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Pytania absolutne
Kim jestem? Jaki jest sens życia? – Wszystko sprowadza się do tych fundamentalnych pytań.
Możesz próbować od nich uciekać, zajmując umysł innymi sprawami, ale one i tak w końcu Cię
dopadną. – z Zeusem, polskim raperem i producentem muzycznym, członkiem grupy muzycznej
Pierwszy Milion rozmawiała Anna Jurek.
Anna Jurek: Czy muzyka może
kogoś ocalić?
ZEUS: Czasem przychodzą do
mnie ludzie i mówią, że moja muzyka ich uratowała, że na przykład powstrzymała kogoś od samobójstwa. Nie wiem, czy tak
było, dlatego trudno mi się do
tego odnieść. Czy mnie muzyka
uratowała? Na pewno całe życie
inspirowała. Kiedyś więcej mówiło się o „zasadach” i o tym, jak jest
„na ulicy”. Teraz wykonawcy chyba częściej mówią o wychodzeniu
z dołka, o pokonywaniu trudności. Z tego ludzie mogą czerpać inspirację. Mam wrażenie, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy
z drzemiącego w nich potencjału, więc jeśli jakiś artysta „obudzi
ich” swoim utworem, identyfikują później swoje „wyjście z dołka”
z jego twórczością.

Chcemy grać komedię, promować i zachęcać twórców
do sięgania po ten gatunek
dramatyczny. Nie wstydzimy
się farsy, której rangę w Polsce – przez jej złe wystawianie – obniżono. Komedia
jest bardzo trudna do zagrania. Porusza te same problemy co pozostałe gatunki, tylko robi to za pomocą innych
środków, przez co komunikat
i forma są przystępniejsze.
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Biegiem na Stoki!
Prostota relacji z ludźmi na
Stokach bardzo jej odpowiadała. W tym miejscu wystarczyło być. Czuła, że babcia
ją zrozumie, w dużej mierze
to ona ją wychowała. Kiedy
znów tutaj zamieszkała, zdała sobie sprawę z tego, że jest
u siebie.
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Megaprojekty –
cz. 1
Formuła
Machiavellego
Olbrzymie inwestycje są magnesem dla mediów, co przemawia do wyobraźni polityków, którzy niewiele spraw
cenią bardziej niż popularność, jaką uzyskują przy okazji rozpoczynania inwestycji,
może z wyjątkiem przecinania wstęg w dniu otwarcia.

Na płycie „Zeus. Nie żyje” z 2012
r. są teksty, które mówią o depresji i myślach samobójczych.
Szczególnie mocny jest utwór
„Hipotermia”. Teraz wyprodukowałeś album „Zeus. Jest super”.
A więc zrobiłeś zwrot o 180 stopni. Może każdy powinien przeżyć
załamanie nerwowe, żeby skonfrontować się ze sobą? Może tylko wtedy jesteśmy w stanie przewartościować nasze życie?
ZEUS: Jest w tym wiele racji. Podobnie jest ze związkami. Bardzo
rzadko pierwsza miłość ma szanse przetrwania. Musi Cię przetargać po ziemi, przetrawić i wypluć.
Kiedy już odrobisz swoją lekcję
i nauczysz się czegoś więcej o sobie i relacjach, możesz stworzyć
coś nowego i iść dalej. Tak mi się
wydaje. Jednak trzeba uważać na
negatywne emocje. Ludzie bardzo
chętnie lgną do agresji i gniewu,
dokończenie na stronach 3–4

Teatr jest
rozmową
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Hurtem o detalach
Amatorów staropoleskich detali zachęcam, by wybrali się
w okolice zbiegu al. 1 Maja
i ul. Wólczańskiej. Pałac,
w którym obecnie mieści się
Akademia Muzyczna, zaprojektowany przez Adolfa Zeligsona dla Karola Poznańskiego, pełen jest interesujących
zdobień, zarówno na fasadzie,
jak i na ogrodzeniu. Amorki,
zwierzęce czaszki, diabeł, winogrona – widać, że lubiono
się tutaj bawić na bogato.
ZEUS (KAMIL RUTKOWSKI) FOT. ARCHIWUM WYTWÓRNI PIERWSZY MILION
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To był miesiąc!
T

o był miesiąc! Minął jak z bicza „6 dzielnica”. Naszymi gośćmi byli: Arstrzelił, bo tyle się działo. Przemar- kadiusz Jaksa – prezes spółki Miejski
sze, strajki, spotkania, rozmowy, deba- Ogród Zoologiczny w Łodzi i dyrektor
ty, spektakle, kręcenie filmu, pisanie Zarządu Zieleni Miejskiej; Piotr Kratekstów, wizyty w mediach, robienie jewski – ekonomista, profesor Uniwerwywiadów, warsztaty w szkołach. Taki sytetu Łódzkiego, dyrektor Instytuto był czas. Staramy się, Drodzy Czytel- tu Nauk Ekonomicznych PAN, autor
nicy, być wszędzie tam, gdzie dzieją się licznych publikacji z zakresu finanrzeczy ważne, ale również współtwo- sów publicznych; Grażyna Ojrzyńska –
rzyć ciekawe przedsięwzięcia. Nie je- architektka krajobrazu i urbanistka,
steśmy bowiem tylko dziennikarzami w latach 1990–2004 sprawowała funkalbo może wcale nie jesteśmy dzien- cję ogrodnika miasta; Mateusz Mirys –
nikarzami, a bardziej społecznikami, członek Zarządu Partii Razem, jeden
aktywistami, działaczami. W związ- z wnioskodawców o przeprowadzeku z tym nosi nas strasznie i spotkać nie konsultacji społecznych w spranas można w najróżniejszych miej- wie budowy Orientarium; Mateusz
scach w mieście. We wrześniu rozpę- Walasek – przewodniczący klubu radtaliśmy dyskusję o Orientarium, którą nych Platformy Obywatelskiej w RaUrząd Miasta co prawda ucina krót- dzie Miejskiej w Łodzi, członek Komisji
kim: Za późno! – ale brnąć w ten te- Ochrony i Kształtowania Środowiska.
mat będziemy, bo mamy przeczucie, Debata pokazała wiele niedociągnięć
że decyzje, które zapadły, nie są mądre w planie Orientarium, wiele wątplii mogą szkodzić naszemu miastu i jego wości co do słuszności tego przedmieszańcom na wielu płaszczyznach. sięwzięcia oraz niechęć władz miaDebatowaliśmy więc o tym w klubie sta do konsultowania tego pomysłu

RYS. PIOTR STATUCKI

ALEKSANDRA
DULAS

z mieszkańcami i mieszkankami Łodzi.
Szczególne wątpliwości budzą kwestie środowiskowe. Istnieją bowiem
uzasadnione podejrzenia, że budowa
Orientarium zakłóci funkcjonowanie jednego z najpiękniejszych łódzkich parków. Spowoduje spustoszenie
w drzewostanie i zakłóci ekosystem
rezerwatu, który znajduje się niedaleko ZOO. Może się zatem zdarzyć, że
budując ośrodek dla fauny wschodniej,
zniszczymy tę rodzimą. Czy warto?
Trzeba zapytać łodzian. A na konsultacje nie ma czasu, miejsca i woli urzędu. Zachęcam Państwa do wnikliwego
przyjrzenia się tej sprawie i upewnienia się, że Orientarium jest właśnie
tą inwestycją, o której marzymy jako
mieszkańcy Łodzi. Z pewnością do tego
tematu będziemy jeszcze wracać na
łamach gazety. Zachęcamy też Was,
Szanowni Czytelnicy, do pisania własnych opinii w tej i innych sprawach.
Czekamy na Wasze listy i polemiki.
Nie musicie zgadzać się z poglądami
naszych dziennikarzy, nie musicie podzielać naszych opinii w sprawach
miasta. Chcemy, żeby Wasz głos stał się
bardziej słyszalny. Nasze łamy temu
właśnie służą, jest na nich miejsce dla
Was. Będziemy cieszyć się z każdego
tekstu, który dotyczy Łodzi i różnych
aspektów życia w naszym mieście. Zapraszamy Was serdecznie. Wspólnie
kształtujmy Łódź.
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dokończenie ze strony 1

dlatego często cenią sobie moje
starsze numery. W momencie,
w którym utwór trafia do ludzi,
kończy się kontrola nad nim. Nigdy nie wiadomo, co ktoś z niego
wyciągnie. Człowiek zawsze widzi
rzeczywistość przez pryzmat swojego nastawienia do świata w jakiejś chwili. To dlatego niektórzy
zobaczą w „Hipotermii” depresję
i dobijającą ich melancholię, a inni
światełko w tunelu i motywację.
Chyba mam już obsesję na
punkcie broni, huku strzału
Choć broniłem się zawzięcie
podczas wizyt w WKU
To raz na album muszę mieć to
,,click, click, bang!”
„cziki, pow!”, „blow!”,
albo inny dźwięk,
To siedzi we mnie gdzieś, czemu
lubię przytknąć do skroni,
Swoje palce imitując ich
kształtem kształt broni?
Emocjonalne sinusoidy,
mój własny mózg,
Funduje mi przeloty od K2,
aż po Mariański Rów,
(…)
(fragment utworu „Hipotermia”,
autor: ZEUS)
Łatwiej jest odczuwać gniew.
A Ty w swoich ostatnich utworach mówisz: Wejdź w siebie.
Zaufaj sobie. To bywa szalenie
trudne, to są subtelności rzadko poruszane przez raperów.
ZEUS: Rap się zmienia. Gdy byłem
mały, mój tata obawiał się, że nie
będę miał własnego zdania, będę
podatny na wpływy. Ale kiedy poszedłem do liceum i zacząłem tworzyć muzykę, przyszedł czas na
krytyczne myślenie, zadawanie
pytań, podawanie w wątpliwość
tego, co słyszałem. Pojawiło się
mnóstwo refleksji. Gdy mówiono
mi, że są rzeczy, którymi nie należy się interesować, pytałem: Dlaczego? Ale kto tak mówi? Kto o tym
decyduje? Tylko ja. To jest moje życie. Dlatego nie interesuje mnie,
o czym opowiadają inni raperzy.
Pewne refleksje i pytania nie dają
mi spokoju przez całe życie, więc
trudno byłoby mi być autentycznym, gdybym ich nie poruszał.
Twój rap nie mówi o zdobywaniu kobiet, luksusowych samochodach, sławie i kasie. Jest
o emocjach, trudnych doświadczeniach, relacjach z innymi, refleksji nad popkulturą. To nie jest
łatwe ani przyjemne, bo mówienie ludziom o tym, żeby spojrzeli
w siebie jest trudnym zadaniem.
To wymaga odwagi. Ale porusza,
dlatego ludzie Cię słuchają.
ZEUS: Z płyty na płytę coraz bardziej się otwieram. Jednych to przyciąga, innych odrzuca. Czy moje

postępowanie wymaga odwagi?
To raczej element mojej pracy nad
sobą i przełamywania pewnych
barier we mnie samym. Wydaje
mi się też, że o pewnych pytaniach
i rozterkach po prostu trzeba ludziom mówić. Człowiek powinien
czasem usłyszeć, że innych dotyczą
podobne problemy, żeby miał poczucie, że nie jest wariatem.
W swoich tekstach zadajesz pytania fundamentalne: Kim jestem?
Jaki jest sens życia? Po co wszystko
istnieje? Nieczęsto raperzy pytają o to siebie i innych.
ZEUS: To są pytania największe
i najważniejsze. Zawsze nurtowały mnie tematy życia i śmierci. Nie
potrafiłem przejść nad nimi do
porządku dziennego. One wracały i zaczęły pojawiać się w moich tekstach. Paru rzeczy w życiu
pragnąłem i sądziłem, że dadzą

zie, tylko taką, przed jaką nie da
się uciec.
Egzystencjalny lęk – nieźle.
ZEUS: To było tak mocne doświadczenie, że kiedy o tym mówię, dostaję gęsiej skórki. Zresztą sama
zobacz. Takie rzeczy mnie wtedy
prześladowały.
Dzieci mają znakomitą intuicję
filozoficzną, jeszcze nastolatkowie ją zachowują, ale jeśli chodzi
o dorosłych, to już tylko nieliczni. Jak Tobie udało się ją ocalić?
ZEUS: Chyba przez to, że szedłem
kreatywną ścieżką: trochę rysowałem, interesowałem się grami,
potem zająłem się muzyką. Ta
wrażliwość mi została. A może
cały czas jestem dzieciakiem.
Kiedy studiowałem filozofię,
czytałem przeróżne lektury – od
starożytności, przez Ojców Ko-

dy czytam o tych historiach i problemach innych ludzi, to myślę
sobie, że nic nie przeżyłem.
Widocznie mówisz coś, co daje
poczucie, że wiesz.
ZEUS: Im jestem starszy, tym
mniej staram się przekonywać
ludzi do swoich racji. Mówię tylko to, czego doświadczyłem.
Na ostatniej mojej płycie „Zeus.
Jest super” znajduje się utwór
„Siewca”. Muzycznie jest melodyjny i lekki, natomiast w tekście padają jedne z ważniejszych słów,
jakie ostatnio napisałem. Kiedy
ludzie podchodzą do mnie po koncercie i mówią: Jestem cudem, to
wiem, że ten utwór do nich trafił, ruszył wrażliwą strunę. Ale też
spotkałem się z komentarzem:
Oto jest, Paulo Coelho polskiego
rapu. (śmiech) Czyli, sprzedaję
trywialne prawdy o życiu. Czy-

Zeus, właściwie Kamil Rutkowski (ur. 18 grudnia 1983 w Łodzi) – polski raper i producent muzyczny. Sam produkuje większość swoich nagrań. Członek grupy muzycznej
Pierwszy Milion. Aktywny na scenie od 1998 roku. W latach 2008-2010 prowadził
w studenckim „Radio StudYo” audycję „OnTheLoop”. W 2008 wygrał ogólnopolski
konkurs na demo roku, zorganizowany przez magazyn WuDoo, czego konsekwencją
było wydanie pierwszego oficjalnego albumu „Co nie ma sobie równych”. W 2012
roku wraz z Joteste założył wytwórnię Pierwszy Milion, której nakładem ukazał się
czwarty oficjalny album Kamila pt. „Zeus. Nie żyje”. W 2015 roku wydawnictwo uzyskało status platynowej płyty. Współpracował z takimi wykonawcami jak: Bisz, Bezczel, BobOne, Małpa, Miuosh, Ten Typ Mes, Pawbeats etc. Jesienią 2015 r. ukazał się
kolejny album Zeusa „Jest super”.
(źródło: www.pierwszymilionsklep.pl)
mi „spełnienie”. Myliłem się. Zrozumiałem ich bezwartościowość.
Wszystko sprowadza się do tych
fundamentalnych pytań. Możesz
próbować od nich uciekać, zajmując umysł innymi sprawami, ale
one i tak w końcu Cię dopadną.
Kiedy zaczyna się taka refleksja?
ZEUS: Chyba wtedy, kiedy dziecko
pyta rodzica: A gdybyś Ty był inny,
to czy ja też byłbym inny?
Czyli taka refleksja przychodzi
wtedy, kiedy człowiek dziwi się
światu? Z tego wzięła się filozofia.
ZEUS: (śmiech) To prawda. Te pytania zawsze we mnie były. Gdy
szedłem z kolegami na melanżu,
potrafiłem nagle stanąć, spojrzeć w niebo i zastanawiać się
nad tymi wszystkimi sprawami.
Albo, miałem jakieś 17–18 lat, leżałem w łóżku, a w mojej głowie pędziły myśli. Próbowałem wyobrazić sobie, jak świat wyglądałby
beze mnie. Pamiętam, że ogarnęło mnie przerażenie, jakbym miał
ogromną dziurę w klatce piersiowej, jakbym zapadał się w ciemność. Czułem prawdziwą panikę i to nie taką, kiedy wiesz, że
pies, który na Ciebie ujada, jest za
ogrodzeniem, więc Cię nie ugry-

ścioła i późniejsze – ale one nie tałem „Alchemika”, kiedy miałem
uruchomiły we mnie głębszej re- 18 lat. Wtedy utarło się powiedzefleksji. Na filozofii miejsca nie za- nie, że to jest słaba książka. Pomygrzałem, ale ten sposób myślenia ślałem, że warto do niej wrócić.
cały czas mi towarzyszy. Na po- I teraz uważam, że jest zajebista.
czątku 2015 r. oglądałem Billa Motyw podążania za swoją legenHicksa [amerykański komik i sa- dą jest ekstra.
tyryk – przyp. red.], sceptycznego,
dość ostrego gościa. Mówił o poli- Tyle rzeczy w nas pompuje
tyce, wielkich sprawach tego świa- zwątpienie tak głośno,
ta, kwitując na koniec, że tak na- A krew pompuje tlen tak cicho.
prawdę, życie to tylko przejażdżka Że ciężko nam uwierzyć w to,
jak w parku rozrywki. Trafiło to Że największy skarb dostajemy
do mnie tak mocno, że przez ko- za friko.
lejne 2 dni słyszałem w głowie tyl- Może zrozumiesz to wszystko już
ko to zdanie: Życie to tylko prze- dziś,
jażdżka. Podobne frazy słyszałem Może jutro i może przyjdzie to
dziesiątki, jeśli nie setki razy, ale z trudem,
wtedy to naprawdę ze mną „za- Ale gdy już odkryjesz swą naturę,
rezonowało”. Znowu zacząłem Pisz mail, zbij mi pięć, mówiąc:
szukać. Bo jak nie teraz, to kiedy? „Jestem cudem!”.
(fragment utworu „Siewca”,
Ludzie piszą do Ciebie maile, tak- autor: ZEUS)
że o bardzo osobistych sprawach,
jak gdybyś miał wgląd w praw- Obraziłeś się za Coelho?
dę świata. To mnie zaskoczyło.
ZEUS: Nie. (śmiech) Zaciekawiło
ZEUS: Ilość pytań i maili zupełnie mnie, dlatego do niego wróciłem.
mnie przerosła. Bo jaki jest ciąg Czasami gdy stykam się z „hejtinprzyczynowo-skutkowy tego zja- giem”, zdarza mi się wracać do stawiska? Gość robi rap, mówi o tym, rych nawyków i pomyśleć: Jak on
co wydaje mu się prawdziwe, a lu- może takie rzeczy o mnie pisać? Czędzie zwracają się do niego z naj- sto jest to kwestia czyjejś ignoranróżniejszymi sprawami. Nie do cji albo głęboko zakorzenionego
końca to rozumiem. Czasem, kie- gniewu na świat, a tak naprawdę

na siebie. Wiem, że jak ktoś chce
Cię pocisnąć, to zawsze coś znajdzie. To dla mnie też lekcja. Na
szczęście, od dłuższego czasu nie
śledzę już forów internetowych
i portali o rapie, więc w zasadzie
jedyne opinie widzę na YouTube
czy Facebooku.
Mieszkasz teraz w Warszawie.
Nadal jesteś łodzianinem?
ZEUS: Tak, oczywiście. Z Łodzi pochodzę, to jest moje miejsce urodzenia, tu mieszka moja rodzina.
Ale też zastanawiam się, czy nie
jest to jakiś program, który sam
sobie wgrałem. Miasto jest obszarem określonym terytorialnie na
zasadzie jakiejś umowy. Jest tu, ale
mogłoby być gdzieś indziej. Mój
dziadek mówił, że kiedy tworzono getto, miasto bardzo szybko się
zmieniło. Granice są ruchome, czy
zatem warto mocno utożsamiać
się z miejscem? Dzisiaj bardziej
interesuje mnie moja własna tożsamość, niż związki z konkretną
ziemią czy nawet narodowością.
Walczę ostatnio z moimi identyfikacjami, nawet z byciem raperem,
więc utożsamianie się z czymkolwiek przychodzi mi z coraz większą trudnością.
ODP. 2
Pewnie to i tak nie dotrze do ciebie
ale nie daruję sobie, jeśli nie
spróbuję.
Kibicuję ci od zwrotek na
„Pierwszym Mixtapie” i czuję dziś
dumę.
Zabrałem twoją muzę, gdzie
mogłem
a było gdzie, bo ja też jestem jak
Tony Halik.
Była ze mną, kiedy wiodło się
dobrze
i gdy świat mi się na głowę walił.
Jak teraz. Stracili nadzieję
wszyscy, ale ja wciąż walczę.
Chociaż mówią, że są marne
szanse.
Dla przyjaciela to są zawsze
szanse.
Promujesz takie aukcje co chwilę
chociaż ludzie tu wchodzą
przecież po twój rap.
Zrozumiem Cię, wiedz tylko tyle:
ten ktoś to „mój brat”.
Ref:
Szukamy tak odpowiedzi.
Szukamy tak odpowiedzi.
Szukamy tak odpowiedzi, nic nie
przynosi nam jej.
Wszystkie słowa zdają się złe
a ktoś liczy na „odp.”.
Szukamy tak…
W sumie nie wiem nawet, po co
to piszę.
Chyba bardzo potrzebuję rozmowy.
Ty masz pewnie takich maili
z tysiąc,
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ten kolejny Ci różnicy nie zrobi.
Buu. Samotny rodzic musi Umieć
się odłożyć na później.
Gdy do klubów chodzą starzy
znajomi
siedzę przy córce aż uśnie i czuję że
nie zamieniłbym harówki na luz
bo już nie wiem, jak cieszyć się
bez niej
ale chciałbym szczerze móc rzec,
że umiem się cieszyć jak wcześniej.
Nie mam czasu na sen
i może dlatego w noce zlewają mi
się bure dni?
Prócz tej małej królowej nie mam
już po co żyć.
Czy dane będzie mi ujrzeć „świt”?

Teatr jest rozmową
Teatr to jest przestrzeń duchowa. Rozmawiając o teatrze, rozmawiamy o potrzebach
intelektualnych człowieka. Kluczowe jest zapracowanie na świadomego odbiorcę.
To przyświecało mi od zawsze, zarówno w myśleniu o repertuarze Teatru Powszechnego,
jak i wtedy, gdy tworzyłam Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych.
Z Ewą Pilawską, dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi, rozmawiała Aleksandra Dulas

Ref:
Szukamy tak odpowiedzi.
Szukamy tak odpowiedzi.
Szukamy tak odpowiedzi, nic nie
przynosi nam jej.
Wszystkie słowa zdają się złe
a ktoś liczy na „odp.”.
Szukamy tak…
Za parę dni będzie miał urodziny
mój syn i
gdyby mógł tu z nami być
pewnie dostałby gry albo książki
czy płyty
a nie kwiaty i znicz.
Wciąż nie potrafię znaleźć w tym
sensu
a już niczego bardziej nie szukam.
Z historii, z przeglądarki do
internetu
wchodzi na to, że wtedy ciebie
słuchał.
Nie wiem ilu z was ma
świadomość
jaką moc mają te teksty.
Jedni znajdują w nich pewnie
wsparcie i pomoc,
drudzy, jakby preteksty.
Nie umieścił w tym liście za wiele
ale fragment Ci muszę przeczytać:
„Zostawiam WAM ziemskie
więzienie i strach.”
chyba znasz ten cytat?
Ref:
Szukamy tak odpowiedzi.
Szukamy tak odpowiedzi.
Szukamy tak odpowiedzi, nic nie
przynosi nam jej.
Wszystkie słowa zdają się złe
a ktoś liczy na „odp.”.
Szukamy tak…
Dostaniemy kiedyś odpowiedź na
każde z pytań.
Czasem trudno zrozumieć
cokolwiek
z pełnego paradoksów życia.
Umyka nam sens gdy widzimy
jak cierpi ktoś przez okrutny los.
Umyka nam sens, choć na pewno
tam jest
i znajdziemy go… ale póki co…
szukamy tak…
(autor: ZEUS)

EWA PILAWSKA – GLORIA ARTIS – ODZNACZENIE NADAWANE PRZEZ MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO OSOBIE LUB INSTYTUCJI WYRÓŻNIAJĄCEJ SIĘ
W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ LUB OCHRONIE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, FOT. ARCHIWUM TEATRU POWSZECHNEGO

Aleksandra Dulas: Jaki swój teatr widzi dyrektor Ewa Pilawska?
Ewa Pilawska: Teatr blisko ludzi.
Co to znaczy?
EP: Otwarty na drugiego człowieka, różnorodny, ciekawy, stawiający pytania. Teatr wywołujący
emocje, intensywny, dynamiczny, ale również dający chwilę wytchnienia i dobrej zabawy.
Jeden z aktorów grających w Teatrze Powszechnym powiedział,
że jesteście teatrem łódzkim,
grającym dla łodzian.
EP: Sądzę, że mój kolega chciał
zdefiniować pewną lokalność naszej sceny – tworząc teatr w tym
a nie innym miejscu, mamy pełną świadomość, dla kogo go robimy. Każde miasto ma inną tkankę
ludzką, inną historię, inne korzenie i wymaga innego spojrzenia
na problemy jego mieszkańców.
Nie wolno tu oczywiście kategoryzować, ale na przykład w Warszawie jest dużo osób przyjezdnych, a w Łodzi z rzadka takich

spotykamy. To miasto jest pokoleniowo bardzo osadzone. Zatem
gramy dla ludzi, którzy tu mieszkają całe życie. Z drugiej strony,
wystarczy wyjrzeć przez okno,
aby dostrzec specyfikę miejsca, w którym Powszechny się
znajduje, i zrozumieć, dlaczego
w naszym repertuarze jest wiele inicjatyw o charakterze prospołecznym.
Ostatnio w Łodzi mamy do czynienia z manifestami dyrektorów teatrów, którzy mówią, jaki
jest ich teatr i czym się wyróżnia. Wiemy już, czego spodziewać się po Nowym, Jaracza. Jaki
jest Powszechny?
EP: Logo Teatru Powszechnego
od wielu sezonów jest określone.
Powszechny jest przede wszystkim komediowy. Ale o jego randze świadczy również organizowany przez nas Międzynarodowy
Festiwal Sztuk Przyjemnych
i Nieprzyjemnych – jeden z najstarszych festiwali teatralnych
w Polsce – oraz szeroko zakrojona edukacja czy liczne projekty

adresowane do grup społecznych,
które mają utrudniony kontakt
ze sztuką. Jesteśmy Polskim Centrum Komedii. Chcemy grać komedię, promować i zachęcać
twórców do sięgania po ten gatunek dramatyczny. Nie wstydzimy
się farsy, której rangę w Polsce –
przez jej złe wystawianie – obniżono. Komedia jest bardzo trudna do zagrania. Porusza te same
problemy co pozostałe gatunki,
tylko robi to za pomocą innych
środków, przez co komunikat
i forma są przystępniejsze. Ale
to wcale nie oznacza, że nie zachęca widza do głębszej refleksji.
Niestety w Polsce od lat pokutuje myślenie o komedii jako niewymagającej rozrywce. Z takim
krzywdzącym jej traktowaniem
nie zgadzamy się, upominając się
o styl i sposób inscenizowania.
Jeśli chodzi o manifesty, dobrze, że się pojawiają. Każda rozmowa o teatrze jest ważna. Poza
tym, jeśli w Łodzi mamy trzy teatry dramatyczne, sceny lalkowe, teatr muzyczny i operę, to ich
zróżnicowany repertuar pozwala

każdemu znaleźć coś dla siebie.
Nie chodzi przecież o to, żeby ze
sobą konkurować czy ścigać się,
ale żeby proponować łodzianom
jak najbogatszą ofertę kulturalną. Tak więc, niezależnie od tego,
czy sposób myślenia o danym
teatrze zostaje wyrażony w postaci manifestu, czy po prostu
w kształcie jego repertuaru, ważne jest, by kierujący miejskimi instytucjami dostrzegali potrzebę
różnorodności i swego rodzaju
profilowania swoich teatrów –
żeby myśleli przede wszystkim
o tym, gdzie i dla kogo tworzą.
To ważne, żeby rozmawiać o teatrze?
EP: Tak. Teatr sam w sobie jest
rozmową.
Jak prowadzić teatr i co robić,
żeby – tak jak u Państwa – jeszcze w lipcu, po zakończeniu sezonu widzowie domagali się
spektakli?
EP: Zapracowaliśmy na to. Myślę, że widzowie mają do nas zaufanie, wiedzą, że mogą liczyć na
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pełen profesjonalizm. Takiego zaufania nie da się osiągnąć przy
pomocy nawet bardzo spektakularnych wydarzeń czy innych fajerwerków. To jest ciężka, żmudna
praca. Wpływa na to wiele czynników: repertuar, wybór twórców,
konsekwencja w realizacji podejmowanych działań, także atmosfera panująca w teatrze.
Robicie rzeczy, których nie robią
inne teatry. Na przykład w repertuarze znajduje się seria spektakli „Dziecko w sytuacji”, po
których proponujecie warsztaty. Po co?
EP: Teatr to jest przestrzeń duchowa. Rozmawiając o teatrze,
rozmawiamy o potrzebach intelektualnych człowieka. Kluczowe
jest zapracowanie na świadomego odbiorcę. To przyświecało mi
od zawsze, zarówno w myśleniu
o repertuarze Teatru Powszechnego, jak i wtedy, gdy tworzyłam
Festiwal Sztuk Przyjemnych. Już
na początku wiedziałam, w jakim
kierunku powinien podążać. Ale
wszystko wymagało czasu. Kiedy
obejrzałam „Wymazywanie” Thomasa Bernharda w reżyserii Krystiana Lupy, zamarzyłam, wiedziałam, że chcę je pokazać łodzianom.
Zdawałam sobie jednak sprawę,
że przyzwyczajeni do bezpiecznego repertuaru widzowie nie są
jeszcze gotowi na tego typu teatr.
Przez kolejne edycje stopniowo
wprowadzałam spektakle bardziej
wymagające, uczciwie prowadząc
dialog z widzami, aby dziś z pełnym przekonaniem móc zapraszać publiczność do świadomej
rozmowy o współczesnym teatrze.
Podobnie jest z edukacją młodych ludzi. Zaczęliśmy przygotowywać nieodpłatne warsztaty
i lekcje teatralne, kiedy Ministerstwo Edukacji skreśliło z programu szkolnego zajęcia muzyczne
i plastyczne. Dziś edukacja kulturalna/teatralna w naszym teatrze
niewyobrażalnie się rozwinęła.
W minionym sezonie zrealizowaliśmy ponad dwieście bezpłat-

nych zajęć! W repertuarze mamy
również serię spektakli dla dzieci
i młodzieży, realizowanych w cyklu „Dziecko w sytuacji”. Spektakle poruszają ważne dla ich wieku
tematy – relacje w rodzinie, odejście jednego z rodziców, wykluczenie, seksualność. Stawiają pytania filozoficzne i egzystencjalne.
Dlaczego warsztaty?
EP: Bo sztuka pokazuje problemy,
pobudza do rozmowy, stawia pytania, ale to widz musi na nie odpowiedzieć. Wspólnie chcemy ten
dialog z widzem kontynuować po
spektaklu, w sposób mniej formalny. Nie na wykładzie, ale bardziej
praktycznie, w formie dyskusji
i warsztatów, w których udział biorą specjaliści z różnych dziedzin –
psycholog, filozof, seksuolog.
W warsztatach uczestniczy także
aktor. Jaka jest jego rola?
EP: Zadaniem aktora jest otworzyć widza, ośmielić, by nie traktował tych spotkań jak szkolnej
pogadanki, ale jak żywą rozmowę, przestrzeń dyskusji i wyrażania myśli. Mam wrażenie, że
dzięki przyjętej przez nas formule
wszyscy są w tej rozmowie równi. Obecność aktora w projekcie
pozwala na prowadzenie zajęć
w atmosferze większej otwartości i podkreśla wyjątkowość miejsca, w którym się znajdujemy.
Kolejną innowacją, którą wprowadziliście w teatrze są spektakle dla niewidomych. Czym one
się różnią od tych „zwykłych”?
EP: To są po prostu „zwykłe” spektakle, tyle że aktorzy nie uczą się
tekstu na pamięć i korzystają z egzemplarzy. Okres przygotowania takiej premiery jest krótszy.
Ale poza tym praca nad nią wygląda tak samo. Jednak w spektaklach Teatru dla niewidomych
i słabo widzących czytane są didaskalia, czyli wskazówki dla reżysera, scenografa czy aktorów
na temat przestrzeni, w której się
znajdujemy, wyglądu postaci itp.,

Ewa Pilawska – od 1995 roku pełni funkcję Dyrektora
Teatru Powszechnego w Łodzi. Od 30 lat pracuje
nieprzerwanie w teatrze. Dzięki jej staraniom
w listopadzie 2010 roku ruszyła, współfinansowana
ze środków unijnych, budowa Małej Sceny, o którą
Teatr Powszechny zabiegał przeszło 60 lat. Autorka
projektu Polskie Centrum Komedii, mającego na celu
zainicjowanie dyskusji o miejscu i randze komedii we
współczesnym świecie. Stworzyła Międzynarodowy
Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych.
Pomysłodawczyni jedynego w Polsce i unikatowego
w Europie Teatru dla osób niewidomych i słabo
widzących. Uhonorowana nagrodą „Człowiek Kultury
2015 roku” w ramach wydarzenia Energia Kultury 2015.

a czego osoby niewidome nie są
w stanie zobaczyć. W tym celu
na scenę wprowadzamy postać
didaskaliusza, który towarzyszy
scenicznej akcji, przekazując te
właśnie informacje. Ktoś może
nam zarzucić, że robimy spektakle dla tak wąskiego grona odbiorców. Przecież są perfekcyjne
nagrania radiowe czy słuchowiska. Jednak żadne, nawet najlepsze nagranie, nie zastąpi zapachu
teatru, skrzypienia desek pod stopami aktorów poruszających się
po scenie, tych emocji i „chemii”,
która wytwarza się między aktorem i widzem. Tego się nie da zastąpić. To fenomen teatru. Stworzyliśmy coś, co ma autentyczną
wartość artystyczną i odbiorcę,
który to uwielbia. Tuż po Festiwalu odbyła się 49. premiera Teatru dla niewidomych – to był bardzo intensywny czas, po którym
nie zdążyliśmy się jeszcze „zresetować”. Po spektaklu zwyczajowo wyszłam do publiczności, podziękowałam i powiedziałam, że
przed nami pięćdziesiąta premiera, czyli mały jubileusz. Spytałam,
czy ma być jeszcze w czerwcu, czy
może w przyszłym sezonie? W odpowiedzi usłyszałam gromkie: –
W czerwcu! Takie momenty porządkują wszystko.
Miasto stoi przed dużym wyzwaniem, jakim jest rewitalizacja.
Czy widzi Pani jakąś rolę w tym
procesie dla Teatru Powszechnego? Czy czujecie, że jesteście częścią tej zmiany społecznej?

EP: Od wielu lat, nieustająco
uczestniczymy w procesie społecznej rewitalizacji. O tym mówi
nasz repertuar i takie inicjatywy
jak „Dziecko w sytuacji” czy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Tu chodzi o kontakt
z drugim człowiekiem, budowanie relacji, poruszanie istotnych
dla danej społeczności problemów.
Czy teatr może zmieniać ludzi?
EP: Tak, tworząc dla nich nowe
przestrzenie rozwoju, stawiając
przed nimi cele, tematy. Nie chcę
powiedzieć „edukując”, bo to może
dla niektórych zabrzmieć pejoratywnie, ale właśnie poprzez kontakt ze sztuką teatr może zachęcić
do udziału w projektach, pokazać
inne spojrzenie na świat. A to jest
możliwe tylko dzięki dostępności
i otwartości na drugiego człowieka, wsłuchaniu się w jego potrzeby. Staramy się wychodzić do widza, szukać tych, którzy chcieliby
korzystać z kultury, a z jakiegoś
powodu nie mogą. Organizujemy
m.in. Spektakle dla bezrobotnych,
na które osoby z zaświadczeniem
o braku pracy mogą kupić dwa
bilety po złotówce, Spektakle dla
seniorów.
To ważne?
EP: Bardzo ważne. Proszę sobie
wyobrazić na przykład nauczyciela, dla którego teatr i inne formy
udziału w kulturze były czymś naturalnym, który nagle traci pracę. Z zasiłku nie jest w stanie ku-
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pić biletu do teatru za 30 czy 70
złotych. Oznacza to, że automatycznie traci kontakt ze wszystkim tym, co związane jest z przestrzenią intelektualną. Jego życie
staje się uboższe nie tylko w sposób namacalny – finansowy, ale
również w sferze duchowej. Ten
kłopot dotyczy też emerytów. Najczęściej nie stać ich na bilety do
teatru. Dzięki naszej inicjatywie
raz w miesiącu mogą przyjść do
Powszechnego na spektakl z naszego najnowszego repertuaru.
Jeżeli mówimy o rewitalizacji, to
właśnie te działania do niej prowadzą.
Na koniec poproszę jeszcze Panią o odpowiedź na pytanie, jakie jest marzenie Ewy Pilawskiej
związane z Teatrem Powszechnym w kolejnych sezonach?
EP: Marzenia mam zawsze. Ale odpowiem tak, kiedy otwieraliśmy
Małą Scenę, moim marzeniem
było, abyśmy zaraz po jej uruchomieniu płynnie rozpoczęli remont
Dużej Sceny. I nagle okazało się,
że jest jakieś „urzędowe zawirowanie” i nic z tych planów nie wyszło. Od tego czasu lubię powtarzać zdanie: Jeśli chcesz rozbawić
Pana Boga, opowiedz mu o swoich
planach. Myślę, że przede wszystkim trzeba robić swoje.

Aleksandra Dulas – socjolożka,
członkini Łódzkiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
Redaktorka naczelna gazety.
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Lubię swoją pracę
Lekarz anestezjolog Joanna Cieplucha właśnie wróciła z dyżuru, ale jest zaprawiona w boju,
więc posprzątała mieszkanie i udziela mi wywiadu. Spieszy się, bo chce jeszcze upiec ciasto
na imprezę integracyjną z pracy. Z piątej pracy. Ostatnio ma mało czasu na swoje hobby,
którym są wypieki.
– Mój rekord ciągłego dyżuru
to 64 godziny – przyznaje lekarka. – Tyle że w różnych pracach. W jednej biorę nie więcej
niż 36 godzin. W WAM-ie (Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej) to tylko 24 godziny. Więcej
nie mogę, ponieważ jestem tam
zatrudniona. Taki obowiązuje
kodeks. Nieraz jest tak, że nie
chcesz wziąć dyżuru, ale dzwonią do Ciebie i proszą, żebyś
przyjechała, bo nie mają żadnego lekarza. Trudno odmówić.
W sierpniu w mediach pojawiła się tragiczna informacja –
44-letnia lekarka anestezjologii została znaleziona martwa
w gabinecie w Szpitalu Powiatowym w Białogardzie. Umarła wskutek przepracowania
podczas czwartej doby pełnienia dyżuru. Do pracy do- RYS. MARTA POKORSKA-JUREK
jeżdżała z okolic Łodzi (ok. 5
godzin jazdy) i zostawała w niej wynika? – Jest za mało lekarzy –
na cztery dni. Osierociła dwój- mówi Joanna. – Gdyby teraz każdy
kę dzieci. Jak donosi Fakt, lekar- z nich zrezygnował ze swojej druka pracowała „oficjalnie cztery giej pracy, to wszystkie te karetki
doby, a faktycznie aż siedem dni i izby przyjęć by padły.
bez przerwy”. Media prześcigaDamian Patecki, przewodniją się w kolejnych sensacyjnych czący Porozumienia Rezydentów
doniesieniach. Tymczasem jest to Ogólnopolskiego Związku Zawoponura rzeczywistość, zwłaszcza dowego Lekarzy, także anestezjomałych miejscowości.
log, stara się nie pracować dłużej
– Kolega kolegi zmarł z przepra- niż 24 godziny, bo jak przyznaje,
cowania. Miał koło 30 lat. Czy był nie jest w stanie. Dlaczego lekato ortopeda, czy anestezjolog? Nie rze godzą się na maratony dyżupamiętam – przyznaje Joanna. Li- rów? Także Damian Patecki jedną
mity obowiązują tylko tam, gdzie z głównych przyczyn widzi w nielekarz zatrudniony jest na etacie, wystarczającej liczbie lekarzy. –
jeśli zaś prowadzi własną dzia- Jeśli się na to nie zgodzą, ich miejłalność gospodarczą, nie jest to sce pracy będzie do zamknięcia. Co
kontrolowane. Sam decyduje, ile to oznacza w praktyce? – To na
pracuje. Tam gdzie lekarz ma etat, przykład, że zostanie zamknięty odmoże pełnić dyżur 24-godzinny, dział szpitalny.
po czym ma zapewniony dzień odBrakuje nie tylko anestezjopoczynku, który oczywiście może logów. Według Naczelnej Izby
wykorzystać na pracę w innym Lekarskiej, za mało jest lekarzy
miejscu. Tygodniowy limit dyżu- pracujących w oddziałach intenrów to 48 godzin, jednak lekarz sywnej terapii, chirurgów, patomoże podpisać zgodę na więcej. morfologów, radiologów, lekarzy
ratownictwa medycznego oraz
Stawka godzinowa jak
ortopedów i traumatologów. Nie
ma też wystarczającej liczby neow McDonaldzie
natologów – lekarzy od noworodNa śmierć z przepracowania naj- ków. To trudne specjalizacje, przy
bardziej narażeni są anestezjo- których bardzo ważna jest konlodzy oraz lekarze zabiegowi: centracja. Błąd może kosztować
chirurdzy i ortopedzi. Z czego to ludzkie zdrowie lub życie.

Liczba lekarzy to nie wszystko.
Prowadząc swoją działalność gospodarczą, lekarze zarabiają dużo
więcej niż przewidują stawki przy
umowie o pracę. – Chcemy móc
pracować za normalne pieniądze
w jednym miejscu, a nie jeździć
z pracy do pracy – żali się Cieplucha. – Nam za godzinę wychodzi
12 złotych. To trochę smutne, kiedy studiujesz 6 lat, masz 6 lat specjalizacji i ciągle się dokształcasz.
Za takie pieniądze. Patecki dodaje: – Wynagrodzenie w podstawowym miejscu pracy jest bardzo niskie. To niewiele ponad 2000 zł na
rękę. Jeśli się weźmie pod uwagę to,
ile kosztują książki, szkolenia i konferencje, to jest bardzo mało.

na ochronę zdrowia w porównaniu do innych, cywilizowanych krajów. To jest cud, że służba zdrowia u nas jeszcze jako
tako działa przy tak niskich nakładach finansowych.
Joanna podaje przykład
Szwecji, w której lekarze
pracują 8 godzin dziennie
i więcej nie muszą. Stąd narastająca emigracja polskich
lekarzy. Za granicą mniej pracują i więcej zarabiają. Również pielęgniarki podejmują
prace w kilku miejscach, choć
one mają 12-godzinne dyżury, o połowę krótsze niż lekarze. Te z nich, które dopiero
się kształcą, nastawione są na
emigrację.
Według raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD) z 2013 roku,
w krajach rozwiniętych średnio na zdrowie przeznacza się
8,9% produktu krajowego brutto. Przodują Stany Zjednoczone –
16,4%. W Europie na czele są Holandia i Szwajcaria (11,1%), dalej
Szwecja i Niemcy (o 0,1% mniej),
potem Francja (która jeszcze 6 lat
temu była na szczycie europejskiej listy), Dania, Japonia, Belgia
i Kanada. Pozostałe kraje oddają
na ten cel mniej niż jedną dziesiątą PKB – średnio 8,9%. W Polsce
to zaledwie 6,4%. Wśród 34 badanych krajów jedynie trzy wyda-

Wszędzie dobrze, ale u nas
najgorzej
Skąd czerpać wzorce, jeśli chodzi o prawa lekarzy? Jak zauważa Przewodniczący Porozumienia
Rady Rezydentów OZZL: – Praktycznie we wszystkich, pozostałych
krajach Unii Europejskiej lekarze
mają lepsze warunki do pracy i do
rozwoju. Mniej są obciążeni pracą,
pracują krócej, a zarabiają lepsze
pieniądze. Polska jest więc ewenementem w skali świata, bo przeznacza najmniejszy odsetek pieniędzy

RYS. MARTA POKORSKA-JUREK

ją mniej: Meksyk (6,2%), Estonia
(6%) i Turcja (5,1).

Do 600 godzin w miesiącu
Jak wygląda dyżur? Rzecznik
białogardzkiego Szpitala tłumaczył w mediach, że zmarła lekarka miała zapewnione świetne
warunki i jako przykład opisuje
własny pokój z wersalką, komputerem i telewizorem. Żyć nie umierać. A jednak dyżury to nie sanatorium. – Kiedy pracuję w WAM-ie
na anestezjologii, to od rana do godz.
15 planowe są zabiegi na bloku operacyjnym, a później przeważnie także są wykonywane – opowiada Joanna. – Wczoraj na ortopedii było
ich tak dużo, że skończyły się dopiero o 5 rano. Kiedy nie ma zabiegów,
chodzisz na reanimacje, konsultacje, zakładasz wkłucia – zawsze jest
co robić. Nieraz na dyżurze uda się
też pospać. Wczoraj spałam 3 godziny. W karetce jest inaczej. Siedzisz
w bazie, a jak jest wyjazd, to wyjeżdżasz. Nieraz całą noc się jeździ,
nieraz się pośpi. Na SORze (Szpitalny Oddział Ratunkowy) zawsze są
pacjenci. Tam nie ma chwili, żeby
odpocząć. Dobę się wytrzymuje. Ale
jak nie pośpisz w pracy i następnego dnia musisz pracować, to już jest
ciężko. Człowiek jest zmęczony i chce
mu się spać. Najdłużej nie spałam
przez trzy doby. Wszyscy pracują
ponad 300 godzin w miesiącu.

szkoła życia

MARTA
POKORSKAJUREK

Jako przewodniczący rezydentów Damian, wraz z innymi związkowcami, chce uregulowania czasu dyżurów.
Walczył o to podczas sobotniej (24.09.) manifestacji pod
Sejmem. – Rzecz w tym, że gdy
była przyjmowana dyrektywa
unijna dotycząca czasu pracy, to
zrobiono w niej furtkę, by można
ją omijać. Polega to na tym, że
lekarze są zatrudniani jako firmy prywatne. Czegoś takiego nie
ma w Europie, żeby lekarz pracował jako firma. Służy to tylko
i wyłącznie obchodzeniu prawa.
Bardzo nam też zależy na uregulowaniu długości dyżurów, żeby
lekarze nie umierali z przepracowania. Uważamy, że lekarze
powinni mieć coś w rodzaju elektronicznego tachografu – tak, by
niezależnie od formy zatrudnienia, nie mogli przekraczać limitu. Obecnie istnieją takie kruczki
prawne, że lekarz może pracować nawet 600 godzin w tygodniu – mówi.

Po pierwsze nie szkodzić
Jeśli chodzi o tę lekarkę, która
umarła z przepracowania, to
jej rodzina nie może liczyć na
odszkodowanie ze strony szpitala. Dyrekcja umywa ręce, bo
podpisała umowę nie z konkretną osobą, ale z firmą. A że
firma jest jednoosobowa, to już
inna sprawa. Szpital jest czysty. Prawo jest jasne. Życie jest
piękne.
– Lubię swoją pracę – mówi
doktor Joanna. – Gdybym jej
nie lubiła, to bym nie wytrzymała. Ale przyznaję, że czasami
naprawdę mam dosyć. Człowiek
zmęczony musi bardzo uważać,
bo łatwo wtedy popełnić błąd.

Marta
Pokorska-Jurek – socjolog
i redaktor Studenckiego Radia
„ŻAK” Politechniki Łódzkiej.

Gimnazjaliści
gorszego sortu
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TAMARA
RYMSKA

Wszyscy wiedzą, że po likwidacji gimnazjów część nauczycieli nie znajdzie zatrudnienia i istnieje
podejrzenie, że tej pracy nie znajdą ci, którzy nie chcą zabierać młodych ludzi na „Smoleńsk”, pisać
nowej historii dla prawdziwych Polaków, walczą ze szkolną dyskryminacją, uważają, że etyka jest
uczniom potrzebna, i że z nastolatkami należy rozmawiać o seksualności.
Dużo czasu spędzam ostatnio
w gimnazjach. Rozmawiam z nauczycielkami, uczniami i uczennicami o sprawach związanych ze
szkołą i jej przyszłością. Nie wiadomo przecież jaka będzie przyszłość gimnazjów w Polsce. Pani
Minister co prawda zadeklarowała swój udział w Kongresie Zarządzania Oświatą, gdzie miała odbyć
się dyskusja o przyszłości polskiego szkolnictwa, jednak ostatecznie nie przyjechała. Nauczyciele
i samorządowcy podejrzewają, że
się przestraszyła. I gdyby bała się
sama tylko Pani Minister, to mój
żal byłby niewielki, bo w końcu
sama sobie tego piwa nawarzyła. Ale w obecnej, niepewnej sytuacji boją się przede wszystkim
nauczyciele i uczniowie. I to budzi mój sprzeciw.
Kilka tygodni temu łódzka Fundacja SPUNK zadzwoniła do jednej ze szkół, z którą od wielu lat
współpracuje, żeby zaproponować kolejną edycję profilaktyki
związanej z seksualnością. Zwykle były nią objęte wszystkie klasy
trzecie w szkole. Rodzice, nauczyciele i młodzież byli zadowoleni
z edukacji. Jednak w tym roku
Fundacja usłyszała, że przykro
im bardzo, że bardzo by chcieli,
że cenią, szanują, ale się boją. Bo
pani dyrektor niedługo idzie na
emeryturę – i chciałaby spokojnie. Wszyscy wiedzą, że po likwidacji gimnazjów część nauczycieli
nie znajdzie zatrudnienia i istnieje podejrzenie, że tej pracy nie
znajdą ci, którzy nie chcą zabierać młodych ludzi na „Smoleńsk”,
pisać nowej historii dla prawdziwych Polaków, walczą ze szkolną
dyskryminacją, uważają, że etyka jest uczniom potrzebna, i że
z nastolatkami należy rozmawiać o seksualności. Tacy w nowej szkole nie będą potrzebni.
Jedna z nauczycielek powiedziała mi nawet ze smutkiem, że ma

FOT. PUBLIC DOMAIN

przeczucie, iż cała ta reforma właśnie po to, żeby wyczyścić szkołę
z niepokornych nauczycieli. Osoby pracujące w szkołach mówią
też o obozach, które się tworzą
w pokojach nauczycielskich. Ci co
wierzą w dobrą zmianę i Ci co nie
wierzą. Mówią też o cichnących
rozmowach, kiedy wchodzi koleżanka czy kolega o innych poglądach. W polskich szkołach wśród
nauczycieli nigdy nie kwitły więzi koleżeńskie, wsparcie i współpraca. Jednak teraz ta sytuacja
się jeszcze zaogniła. Nauczyciele
i nauczycielki tworzą tam obozy
i frakcje. Boją się zwolnień. Czy to
służy uczniom? Oczywiście nie.
Młodzież w ten sposób też się antagonizuje, a to już w moim odczuciu jest zbrodnia. Tego robić
nie wolno. W szkole powinno się
uczyć dialogu, dyskusji, szacunku dla różnych poglądów i jednocześnie pokazywać wspólne
cele, uczyć życia w różnorodnym
społeczeństwie. To się nie udaje.
Jest jednak jeszcze jedno zjawisko, które pokazuje młodzieży,
gdzie jej miejsce. Cały czas mówi

się o tym, że trzeba zlikwidować
gimnazja, bo dzieją się w nich
straszne rzeczy, bo młodzież
ucząca się w nich jest w trudnym wieku: jest zła, nieposłuszna, skora do używek, i przysparza szeregu problemów. Dlatego
nie może nadal uczyć się w gimnazjach, musi pozostać w podstawówkach, żeby łatwiej było nią
zarządzać. Gimnazjaliści to słyszą. Mądrzy, sympatyczni, poszukujący i jednocześnie zagubieni,
krnąbrni, potrzebujący rozmowy. Słyszą po raz kolejny, że są
beznadziejni, więc system trzeba usprawnić, żeby ich bardziej
kontrolować. Tego słyszeć nie powinni, bo to im nie ułatwia budowania własnej wartości. Nie
sprawia, że im się chce rozwijać
i sięgać gwiazd. A to przecież taki
czas w życiu człowieka, kiedy jeszcze wszystko jest możliwe. Dlatego potrzebna jest dobra edukacja, wsparcie i wiara, że ci młodzi
ludzie są fantastyczni. Nie wolno nimi manipulować. Nie wolno przeprowadzać na nich eksperymentów.

Kiedy obserwuję to, co dzieje
się w szkołach, trudno mi uwierzyć w dobre intencje Ministerstwa. Trudno mi uwierzyć, że chodzi o rzeczywistą reformę. Myślę
raczej, że ma rację ta nauczycielka, która mówi, że to czystka wśród nauczycieli, że to budowanie nowej, lepszej, narodowej
szkoły. A tego to już ja się boję.

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

Sprostowanie
Autorką artykułu „Miriam
Ulinower” zamieszczonego
w sierpniowo-wrześniowym
numerze Miasta Ł jest Izabela Olejnik, a nie Iza Desperak.
Za pomyłkę przepraszamy.
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Biegiem na Stoki!

DARIA
STASIAK

Stoki zawłaszczają. Człowiek przejeżdża Telefoniczną i czuje się tak, jakby już był na wsi, a przynajmniej
w małym miasteczku. Zaczynają się działki, w sezonie bardzo oblegane. Tuż za nimi osiedla domków.
Można zapomnieć, że jest się zaledwie kilka przystanków od centrum dużego miasta. Stoki w niczym
nie przypominają innych łódzkich osiedli. Wielu ludzi mieszka tu od pokoleń: rodziny bliższe,
dalsze, przyjaciele, znajomi, znajomi znajomych, znajomi znajomych znajomych.
Marta przebiega obok sklepu,
do którego jej babcia chodziła
ponad 60 lat temu. Wtedy był po
prostu spożywczakiem „u Malinowskiego”. Dziś już się tak
nie mówi, zmienił się i właściciel, i czasy.
Na Stokach wciąż są poniemieckie bloki. Marta mknie
tamtejszymi ulicami, przebiega
między podwórkami, w których
ludzie wystawiają fotele, wieszają na sznurkach pranie, podcinają kwiaty w ogródkach, gawędzą
z sąsiadami. Duża przestrzeń, ładne uliczki, parki, wzniesienia,
pola. Stoki.

Do biegu, gotowa, start!
Marta Saska ma 24 lata. Dużo
czyta. Harukiego Murakamiego,
bo pobudza jej wyobraźnię; Erica
Emmanuela Schmitta, ponieważ
ceni jego prozę za mądrość oraz
prostotę. Niedawno odkryła Joannę Bator. Uwielbia tę autorkę,
bo pisze o wolności. Dla Marty
wolność jest bardzo ważna. Ona
czuje się wolna, gdy biegnie. Kupiła sobie niedawno buty Adidasa,
takie specjalne do joggingu. Wydała na nie okropnie dużo pieniędzy. Ciułała – trochę dostała na
imieniny, coś odłożyła, bo pracuje
dorywczo, kiedy nie ma zajęć na
uczelni. Zakłada swoje nowe obuwie, mocno zawiązuje sznurówki
i biegnie coraz dalej, nie myśląc.

Czasami zwalnia, mierzy czas. To
są momenty, kiedy Marta oddala
się od innych, a zbliża do siebie.
− Gdy mknę, włączam mp3, słucham różnej muzyki, ostatnio przede
wszystkim „The Beatles”, melodyjne utwory są dobre. Gnam po pięknym stokowskim parku, zahaczam
o okolice Żwirowni. Trasa zmienia
się, bo mam tutaj przestrzeń, nawet
między blokami i domkami. Ostatnio często wybieram okolicę: Zbocze –

Skalna – Granitowa – Czecha. Tu
zawracam. Wcześniej najczęściej
biegłam przez Potokową, Jędrowiznę, Skalną, Pomorską, Ostrołęcką,
aż na Giewont.

Stoki – Łódź zapomniana
Marta opowiada, że Stoki są trochę zapomnianym fragmentem
Łodzi. Być może zanikają wiejskie
korzenie tej okolicy? Wydaje się

jej, że często nie docenia się uroKiedy zajrzymy do książki
ku tego miejsca. Ona czuje się tu „Łódź. Dzieje miasta”, znajdziedobrze, blisko natury oraz ludzi. my tam m.in. informację na te– Tutaj była kiedyś wiocha: to mat umiejscowienia Stoków na
są słowa mojej babci. Wszyscy się mapie na przełomie XVIII i XIX
znali, a dziś zna się większość – wieku. Leżały wtedy przy ówmówi. Wprowadzają się nowe oso- czesnym gościńcu prowadząby, pewnych twarzy się nie roz- cym z Łodzi do Brzezin. W popoznaje. Małe zmiany zachodzą czątku XVIII wieku Łódź była
wszędzie.
wsią średniej wielkości, w której
Stoki to dawna wieś szlachecka, znajdowały się: folwark, karczjedna z najstarszych wsi w obrębie ma i kilkanaście chłopskich zadzisiejszej Łodzi. Powstała mniej gród. Pod koniec XVIII wieku zowięcej w 1350 roku. Dokumenty stało dziewięć, a następnie tylko
z 1390 roku informują, że rycerz osiem chłopskich zagród oraz
Paszko ze Stoków otrzymał tu mają- folwark.
tek. Od połowy XV wieku wieś była
Osiedle się zmienia, ale wciąż
własnością Jarosława, który przy- jest tu wiele pól, pozostałości po
jął nazwisko Stokowski. Stokowscy, dawnej szlacheckiej wsi. Są popieczętujący się herbem jelita, byli dwórka, po których drepczą kury.
także właścicielami Mileszek, Bud Powietrze jest lepsze niż w cenStokowskich, Sikawy, Chojen i wie- trum miasta.
lu innych mniejszych kolonii. CenStoki włączono do Łodzi po
trum osady to Góra Stokowska osią- II wojnie światowej. Położone są
gająca 276 m n.p.m. (okolice szkoły wysoko, na Wzniesieniach Łódzprzy ulicy Giewont). Na jej zboczach kich, więc nazwy ulic nawiązują
było kilka źródeł, nazwanych w ję- do gór – Zbocze, Pieniny, Przełęcz,
zyku dawnych Słowian – stokami. Szczytowa, Granitowa. – Nie zmiePóźniej nazwą tą określano płyną- niły się od czasów powojennych –
cy wartko potok – piszą w „Space- opowiada Łucja Kinas, babcia
rowniku łódzkim 2” Marzena Bo- Marty Saskiej. Marta, wraz babmanowska, Ryszard Bonisławski cią i dziadkiem, mieszka przy ulii Joanna Podolska.
cy Zbocze.
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Bloki na Stokach
Autorzy „Spacerownika 2” informują, że Stoki rozbudowano w czasie okupacji. Pojawiły
się wtedy bloki przeznaczone dla
Niemców przesiedlonych do Łodzi
z Wołynia i żołnierzy przyjeżdżających na rekonwalescencję. Osiedle
powstało jednak według przedwojennych polskich planów. W 1945
Niemcy opuścili Stoki, a na ich miejsce przyszli żołnierze polscy, a potem
mieszkańcy pochodzący z dawnych
Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej, głównie robotnicy. Przy ulicy
Skalnej, Pieniny i Zbocze do dziś zachowało się osiedle mieszkaniowe
w niezmienionej formie.
Stoki zawłaszczają. Człowiek
przejeżdża Telefoniczną i czuje się
tak, jakby już był na wsi, a przynajmniej w małym miasteczku.
Zaczynają się działki, w sezonie
bardzo oblegane. Tuż za nimi osiedla domków. Można zapomnieć,
że jest się zaledwie kilka przystanków od centrum dużego miasta.
Stoki w niczym nie przypominają innych łódzkich osiedli. Wielu
ludzi mieszka tu od pokoleń: rodziny bliższe, dalsze, przyjaciele, znajomi, znajomi znajomych,
znajomi znajomych znajomych.

Półmetek
Ewelina Kaźmierczak nie dziwi
się, że Marta Saska wróciła na
Stoki. – Właśnie tu się poznałyśmy.
Chodziłyśmy razem do gimnazjum.
Wciąż się przyjaźnimy.
Do Stoków się tęskni. Dlaczego? – Bo mają klimat, trochę małomiasteczkowy, ale nie w negatywnym znaczeniu tego słowa. Mam
tutaj mnóstwo znajomych, z którymi utrzymuję kontakt od lat. Zdarza się, że sąsiadka idąc do sklepu
zapyta, czy czegoś nie chcę – opowiada. – Owszem, Stoki mają też
wady. Jeśli żyje się blisko z ludźmi,
może irytować wścibstwo niektórych sąsiadów.
W pewnym momencie Śródmieście zaczęło Marcie przeszkadzać, uwierać. Spaliny, głośne blokowiska, wielość twarzy, które
się zmieniają, zanim zdążysz je
zapamiętać. Ludzie mieszkający
tam od wielu lat wyprowadzili
się. Ulica Tramwajowa i jej okolice straciły dla Marty na wartości.
Ciągnęło ją do miejsca, z którym
była związana, do tej przestrzeni,
znajomych twarzy. Prostota relacji z ludźmi na Stokach bardzo jej
odpowiadała. W tym miejscu wystarczyło być. Czuła, że babcia ją
zrozumie, w dużej mierze to ona
ją wychowała. Kiedy znów tutaj
zamieszkała, zdała sobie sprawę
z tego, że jest u siebie. Kiedy mówi:
„u mnie na…”, „jestem stąd”, „po-

chodzę z…” nie myśli o Śródmieściu, lecz o Stokach.
– Mija pięć lat odkąd tu wróciłam. Do centrum 25 minut. Tylko 25
minut, a ja czuję jakbym poza nim
miała swoją małą ojczyznę, w której
czas płynie inaczej. Nie pędzi, idzie
sobie spacerkiem, a czasami przystaje, aby złapać kilka oddechów –
opowiada Marta.

Stoki i ich mieszkańcy
Łucja Kinas, babcia Marty, mieszka na Stokach od 65 lat. Nie wie,
jak to jest być gdzie indziej, nie zastanawiała się specjalnie nad tym.
Nie bywała w wielu miejscach, nie
miała potrzeby wyjazdów. Teraz
może i trochę tego żałuje. Na Stokach wybudowano wiele nowych
sklepów, więc nie ma ochoty na
eskapady po Łodzi.
– Nawet do nas dociera cywilizacja. Nowe osiedla, sklepy, markety.
Wprowadziłam się tu w 1950 roku.
Byłam czternastoletnią dziewczyną z długim, brązowym warkoczem.
Wtedy był jeden sklep, na Zboczu 1.
Później otwarto następny, „u Malinowskiego”, tak się przyjęło. Nie
pamiętam, czy miał jakąś inną nazwę – wspomina.
Dawniej sklepiki na osiedlach
brały nazwę od nazwiska właściciela. Mówiło się, że idzie się do
Graczyka, Kowalskiego, Karolaka
czy Michalaka. Czasami zamiast
nazwiska używało się imion, wtedy były to sklepy u Wiesia, Stasia,
Kazia czy u Eli, Gieni, Basi. Posługiwano się zdrobnieniami, bo
właścicieli znało się dobrze, niekiedy traktowało się ich prawie
jak rodzinę.
Pan Waldemar Kinas opowiada: – Wiele się zmieniło, ale nadal

jest to przyjemne, spokojne miejsce.
Wciąż czuję się tutaj jak na wsi, sąsiedzi rozwieszają pranie na podwórku, urządzają sobie pogaduszki
siedząc na ogrodowych krzesłach,
pod parasolami. Jakiś czas temu
na ulicy Czecha widziałem krowę.
Nie jest to rzadki widok, przecież to
obrzeża Łodzi.
Ona jest rozgadana, natomiast
małżonek to introwertyk. Waldemar Kinas wydaje się być tłem
trajkotającej żony. Wysoki, siwy,
ubrany w zwyczajny szary podkoszulek oraz jeansowe spodnie.
Ma 75 lat, ale wygląda na mniej.
Mówi, że dobrze się tutaj mieszka – jest cicho, nie słychać miejskiego gwaru, bijatyk raczej nie
ma, choć jak wszędzie trochę łobuzów się znajdzie. Pan Waldemar zawsze w południe wychodzi na piwo. W osiedlowym barze
spotyka starych znajomych, z którymi może uciąć sobie codzienną
pogawędkę. Męskie rozmowy. Nie
wie, jak to jest mieszkać gdzie indziej, ale nie znaczy to, że gdzieś
tam byłoby mu lepiej. Jest dobrze
tak, jak jest. – Ludzie są ze sobą blisko. Wychodzimy na spacery z psami, pożyczamy szklankę cukru, robimy zakupy sąsiadom, którzy źle
się czują – opowiada.

kałem i wróciłem. Podobnie jak Marta Saska, rwałem się do tego miejsca.
Stoki są położone z dala od fabryk,
łódzkich zanieczyszczeń. Leżą na
wschodzie oraz na wzniesieniach,
więc raczej nie dochodzi do nich zatrute powietrze. Jest mikroklimat.
Na Stokach zawsze odczuwamy
odrobinę niższą temperaturę niż
w centrum. Jest o dwa stopnie mniej.
Grobliński wspomina dzieciństwo spędzone na Stokach. –
W latach 80. i 90. przy ulicy Giewont można było kupić mleko od
krów, które ludzie tu hodowali. Teraz od czasu do czasu spotykam jeszcze gdzieniegdzie krowy i kury, ale
rzadziej niż 15, 20 lat temu. Ludzie
wracają, bo dobrze się tutaj żyje –
mówi.
Na Stoki przeprowadziła się
też Joanna Podolska – dawniej
dziennikarka, dziś pracownik
Uniwersytetu Łódzkiego i Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. – Cenię sobie ten klimat. Tu jest
intymnie, sąsiedzi sobie pomagają.
Moi, chociaż jestem nowa, odbierają
mi pocztę i paczki od kurierów. Na
tym osiedlu ludzie się od siebie nie
odgradzają, raczej zbliżają. Szybko można nawiązać relacje, porozmawiać przed furtką, przyjść do siebie na kawę – wyjaśnia Podolska.

Dobrze tutaj być

Meta

Na Stokach zamieszkał niedawno Piotr Grobliński, poeta, pracownik Łódzkiego Domu Kultury. – Wiele dobrze sytuowanych osób
wybiera Stoki jako miejsce zamieszkania. Nie wiem, czy to trend. Jestem natomiast przekonany, że to
ciekawe miejsce, na uboczu, choć
jednocześnie blisko do centrum –
opowiada. – Już tu kiedyś miesz-

Marta biega trzy razy w tygodniu.
Nie sądziła, że tak polubi ten sport.
Może motywacją była okolica?
Dużo zieleni, wolnej przestrzeni. – Gnam, ale nie wiem za czym.
Za zdrowiem, lepszym samopoczuciem, kondycją, czy żeby wciąż być
w ruchu? Bieganie wzmacnia mnie
psychicznie oraz fizycznie. Pędzę
sama. Uwielbiam ludzi, ale czasa-
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mi muszę przystopować ze spotkaniami. Chociaż samotność mi nie
służy, bo jestem towarzyska, biegając oswajam się ze sobą. Wspinam się powoli, bo inaczej mogłabym upaść i roztrzaskać sobie głowę.
Cały czas jest niedostatecznie głośno,
za wolno, dzieje się niewiele. Czuję, że czasami w moim życiu jest za
mało mnie. Potrzebuję nieustannego przeciągu. Wolę się rozchorować,
niż zatrzymać. W biegu chyba chcę
odnaleźć siebie. Tylko ta czynność
odciąga mnie od szumu narastającego w mojej głowie – opowiada
dziewczyna. Decyzja powrotu na
dawne osiedle była impulsem. –
Stoki wciąż były gdzieś w mojej
głowie. Chciałam tu żyć, a nie tylko bywać. Nie wiem, czy to ostatnie miejsce, w którym się zatrzymam, bo ciągnie mnie gdzieś dalej,
do nowego. Ale na pewno zawsze
będę czuła, że jest moje. Nieważne,
jak bardzo cygańskie życie się wiedzie, dobrze chyba jest mieć w nim
stały punkt – mówi.

Reportaż powstał w 2015 roku

FOT. WŁODZIMIERZ POLIS

Daria Stasiak – absolwentka
pedagogiki w zakresie profilaktyki
i animacji społeczno-kulturalnej
oraz kulturoznawstwa-twórczego
pisania.

10

październik 2016 • www.miastol.pl

MIASTO Ł

Megaprojekty – cz. 1

Formuła Machiavellego,
czyli dlaczego nie zawsze jest się z czego
cieszyć, kiedy władze planują inwestycje

WOJCIECH
WOŹNIAK

Olbrzymie inwestycje są magnesem dla mediów, co przemawia do wyobraźni polityków,
którzy niewiele spraw cenią bardziej niż popularność, jaką uzyskują przy okazji
rozpoczynania inwestycji, może z wyjątkiem przecinania wstęg w dniu otwarcia.
Bent Flyvbjerg – człowiek
od megaprojektów
Pod koniec lat 90. trzydziestoparoletni badacz, specjalizujący się
w zarządzaniu projektami infrastrukturalnymi, Bent Flyvbjerg
został zaproszony na spotkanie
z ówczesnym duńskim ministrem
infrastruktury. Zarządzający inwestycjami w całym kraju polityk skrytykował zaangażowanie
w debatę publiczną. Najwięcej
pretensji miał o uwagi naukowca pod adresem publicznych lub
publiczno-prywatnych inwestycji zapewniając, że wszelkie niedociągnięcia były „uczciwymi pomyłkami”. Flyvbjerg interesował
się wówczas największymi duńskimi inwestycjami w historii: kopenhaskim metrem oraz mostami nad cieśninami Sund i Wielki
Bełt. Budzące zastrzeżenia wyniki
analiz, przede wszystkim dokumentujące wyższe niż deklarowane przez rząd przekroczenia
budżetu, były chętnie cytowane
przez główne krajowe mass media. Wcześniej ten sam naukowiec
przeprowadził badania wykazujące niegospodarne oraz korupcyjne praktyki przy planowaniu
miejskim w rodzinnym Aalborgu.
Na krytyce się nie skończyło – minister zagroził, że dalsze stawianie inwestycji rządowych w złym
świetle spowoduje zaprzestanie
finansowania jego projektów
badawczych ze źródeł będących
pod kontrolą państwa. Ta rozmowa, natychmiast przez Flyvbjerga upubliczniona, stała się ważnym przyczynkiem do dalszych
badań dotyczących wpływu czynników politycznych i mediów na
realizację inwestycji publicznych.
Dzisiaj, Flyvbjerg prowadzi
w Oksfordzie Katedrę Zarządzania Megaprojektami i program
studiów magisterskich w tej dziedzinie. Jest też jednym z najbardziej rozchwytywanych konsultantów dużych inwestycji. Co
mógłby nam powiedzieć, gdybyśmy zatrudnili go w Łodzi?

BUDOWA DWORCA ŁÓDŹ-FABRYCZNA, FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA

W ostatnich dwóch dekadach,
szczególnie po akcesji do Unii
Europejskiej, mieliśmy w Polsce
okres gigantycznych inwestycji
publicznych w infrastrukturę.
Niektóre sektory wspierano intensywniej (drogi, lotniska) niż
inne (kolej), niemniej skala wydatków ponoszonych ze środków
unijnych uzupełnianych o wkłady własne wysupływane z budżetów centralnego oraz wszystkich
szczebli samorządu realnie zmieniła polski pejzaż w drugiej dekadzie XXI wieku.

Megaprojekty
W terminologii, którą posługują
się zespoły badawcze duńskiego
naukowca, projektem zasługującym na przedrostek „mega” jest
inwestycja trwająca przynajmniej

5 lat od momentu jej zaprojekto- nie wielki stadion dla obu łódzwania do chwili oddania do użyt- kich klubów.
ku, warta ponad miliard dolarów,
Badania wskazują, że znaczmająca transformujący wpływ na nie istotniejszy od czysto finanobszar, na którym jest realizowa- sowej wartości megainwestycji
na, a jej konsekwencje dotykają jest czynnik czasu. Im więcej upłyprzynajmniej miliona osób. Oczy- wa go od projektu do zakończewiście w wielu przypadkach te nia, tym więcej niewiadomych,
kryteria są stosowane rozłącznie. nieprzewidywalnych zmian, któW mniejszych miastach i krajach, re mogą wpłynąć na inwestycję
skromniejsze inwestycje mogą „zmieniając reguły w czasie gry”.
być uznane za megaprojekty. Wy- Zmiany cen, cykle koniunktudaje się, że w łódzkich realiach ralne w gospodarce, starzenie
przynajmniej kilka (zrealizowa- się technologii i pojawianie nonych, trwających lub planowa- wych, przemiany społeczno-denych) można uznać za lokalne mograficzne powodują, że niemegaprojekty. Należą do nich które projekty są finalizowane
niewątpliwie Dworzec Fabrycz- w zupełnie innych realiach niż te,
ny i całe założenie Nowego Cen- w których je rozpoczynano. Czatrum Łodzi, Orientarium, budowa sem planowane rozwiązania techtrasy W-Z, tunel łączący dworce, niczne starzeją się na tyle, że załobyć może łódzkie stadiony i na żenia trzeba rewidować w trakcie
pewno niezrealizowany ostatecz- realizacji inwestycji.

Zawsze błędnie
Flyvbjerg lubi cytować holenderskiego ekonometryka Henriego
Theila. Z jego badań prowadzonych w latach 60-tych wynikało, że gdyby codzienna prognoza
pogody brzmiała: jutro będzie tak
jak dzisiaj, byłaby statystycznie
trafniejsza niż komunikaty oparte na ówczesnych analizach meteorologicznych. Podobną regułę
można zastosować do większości
współczesnych prognoz dotyczących kosztów olbrzymich inwestycji strukturalnych.
W jednym z kierowanych przez
Flyvbjerga badań wzięto pod lupę
258 infrastrukturalnych projektów transportowych z 20 krajów na 5 kontynentach wykazując, że średnie przekroczenia
planowanych budżetów waha-
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ły się od 20 proc. przy inwestycjach drogowych do 44.7 proc.
przy infrastrukturze kolejowej.
Zawyżone były szacunki dotyczące liczby przyszłych użytkowników kolejowych inwestycji, których było średnio o połowę mniej
niż zapowiadano. Niektóre z największych i najgłośniejszych inwestycji zanotowały szczególnie
spektakularne fiaska pod względem trafności prognoz. Na przykład konstrukcja Eurotunelu pod
kanałem La Manche dwukrotnie
przekroczyła przewidywane koszty przynosząc również wpływy
dwukrotnie mniejsze od planowanych. We wnioskach autorzy
raportu posunęli się do stwierdzenia, że nie ma wątpliwości, iż
brytyjska gospodarka lepiej by
się miała, gdyby inwestycji tej nigdy nie rozpoczęto. Największe
przekroczenie kosztów w historii
dotyczyło gigantycznej budowy
Kanału Sueskiego, która kosztowała dziewiętnastokrotnie więcej
niż planowano. Szesnastokrotne przekroczenie budżetu zanotowano w przypadku budynku
szkockiego parlamentu w edynburskim Holyrood otwartego
w 2004 roku, a czternastokrotne w przypadku słynnej opery
w Sydney.

cowanie kosztów spowodowane
są znacznie częściej czynnikami
psychologicznymi. One powodują, że decydentom łatwo zaakceptować najbardziej optymistyczne
i najmniej realistyczne szacunki,
jeżeli są przekonująco i efektownie zaprezentowane. Scenariusze
nieuniknionego sukcesu trafiają
do nich łatwiej niż pełne wątpliwości, racjonalne czy krytyczne

Flyvbjerga, wieloletni uczestnik
dużych projektów infrastrukturalnych opowiadał w wywiadzie:
Jako planista często znasz realne
koszty. Wiesz, że budżet jest zbyt
mały, ale trudno jest przekazać taki
komunikat zarówno politykom, jak
i prywatnym inwestorom. Wiedzą,
że wysokie koszty zmniejszają szansę na dofinansowania z budżetu
centralnego. (…) System zachęca, by

swoich wizji. Kusi medialny szum,
ukazywanie promotorów megaprojektów jako ludzi czynu.
Olbrzymie inwestycje są magnesem dla mediów, co przemawia do wyobraźni polityków, którzy niewiele spraw cenią bardziej
niż popularność, jaką uzyskują
przy okazji rozpoczynania inwestycji, może z wyjątkiem przecinania wstęg w dniu otwarcia.
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mysłów. Eksperckie opracowania prezentowane jako niezależne,
mające udowodnić sensowność
inwestycji, są najczęściej zamawiane i finansowane przez projektodawców, a więc późniejszych,
głównych beneficjentów. Mieszkańcy zaś – ulegając ekscytacji
technologicznej, politycznej, gospodarczej czy też czysto estetycznej – często są skłonni uwierzyć
w ich dobrodziejstwa. Najskuteczniejszy sposób przekonywania decydentów do sfinansowania inwestycji Flyvbjerg nazwał formułą
Machiavellego. Niedoszacowane
koszty + przeszacowane korzyści
+ zaniżone skutki środowiskowe
+ przecenione efekty prorozwojowe = pewne finansowanie.
Ile już zrealizowanych i trwających polskich i łódzkich projektów pasuje do tego wzoru? Wiele
wskazuje na to, że chociażby planowana właśnie budowa łódzkiego Orientarium będzie kolejnym
takim przypadkiem.

EC1, BYŁA ELEKTROWNIA, PRZYSZŁE CENTRUM KULTURY I NAUKI. FOT. ZORRO2212 CC BY-SA 3.0

Dlaczego zawsze błędnie?
Najczęstszym wytłumaczeniem
błędów planowania są: kwestie
techniczne, wykorzystanie niewłaściwych modeli prognostycznych, brak doświadczenia, brak
właściwych lub wiarygodnych
danych. W rzeczywistości za błędy planowania w najmniejszym
stopniu odpowiadają problemy
techniczne. Zawyżanie prognozowanych korzyści i niedosza-

analizy uwzględniające możliwości porażki, błędów, problemów.
Brzmi znajomo?
Efektem fałszywego poczucia
kontroli u osób odpowiedzialnych za megaprojekty jest też
ignorowanie tzw. „czarnych łabędzi” – rzadkich wydarzeń o radykalnie negatywnych konsekwencjach, na które narażone
są wszystkie inwestycje. Jeden
z informatorów w badaniach

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

Ulica Główna (dzisiejsza al. J. Piłsudskiego), 1960.
Główny trakt na osi wschód–zachód kształtującej się
Łodzi. Ulica łączyła Nową Dzielnicę z ulicą Piotrkowską.
Widok na kamienicę zwaną „Palestynką”.

koncentrować się na korzyściach,
póki co niewiele uwagi przykładano do analizy ryzyka i bezpieczeństwa projektów.
Po wielu latach badań nad procesami decyzyjnymi prowadzącymi do rozpoczęcia tego typu
inwestycji i porównywania ich realnych kosztów do planowanych,
Flyvberg wyjaśnia, dlaczego polityków tak bardzo kusi budowanie megalomańskich pomników

Mimo ostrożności w formułowaniu mocnych sądów, Flyvbjerg
i współpracownicy stwierdzają,
że promotorzy wielkich publicznych wydatków na megaprojekty (zarówno elity polityczne, jak
i biznesowe), prezentując prognozy finansowe dotyczące kosztów
i korzyści płynących z tych inwestycji, często wprowadzają w błąd
decydentów politycznych, by osiągnąć akceptację dla swoich po-

Wojciech Woźniak – socjolog,
pracuje w Katedrze Socjologii
Struktur i Zmian Społecznych
na Wydziale SocjologicznoEkonomicznym Uniwersytetu
Łódzkiego. Zajmuje się
problematyką nierówności
społecznych, badaniami dyskursu
politycznego i socjologią sportu.
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Hurtem o detalach
O fascynacji łódzkim detalem architektonicznym, w tym motywami zwierzęcymi i kwiatowymi
opowiada Maria Nowakowska, która chętnie poprowadzi ciekawskich mieszkańców miasta i turystów szlakami: Bractwa Słowiańskiego i Mafii Kwiatowej. O szczegóły pytał Michał Sobczyk.
Michał Sobczyk: Niedługo ukaże się Twoja bogato ilustrowana
książka poświęcona detalom architektonicznym łódzkich kamienic i pałaców. Czy różnią się
one czymś od swoich odpowiedników z innych miast?
Maria Nowakowska: Charakterystyczna jest ich tematyka, nawiązująca do przemysłowo-handlowego charakteru dawnej Łodzi.
Zacznijmy od Hermesów – znajdziemy ich wiele na Piotrkowskiej,
szczególnie ładny jest ten przy numerze 184. Liczne są również detale związane z włókiennictwem.
Na Pałacu Poznańskiego widnieją czółenka tkackie i zbitki włókien; podobne motywy znajdziemy między innymi na budynku
magistratu przy Piotrkowskiej
104, który ozdobiony jest również motywem nawiązującym
do maszyny parowej. Z kolei detal na siedzibie klubu „Kabaret”
przy Tuwima 3 składa się z czółenek tkackich ułożonych w charakterystyczny trójkąt. Podobne
czółenka znajdziemy na kamienicy przy Piotrkowskiej 143 – tworzą swojego rodzaju herb przemysłowy.
Wszystko to są detale typowe
dla Łodzi. Nie twierdzę jednocześnie, że w identycznej postaci nie
występują w innych miastach
Polski i Europy, choć sama nigdy
na dokładnie takie same nie trafiłam. Detal jest zazwyczaj produkowany seryjnie, z form ułatwiających masowy wyrób. Zarówno
w przeszłości, jak i obecnie architekci korzystają z katalogów, tzw.
wzorników. Nie oznacza to jednak,
że nie mamy realizacji robionych
na zamówienie przez mistrzów

DETAL Z KAMIENICY PRZY UL. TRAUGUTTA 12. FOT. MARIA NOWAKOWSKA

sztukatorskich, wedle indywidualnie zaprojektowanych wzorów.
Moim zdaniem, takie właśnie dekoracje zdobią Willę Kindermanna – są bardzo głęboko rzeźbione,
a to nie było popularne.

gu niespełna pół wieku powstało takie bogactwo detali architektonicznych, jest trochę magiczne.
Fascynujące jest wielkie nasycenie i eklektyzm dekoracji na wielu elewacjach.

Jako lokalnego patriotę trochę
zasmuciła mnie informacja, że
detale łódzkich budynków – choć
wiele z nich jest bardzo pięknych
i wartych naszego spojrzenia –
w większości nie są unikatowe.
MN: Unikatowe jest za to tempo ich powstawania, wynikające z bardzo specyficznej historii
miasta, które wyrosło w zaledwie kilkadziesiąt lat. W związku z tym prawie wszystkie budynki, na których umieszczono
jakieś detale, pochodzą z ostatnich 30 lat XIX w. i pierwszych
15 lat wieku XX. Już to, że w cią-

Co dokładnie znajdę w „Przewodniku po Łodzi szlakami detali architektonicznych”?
MN: Przede wszystkim szczegółowe opisy opracowanych przeze
mnie tras. Są to szlaki: zwierzęcy, kwiatowe – osobne dla Polesia
i Śródmieścia, metaloplastyki –
także różne dla obu tych osiedli,
postaci Starego Polesia, postaci
Śródmieścia, detali Bałut, detali
Południa Łodzi, Atlasów i kariatyd, trasa pokazująca najpiękniejsze bramy i drzwi, a także dwa
szlaki wyobrażone, oparte na
zmyślonych przeze mnie historiach: szlak Bractwa Słowiańskiego i szlak Mafii Kwiatowej. Każdą z tras wytyczyłam tak, by dało
się ją pokonać w czasie nie dłuższym niż dwie godziny, a łącznie
do przewodnika trafią 192 lokalizacje.
Jednym z wyróżników publikacji jest to, że po powrocie z podróży po mieście śladem określonych typów detali, będzie można
kontynuować ją w domu, z rodziną i znajomymi – w książce znajdziemy bowiem dodatek, grę typu
memory, a także kości do gry z detalami. Jak widać, przewodnik będzie w 3D i technikolorze. [śmiech]

TORBA TYPU NERKA ZE WZOREM Z UL. PIRAMOWICZA 4. FOT. PAWEŁ ŁAWRESZUK

Swoją miłością do zdobień architektonicznych postanowiłaś podzielić się także na spacerach tematycznych.
MN: Będziemy spacerować głównie jesienią i zimą. Wbrew pozo-

MICHAŁ
SOBCZYK
rom to bardzo dobra pora, bo
wtedy z drzew opadają liście
i przestają zasłaniać detale. Jednym z pomysłów jest połączenie podchodów z grą miejską –
tzw. questing. Zaczyna się na
Zielonym Rynku, gdzie trzeba
rozwiązać zagadkę, żeby móc
przejść do następnej lokalizacji.
Tam czeka kolejna zagadka, i tak
dalej. Wypełniając zadania, zbiera się litery do hasła, a na końcu gry za jego odgadnięcie czeka
nagroda. Projekt jest adresowany przede wszystkim do uczniów
szkół średnich, a przynajmniej
do osób powyżej 12. roku życia,
bo niektóre zagadki nie są wcale takie proste. Oczywiście są też
emocje, bo detale niszczeją w czasie; mam nadzieję, że do końca
projektu wszystkie przetrwają.
[śmiech] W każdym razie zapraszam wszystkich 15 października
na Zielony Rynek – podchody potrwają od 10:00 do 17:00.
Z czasem scenariusz questingu trafi na mojego bloga i będzie
dostępny dla wszystkich – każdy

DETAL Z KAMIENICY PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 98. FOT. MARIA NOWAKOWSKA

Maria Nowakowska –
stypendystka
Prezydent Miasta
Łodzi, koordynatorka
i animatorka związana
z łódzkim Centrum OPUS.
Hobbystycznie zajmuje
się promocją miasta
i jego dziedzictwa
architektonicznego,
a konkretnie – łódzkiego
detalu. Przygotowuje
pierwszy w Polsce
przewodnik po mieście
szlakiem detali
architektonicznych –
oczywiście po Łodzi.

FOT. MICHAŁ SIKORA, FOTOGRAFIA UŚMIECHU

MIASTO Ł

będzie mógł pójść sobie na taki
spacer i rozwiązywać architektoniczne łamigłówki, jedynie bez
nagród. Jestem bardzo ciekawa,
ile osób się tym zainteresuje.
Popularyzujesz łódzką architekturę nie tylko za pośrednictwem
bloga, spacerów i książki, ale także rękodzieła.
MN: W tym roku wygrałam nagrodę w konkursie dla przedsiębiorców „Młodzi w Łodzi”. Pomysł,
który zgłosiłam, to wykorzystanie wzorów z tutejszych kamienic i pałaców do projektowania
pamiątek. Łódzkie pamiątki są
po prostu obrzydliwe – prawie
wszystkie to tandeta z Chin. Pokazywanie plastikowej ławeczki
Tuwima na tle plastikowej Manufaktury nic nie mówi o duszy
tego miasta, dlatego postanowiłam wzbogacić ofertę o coś zupełnie innego. Tak powstała biżuteria
związana z konkretnymi adresami, np. detalami secesyjnej kamienicy przy Gdańskiej 89, a także torby typu nerka ze wzorem
z Piramowicza 4.
Pomysł okazał się strzałem
w dziesiątkę, ludzie bardzo się
cieszą, że mogą mieć drobiazg
związany z konkretną historią,
np. biżuterię inspirowaną miejscem, w którym kiedyś był burdel. [śmiech]
Michał Sobczyk – rodowity
łodzianin, niedzielny redaktor,
niereformowalny wolontariusz.
Członek m.in. kolektywu Jedzenie
Zamiast Bomb oraz klubu
sportowego „Wodzionka”.
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POMÓŻ ZMIENIĆ
SCHRONISKO DLA
ZWIERZĄT W ŁODZI

Specjalnie dla Czytelniczek i Czytelników „Miasta Ł”
przygotowałam propozycję dwóch krótkich tras. Wersja
dla tych bardziej leniwych: połącz weekendową wizytę
na OFF-ie z odrobiną detalowego zwiedzania. Vis-a-vis
bramy, przy ul. Piotrkowskiej 143 stoi wyjątkowy budynek. Żółto-pomarańczowa kamienica udekorowana jest
nie tylko wilkami, które trzymają w pyskach czółenka
tkackie, ale także smokami, jaszczurkami, zegarem słonecznym oraz… kogutem na tle palmy kokosowej. A to
nie koniec zdobień! Kilka numerów dalej w stronę placu
Wolności (ul. Piotrkowska 137/139) zobaczycie najpiękniejszą łódzką mozaikę, prawdopodobnie wykonaną na
zamówienie przez firmę z Wenecji. Pas barwnej dekoracji
przedstawia, w sposób symboliczny, handel bawełną. Kawałek dalej, przy ul. Piotrkowskiej 128 możecie podziwiać
piękne, secesyjne zwieńczenia ozdobione maskami na tle
wici roślinnych. Zajrzyjcie też w bramę przy ul. Piotrkowskiej 125 – gdy poszukacie nisko zobaczycie słowiańskiego księcia w diademie, o którego można… wytrzeć buty
z błota.
Amatorów staropoleskich detali zachęcam, by wybrali
się w okolice zbiegu al. 1 Maja i ul. Wólczańskiej. Pałac,
w którym obecnie mieści się Akademia Muzyczna, zaprojektowany przez Adolfa Zeligsona dla Karola Poznańskiego, pełen jest interesujących zdobień, zarówno na
fasadzie, jak i na ogrodzeniu. Amorki, zwierzęce czaszki,
diabeł, winogrona – widać, że lubiono się tutaj bawić na
bogato. Warto przejść dalej do al. 1 Maja 19, gdzie będziemy mogli zobaczyć jedną z najładniejszych dekoracji
kwiatowych, z orchideami. Gdy skręcimy potem w lewo
i dojdziemy do ul. Więckowskiego (pod numer 41), naszym oczom ukaże się słynna złota pszczoła. Tuż obok, na
rogu Więckowskiego i Gdańskiej, trafimy na przebogatą
w ozdoby bryłę Muzeum Sztuki (spójrzcie na kratę w bramie i niezwykłe gryfy nad oknami parteru). Gdy rozejrzycie się uważnie, na tym samym rogu znajdziecie jedną
z najładniejszych róż na Starym Polesiu, umieszczoną
centralne w kutej kracie.
Spodobało się Wam szukanie detali? Jeżeli tak, będzie mi
bardzo miło, jeśli przyjdziecie na moje wycieczki. Najbliższe z nich odbędą się 8 i 22 października oraz 5 i 19
listopada. Więcej informacji znajdziecie na blogu Łódzkiego Detalu: lodzkidetal.blogspot.com.
Maria Nowakowska

Pod adresem: wspieram.to/przewodnikdetalowy można
wesprzeć finansowo wydanie książki, która ukaże
się nakładem Centrum REGIO. Mecenasi i mecenaski
publikacji, w zależności od wpłaconych kwot, otrzymają
nie tylko wydrukowany przewodnik, ale także pamiątki
inspirowane łódzkimi detalami architektonicznymi.

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.

KORA

Kora to prawie jamnik. Uwielbia być głaskana, zwłaszcza za uchem.
Jest spokojna, łagodna. Kocha ludzi i…
jedzenie. Ma też słabość do piłeczek, biega
za nimi z ogromną prędkością i zapałem.
Wiatr w uszach! Kto przygarnie tę przemiłą
psią panienkę?
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

„Sznycelek” –
czyli klasyka gatunku

MICHAŁ KWIATKOWSKI
Wybór w „Sznycelku” jest naprawdę imponujący. Same dania główne to około
trzydziestu pozycji! Wśród nich: ozory, kotlety mielone, schabowy, żeberka, pieczeń
rzymska, sztuka mięsa, gołąbki. Istny raj dla mięsożernych miłośników tradycyjnej
kuchni polskiej. Zdecydowanie skromniejszy jest wybór zup – raptem osiem.
Podczas ostatniego kolegium
redakcyjnego Marta Madejska
i Anna Jurek zwróciły uwagę, że
założeniem mojej rubryki kulinarnej było pokazywanie małych
barów i tanich restauracji osiedlowych, gdzie można zjeść dobry obiad za kilka złotych.
Zgadza się. Ostatnio mój hedonizm wziął górę i zacząłem odwiedzać tylko modne, nowo otwarte
egzotyczne restauracje. Przyznaję
i biczuję się po plecach. Niestety
zwyciężyło moje uwielbienie różnych smaków świata i ciągłe poszukiwania nowych doznań kulinarnych. Łódź – przyznacie to
sami – stała się ostatnio wdzięcznym polem do takich poszukiwań.
Ich wyniki często opisywałem
w tej właśnie rubryce.
Chcąc spełnić prośby moich
szanownych Koleżanek redakcyjnych, postanowiłem wrócić
do korzeni i zrecenzować którąś
z popularnych łódzkich jadłodajni. Tylko którą? Jak to? – chórem
zawołały dziewczyny – „Sznycelka” na Narutowicza!
Okazało się, że ten istniejący
już 11 lat bar codziennie mijam
jadąc do centrum. Za moich studenckich czasów była tam obskurna pijalnia piwa. Kilka razy
zdarzyło mi się w tym miejscu spędzić trochę czasu… Ale pomińmy
milczeniem tamte wydarzenia.
Człowiek był wtedy młody i głupi, więc nie ma się czym chwalić.
Pewnie dlatego zupełnie wyparłem to miejsce z pamięci.
Bar wygląda lepiej niż 20 lat
temu, kiedy piwo pili tam młodzi
etnolodzy. Jak powiedziała Marta
Madejska: – To jest najpiękniejsze
w „Sznycelku”, że się nie zmienia
i nie ma śladu aspiracji do dizajnu. Już od progu czuć zapach gotowania i smażenia, co oznacza, że
wentylacja nie działa tutaj na najwyższych obrotach. Lekko oczadziały, dopiero po chwili dostrzegłem ogromne menu wiszące pod

i ryż z cynamonem. Czyli typowe
menu z podstawówki lat osiemdziesiątych.
Do baru wybrałem się z rodziną. Dwoje dorosłych i dwójka dzieci. Zamówienie trzeba było składać szybko, ponieważ tuż za nami
stworzyła się kolejka wygłodniałych łodzian. Mimo kiepskiego dojazdu i słabej wentylacji w barze
panuje tłok i trudno znaleźć wolne miejsce przy stoliku. Mój dziennikarski instynkt podpowiedział
mi, że ludzi tych przywiodła tu
dobra kuchnia, a nie wnętrzarskie popisy architektów.
Zamówiliśmy trzy dania (najmłodsza córka nie była głodna):
dla mnie mielonego z ziemniakami i buraczkami, dla żony naleśniki z serem. Starsza córka
wybrała mintaja w cieście z frytkami i surówką. Jeszcze trzy soki
Tymbark i kefir. Zapłaciłem 49 zł,
a więc 16 zł na osobę. Nie jest źle,
pomyślałem. Ciekawe, jak będzie
to wszystko smakowało?

Mój mielony był wprawdzie
trochę suchy, ale bardzo aromatyczny. Ziemniaki obficie posypane koperkiem, a buraczki wyraźne w smaku. Naleśniki, które
zamówiła żona, szybko zniknęły z talerza, a po mintaju w cieście zostało kilka małych ostek.
Wszystkie potrawy były bardzo
smaczne, i co najważniejsze, świeże. Ale nie ma się czemu dziwić –
ruch w „Sznycelku” jest tak duży,
że prawdopodobnie co dzień jest
nowa dostawa.
Popijając kefir, po obiedzie obserwowałem ludzi przy sąsiednich stolikach; cały przekrój
łódzkiej populacji. Dwójka studentów, którzy nad zupą nie odrywali wzroku od smartfonów, sympatyczna starsza pani z własnym
kompletem sztućców pieczołowicie zawiniętych w krochmaloną
ściereczkę, i rosły pan w modnej
kurtce, który zamówił danie „na
wynos” i odjechał nowym błyszczącym samochodem. Sprawnie
posprzątaliśmy po naszym
obiedzie, bo przy barze
znów zrobiło się tłoczno
W barze panuje tłok
i
wielu zgłodniałych wyi trudno znaleźć wolne
patrywało
wolnych miejsc.
miejsce przy stoliku.
Po raz kolejny przekonaMój dziennikarski instynkt
łem się, że małe jadłodajpodpowiedział mi, że
nie, takie jak „Sznycelek”,
ludzi tych przywiodła
potrafią miło zaskoczyć,
tu dobra kuchnia, a nie
a pierwsze wrażenie może
wnętrzarskie popisy
być mylące.

architektów.

FOT. MICHAŁ KWIATKOWSKI

sufitem, a za kontuarem miłą Panią, która przyjmuje zamówienia.
Wybór w „Sznycelku” jest naprawdę imponujący. Same dania
główne to około trzydziestu pozycji! Wśród nich: ozory, kotlety mielone, schabowy, żeberka,
pieczeń rzymska, sztuka mięsa,
gołąbki. Istny raj dla mięsożernych miłośników tradycyjnej
kuchni polskiej. Zdecydowanie

skromniejszy jest wybór zup –
raptem osiem. Tradycyjna pomidorowa, grochówka, a i barszcz
ukraiński także można uznać
za stałą pozycję polskiej kuchni. Szef kuchni w „Sznycelku”
zadbał też o jaroszy. W tym wypadku – niestety – również króluje tradycja. Do wyboru mamy
zatem kopytka z tłuszczem lub
bez, naleśniki w dwóch smakach,

Pierwsze co zaskakuje podczas
odbierania dań to wielkość porcji. Są naprawdę duże, a miski głębokie. Zacząłem się obawiać, czy
córka da radę zjeść mintaja wielkości półmiska. Naleśniki także
okazały się prawdziwymi gigantami suto polanymi śmietaną i karmelem. Kiedy potrawy wjechały
na stół, rozmowa nam się „ucięła”, co w naszej rodzinie oznacza
jedno – smakuje.

Michał Kwiatkowski – łódzki
dziennikarz, DJ i freelancer,
w gazecie odpowiada za Kamerę
Miasta Ł.
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POLECA
MARIANNA
SYSIO
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Kalendarz imprez
październik 2016

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

1

11:00–17:00
MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ KAWY

Marianna Sysio – z trzeciego pokolenia łodzianka,
fanka kameralnych spotkań kulturalnych,
dyskusyjnych klubów książki i muzyki na świeżym
powietrzu.

Kawiarnia Przędza
ul. Piotrkowska 107

Grafika przedstawiająca Mariannę autorstwa –
@ Virginia Ink www.facebook.com/VirginiaInk/

3

14:00–16:00
JACK GARFEIN.
SPOTKANIE
Z LEGENDĄ ACTORS
STUDIO!
PWSFTviT w Łodzi
(Łódzka Szkoła Filmowa)
ul. Targowa 61/63

10

17:30–20:00 PLUS
CZY MINUS –
KONFRONTACJE
HISTORYCZNE:
PAŹDZIERNIK’56 –
ZAPOMNIANA
ROCZNICA
Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18

17

18:15 WIECZÓR
MUZYCZNY
ROMANTYCZNIE
NA 4 RĘCE

Akademia Muzyczna w Łodzi
(Sala Kameralna)
al. 1 Maja 4

24

18:00 KLUB PODRÓŻNIKÓW: „WIETNAM
– MOJA PRZYGODA”
PRELEKCJA MICHAŁA ROKICKIEGO
Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18

31

18:00 ZADUSZKI
POETYCKIE

Ośrodek Kultury „Górna”
ul. Siedlecka 1

4

18:00–21:00
PROJEKCJA FILMU
DYPLOMOWEGO
„LOKATORKI”
I SPOTKANIE
Z REŻYSERKĄ KLARĄ
KOCHAŃSKĄ

19:15–22:15 CZYTANIE
PERFORMATYWNE:
„KOŁYSKI I TRUMNY”
MAŁGORZATA
REJMER. MAŁA
LITERACKA
I KOLEKTYW
SZECHINY
Teatr Nowy, Mała Sala
ul. Zachodnia 93

18

17:00 KLUB FILMOWY: „PAŃSTWO
NADOPIEKUŃCZE” –
TRIUMF PROCEDUR
NAD ZDROWYM
ROZSĄDKIEM? –
wykład filmoznawcy
Mariusza Chojnackiego
Centrum Kultury Młodych
ul. Lokatorska 13

25

2

17:00 KONCERT
ORGANOWY
Z CYKLU:
„NIEDZIELA
Z MUZYKĄ
U ŚW. MATEUSZA”
Parafia EwangelickoAugsburska św. Mateusza
w Łodzi
ul. Piotrkowska 283

5

19:15 KLUB
PODRÓŻNIKÓW
KEJA: USA I MEKSYK
– SPOTKANIE
Z TWINS ON TOUR
KEJA PUB
ul. Kopernika 46

6

16:00–18:00
OTWARCIE
WYSTAWY
„TKANINA
EKSPERYMENTALNA”
PAULINY SADRAK
Poleski Ośrodek Sztuki
ul. Krzemieniecka 2A

Muzeum Kinematografii
pl. Zwycięstwa 1

11

niedziela

12

17:00–20:00
SPOTKANIE:
KOMITETY,
CZYLI POLSKIE
DOŚWIADCZENIA
W ODDOLNYM
TWORZENIU NGO

Klubokawiarnia Niebostan
ul. Piotrkowska 17

19

17:00 „IRENA –
MŁODSZA SIOSTRA
JULIANA”

Wydarzenie w ramach
projektu „Panteon Wielkich
Łodzian 2.0”
Retro Cafe
Muzeum Miasta Łodzi
ul. Ogrodowa 15

26

13

18:00 FESTIWAL
MEDIÓW
„CZŁOWIEK
W ZAGROŻENIU”:
PROLOG, CZŁOWIEK
(2015), REŻ. YANN
ARTHUS-BERTRAND
Muzeum Kinematografii
pl. Zwycięstwa 1

20

17:00 IGRZYSKA
WOLNOŚCI 2016 |
FREEDOM GAMES
2016
Centrum Dialogu
im. Marka Edelmana
ul. Wojska Polskiego 83
(wydarzenie potrwa
do 22.10.2016)

27

20:00 KONCERTY
I FILMY MUZYCZNE
NA DUŻYM EKRANIE: „GORĄCZKA
SOBOTNIEJ NOCY”
(1977)

18:30 „MIŁOŚĆ CI NIC
NIE WYBACZY”

18:00 ESTRADA
MŁODYCH

widowisko muzyczne
Łódzkiego Teatru Piosenki
będące opowieścią o Hance
Ordonównie

Sala Kameralna Akademii
Muzycznej im. Grażyny
i Kiejstuta Bacewiczów
al. 1 Maja 4

Klub New York
ul. Piotrkowska 62

Muzeum Miasta Łodzi
ul. Ogrodowa 15

7

START
VI KONKURSU
NA OPOWIADANIE
FANTASY IM.
K. KWIATKOWSKIEJ
Więcej informacji:
kontakt@dom-literatury.pl
Dom Literatury w Łodzi
ul. Roosevelta 17
(termin nadsyłania prac
20.10.2016)

14

21:00 XIX
URODZINY KLUBU
NARRAGANSET

(impreza dwudniowa:
w piątek gwiazdą wieczoru
będzie Serge Bourbon,
w sobotę Iwona Węgrowska)
Klub Narraganset
ul. Gdańska 129

8

13:00 DZIADY VOL. 2
– PAŹDZIERNIK ZE
STARYM POLESIEM!
WYCIECZKA
WYOBRAŻONA
SZLAKIEM MAFII
KWIATOWEJ

Zbiórka przy budkach
kwiatowych na rogu Zielonej
i Żeromskiego

15

10:00–17:00
DZIADY VOL. 2 –
PAŹDZIERNIK ZE
STARYM POLESIEM!
QUESTING
STAROPOLESKI
– GRA MIEJSKA
Z DETALAMI W TLE!

Zielony Rynek/pl. Barlickiego

21

18:00 CZYTAM, WIĘC
JESTEM – SPOTKANIE Z PIOTREM
MILEWSKIM,
AUTOREM KSIĄŻKI
„TRANSSYBERYJSKA.
DROGĄ ŻELAZNĄ
PRZEZ ROSJĘ I DALEJ”
Poleski Ośrodek Sztuki
ul. Krzemieniecka 2a
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17:30 OTWARTY
TURNIEJ TENISA
STOŁOWEGO O PUCHAR DYREKTORA
CENTRUM KULTURY
MŁODYCH
Centrum Kultury Młodych –
Filia Dąbrowa
ul. Dąbrowskiego 93

WSPIERAJĄ NAS
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13:00 DZIADY VOL. 2 –
PAŹDZIERNIK ZE
STARYM POLESIEM!
WYCIECZKA
SZLAKIEM
ZWIERZĄT STAREGO
POLESIA

9

18:00–20:00
PRZEGLĄD FILMOWY
KINEDOK #7 – „NA
ZAKRĘCIE” REŻ.
GÁBOR HÖRCHER
Owoce i Warzywa
ul. Traugutta 9
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17:00 WARSZTATY
GRY NA BĘBNACH
AFRYKAŃSKICH
DJEMBE
Z FOLK’N’ROLL –
MUZYCY Z THE
LUCYAN GROUP

Kino Bodo
ul. Rewolucji 1905 r. 78/80
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12:00 „COTTON-ART”
– WEEKENDOWE
WARSZTATY ARTYSTYCZNE
Centralne Muzeum
Włókiennictwa
ul. Piotrkowska 282

Zbiórka przy Lecznicy pod
Koniem, ul. Kopernika 22

29

DZIADY VOL. 2 –
PAŹDZIERNIK ZE
STARYM POLESIEM!
Dziady Staropoleskie –
wielkie święto osiedla!
Poleski Ośrodek Sztuki
ul. Krzemieniecka 2a

30

18:30–20:00 POTWOREZA CZYLI ZAMKNIĘCIE SEZONU
W „DĘTCE” –
duchy, strzygi, szkieletory
i wszelkiej maści potwory
wchodzą bezpłatnie
Muzeum Kanału „Dętka”
Pl. Wolności
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kaprawym okiem zgreda

Uwaga, lustro! Zamknij oczy
Zacząłem od portali, które ze swej natury piszą prawdę i tylko prawdę (która jest tylko jedna –
ichniejsza). Melisa na nic. Lektura poraża. Już wcześniej wiedziałem, że uniesiona ręka to nie
hailowanie, tylko gość zamawia pięć piw. Teraz wiem też, że nie ma żadnych bojówek.
Nikt nikogo nie chce bić, chyba że delikwent prowokuje swoją obecnością.
Trafiło mnie. Jakiś drobny ustrój
buszuje w moim organizmie. Będąc w większości (liczebnej) chce
wprowadzić w nim zmiany, które
wcale mi się nie podobają. Przetrwam gadzinę, jak każdą inną.
Moje przeciwciała już protestują.
Jednak na razie boli ręka od wycierania zakichanej klawiatury,
głowa boli sama z siebie, w gardle pinezki, w nosie… Wystarczy!
Być może czytasz to w trakcie
posiłku. Co gorsza, nic mnie nie
bawi, a gdy marność przestaje być
śmieszna, staje się straszna. Wielkości jakoś nie widać. Za to skończyło się lato. To może znaczyć, że
znów przyjdzie zima. Zimy nie
znoszę. Lepienie bałwana mnie
nie interesuje. Same się lepią.
Przez cały rok. Możesz odnieść
wrażenie, że niczego nie lubię. To
nie prawda. Lubię pomidorową.
W ogólnej niemocy obejrzałem jakiś film. Był amerykański,
czyli podobny do innych amerykańskich. Z narażeniem zdrowia lub życia począłem rozmyślać. Na szczęście to poczęcie nie
rodzi jeszcze konsekwencji prawnych. Pomyślałem sobie, że historia, jako nauka o przeszłości, jest
zupełnie zbędna. Że niczego nie
uczy. Napoleon wybrał się zimą
z wizytą do Moskwy. Wiedział,
czym to grozi. Hitler też się wybrał. Obie wizyty trzeba uznać
za nieudane. Nasi rodzimi fundamentaliści postanowili wykorzystać sprzyjający klimat i dokończyć dzieło budowy polskiej
wersji kalifatu. Poszli na wojnę

z kobietami. Ich też historia niczego nie nauczyła.
Czytanie informacji w moim
stanie nie jest bezpieczne (zresztą w ogóle jest szkodliwe), ale po
konsultacji z lekarzem lub farmaceutą zażyłem melisę i zaryzykowałem. Zacząłem od portali,
które ze swej natury piszą prawdę i tylko prawdę (która jest tylko jedna – ichniejsza). Melisa na
nic. Lektura poraża. Już wcześniej
wiedziałem, że uniesiona ręka to
nie hailowanie, tylko gość zamawia pięć piw. Teraz wiem też, że
nie ma żadnych bojówek. Nikt nikogo nie chce bić, chyba że delikwent prowokuje swoją obecnością. Jakby go tam nie było, to by
bęcków nie dostał. Wiem, że te
dziwne znaczki na rękawach, to
stylizowane gołębie pokoju. Rektor białostockiej uczelni zaproponował zagranicznym studentom
pozostanie w akademikach, żeby
ich chronić. Przed kim? Przecież
manifestacja ONR była taka pokojowa. Nawet sąd stwierdził, że
nikt tam nie krzyczał o wieszaniu kogokolwiek. Może chodziło o flagi państwowe? Nic złego
się nie dzieje – mówią pracownicy Kaczyńskiego. To tylko lewacka histeria.
Autorzy różnych blogów i komentarzy, obojętnie po której stronie polskiego płota stoją, umieszczają w tekstach ten wiersz:
Kiedy naziści przyszli po komunistów, milczałem, nie byłem komunistą.

Kiedy zamknęli socjaldemokratów,
milczałem, nie byłem socjaldemokratą.
Kiedy przyszli po związkowców, nie
protestowałem, nie byłem związkowcem.
Kiedy przyszli po Żydów, milczałem, nie byłem Żydem.
Kiedy przyszli po mnie, nie było już
nikogo, kto mógłby zaprotestować.

Leją kogoś, bo mówi po niemiecku? Zajmij się ogródkiem,
nie znasz niemieckiego.
Krzyczą, że spalą Żyda, powieszą komunistę, ogolą lesbijkę, wsadzą do więzienia niedoszłą matkę, lekarza, aptekarza?
To nie Twoja sprawa, zajmij się
biznesem, kup nowy samochód.

Ale gdy któregoś dnia przyjdą
po Ciebie, bo Twoja koszula nie
jest wystarczająco brunatna, kręgosłup moralny zbyt giętki i jesteś
elementem niepewnym – nie narzekaj i nie oczekuj pomocy.
A przed lustrem zamknij oczy.

To nie dziwi. Trudno lepiej opisać grzech zaniechania. Autorem
wiersza jest Martin Niemöller –
niemiecki pastor luterański, teolog i działacz antynazistowski. Napisał go w hitlerowskim obozie
w Dachau. Przeciętny gimnazjalista wie, czego ten tekst dotyczy
i jakie jest jego przesłanie.
Jednak ks. Paweł Siedlanowski,
publikujący na portalu Fronda,
nie jest gimnazjalistą, więc bez
skrupułów wykorzystuje go jako
motto w swoim tekście. Nawołuje
do obrony ginącego, zewsząd atakowanego, bezradnego Kościoła
katolickiego. Nie zrozumiał wiersza? Zrozumiał. Ale to bez znaczenia. Wystarczy, że czytelnik
mu uwierzy.
Bierność jest paskudna. Nie jest
nawet tchórzliwa. Jest głupia. Gdy
bacik świszcze koło cudzego tyłka,
czujesz się bezpiecznie. Gdy zahaczy o Twój, często jest za późno.
Ale na razie…
Jeśli biją obcokrajowców, spokojnie napij się piwa. Przecież jesteś Polakiem.
Gdy obrażają homoseksualnych, wyluzuj. Nie jesteś gejem.
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