATYWNYCH
Zleciało raz dwa. Przez kilka
lat miała przerwę, głównie krzą- ryki Północnej i Azji. – Na dużych nizowane szkolenia. Nie mam zatała się po swoim mieszkaniu, bo maszynach, takich, na których pro- strzeżeń. Powstaje nawet gazetka,
obowiązki domowe są czaso- dukowane są maszynki „All”, pra- w której zamieszczane są aktualne
chłonne: – Wychowywałam dzieci. cuje 70 osób. Wiadomo, im więcej informacje dotyczące firmy. Za orMąż zarabiał wystarczająco dużo, ludzi przy stanowisku, tym więcej ganizowane dla pracowników sponie musiałam szukać dodatkowe- może być nieporozumień. Są u nas tkania płaci zakład.
go zajęcia, ale człowiek za bardzo w zakładzie dwie tak pokaźne maDominice Grosik nowoczesne
chowa się w sobie, gdy tak jedynie szyny. Ja wolę mniejsze, przy któ- fabryki kojarzą się z korporacjapo domu się kręci. W Sonoco przez rych swoją pracę wykonuje około mi: pracownicy tworzą hermecztery lata byłam zatrudniona na dziesięciu osób. Łatwiej się wtedy tyczną grupę, są na każdym kroku
umowę zlecenie, przez agencję pra- dogadać – mówi Grażyna Wrze- motywowani, odbywają mnóstwo
cy, która odciągała sobie pieniądze. sińska. – Najgorzej jest nocą, bo pra- szkoleń, dba się o nich, organizuje
Właściwie zabierali sporą część. Ja cownicy ze sobą rywalizują. Jest pre- imprezy okolicznościowe. Inwejednak cieszyłam się, że mam ja- sja czasu, kult pieniądza, każdy chce stycja w ludzi jest bardzo ważnym
kieś zajęcie. Nie było źle, płaca mała, się utrzymać, pokazać z jak najlep- elementem fabryki, istotnym takale człowiek coś robił, jakieś gro- szej strony.
że dla korporacji. W Gillette taką
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w trampkach conversach. Ma 25
lat, w 2013 roku pracowała dorywczo w fabryce E.T. Ewa Tomczak
na Nowych Sadach. Jeździła do
zakładu przez trzy miesiące. – Bo
w łódzkich fabrykach pracują nie
tylko osoby zatrudnione tam na stałe, także ludzie, którzy zatrzymują
się na chwilę: miesiąc, dwa czy trzy.
Najczęściej studenci, żeby zarobić
na swoje wydatki – mówi Patrycja Rajska.
W firmie E.T. Ewa Tomczak zajmowała się pakowaniem gum
i kosmetyków. – Były dwie hale,
jedna na produkty, które później

Reportaż powstał w 2015 roku.

Daria Stasiak – ur. w 1989 roku.
Absolwentka pedagogiki
w zakresie profilaktyki i animacji
społeczno-kulturalnej oraz
kulturoznawstwa - twórczego
pisania.
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Wakacje
zaczynały się
na Fabrycznym

WOJCIECH
NYKLEWICZ

Toboły ustawiało się na peronie, z którego rano miał odjechać pociąg do Koluszek. Ja i babcia zostawaliśmy
na Dworcu na całą noc, a ojciec donosił pozostałe pakunki. W wakacje takich koczujących podróżnych
na peronach było pełno, dlatego wcześniej należało zająć dogodne miejsce, z którego rano można było
wystartować do pociągu.
O wakacjach w czasach PRL z Leszkiem Juszyńskim rozmawia Wojciech Nyklewicz.
Wojciech Nyklewicz: Właśnie
rozpoczęły się wakacje. Wiele
osób pojedzie na upragniony
urlop na Mazury albo nad morze,
inni wyjadą za granicę, ale część
osób spędzi wolny czas w mieście.
A Ty jakie masz plany?
Leszek Juszyński: W tym roku
nie planuję niczego szczególnego
z powodu koniecznych oszczędności w budżecie domowym. Raczej będą to krótkie wypady na
wieś po świeże powietrze, ciszę
i odprężenie. Lubię tam jeździć,
bo w tej wiosce spędzałem wakacje od najwcześniejszego dzieciństwa. Zakątek jest naprawdę uroczy, a przede wszystkim odludny,
z dala od cywilizacji.
No to w tej rozmowie możemy
udać się w podróż w czasie i przestrzeni. Jak daleko cofniemy się
w przeszłość?
LJ: Powiedzmy – w lata 60. Chodziłem wtedy do przedszkola, a na
całe wakacje wyjeżdżałem z babcią na Wólkę – malutką wioskę
położoną głęboko w lesie nad
strumieniem. Przez 2 lata wynajmowaliśmy tam chałupę. Potem – byłem jeszcze dzieciakiem –
wybudowaliśmy z ojcem, kawałek
po kawałku murowany domek letniskowy, który stoi do dziś. Przy
głównej drodze, która nigdy nie
doczekała się asfaltu, stało 11 zagród krytych strzechą. Tam nigdy
nie dojeżdżał żaden PKS. Za wsią
były pola, a dalej las. Pamiętam,
że początkowo nie we wszystkich
chałupach był prąd, więc życie toczyło się od wschodu do zachodu słońca. O zmierzchu zapadała cisza, bo mieszkańcy musieli
wyspać się po całym dniu pracy
w polu. A dzień zaczynał się prze-

cież bardzo wcześnie, gdy robiło
się widno.
Latem to przecież godzina 3 nad
ranem.
LJ: „Trzecia nad ranem” – tak mówią miastowe (śmiech). Dla miejscowych to było po prostu rano.
Krowy, świnie, konie, kury darły
się w niebogłosy, bo chciały jeść.
W takim zgiełku nie dało się spać.
Dorośli wstawali do pracy, dzieci
mogły pospać trochę dłużej, ale
też nie za długo, bo każda para
rąk, nawet tych najmniejszych,
przydawała się w polu.
Ty też pomagałeś w pracach
rolnych?
LJ: Dla mnie to była frajda pomagać cioci w dojeniu krów, karmieniu świń, grabieniu siana
czy później w stawianiu snopków podczas żniw. My, dzieci,
traktowaliśmy to jako zabawę.

sy byli zawsze na końcu. Być może
dlatego cały urlop spędzali na wsi,
pomagając rodzinie w polu. Było
to zapewne rodzinne zobowiąza-

bo nie było jeszcze tzw. wolnych
sobót. W fabrykach włókienniczych pracowało się na 3 zmiany, więc nie zawsze można było
się wyrwać na wieś.

NA ZDJĘCIU WOJCIECH NYKLEWICZ

Wróćmy jeszcze do ŁoPraktycznie, trzeba było
dzi lat 60-tych. W tamprzenieść swój dom w nowe
tych czasach dostępne
były różne formy wymiejsce. Dlatego na kilka
poczynku dla pracowdni przed wyjazdem matka
ników łódzkich zakłaprzez całą noc robiła pranie.
dów przemysłowych
W podwórku naszej kamienicy
i ich rodzin. Na przybyła pralnia dla lokatorów.
kład dzieci mogły poPościel
była gotowana w kotle
jechać na kolonie czy
na kuchni węglowej, a pralka,
obozy harcerskie. Czy
którą ojciec sam zbudował,
Twoi rodzice jeździli na
chodziła na okrągło.
wczasy pracownicze?
LJ: Nie jeździli, choć taka
forma oficjalnie była dla nich do- nie. Po dwóch tygodniach wracali
stępna. „Starzy” nie należeli do do Łodzi, a ja i babcia zostawaliPZPR [Polska Zjednoczona Par- śmy na wsi do końca wakacji. Rotia Robotnicza to partia komuni- dzice przyjeżdżali motorem w sostyczna rządząca w Polsce w la- boty i zostawali do niedzieli. Ten
tach 1948–1989 – przyp. WN], więc czas sobotnio-niedzielnych wypaw kolejce po skierowanie na wcza- dów był krótszy niż w latach 80.,

Mówisz, że rodzice podróżowali motorem. Czy to oznacza, że był to motor z przyczepą, którym mogła zabrać się
wielopokoleniowa rodzina
na długi urlop?
LJ: To był motor marki Junak
z doczepianą gondolą z boku.
Ale na Wólkę podróżowaliśmy pociągiem ze względu na
nadbagaż (śmiech). Jeździliśmy z Fabrycznego z przesiadką w Koluszkach. A na stacji
we wsi Sitowa czekał na nas
wozem konnym wujo Siwek (tak
na niego wołali), który zawoził
nas na miejsce. To zawsze była
wielka wyprawa. Przygotowania do wakacji zaczynały się już
zimą. Rodzice kupowali konserwy
mięsne, bo we wsi nie było skle-

pu, a najbliższy był za lasem, 5 km
dalej. Można było tam pojechać
wozem konnym raz w tygodniu,
gdy przywozili chleb, i zrobić zakupy na kolejny tydzień. Najczęściej takie duże zakupy robiono na czwartkowym jarmarku
w Opocznie. Kupowało się wtedy wcześniej zamówione dla
wszystkich mieszkańców wsi
wielkie bochny prawdziwego
wiejskiego chleba, które później przechowywano w lnianych serwetach, żeby zachowały świeżość. Czasami chleb
był wypiekany we wsi, dzięki
czemu oszczędzano czas, ludzi
i zaprzęgi.
Teraz rozumiem, dlaczego Twoi
rodzice robili zapasy na wakacje.
Pamiętasz, co przygotowywali?
Bo przecież żywność w tamtych
czasach była inna niż teraz, choćby inaczej pakowana…
LJ: Pamiętam. To było 60 konserw mięsnych (dziś już takich
pysznych z prawdziwego mięsa
niestety nie ma) i mnóstwo słoików z przetworami własnej roboty. Matka wytapiała smalec z cebulką i wekowała mięso – było
tego dużo. W przeddzień wyjazdu gotowały się sterty jajek na
twardo. Pamiętam ten niezbyt
przyjemny zapach. Zdarzały się
też zbuki. No i oczywiście, trzeba było zabrać pierzyny, poduszki
i koce, bo na wsi w środku lasu
nad strumieniem jest wilgotno,
a noce są chłodne.
Czyli przygotowania do wakacji
wyglądały inaczej niż dzisiaj?
LJ: Oczywiście. Praktycznie,
trzeba było przenieść swój dom
w nowe miejsce. Dlatego na kil-
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ka dni przed wyjazdem matka przez całą noc robiła pranie.
W podwórku naszej kamienicy
była pralnia dla lokatorów. Pościel była gotowana w kotle na
kuchni węglowej, a pralka, którą ojciec sam zbudował, chodziła
na okrągło. To była pralka większa od popularnej „Frani”. Lubiłem bawić się tą pianą z mydlin.
Rano matka szła do fabryki na
szóstą, a po powrocie prała dalej. Potem to wszystko trzeba było
spakować. Ojciec wiązał toboły
z poszew na pierzynę – one w podróży służyły za worki. Zapakowanie tego wszystkiego do walizek nie było możliwe. W tobołach
były puszki, słoiki, garnki, talerze,
ubrania, pierzyny i poduszki. Na
tych z ciuchami i pościelą można
było usiąść w pociągu. Było tego
mnóstwo, bo wyjeżdżaliśmy przecież na 2 miesiące.
To jak z tym wszystkim zabieraliście się do pociągu?
LJ: To była cała ceremonia. Lubiłem zwłaszcza noc przed wyjazdem. Wtedy wieczorem wszyscy
obładowani bagażami szliśmy
na Fabryczny pieszo, bo z Tuwima przy starej gazowni to
tylko kawałek drogi. Szło się
Targową obok elektrowni, przechodziło przez bocznicę kolejową, którą dowożono węgiel,
a potem prosto na peron 4. Toboły ustawiało się na peronie,
z którego rano miał odjechać
pociąg do Koluszek. Ja i babcia
zostawaliśmy na Dworcu na
całą noc, a ojciec donosił pozostałe pakunki. W wakacje takich koczujących podróżnych
na peronach było pełno, dlatego
wcześniej należało zająć dogodne miejsce, z którego rano można było wystartować do pociągu.
Oczywiście, w jakimś momencie
usypiałem ze zmęczenia.
Wyobrażam sobie, co działo się,
gdy podstawiano pociąg do Koluszek…
LJ: Tak, to była walka o miejsca.
Drzwiami i oknami ludzie wdzierali się do wolno podjeżdżającego pociągu. Potem podawanie bagaży przez okna… Dopiero wtedy
ludzie sobie wzajemnie pomagali.
Panował jeden wielki rejwach,
który uciszał się, gdy już wszyscy siedzieli na swoich miejscach.
Przedziały, korytarze, toalety wypełnione były ludźmi i bagażami. Trudno było dokądkolwiek
przejść.
I naturalnie, było potwornie gorąco, gdy pociąg jeszcze stał na
stacji.
LJ: No tak, o klimatyzacji wtedy
nikt nie miał pojęcia. Na powiew

świeżego powietrza trzeba było było dnia spędzonego w pociągu,
poczekać do odjazdu, a to nie na- bo przepustka trwała tylko 48
stępowało tak od razu. Pamiętam, godzin. Do Łodzi przyjeżdżałem
że w tym oczekiwaniu zaczynali- „wyspany” na stojąco i byłem na
śmy jeść śniadanie. Wszyscy wy- nogach kolejne 12 godzin, by naciągali wałówkę, bo przecież byli cieszyć się wolnością.
wygłodniali, czekając od wczoraj LJ: Mam podobne wspomnienia
na peronie.
z wojska.
To były elegancko zapakowane
kanapki z wędliną i nowalijkami?
LJ: Ty chyba w innym PRL-u się
wychowałeś (śmiech). Oczywiście,
że nie. Ówczesna klasa robotnicza nie była tak zmanierowana
(śmiech). Rodzice wyciągali świeże bułeczki kupione nad ranem
w naszej piekarni „u pani Krysi” (u Błażyńskiego). Matka kroiła je i smarowała roztopionym
masłem, jajka obierało się ze skorupek, do tego sól z serwetki. Do
popicia była gorąca herbata ze słoika owiniętego w ściereczkę lub
ręcznik. Aromat ugotowanych na
twardo jajek rozchodził się po całym pociągu. Śniadanie musieliśmy zjeść przed Koluszkami, bo
potem czekała nas przesiadka.

A jak wyglądała przesiadka
w Koluszkach z taką ilością bagażu?
LJ: Najpierw należało wszystko
jak najszybciej wystawić na peron. Potem ojciec i babcia brali
część bagaży i szliśmy przez wiadukt na inny peron, z którego odjeżdżał pociąg do Skarżyska Kamiennej. Mama pilnowała tobołki
na jednym peronie, a ja z babcią
na drugim. Ojciec krążył pomiędzy peronami, przechodząc za
każdym razem po wiadukcie.
Podróż do Sitowej była już mniej
barwna i trwała dłużej niż z Łodzi do Koluszek. Była nudna – nie
mogłem doczekać się końca. Najbardziej atrakcyjne było wysiadanie, bo pociąg
zatrzymywał

kich dzieci. Pamiętam, że byłem
także na koloniach w Enerdówku
[NRD, czyli Niemiecka Republika Demokratyczna – przyp. WN].
Mogę powiedzieć, że w dzieciństwie zwiedziłem kawał Polski
i ówczesnego świata (śmiech). No
i nauczyłem się samodzielności
i życia w grupie.
Jak myślisz, letni zorganizowany wypoczynek dzieci w PRL był
dopustem bożym czy normalnością?
LJ: Normalnością, oczywiście.
Każdego było stać na kolonie czy
obóz dla dziecka, choć nie wszyscy z tego korzystali. Teraz nie do
pomyślenia. W tamtych czasach,
po powrocie z wakacji do szkoły
każdy z dzieciaków miał coś do
opowiedzenia i to nas wzajemnie
wzbogacało. Nie ważne, czy ktoś
pochodził z robotniczej ul. Tuwima, czy z inteligenckiej willowej
Radiostacji. W szkolnych mundurkach wszyscy byliśmy równi.
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z moimi rówieśnikami. W roku
szkolnym pisaliśmy do siebie listy,
a potem spotykaliśmy się przy ich
robocie. Wtedy już świadomie im
pomagałem. W późniejszych latach rodzice zabierali mnie na
wyprawy motorem po Polsce.
A w czasach szkoły średniej zacząłem jeździć na własną rękę.
Ale Wólka pozostała szczególnym miejscem. Dziś tam nie ma
nikogo znajomego – starzy poumierali, moi rówieśnicy wyprowadzili się do miasta, we wsi pozostały stare puste chałupy kryte
strzechą. Teraz są wynajmowane
letnikom. Pola zarastają drzewami – tak jakby las „podchodził”
coraz bliżej pod okna. Struga płynie jak dawniej, co roku przylatują bociany. Jest tylko ciszej, niż
kiedyś w czasach świetności. To
doskonałe miejsce wypoczynku
na łonie natury w bardzo surowych warunkach. Jak dawniej
wodę trzeba czerpać ze studni lub
ze strugi i jak dawniej wszystko
co potrzebne do przeżycia trzeba
przywieźć ze sobą. Teraz już samochodem, ale ryzykując podtopienie – w poprzek drogi do
Wólki przepływa struga, nad
którą nigdy nie było mostu,
bo zaprzęgi konne dawały sobie radę.

* marwojsko – w żargonie
wojskowym Marynarka
Wojenna [przyp. WN].

ARCHIWUM DOMOWE LESZKA JUSZCZYŃSKIEGO

Opowiadasz o wypełnionym po
brzegi pociągu. Z czego to wtedy
wynikało?
LJ: W tamtych czasach pociągiem
można było dojechać wszędzie,
gdzie były tory kolejowe. Nawet
wąskotorówki były oblegane. Pociągi jeździły częściej niż obecnie, a ponieważ ludzie nie mieli
samochodów, tak jak dzisiaj, podróżowano transportem publicznym. On był tani i powszechny,
ale i tak niewystarczający. Dlatego na Fabrycznym stało się w długich kolejkach po kartonowe bilety, a potem można było jechać
nawet całą noc, śpiąc na stojąco
na korytarzu.
Tak, pamiętam takie nocne podróże z marwojska* w Ustce na
początku lat 80., gdy szkoda mi

się na krótko,
więc wszystko robiliśmy w biegu. Ze stacji jechaliśmy z wujem
Siwkiem wozem konnym przez
las, i to już był inny świat.
Wreszcie zaczynały się wakacje…
LJ: Wiesz co? One zaczynały się
na Fabrycznym, ale tu w lesie, we
wsi czekała nagroda za poniesione trudy.
Czy kiedykolwiek wyjeżdżałeś
na kolonie lub obozy harcerskie?
LJ: Gdy chodziłem już do szkoły,
w każde wakacje jechałem albo
na kolonie, albo na obóz. To był
zawsze jeden turnus, czyli 3 tygodnie na Mazurach, nad morzem
albo gdzieś w lesie czy w górach.
Jeden turnus, bo musiało sprawiedliwie wystarczyć dla wszyst-

Jeden turnus letniego wypoczynku to zaledwie połowa wakacji.
Jak spędzałeś drugą?
LJ: Jechałem na Wólkę z rodzicami
motorem, a babcia już tam była
od początku czerwca. Chętnie
spędzałem resztę wakacji na wsi

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

Dla dzieci i młodzieży spędzających wakacje
w mieście przygotowano szereg atrakcyjnych
zajęć artystycznych, sportowych, wykładów,
wycieczek, warsztatów i półkolonii. Nabór trwa
od 20 maja 2016 roku do końca wakacji.
Szczegółowe informacje znajdują się
na stronie Urzędu Miasta Łodzi:
www.uml.lodz.pl/latowmiescie
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Odnaleźć miasto
W Muzeum Miasta Łodzi można oglądać makietę zaginionego kwartału, czyli gęsto zabudowanego obszaru Łodzi z 1939 r., w którym mieszkała głównie ludność żydowska. Dzisiaj znajduje się
tam Park Śledzia. Cały ten fragment miasta został zniszczony przez Niemców podczas II wojny światowej, lecz nie doszło do tego w rezultacie działań zbrojnych, ale zabudowania z premedytacją wyburzono, aby oddzielić założone na Bałutach getto od reszty Łodzi – czytamy na stronie Muzeum.
Po co zdobywać wiedzę na temat swojego miasta? Co nowego wnosi historia kwartału do naszego myślenia o Łodzi? Z czego my, łodzianie, możemy być dumni? Anna Jurek szukała odpowiedzi u Michała Grudy z Muzeum Miasta Łodzi i Adama Brajtera, wiceprezesa łódzkiego oddziału
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, autora filmu o zaginionym kwartale.
Anna Jurek: Co buduje poczucie
tożsamości ludzi mieszkających
w miastach?
Michał Gruda: Moim zdaniem,
świadomość wspólnej historii,
więzi między mieszkańcami budowane przez wiele pokoleń,
tradycja, która była lub jest kultywowana, język. Są to prawdopodobnie te same elementy, które
kształtują tożsamość na poziomie
narodowym.
Adam Brajter: Dodałbym jeszcze
poczucie dumy z miejsca, w którym się mieszka. Albo nienawiść
do niego.
MG: I poczucie odpowiedzialności za to miejsce.
AB: Lub jego brak. Kibice Widzewa czy ŁKS-u odczuwają pewną
wersję lokalnej tożsamości, ale
wydaje mi się, że czasem tylko
z wybranymi dzielnicami Łodzi.
MG: Nie do końca. Byłem ostatnio
na przedstawieniu „Derby. Białoczerwoni” teatru Chorea i odniosłem wrażenie, że kibice czują dużo większą więź z miastem,
niż inni.
W jaki sposób Wy utożsamiacie
się z Łodzią?
AB: Dla mnie jest to związane
z przestrzenią – z miejscami, które znam i odwiedzam.
MG: Ja również mam poczucie, że
to co mnie otacza, jest kluczowe.
Ciągle odkrywam nowe miejsca.
Budynki i kamienice wciąż mnie
zaskakują. I bardzo to lubię. Nazwałbym to interakcją z materią,
która jakby straciła swój głos. Ładnie to wymyśliłem (śmiech). Ale
też coś znacznie więcej, bo my
z Adamem jesteśmy przesiąknięci historiami o mieście.
AB: Zupełnie inaczej postrzegamy dany obszar, kiedy coś o nim
wiemy. Przyjrzyjmy się np. murkowi, który był fragmentem fabryki Geyera. On może mieć dla
nas wartość historyczną, ponieważ widzimy go w szerszym kontekście, ale dla kogoś innego to
będzie tylko kilka cegieł.

ANNA JUREK
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Kiedy myślicie o kwartale, to
jakie obrazy, dźwięki, zapachy
przychodzą Wam do głowy?
AB: Widzę zdjęcia, które znalazłem w archiwach, opisy z gazet,
przeczytane wspomnienia. To
było miejsce pełne życia, gwaru…
MG: I brudu nie do opisania.
AB: Tak. Pełne biedy, ubóstwa,
cwaniactwa, bandytów. Jak to
w mieście, szczególnie w tamtych czasach.
AB: Tam były najróżniejsze sklepy, warsztaty i gastronomia. Np.
na rogu ulicy Zachodniej i Ogrodowej, na przeciwko Pałacu Poznańskiego, znajdował się piękny
dom, w którym mieściła się Fabryka Cukrów i Czekolady „Arkadia”.
MG: Jest sporo ciekawych miejsc
na całym obszarze. Jeśli ktoś
chciałby sobie wyobrazić, jak wyglądał pasaż handlowy przy ul.
Ogrodowej, może się wybrać pod
numer czwarty. Tam za zamkniętą bramą ciągle są pozostałości
dawnych kramów. Jeśli spojrzy-

my w stronę Parku, to identyczne zabudowania ciągnęły się na
północ przez około dwieście metrów, aż do kanału Łódki. Można
tak analizować makietę dom po
domu, do czego zachęcam.
AB: Znanym miejscem były tzw.
Hale Targowe na terenie należącym do rodziny Dobranickich,
który zajmował dużą część kwartału między ulicami: Nowomiejską, Nad Łódką, Wschodnią i Północną.
Miasto cały czas się zmienia, wyburza się pojedyncze kamienice, czasem większe obszary i stawia nowe budynki. Dlaczego ten
kwartał jest wyjątkowy?
AB: Bo tu było miasto, a teraz go
nie ma. Trudno znaleźć ślady
przeszłości.
MG: To była kolebka Łodzi.
AB: Tragiczne jest to, że jako łodzianie mamy kłopot z określeniem obszaru Starego Miasta. Ale
też nie jest to dziwne, bo ono zostało wymazane z naszej pamięci.

Zniknęła duża dzielnica, w której
żyła znaczna część mieszkańców
miasta. Czy wiecie, jak to wpłynęło na ówczesnych łodzian?
AB: Wyobrażam sobie ten obszar
jako przestrzeń, do której przed
II wojną światową chodziło się
głównie na zakupy. Dla reszty łodzian to był odrębny świat, strefa
Innych. Nie sądzę, żeby postrzegano go jako ważną część miasta.
Kojarzył się z biedą i brudem. Nie
zwiedzało się tych miejsc, nie chodziło tam na spacery.
Gdyby teraz zburzono dużą część
miasta, w której mieszkali ludzie
i razem z nią zniknęli, to ja odczułabym w sobie jakąś pustkę,
stratę.
AB: Ta przestrzeń przeludniona,
śmierdząca, bez kanalizacji była
dla ówczesnych łodzian innym,
mało znanym światem. Sądzę, że
jego zniknięcie nie zrobiło na nikim dużego wrażenia.
MG: Kojarzę fragment z książki,
którą czytałem. Kiedy kwartał

był rozbierany, łodzianie przychodzili tam i „demontowali” go
kamień po kamieniu. Taki był rozkaz Niemców, więc to robiono. Bez
zbytnich sentymentów.
Czy można chwalić się historią, która jest trudna, dotyczy
II wojny światowej, mówi o Żydach, getcie i Niemcach? Czy to
jest coś, co warto opowiedzieć
turystom?
AB: To jest sprawa indywidualna, jak zawsze. Dla mnie jest to
popularyzowanie wiedzy o mieście, którą wciąż za mało się interesujemy.
MG: Myślę, że większe znaczenie
ma ona dla samych łodzian, bo jesteśmy oswojeni z tą przestrzenią,
osadzeni w kontekście.
AB: Wzbudzenie ciekawości to
najważniejsze, co możemy robić.
To się udaje. Z dużą satysfakcją
czytam komentarze pod filmem
o kwartale lub na Facebook’u. Ludzie piszą: Nie mieliśmy pojęcia, że
to było miasto, to jest niesamowity
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temat. Udostępniają film, polecają go znajomym.
Co nam daje wiedza o kwartale?
AB: Głębię spojrzenia. Świadomość, że w przeszłości wydarzyło się tutaj coś ważnego. To pozwala wrastać w miasto, zapuszczać
korzenie.
MG: Każda nowa informacja to
kolejny klocek do budowania
tożsamości. Makieta zaginionego kwartału pokazuje, jak to miejsce wyglądało. Myślę, że to już bardzo dużo. Wiemy, że istniała tutaj
inna rzeczywistość. Przewodnicy oprowadzający po Łodzi mówili do tej pory tylko: Tutaj stała

Czy znaleźliście historie ludzi
mieszkających na tym obszarze?
MG: Przy budowie makiety nie
analizowaliśmy tego. Zależało
nam na odtworzeniu przestrzeni i budynków. Indywidualne historie są jeszcze przed nami. Może
kolejni badacze się tym zajmą?
Może znajdziemy ciekawe postaci, którymi będziemy mogli się
pochwalić. Nawet wskazać, gdzie
ktoś mieszkał?
AB: W publikacjach np. o getcie nie pisze się o tym miejscu.
Również wcześniej mało się o nim
wspominało. Sporo czasu poświęciłem na analizowaniu prasy z tamtych czasów, kronik wy-

o nim była wymazywana. Najpierw, przez długi czas żyli tam Żydzi, a więc Ci Inni. Potem miejsce
opustoszało. A następnie zamieszkali je ludzie, dla których nie miało historii. Według Regionalnego
Systemu Informacji Przestrzennej, granica obszaru zabytkowego
miasta kończy się na Placu Wolności. Północ miasta w ogóle nie
jest brana pod uwagę. Oczywiście,
pielęgnuje się rejestr zabytków
i Pomników Historii, ale to jest,
do cholery, Stare Miasto.
MG: Chciałbym, żeby Łódź przestała być ostatnim nieodkrytym
miastem, żeby zaczął się na nią
„boom”. Marzy mi się tutaj ruch

spotkała nas, łodzian, bo Żydzi
to część nas. Uważam, że nasze
myślenie i mówienie o Żydach,
którzy żyli w Łodzi, powinno się
zmienić. Może wtedy walka z antysemityzmem byłaby bardziej
owocna.
MG: Ja widzę to inaczej. Temat jest
przecież tak obszerny i złożony,
że osobna instytucja wydaje mi
się uzasadniona.
AB: Moim zdaniem, nie powinno
się tego wydzielać, a raczej pokazywać jako całość, która oczywiście ma różne wątki. Kiedy kręciłem film, chciałem pokazać, że
utraciliśmy część naszej wspólnej
historii i że tak warto o tym my-

MAKIETA DAWNEJ ŁODZI – ZAGINIONY KWARTAŁ. W GŁĘBI KWARTAŁU SYNAGOGA ALTE SZIL ZNAJDUJĄCA SIĘ W LATACH 30. PRZY UL. WOLBORSKIEJ. FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA

synagoga, jakiś browar i sprzedawano śledzie, stąd nazwa Parku. To
była cała wiedza o tym obszarze.
Teraz jesteśmy w stanie wskazać
z dokładnością do kilku metrów
miejsce, gdzie stał konkretny budynek. To ogromna ilość informacji, którą teraz można przemyśleć
i przetworzyć – podstawa, która
dopiero się pojawiła. Jest punktem wyjścia.
AB: Ważna jest popularyzacja
tematu. To nie musi być super
wiedza z nazwiskami, wydarzeniami, datami. Można prostymi środkami zainteresować
kogoś, aby głębiej wniknął w tę
historię. Zależy mi na tym, żeby
sprzedać takiego zarazka wiedzy osobom, które na co dzień
nie interesują się przeszłością
miasta. Chciałbym, żeby kogoś to
zaskoczyło, zdziwiło, żeby obejrzał film, a potem poszedł na spacer do Parku Śledzia. Chciałbym
wyjść poza magiczną liczbę 500
osób, które interesują się tym
zagadnieniem.

padków i zdarzeń. Znalazłem np.
informację o tym, że dziewczyna
wylewająca pomyje z okna do kanału, wpadła do niego. W ten sposób można się zorientować, jak
biegł kanał Łódki względem zabudowań i porównać z istniejącymi planami. Z takiej lakonicznej notatki dużo się dowiadujemy.
MG: Dzięki poznawaniu jego historii, ono zyskuje w naszych
oczach szacunek.
AB: Gdy mówimy o historii Łodzi,
konieczne jest przewartościowanie hierarchii ważności różnych
jej obszarów. Niektóre, historycznie ważne są nieznane i niezrozumiane. Inne, zadziwiająco czasem popularne.
Które są dla Ciebie najważniejsze?
AB: Stare Miasto. Ono powinno
doczekać się rzetelnych badań
archeologicznych. Także okolice Jasienia, które dały Łodzi życie. W ogóle temat Starego Miasta
jest dla mnie drażliwy, bo pamięć

turystyczny, nowe instytucje kultury, które zajmą się przywracaniem historii. Myślę, że np. Muzeum Łódzkich Żydów mogłoby
pokazać bogaty i złożony obraz
życia tej ludności, całą sferę kultury miasta, która była super ważna, a nie jest w żaden sposób upamiętniona ani upowszechniana.
W Łodzi żyło kilkaset tysięcy osób
wyznania mojżeszowego, a w naszej świadomości i codziennym
obcowaniu z miastem praktycznie nie ma po nich śladu, jakby
nigdy nie istnieli.
AB: Może to, co powiem, będzie
kontrowersyjne, ale nie podoba
mi się pomysł powstania Muzeum
Łódzkich Żydów. W Muzeum Miasta Łodzi powinna znaleźć się obszerna ekspozycja poświęcona
tematyce łódzkich Żydów, jako
integralna część całego obrazu
miasta. Społeczność żydowska
cały czas funkcjonuje w naszej
pamięci jako Oni, ci Inni. A przecież to byli łodzianie, to byliśmy
My! Trzeba mówić, że tragedia

śleć, w ten sposób to pokazywać.
Na Facebook’u Zaginionego
Kwartału, przeczytałam, że
w znanym domu aukcyjnym
Sotheby’s sprzedano niedawno 5 rysunków Starej Synagogi
z ul. Wolborskiej sygnowanych
przez Adolfa Zeligsona za ponad
13 tys. USD.
AB: Podobno. Słyszałem, że ktoś
je wykradł z Archiwum Państwowego przy ul. Kościuszki.
Czy znacie więcej takich historii?
AB: Stefek – mój brat – znalazł
zdjęcie, na którym w podwórku
przy ówczesnej ulicy Altmarkt 2,
stoją dzieci, kobiety i mężczyzna.
Dziś w tym miejscu jest alejka parkowa wychodząca na rynek Starego Miasta. Zrobił ReFotografię i kiedy ją opublikował, ludzie
zaczęli jego pracę udostępniać.
Sprawdziłem, kto to robi i okazało się, że ta fotografia pojawiła
się na stronie Dawni Mieszkańcy Łodzi, tyle że opisana w języku
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hebrajskim. Opis przetłumaczono też na angielski jako Former
Residents of Lodz. Pod zdjęciem
przetoczyła się obszerna dyskusja. Temat Łodzi i wydarzeń mających tu kiedyś miejsce jest wciąż
bardzo żywy wśród ludzi, których
losy połączyły z naszym miastem.
MG: Opisując na You Tube’ie film
Adama, użyłem angielskiego sformułowania „Jewish district of
Lodz”, bo kiedy dodasz do opisu
słowo „jewish”, strona jest lepiej
pozycjonowana. Także z pragmatycznych względów zależy mi na
promocji kultury żydowskiej, bo
jest to bardzo nośny temat. Miasto mogłoby taki potencjał świetnie wykorzystywać.
Dlaczego tego nie robimy w większej skali niż dotychczas?
MG: Nie wiem. Ale zobaczmy jak
to robią gdzie indziej? Weźmy za
przykład Amsterdam. Dom Anny
Frank to jeden pokój, w którym
się ukrywała z rodziną. Ale w Amsterdamie jest jednym z głównych
atrakcji. W przewodnikach piszą,
że gdy czekasz w kolejce zwiedzających, możesz nawiązać przyjaźnie, bo stoi się w niej 2, 3 godziny. W Łodzi takich historii jest na
pęczki. Gdyby udało nam się je
wykorzystać, to byłby hit na miarę odkrycia kolejnej mumii faraona w Egipcie.
AB: Każdy potrzebuje mieć poczucie przynależności do czegoś. Najlepiej, gdy tym czymś jest miejsce, w którym się urodził albo
które wybrał na swój dom. Wtedy można się tam rozwijać, próbować wpływać na otoczenie, na
to, jak postrzegają je inni, także
ci spoza miasta. Bo chcemy, żeby
to co jest dla nas ważne, było też
ważne dla innych ludzi. Poznawanie historii, upowszechnianie
jej, to warunek naszego przywiązania do miasta, zakorzenienia,
szacunku dla niego, zobaczenia
siebie w szerszej perspektywie,
bycia częścią wspólnoty.
MG: Ja chciałbym, żeby przestało się mówić o Łodzi, że ma potencjał. Chciałbym, żeby on się
w końcu zrealizował.

Makieta wykonana w ramach
projektu „W poszukiwaniu
zaginionego kwartału” weszła do
stałej ekspozycji Muzeum Miasta
Łodzi i można ją oglądać bezpłatnie
w godzinach otwarcia muzeum.
www.muzeum-lodz.pl

Anna Jurek – absolwentka filozofii
Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka
programów edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży. Z-ca redaktorki
naczelnej.
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dorastanie z książką
W czerwcu opublikowaliśmy wywiad z Beatą Cyperling z księgarni „Litera” pt. „Dorastanie
z książką”. Na stronie internetowej Miasta Ł i na profilu na Facebook’u będziemy zamieszczać
krótkie wywiady m.in. z politykami, dziennikarzami, ludźmi kultury, adwokatami. Zapytamy,
jakie książki czytali w dzieciństwie i dlaczego warto czytać.

Co czytał w dzieciństwie
mecenas Marcin Górski?
Jednym z bohaterów książek Niziurskiego jest niejaki Ciamcia. Ja patrzyłem
na świat oczami Ciamci. Jako chłopiec miałem potrzebę przygody i myśmy
z kolegami, te przygody tworzyli. To były rzeczy zupełnie nieodpowiedzialne – o lektury, które rozbudzały wyobraźnię Marcina Górskiego
z Kancelarii Tataj Górski Adwokaci, pytała Anna Jurek.
Anna Jurek: Panie Mecenasie,
czy od zawsze czytał Pan książki
prawnicze?
Marcin Górski, Kancelaria Prawnicza Tataj Górski: Oczywiście. Już
w wieku 5 lat zaczytywałem się
w komentarzu prof. Erecińskiego do Kodeksu Cywilnego.
To jest nieprawda. Wpuszcza
mnie Pan w maliny.
MG: Zgadza się. Cóż, to taki zawód.
Ale byłem wychowywany w kulcie książek. Mnie i mojemu bratu czytali rodzice, np. bajkę o kotach Filemonie i Bonifacym. Ale
też bardzo wcześnie zacząłem czytać sam. Kiedy szedłem do szkoły
podstawowej czytałem już płynnie, a książki, które pamiętam, to
„Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren czy „Doktor Dolittle i jego
zwierzęta” Hugo Loftinga.
Czy te książki poleciłby Pan dzisiaj dzieciom?
MG: Zdecydowanie. „Dzieci z Bullerbyn” to jest książka w swoim
zamyśle bardzo głęboko socjalistyczna. Co to znaczy? Dzieci, rodzice i ludzie z miasteczka żyją
w swoistej komunie, idyllicznej,
choć biednej. Ich życie jest pod- MARCIN GÓRSKI. FOT. ANNA JUREK
porządkowane bardzo prostym
Zachęcałbym także do czytawartościom: uczciwości, sprawie- nia „Muminków” Tove Jansson.
dliwości, przyjaźni, równości. To
są wartości uniwersalne i bardzo Ale czy one nie są zbyt straszne?
cenne, szczególnie dzisiaj. Znaj- Przede wszystkim Buka?
dziemy je także u Doktora Do- MG: Są. Buka mnie straszy do dziś,
little – ten sam zamysł, głęboko bo właściwie wszystko, czego się
równościowy i solidarnościowy, boimy, to Buka. Buką jest dla częw szczególności w odniesieniu ści Polaków to, czym Pani się zajdo najsłabszych, dzisiaj powie- muje, mam tu na myśli seksualdzielibyśmy wykluczonych, w tym ność człowieka. Współczesne
przypadku zwierząt.
dzieci sięgają po „Harrego PotUważam, że należy też sięgać tera”, a nastolatkowie po sagę
do bajek i wierszy. Niekoniecznie „Zmierzch”. Myślę zatem, że podo Perrault czy Andersena, bo te trzebujemy tej trochę mrocznej
baśnie wydają mi się dzisiaj dość atmosfery. Pamiętam, że ja jej pobrutalne i drastyczne, jak na per- trzebowałem.
cepcję małoletnich. Ale np. wiersze Brzechwy są godne polecenia. Po co?

MG: Po co potrzebujemy mroczności? Dlatego, że nasze życie jest
coraz bardziej zracjonalizowane.
Stajemy się coraz mądrzejsi. Świat
ma przed nami coraz mniej tajemnic, bo wszystko, co było tajemnicą, jest dziś opisane na 30
tys. stron. A jednak potrzebujemy niedopowiedzenia. Tego, co
można przede wszystkim poczuć,
a nie tylko rozumieć.
Jakie lektury Pan sobie jeszcze
cenił?
MG: Od wczesnej podstawówki
czytałem także wszystkie książki
Edmunda Niziurskiego. Wiele z nich niemal znałem na pamięć. Lubiłem przygody „Pana

Samochodzika” Zbigniewa Nienackiego, który pisał także powieści erotyczne, ale te nie wpadły mi wtedy w ręce.
Czy utożsamiał się Pan z którymś
z bohaterów?
MG: Jednym z bohaterów książek
Nizurskiego jest niejaki Ciamcia. Ja patrzyłem na świat oczami Ciamci. Jako chłopiec miałem
potrzebę przygody i myśmy z kolegami, te przygody tworzyli. To
były rzeczy zupełnie nieodpowiedzialne. Mieszkałem wtedy na
Retkini. W okolicach ulicy chyba Dennej znajdowało się wejście do jednego z kanałów deszczowych miasta. Nazwaliśmy go
Smródką. Można było nim przejść
w okolice centrum, na Karolew,
w pobliże Dworca Kaliskiego. Proszę wyobrazić sobie, jacy byliśmy
głupi. Gdyby spadła nagła ulewa,
taka jak dzisiaj, to by nas potopiło. Ale dla mnie łażenie po kanałach to była przygoda jakie mieli
Kekuś, Kleksik czy Gnat w książkach Niziurskiego. Przeczytałem
też „Księgę urwisów”, „Niewiarygodne przygody Marka Piegusa”,
„Sposób na Alcybiadesa”, „Adelo,
zrozum mnie!”.

Ile miał Pan lat?
MG: Osiem, może dziewięć. Kiedy
wracałem po szkole do domu, a rodzice jeszcze byli w pracy, mogłem
buszować po bibliotece. Pamiętam
2 książki, które zrobiły na mnie
ogromne wrażenie. Pierwsza,
właśnie „Intymne niedyskrecje”,
a druga to bardzo stare, dwutomowe wydanie podręcznika dla lekarzy z końca XIX wieku. W grubej,
skórzanej oprawie, ze złoconymi
literami, bogato ilustrowane. Opisy ciała ludzkiego przedstawione
tam były dla mnie niezwykle, opisy chorób – frapujące, rozkrojone
serca i wątroby – bardzo interesujące. Pamiętam do dzisiaj jedną
grafikę: dużą, przerośniętą ludzką
stopę i opis pod nią Słoniowatość
na Samoa. Przez jakiś czas prześladowała mnie myśl, że mógłbym kiedyś mieć taką słoniowatość. W tej książce były wspaniałe
rzeczy. Można było się dowiedzieć
np. w jaki sposób za pomocą zimnego tuszu, czyli prysznica, zwalczyć skłonność ku samogwałtowi.
Ja wtedy byłem jeszcze za młody,
aby to rozumieć, ale już samo to
stwierdzenie ogromnie mnie zdumiało. Że można samemu sobie
zrobić krzywdę. Te tomy były jak
zakazany owoc.

Za co Pan ich cenił – tych chłopców z książek?
Czy one Panu nie zaszkodziły?
MG: Po pierwsze, za solidarność. MG: Nie. Zupełnie nie. Nie wydaje
Oni byli niesamowicie solidarni mi się, aby jakakolwiek książka zawobec siebie. Po drugie, za to, że szkodziła komukolwiek. Może posystem ich wartości był komplet- wiem rzecz szokującą, ale nawet
nie niematerialny. Było widać, że „Mein Kampf” nie jest w stanie niw ich domach nie było pieniędzy, komu zaszkodzić. Bo jeśli czytam
ale oni nie przywiązywali do tego tę książkę jako wizję chorego umywagi. I po trzecie, odwaga. Te przy- słu, nie zapałam od tego chęcią
gody były kompletnie szalone, np. budowania obozów. Jeśli czytam
potrafili ukraść ambulans szpi- „Intymne niedyskrecje”, nie będę
talny, aby poderwać dziewczynę, chodził do łóżka nie umyty, jak to
o ile dobrze pamiętam. Udawali podobno czyniła Marilyn Monroe.
też pomocników znachora i ratowali dzieci przed nim, żeby ich nie Może nie musiała się kąpać, bo
wykończył. To mi imponowało.
zawsze pachniała Chanel nr 5?
W podstawówce przeczytałem MG: No właśnie z książki to nie
także – z dużym przejęciem – całą wynikało. Ona raczej pachniała
trylogię Henryka Sienkiewicza. sobą, nie zawsze przyjemnie.
Jest to oczywiście wierutne kłamJeśli chodzi o inne moje lektustwo historyczne, ale jako książ- ry, to nie mogę pominąć także
kę przygodową czyta się świetnie. „Szpetnych czterdziestoletnich”
Muszę powiedzieć o jeszcze jed- Agnieszki Osieckiej – opowieści
nej, ważnej rzeczy w duchu koń- o Polsce i Polakach w czasach
czenia z zakłamaniem. Już jako PRL-u.
dziecko uwielbiałem niedyskrecje.
Pamiętam, że w bibliotece moich Jako dziecko Pan czytał Osiecką?
rodziców znajdowała się książka MG: Miałem wtedy około 12 lat.
pt. „Intymne niedyskrecje” [au- Wtedy ukazał się także „Alfabet”
torstwa seksuologa Kazimierza Jerzego Urbana, który bardzo
Imielińskiego – przyp. red.]. To mnie zainteresował. Był fascybyła pozycja z gatunku literatu- nującym portretem epoki. Z pory dość bulwarowej, która trakto- wodu inteligencji autora, ale też
wała o życiu intymnym znanych dlatego że pokazywał różne obludzi. Dowiedziałem się porusza- licza Polski lat 50. i 60. Mało kto
jących rzeczy na temat Marilyn dziś pamięta, że wejście Urbana
Monroe i Mozarta.
do rządu generała Jaruzelskiego
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było dużym zaskoczeniem. Był
przecież jednym z dziennikarzy,
których względnie mocno bito
po tyłku w okresie gomułkowskim i gierkowskim. W książce
znakomicie opisywał znanych
wówczas ludzi, w tym byłego
łódzkiego dygnitarza, który
później był ambasadorem na
Węgrzech.
Pod koniec liceum z wypiekami na twarzy czytałem
„Dzienniki” Stefana Kisielewskiego, również genialnego cynika. W ogóle bardzo lubiłem
książki, które pokazywały epokę
PRL trochę od kuchni i początki
demokratycznego państwa.
Fascynujące lektury rozbudzały Pana wyobraźnię w dzieciństwie i wczesnej młodości.
MG: Jeszcze jedna rzecz wydaje mi się istotna. Muszę o tym
powiedzieć. Miałem szczęście do cudownych polonistek.
W liceum miałem znakomitą nauczycielkę Panią Profesor Lesiak.
Ona miała niezwykłą umiejętność pokazywania lektur od zupełnie innej strony. „Lalkę” Bolesława Prusa omawia się dość
sztampowo: ta Łęcka taka głupia, a ten Wokulski taki dobry i biedny. To jest kompletna
bzdura! Przecież, to jest młoda
dziewucha marząca o księciu
z bajki na białym koniu, a tu
jej dają starego dziada, który
jest cwaniakiem, handlarzem,
nie z tej klasy co trzeba i z napuchniętymi łapami. A trzeba
pamiętać, że to epoka romantyzmu. Dlaczego ta kobita miała się w nim zakochać? Bo miał
zmysł do interesów? Pani Profesor każdą książkę pokazywała w ten sposób – podchodząc
do niej niesztampowo i przewrotnie, po to, aby przyjrzeć się
uważnie psychologii postaci. Te
książki nawet najbardziej opornego mogły zachwycić! Zresztą
wszystkie moje polonistki były
świetne: Pani Profesor Górecka –
działaczka „Solidarności” pod
koniec lat 80. – czy Pani Profesor Dyjankiewicz. Do dzisiaj pamiętam je z imienia i nazwiska.
I jestem im ogromnie wdzięczny za pracę, którą włożyły w to,
żeby nas do czytania zachęcić.

Anna Jurek – absolwentka
filozofii Uniwersytetu
Łódzkiego. Autorka programów
edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży. Z-ca redaktorki
naczelnej.
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Fabryki na peryferiach –
Dąbrowa Przemysłowa
BŁAŻEJ

Gdy w latach 60. powstawało nowe osiedle na łódzkiej Dąbrowie, w jego wschodnich
CIARKOWSKI
krańcach zaprojektowano dzielnicę przemysłowo-magazynową. Pierwsze zakłady
jakie tam wybudowano to Polanil, Bistona i Dywilan – dawny Ajzyk (znamienna rzecz –
podczas przeprowadzki „zrezygnowano” z dotychczasowego, kontrowersyjnego patrona).
Gdy w 1900 roku Teodor Finster przejmował
po tragicznie zmarłym
bracie Łódzką Manufakturę Pluszu i Dywanów,
mieszczącą się przy ulicy
Dowborczyków, Dąbrowa była podłódzką wsią.
W przededniu II wojny
światowej fabryka zatrudniała blisko 600 osób. Dywany Finstera były sprzedawane za granicą, od
Petersburga po Antwerpię. W samej Łodzi niewielu mogło sobie pozwolić na ich zakup, bowiem
cena pluszowego chodnika średniej wielkości stanowiła równowartość pensji urzędnika.
Na początku lat 30.,
w czasie gdy Finster
rozwijał swoje przedsiębiorstwo, młody komunista Towia „Tadek” Ajzen kierował strajkami
w łódzkich fabrykach.
Manufakturę Pluszu
i Dywanów omijały robotnicze protesty, a sam
właściciel był ponoć wyczulony na kwestie społeczne. Ajzen, którego życiorys obfituje w „ciemne

strony”, zginął w 1938 r.
Nowoczesne obiekty szych zakładów przemy- z lat 70. Oczywiście trudw Hiszpanii, zaś Finster oddano do użytku w 1974 słowych Łodzi”. Ogromne no mówić o zabudowie
w czasie okupacji podpi- roku – na kilka miesięcy hale o prefabrykowanej, Dąbrowy Przemysłowej
sał volkslistę, a w 1945 r. przed planowanym ukoń- żelbetowej konstrukcji jako architekturze „wywyemigrował do Czecho- czeniem robót. Dochodzi- zostały połączone z kil- bitnej” – to głównie proste,
słowacji, więc najprawdo- ło do kuriozalnych sytu- kupiętrowym biurowcem stricte utylitarne obiekty
podobniej nigdy się nie acji, bowiem komisja oraz niezwykle efektow- wznoszone w technologii
spotkali. Jednak ich na- dokonywała odbioru prac nym pawilonem miesz- uprzemysłowionej. O jej
zwiska „złączyła” ze sobą budowlanych w czasie, czącym stołówkę zakła- wyjątkowości decydowafabryka. W PRL-u Ma- gdy utkane w nowym Dy- dową. Polanil autorstwa ła konsekwencja w realinufaktura została zna- wilanie dywany były już Tadeusza Terebińskiego zacji całego zamierzenia
cjonalizowana i otrzy- eksportowane na Zachód! był nieco skromniejszy. oraz detale, takie jak premała imię „Ajzyka”.
Żelbetowym ha- fabrykowane elementy
Wciąż funkcjonowaDochodziło do kuriozalnych lom, o łącznej po- elewacyjne dawnej stoła jednak w przestawierzchni blisko łówki w Bistonie czy dysytuacji, bowiem komisja
rzałych budynkach,
5 ha, towarzyszył namicznie ukształtowany
dokonywała odbioru prac
gdzie – jak dononiewysoki, prosty narożnik hali Polanilu –
budowlanych w czasie,
siła prasa – z jedbudynek admini- świadectwa biegłości
gdy utkane w nowym
nej hali do drugiej
stracyjno-socjalny warsztatowej architektów
Dywilanie dywany były już
przechodziło się po
o charakterystycz- i dbałości o coś więcej niż
eksportowane
na
Zachód!
drabinie. Gdy w lanych poziomych „funkcja i ekonomia”. Nie
tach 60. powstawało
wstęgach okien. przypadkiem w branżonowe osiedle na łódzkiej Niedługo potem fabryki W podobny sposób roz- wych periodykach z poDąbrowie, w jego wschod- odwiedził Edward Gie- wiązano kompleks zabu- łowy lat 70. uznawano
nich krańcach zaprojek- rek, którego jednak bar- dowań Dywilanu (Leszek Dąbrowę za „pozytywny
towano dzielnicę prze- dziej interesowały wyniki Durys, Janusz Wilczński). przykład współczesnej armysłowo-magazynową. produkcyjne niż sprawy
Po 1989 r. zakłady na chitektury przemysłowej”.
Pierwsze zakłady jakie budowlane. Tymczasem Dąbrowie podzieliły los
tam wybudowano to Po- architektura nowych za- wielu łódzkich fabryk –
lanil, Bistona i Dywilan – kładów prezentowała się ogłaszały upadłość, a po- Błażej Ciarkowski –
dawny Ajzyk (znamienna nader interesująco. Za- szczególne budynki prze- architekt i historyk,
rzecz – podczas przepro- projektowana przez Cze- chodziły w ręce nowych adiunkt w Katedrze
Historii Sztuki UŁ. Doktor
wadzki „zrezygnowano” sława Szarejko Bistona właścicieli, by po kolej- nauk technicznych
z dotychczasowego, kon- bywała określana nawet nych przebudowach co- w specjalności architektura
trowersyjnego patrona). jako „jeden z najpiękniej- raz mniej przypominać te i urbanistyka.

MIASTOGRAF.PL
CYFROWE ARCHIWUM
ŁODZIAN
Masz ciekawe rodzinne zdjęcia
albo stare pocztówki?
Podziel się nimi na portalu Miastograf.
Stowarzyszenie Topografie bezpłatnie
zeskanuje Twoje zbiory:
kontakt@miastograf.pl
tel. 791 578 585
Michał Gruda

Skrzyżowanie Piotrkowska – Główna/
Piłsudskiego – Mickiewicza, lata 70.
Autor: Krzysztof Sieroń, Miastograf.pl CC BY-NC-SA
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Jeszcze o placach
zabaw
W majowym numerze Miasta Ł
Tamara Rymska opisuje zamknięty dla dzieci przyszkolny plac
zabaw. Niestety, to nie wyjątek.
Zdaje się, że budowane kilka lat
temu – w ramach akcji „Radosna szkoła” – place, zamykane
są właśnie przed okolicznymi
mieszkańcami.
Przyszkolne place zabaw pojawiły się po „orlikach” i miały udowodnić, że szkoły przygotowane
są na sześciolatki. Były one jednak od samego początku otwarte
dla dzieci niebędących uczniami
szkoły, korzystały z nich – podobnie jak z „orlików” i szkolnych boisk – rodziny mieszkające w pobliżu. Ich wyposażenie
było przeznaczone także dla dużo
młodszych dzieci. Być może koniec reformy sześciolatków sprawił, że już nie trzeba przedszkolaków przyciągać do szkoły, być
może placyki się po prostu zużyły i nie ma pieniędzy na naprawy.
Być może chodzi o politykę. „Radosna szkoła” była krytykowana
kilka lat temu jako zbyt ewidentnie promująca rządzącą wtedy
Platformę Obywatelską, bo huśtawki, zjeżdżalnie i drabinki montowano na elastycznym podłożu FOT. IZA DESPERAK
w kolorach niebieskim i pomarańczowym – czyli kolorach PO. był przywożony wózkiem i nikt
Maluchy, które nie chodzą do
Coś było na rzeczy, bo elastyczna go nie próbował paniom nauczy- żłobka ani przedszkola potrzenawierzchnia w innych kolorach cielkom podrzucić. W tym roku bują kontaktu z innymi dziećmi.
okazała się rzeczywiście droższa. furtkę już zamknięto, pojawiła Szkolny plac zabaw powinien
Taki placyk przy Szkole Pod- się tabliczka informująca, że ze być dostępny dla dzieci objętych
stawowej nr 35 przy ul. Tybury względów bezpieczeństwa nie zbiorową opieką, ale też dla poodwiedzałam w zeszłym sezonie można tam przebywać w godzi- zostałych. „Orliki” i placyki miaz niespełna dwulatkiem, który nach pracy szkoły, a nauczyciele ły służyć wyrównywaniu szans.
znalazł tam huśtaweczki
Oczywiście, place zabaw
na swój wzrost i zjeżdżal- We wrześniu okazało się, że choć
można znaleźć w galeriach
nię w sam raz dla niego. Do
handlowych, jednych z niefurtka jest otwarta, nie można
dużej zjeżdżalni na ogóllicznych miejsc otwartych
się tam bawić. Nauczycielki
nie dostępnym placu zadla najmłodszych. Jednak
nie mówiły wprost, że nie
baw dorośnie dopiero za
galerie handlowe nie pełwolno, tylko powoływały się
lat kilka. Jednak jest na
nią misji publicznej, tylna bezpieczeństwo malucha.
tyle duży, że szuka już konko wychowują przyszłych
Ale
maluch
był
przywożony
taktu z dziećmi. Ze wzglękonsumentów. Zamykanie
wózkiem i nikt go nie próbował
dów zdrowotnych przestał
szkolnych placów zabaw to
chodzić do żłobka i nie pójpaniom nauczycielkom podrzucić.
ograniczanie dostępnej dla
dzie jesienią do przedszkonajmłodszych przestrzeni
la, a na szkolnym placyku zawsze opiekujący się uczniami na pla- publicznej, a szkolne ogrodzenia
było pełno dzieci.
cu zabaw mogą usunąć „osoby dzielą miasto tak, jak płoty dzieWe wrześniu okazało się, że postronne”. Co gorsza, tabliczka lą wspólnoty.
choć furtka jest otwarta, nie moż- jest w głębi, nie widać jej spod zana się tam bawić. Nauczycielki mkniętej furtki. Wnuczek nadal
nie mówiły wprost, że nie wolno, nie rozumie, ja go pocieszam, że
tylko powoływały się na bezpie- w wakacje nie będziemy nikomu
Iza Desperak – socjolożka z Bałut.
czeństwo malucha. Ale maluch przeszkadzać. A po wakacjach?

IZA
DESPERAK

Miasto Ł w eterze
Na antenie Studenckiego Radia Żak
Politechniki Łódzkiej rozmawiamy o wszystkim,
co łódzkie, zachęcamy do działań na rzecz miasta,
promujemy ciekawe rozwiązania,
rozmawiamy z łodzianami i łodziankami
realizującymi inspirujące projekty,
monitorujemy władzę.
To, o czym czytają Państwo w gazecie Miasto Ł,
w naszej audycji będzie rozwijane i dyskutowane.
Zapraszamy do słuchania
w każdą środę w godz. 18.00 – 19.00
na 88,8 MHz!
www.zak.lodz.pl

MIASTO Ł

szkoła życia

POMÓŻ ZMIENIĆ
SCHRONISKO DLA
ZWIERZĄT W ŁODZI

Kolejny eksperyment
na dzieciach

TAMARA
RYMSKA

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.

Płakać mi się chce, że ta ogromna praca kadry pedagogicznej zostanie jednym podpisem Pani Minister przekreślona. To w łódzkich gimnazjach często prowadzona jest edukacja obywatelska, wspólne działania na rzecz
społeczności lokalnej, porządna edukacja seksualna, ciekawe działania
projektowe. To tam jest najwięcej kół zainteresowań, najwięcej programów
profilaktycznych.
skiej w Łodzi, które ma taką ilość
aktywności rozwijających zainteresowania, że trudno je wszystkie
wymienić (m.in. zawsze wspiera
WOŚP i bierze czynny udział w życiu osiedla). Jest Czternastka na
Bałutach z edukacją równościową
i Trzydzieste Drugie przy Fabrycznej, współpracujące z organizacjami pozarządowymi, w którym
każdy ciekawy projekt dla młodzieży witają z otwartymi rękami. Publiczne Gimnazjum nr 28
przy Kopcińskiego, w którym wuefista zabiera dzieci po lekcjach
na wycieczki rowerowe. Wszystkich znakomitych gimnazjów nie
wymienię – tego dobra jest dużo.
Oczywiście znajdzie się wiele
powodów do narzekań. Ale jeśli
nawet w jakimś gimnazjum nie
wszystko jest jak powinno być, to
nie dlatego, że to jest gimnazjum,
tylko dlatego, że w ogóle w polskiej szkole „mamy taki klimat”,
że dobrze nie jest. Jednak w gimnazjach jest o tyle lepiej, że młodzież w wieku 13–15 lat zmusza do
tego, żeby się nią zajmować i organizować jej czas. W przeciwnym razie zrobi to samodzielnie.

A skutki tej samodzielności bywają opłakane. Te szkoły przez
lata uczyły się kierować energię
nastolatka na społecznie akceptowane tory. Jedne szybciej, inne
wolniej, ale musiały to robić, musiały szukać pomocy i się uczyć.
I mam wrażenie, że w większości odrobiły lekcje. Przygotowywały swoich uczniów do dalszej
drogi. Moja współpraca z gimnazjami to dużo dobrych wspomnień. Fantastyczna młodzież,
wielu świetnych nauczycieli z pasją. Bardzo niedobrze się dzieje.
Żeby podstawówki przejęły tę społeczną funkcję, jaką miały gimnazja, wiele czasu znów upłynie.
A kolejne pokolenie dzieci bierze
udział w jakimś szalonym eksperymencie. Żeby tylko Pani Minister, jak konstruktor Trurl, nie
wyprodukowała przypadkiem
maszyny, która twierdzi, że dwa
razy dwa jest 7.

SZNAPI

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

Sznapi trafił do schroniska bardzo zaniedbany, jego sierść była brudna i skołtuniona, dawno nikt o niego nie dbał. To
niewielki piesek, trudno było mu przetrwać zimę w boksie. Ciągle przerażony,
większość czasu spędzał w budzie. Do dziś
w pierwszej chwili bywa nieufny, szczeka jak wszyscy koledzy w boksie, ale po
chwili patrzy zaciekawiony, nieśmiało
podchodzi i nadstawia się do głaskania.
Ostatnio był u fryzjera – wygląda cudnie!
Miłośnicy szorstkowłosych piękności,
Sznapi czeka na dom.
RYS. PIOTR ŚWIDEREK, RYSUNKI.ME

Szkoda, wielka szkoda, że po siedemnastu latach działalności
likwidujemy gimnazja. W głębi
duszy cały czas mam nadzieję, że
to ponury żart. Mimo tego że jak
większość Polaków na początku
krytykowałam ich powstanie, teraz uważam, że ich likwidacja to
pomyłka – okropna, paskudna, godząca w dobro młodych ludzi. I piszę to z pełną odpowiedzialnością
i wiedzą, bo znam znaczną część
łódzkich gimnazjów od środka.
Pracując przy różnych projektach,
zobaczyłam jak funkcjonują i ile
pracy nauczyciele i nauczycielki
włożyli, aby wyspecjalizować się
w pracy z nastolatkiem, żółtodziobem, podlotkiem. Wszystkie badania pokazują, że to w podstawówkach, nie w gimnazjach,
jest największy odsetek zachowań przemocowych. To w podstawówkach jest największa nuda
i marazm. Gimnazja, nie wszystkie oczywiście, ale znaczna część,
tworzą autorskie programy, prowadzą ciekawie profilowane klasy, zatrudniają bardzo dobrych
pedagogów i psychologów, którzy
przez lata uczyli się pracy z młodym człowiekiem w najtrudniejszym momencie życia – podczas
dojrzewania. Płakać mi się chce,
że ta ogromna praca kadry pedagogicznej zostanie jednym podpisem Pani Minister przekreślona.
To w łódzkich gimnazjach często
prowadzona jest edukacja obywatelska, wspólne działania na rzecz
społeczności lokalnej, porządna
edukacja seksualna, ciekawe działania projektowe. To tam jest najwięcej kół zainteresowań, najwięcej programów profilaktycznych.
Te szkoły zaczęły się specjalizować. Mamy takie, jak Publiczne
Gimnazjum nr 40 – nastawione na wspieranie młodych ludzi
w różnego typu kryzysach; mamy
szkoły artystyczne – jak Gimnazjum Plastyczne w Zespole Szkół
Plastycznych przy ul. Gandhiego
14; jest cudne Publiczne Gimnazjum nr 44 im. Wisławy Szymbor-

13

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ
POD NUMEREM TELEFONU

42 656 78 42

www.schronisko-lodz.pl
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FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA

lewa strona talerza

Foodtruck =
Jedzeniobus

MICHAŁ KWIATKOWSKI

Foodtrucki w Łodzi mają długą
historię. Jedzenie sprzedawane
z przyczep „Niewiadów” czy niewielkich ciężarówek, takich jak
„Żuk” i „Nysa”, pojawiło się na
pewno już w latach 70. ubiegłego
wieku. Najpierw były to skromne gofry z cukrem czy rurki ze
śmietaną. Potem przyszła kolej
na frytki i kiełbaski. Początek lat
90. to słynne zapiekanki z serem
i pieczarkami. Wcześniej pyszne
i chrupiące, niestety z biegiem
lat przeistoczyły się w niezjadliwe seropodobne gnioty. Poza jedzeniem, w przyczepach można
było kupić oranżadę w torebkach
i andruty (cienkie słodkie wafle).
Menu nie zadziwiało różnorodnością, ale „za komuny”, gdy na
półkach stał tylko ocet, porcja frytek była prawdziwym luksusem.
Zaczęła od opracowania orygiObecnie Foodtrucki przeży- nalnych receptur burgerów i sowają w Polsce swoją drugą mło- sów, a swoje pomysły testowała na
dość. Polacy pokochali jedzenie sobie i znajomych. Najlepsze „wyz samochodu. Oczywiście dzisiej- nalazki” na stałe trafiły do menu.
sze restauracje na kółkach w ni- Wszystko jest przygotowane ze
czym nie przypominają „kosz- świeżych i naturalnych produkmarków” sprzed lat. Teraz to tów. Dlatego w burgerze znajdziesamowystarczalne nowoczesne my zawsze chrupiącą rukolę czy
pojazdy, zdolne dojechać w każ- pachnącą świeżością sałatę.
de miejsce w Polsce. Wyposażone
Następnie Laura zajęła się
w najnowsze grille czy ekspresy foodtruckiem. Tutaj z pomocą
do kawy. Są kolorowe, pomysło- przyszedł inny pasjonat – Bartek
we i w większości prowadzone z Coffee Runnera, który wsparł ją
przez prawdziwych pasjonatów.
Skoro o pasjonatach mowa…
FOT. MICHAŁ KWIATKOWSKI
Poznajcie Laurę. Właścicielkę Papuvege. Historia powstania foodtrucka z wegańskimi burgerami
jest równie ciekawa jak zabawna.
Laura prowadziła kiedyś sklep internetowy z odzieżą. Gdyby nie
klient, który zadzwonił o piątej
Każdego dnia do wyboru
nad ranem z pytaniem, czy może
są trzy rodzaje burgerów.
wymienić spodenki na inny rozJa trafiłem na dzień, gdy
miar, Papuvege prawdopodobnie
nigdy by nie postało. Od tamtego
podawano je z batatem,
pamiętnego telefonu, który przeciecierzycą i szpinakiem
lał czarę goryczy, Laura myślała
oraz nowość – z kotletem
już tylko o otworzeniu swojego
z zielonego groszku.
własnego jedzeniobusa.

FOT. MICHAŁ KWIATKOWSKI

Skoro o pasjonatach mowa… Poznajcie Laurę. Właścicielkę Papuvege. Historia powstania foodtrucka
z wegańskimi burgerami jest równie ciekawa jak zabawna. Laura prowadziła kiedyś sklep internetowy
z odzieżą. Gdyby nie klient, który zadzwonił o piątej nad ranem z pytaniem, czy może wymienić spodenki
na inny rozmiar, Papuvege prawdopodobnie nigdy by nie postało.

swoim doświadczeniem w prowadzeniu mobilnej kawiarni
i pomógł w organizacji zaplecza
kuchennego. Wreszcie, po wielu
miesiącach wytężonej pracy, mała
ciężarówka pełna zdrowych burgerów ruszyła w miasto. Dziś stoi
przy Piotrkowskiej 190 tuż pod
starym Domusem.
Dość historii – złóżmy zamówienie. Każdego dnia do wyboru
są trzy rodzaje burgerów. Ja trafiłem na dzień, gdy podawano je
z batatem, ciecierzycą i szpina-

kiem oraz nowość – z kotletem
z zielonego groszku. Do każdego
trafia mnóstwo smacznych dodatków: suszone pomidory, oliwki,
rucola czy rzodkiewka. Oczywiście jak przystało na rasowego
burgera całość jest okraszona
wyśmienitym sosem i zamknięta w podgrzanej chrupiącej bułce.
Burgery są naprawdę duże.
Można śmiało potraktować je
jako pełny, sycący obiad. Jeżeli
dodamy jeszcze plaster sera wegan, stają się naprawdę kalorycz-

ne. Oczywiście są to tylko zdrowe
kalorie, ponieważ w Papuvege nie
znajdziemy mięsa ani innych produktów pochodzenia zwierzęcego.
Podczas mojej wizyty zjadłem
tylko jednego. Był to prawdziwy
włoski przysmak z kotletem z ciecierzycy i szpinaku z dodatkiem
suszonych pomidorów, oliwek
i rucoli.
Mimo pokaźnych rozmiarów
burgera, zjada się go dość łatwo,
jednak warto wyposażyć się
w garść chusteczek, ponieważ sos
czasem wymyka się spod kontroli.
Choć posiłek jest całkiem obfity, po zjedzeniu człowiek czuje
lekkość na żołądku, a od stołu odchodzi w poczuciu, że zrobił dla
swojego organizmu coś naprawdę pożytecznego.
Laura przygotowuje także pożywne lemoniady z nasionami
hiszpańskiej szałwii i liśćmi mięty. Odbywa się to naturalnie na
miejscu ze świeżo wyciskanych
cytryn.
Niestety dwa razy zdarzyło się,
że jadąc na lunch, nie zastałem
Papuvege na Piotrkowskiej. Cóż,
taki jest właśnie urok mobilnych
kuchni, że często odwiedzają imprezy plenerowe w Polsce. Dlatego warto śledzić ich profil na Facebooku, gdzie Laura informuje
klientów o aktualnej lokalizacji
foodtrucka. Mimo tych drobnych
utrudnień Papuvege nie narzeka
na brak klientów, a grono tych
wiernych i stałych stale się powiększa… Ja od dziś także się do
nich zaliczam.

Michał Kwiatkowski – łódzki
dziennikarz, DJ i freelancer,
w gazecie odpowiada za Kamerę
Miasta Ł.
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POLECA
ANNA JUREK
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poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1

21:00 LETNI
KINEMATOGRAF
ROZRYWKOWY 2016.
Koncert przedwojennej
muzyki filmowej
w wykonaniu Marcina
Pukaluka, Moje córki krowy,
reż. Kinga Dębska

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

4

5

6

17:00–19:00 LOMIR
SZPACIRN! LIPCOWE
SPACERY PO ŁODZI
ŻYDOWSKIEJ.
SPACER 1: ŁÓDŹ
ARTYSTÓW

17:30 WERNISAŻ
WYSTAWY „STALI
BYWALCY TAMTYCH
PRYWATEK.
ŁÓDZKIE ZAKŁADY
RADIOWE FONICA”

Skansen przy Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi
ul. Milionowa 3

Centrum Dialogu im. Marka
Edelmana w Łodzi
start: plac Wolności

Muzeum Miasta Łodzi
ul. Ogrodowa 15

9:00–20:00 TYDZIEŃ
LILIOWCÓW
Ogród Botaniczny
ul. Krzemieniecka 36/38
(wydarzenie potrwa
do 17.07.2016)

18

17:00 SPOTKANIE
WOLNA TRYBUNA
TWÓRCZOŚCI

Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Śródmieście
ul. Struga 14

25

17:30 WARSZTATY KULINARNE NO SUGAR
= NO PROBLEM. KARMINOWE KOTLECIKI
WARZYWNE Z PIECA
Skansen przy Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi
ul. Milionowa 3

12

17:00–19:00 LOMIR
SZPACIRN! LIPCOWE
SPACERY PO ŁODZI
ŻYDOWSKIEJ.
SPACER 2: OD
CHEDERU DO
GIMNAZJUM
Centrum Dialogu im. Marka
Edelmana w Łodzi
start: plac Wolności

19

17:00–19:00 LOMIR
SZPACIRN! LIPCOWE
SPACERY PO ŁODZI
ŻYDOWSKIEJ.
SPACER 3:
PIOTRKOWSKA
ŻYDOWSKA

13

19:00 PODRÓŻ
DOOKOŁA ŚWIATA
W POSZUKIWANIU
ŚWIATOZMIENIACZY
– SPOTKANIE
PODRÓŻNICZE
Klub Szósta Dzielnica
ul. Piotrkowska 102

20

20:00 KONCERT
ZESPOŁU DZIKIE
JABŁKA
Pub Z innej beczki
ul. Moniuszki 6

Centrum Dialogu im. Marka
Edelmana w Łodzi
start: plac Wolności

26

17:00–19:00 LOMIR
SZPACIRN! LIPCOWE
SPACERY PO ŁODZI
ŻYDOWSKIEJ.
SPACER 3: FILMOWO –
KULTOWO
Centrum Dialogu im. Marka
Edelmana w Łodzi
start: plac Wolności

2

15:30–17:00 PIKNIKI
U GROHMAN’A,
KONCERT VIVID
SINGERS
ul. Tymienieckiego 22

niedziela

3

12:30–14:00 PREMIERA DRUGIEJ CZĘŚCI
„MAKIETY DAWNEJ
ŁODZI”
Muzeum Miasta Łodzi
ul. Ogrodowa 15

Stary Rynek

17:30 WARSZTATY
KULINARNE
NO SUGAR =
NO PROBLEM,
ZDROWE DANIE
NA ŚNIADANIE

11

sobota

27

19:00 LETNIA SCENA
2016 SPEKTAKL NIE
LUBIĘ PANA, PANIE
FELLINI, Małgorzata

Bogdańska i Marek Koterski
Dom Literatury
ul. Roosevelta 17

7

21:00 WAKACYJNE
PIĄTKI Z SALSĄ
NA OFFIE
Kawiarnia Daleko Blisko
OFF Piotrkowska 138/140

8

21:00 LETNI
KINEMATOGRAF
ROZRYWKOWY 2016,
DZIKIE HISTORIE,
REŻ. DAMIAN
SZIFRON
Stary Rynek

14

12:00–13:30 WARSZTAT
DLA DZIECI:
PAN HERBST
I TAJEMNICE
KSIĘŻEGO MŁYNA
Muzeum Pałac Herbsta
ul. Przędzalniana 72

21

15

22:00–5:00 IMPREZA
TANECZNA: FUNK
DAT!!! FUNK, FUNKY
BREAKS, SOUL
Klub Żarty Żartami
ul. Wólczańska 40/42a

22

21:00 KONCERTY
W RAMACH GEYER
MUSIC FACTORY
2016 „RODZINY” –
NAPIÓRKOWSKI

Galeria Willa
ul. Wólczańska 31

Centralne Muzeum
Włókiennictwa
ul. Piotrkowska 282

12:00–13:30 WARSZTAT
DLA DZIECI
„WSPOMNIENIA
PAŁACOWEGO
ZEGARMISTRZA”
Muzeum Pałac Herbsta
ul. Przędzalniana 72

WSPIERAJĄ NAS

20:00–22:00
KONCERTY
W RAMACH
SONGWRITER ŁÓDŹ
FESTIWAL: OLY

29

21:00 LETNI
KINEMATOGRAF
ROZRYWKOWY 2016,
CÓRKI DANCINGU,
REŻ. AGNIESZKA
SMOCZYŃSKA
Stary Rynek

10

11:00 ALE CHILLON
2016 // NIEDZIELNY
FESTIWAL
ODPOCZYNKU
Park Poniatowskiego

Woonerf
ul. 6 Sierpnia/Piotrkowska

16

20:00–22:00
KONCERTY
W RAMACH
SONGWRITER ŁÓDŹ
FESTIWAL: MILKY
WISHLAKE
Woonerf
ul. 6 Sierpnia/Piotrkowska

11:00–12:30 MIEJSKI
NOTATNIK
ARTYSTYCZNY –
CYKL WARSZTATÓW
DLA DZIECI OD LAT 4

28

9

23

15:30–17:00 PIKNIKI
U GROHMAN’A:
KONCERT ROBERT
HASS POLANDIA
ul. Tymienieckiego 22

30

17

11:00 VIII MIĘDZYNARODOWY LETNI
KURS MISTRZOWSKI
„VENTUS OPTIMUS”:
koncert finałowy uczestników kursu i rozdanie
dyplomów
Akademia Muzyczna w Łodzi,
Sala kameralna w ROKEiDM
al. 1 Maja 4

24

20:00 ELITARNA
SCENA JAZZU – JAM
SESSION
Klub muzyczny New York
ul. Piotrkowska 62

31

12:00–17:00 POCHWAL
SIĘ ŁODZIĄ! – AKCJA
POSTCROSSINGOWA
W TUBAJCE

11:00 WYKŁAD:
DZIEDZICTWO WIELOWYZNANIOWEJ
ŁODZI

Tubajka – rodzinna kawiarnia
Plac Zwycięstwa 3

Oddział Kultur i Tradycji
Wyznaniowych Muzeum
Miasta Łodzi
plac Wolności 2

16

lipiec 2016 • www.miastol.pl

MIASTO Ł

kaprawym okiem zgreda

Jestem szkodnikiem. Bardzo mi przykro
Tym razem postanowiłem po- da. W końcu prawie każdy gdzieś
szukać pozytywów. To, że żyję tam na parę dni się wyrwie. Może
i mam się względnie dobrze, jest ja też? Tylko, dokąd? Gdy o tym
całkiem przyjemne, ale nie musi myślę, zawsze najpierw przychocieszyć wszystkich. Poglądy mam dzą mi na myśl Bieszczady, Beskid
wraże i powinienem jak najszyb- Niski czy inne adekwatne chaszciej sczeznąć. Wokół taka dobra cze na nierównościach w sposób
zmiana, przede mną taka pięk- wklęsły i wypukły. Gdzie można
na katastrofa, a mnie z tym nie by pod górę i z góry, gdzie strupo drodze. Brytyjczycy, dzięki mienie, łąki, kręte leśne ścieżki,
Google, zaczynają pojmować, co widoki zapierające dech w pierprzegłosowali. Dobrze, ale póź- siach. Wielkie plecaki, a w nich nano. Zwolennicy czystości wszel- mioty, gary, siekiera, może jakaś
kiej, brudnych rąk i paskudnych gitara, śpiwory, ciuchy i prowiant.
myśli podnoszą łby i ostrzą noże. Pod plecakami my. Jeszcze tylko
Unia się chwieje. My co prawda buciory na nogi i w drogę – po błostajemy się potęgą od morza do cie, wertepach, kamieniach i krzaWatykanu. Ale nie tak szybko. Naj- kach. Szlakiem albo „na krechę”,
pierw trzeba spuścić bęcki Puti- ścieżkami zwierzęcymi, strumienowi i Merkel. To może potrwać niami, jarami. Ciężko, jak cholera.
z miesiąc. Potem przekonać ko- Cudownie. Potem nocleg. Podonającą Unię, żeby płaciła więcej ba nam się tu? Jest strumień? Jest
i przestała wreszcie się wtrącać woda. Namioty rozbić, drewna nai ciągle czegoś chcieć. Może pocze- zbierać, porąbać, ognisko rozpakać, aż dorośnie pokolenie, które lić. Ugotować coś. Cokolwiek nam
za chwilę ma być poddane kolej- wyjdzie – smakuje wybornie. Nanemu eksperymentowi? Jest pro- wet herbata. Z miętą i macierzanblem. Dzieci ponoć mają być teraz ką. Mięta rośnie przy strumieniu,
uczone kreatywności i samodziel- macierzanka przy drodze. Zapaności myślenia. Który katecheta da zmrok, światło ogniska bezda sobie radę z kreatywnym i sa- piecznie otula, wokół żywej duszy.
modzielnie myślącym uczniem? Siedzimy przy ogniu, dumamy
A później? Jak wytłumaczyć takie- w ciszy, czasem rozmawiamy
mu nieprzewidywalnemu suwe- i żartujemy lub coś tam nucimy
renowi, że robimy mu dobrze? Jak przy gitarze. Czujemy się wolni.
przekonać, że ci tam w okrągłej Bo rano możemy pójść tam albo
sali to bardzo mądrzy i kultural- tam, lub nie pójść nigdzie. Nieni ludzie, tylko głupio gadają, bo daleko widzieliśmy kurki, więc
mają trudną pracę?
może jutro dzień lenia? Zrobimy
Nic dobrego, radosnego? Ależ „jajówę” z grzybami, jakieś pranie.
skąd! Wakacje. Są wakacje! Dzie- Pobyczymy się.
ci cieszą się, jak dzieci. Jeśli nawet
Chyba że rano przyjdzie, a ranigdzie nie jadą, to przynajmniej czej przyjedzie terenówką, jakaś
nie chodzą do szkoły. Nie ma pał, żywa dusza w postaci strażnika
tornistrów wielkości plecaka hi- parku narodowego. Jeśli to ludzmalaisty, nie ma dydaktycznych kie panisko, postraszy, pouczy
pokrzykiwań pedagogów. Raj! Do- i każe się wynosić. Zwykłe panirośli cieszą się nieco mniej. Na wsi sko wlepi mandat. Bo tu nie wolwięcej pracy, w mieście niby tyle no. Tu park narodowy. Przyroda,
co zimą, ale upał nie pomaga. Nie- świętość, którą nasza obecność,
którzy narzekają, jednak ciszej nasze namioty i ognisko bezpowniż zwykle, bo trochę nie wypa- rotnie zdegradowały, zaburzyły

potwornie równowagę ekosystemu. Zwierzęta oszalały ze strachu. Nic to, że niedaleko w górze
widzieliśmy ogromną wycinkę
starego cudownego lasu. Potężne buki jeszcze leżały, czekając
na zwózkę. Część już zwieziono.
Najprościej było korytem zjawiskowego strumienia, po którym
chodziliśmy kiedyś. Kamienne
kaskady, interesujące rośliny,
przybrzeżne krzewy i drzewa
zniknęły w błotnistej mazi. Na
porębie kilka ognisk pozostawionych przez drwali, a w nich
puszki po mielonce i piwie. Trochę dalej ambona dla myśliwych.
Z niej zapewne pilnują, żeby
nikt nie skrzywdził zwierząt.
Jednak to ja, „wariat z garbem”, jestem największym
zagrożeniem. Ilu z nas musiałoby się wtarabanić tam
z naszymi plecakami, ile
musielibyśmy mieć siekier
i jak długo harować, żeby
osiągnąć podobny efekt?
Nie ma tylu, nie mamy tyle
czasu i złej woli.
Moje wyprawy zacząłem
w latach 70. od Bieszczadów.
Wspomnienia mam piękne,
ale dziś już tam nie jeżdżę.
Nie ma już tamtych Bieszczadów. I nie chodzi o to, że
powstają nowe drogi, hotele,
sklepy. Że się rozwijają. Chodzi o Park Narodowy, który
mi je ukradł. Tam już nawet
puszczając bączka trzeba
uważać, żeby nie zboczył ze
ścieżki. Tam już ścieżki przerabia się na schody, żeby łatwiej było wchodzić w klapkach.
Potem był Beskid Niski.
Nadal tam bywam. Ale on
się kurczy, bo puchną Parki
Narodowe. Jeszcze gdzie nie
gdzie można zanocować, poszwędać się poza szlakiem.
Jeszcze.

Nie mam nic przeciwko idei my wejść tam, gdzie większość
Parków Narodowych. Ale na- „turystów” nie ma zamiaru się zasze – polskie to moim zdaniem puścić. Zabieramy ze sobą nasze
kuriozum, państwa w państwie. śmieci, nie płoszymy zwierząt. KaUporządkowanie ruchu tury- wałek leszczyny wycięty nad strustycznego w miejscach, gdzie za- mieniem, żeby powiesić na nim
graża on naturze – pełna zgoda. gar nad ogniskiem? Setki dorodA co z nami? Nam nie potrzeba nych drzew wycinanych co roku
autokarów, parkingów, wyciągów, i drogi leśne rozjeżdżone przez
hoteli, straganów z pamiątkami, traki? Gdzie jest zagrożenie?
schodów, wind, przewodników.
Dzieci nie odróżniają już najNie potrzebujemy pola biwako- częściej ogniska od grila, mleko
wego, gdzie samochody, przycze- bierze się ze sklepu, a gwiazdy
py, wrzaskliwy tłum i piwo. Obok ogląda w Internecie.
szosy i śmierdzącej rzeczki. Gdzie
I to by było na tyle. Przyjempodręczny śmietnik nazywa się nych wakacji.
miejscem na ognisko. My chce-
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