
„Tulimy i lulamy 20 dzieci, w wieku od 3 dni do roczku” – taka informacja ukazała się w sieci 
w październiku ubiegłego roku, gdy wszystko się zaczynało. Odzew był imponujący – zgłosiło się 
wiele pielęgniarek, pedagogów, terapeutów. W tej chwili jest ich w ośrodku trzydzieścioro,  
nie licząc wolontariuszy. Idea była taka, by na jedno dziecko przypadały trzy lub cztery osoby. 
Udało się. Stworzone zostały „rodziny” otaczające dzieci.

17 lutego 2017 – piątek
Kruszynka o  niebiesko-szarych 
oczach. Patrzy na mnie z uwagą, 
poważnie. To nasze pierwsze spo-
tkanie. Biorę go delikatnie na ręce, 
przytulam. Jego oczy robią się jesz-
cze większe. Emilek ma siedem mie-
sięcy, ale rozwojowo jest na poziomie 
czteromiesięcznego dziecka. Porzu-
cony, swoje dotychczasowe życie spę-
dził w szpitalu. Nucę: la, la, la… Nie-
śmiały uśmiech. Tym uśmiechem 
wita także opiekunkę, która go prze-
wija i opowiada o tym, co dzieje się 
wokół. I znów trafia w moje objęcia.

Tu się tuli i lula od paździer-
nika 2016 roku. Wtedy powstał 

w Łodzi ośrodek preadopcyjny. 
Wymyśliła go psycholog Jolanta 
Kałużna. Miała za sobą doświad-
czenia z pracy w domu małego 
dziecka, gdzie porzucone dzie-
ci mogły liczyć na podstawową 
opiekę – nakarmienie, przewija-
nie i wykąpanie, ale praktycznie 
już na nic więcej. Kilkanaścior-
giem maluszków zajmuje się tam 
jedna opiekunka – taki standard. 
Brakuje im dotyku, przytulenia, 
miziania, głosu skierowanego 
tylko do ich uszu, głaskania rą-
czek i brzuszka. Bez tego rosną 
w świecie, którego nie mogą pojąć. 
Z obrazkami na ścianach, których 

im nikt nie pokaże. Z przekona-
niem, że płacz nie zda się na nic, 
nie przywoła tego kogoś, kto utuli. 
Jak twierdzą specjaliści, to wszyst-
ko później wraca w rodzinach ad-
opcyjnych i zastępczych, odciska 
się piętnem na dorosłym życiu.

28 lutego 2017 – wtorek
Znów nieśmiały uśmiech. I kolej-
ny. Coraz lepiej się poznajemy. Emi-
lek jest już po inhalacji i gimnasty-
ce. Pora na przytulańce i głaskania. 
Wyskakują ze skarpetek małe stópki, 
takie do całowania. Lubi to. Uczy-
my się mówić: „gu, gu, la, la, ma, 
ma…” – na razie bez specjalnych po-

stępów. Przychodzi opiekunka, pora 
na toaletę i karmienie. Sięgam po 
książeczki – kotek miauczy, piesek 
szczeka, owieczka beczy – w oczach 
Emilka widzę najpierw zdziwienie, 
a potem radość. Dużo przeżyć, kleją 
mu się oczy. „Więc śpij, kochanie…” – 
układam go w łóżeczku, przy któ-
rym już jest opiekunka.

Ośrodek Preadopcyjny Tuli Luli 
mieści się na pierwszym piętrze 
budynku, w którym jest hospi-
cjum Fundacji Gajusz. To preze-
ska fundacji, Tisa Żawrocka, za-
prosiła tulących do siebie. Projekt 
Jolanty Kałużnej, wsparty przez 
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Kobieta jest 
rewolucją
Kobiety odegrały w tym ru-
chu dużą rolę – brały udział 
w agitacji, organizacji strajku 
szkolnego i ruchu nauczyciel-
skiego; były dromaderkami 
od przemytu bibuły i broni, 
walczyły zbrojnie i uczestni-
czyły w strajkach.

strona 6

Zamach na pomnik 
Lenina w Nowej 
Hucie a spełnianie 
marzeń w Łodzi
Właśnie mówili o tym, że wła-
dze centralne w Warszawie 
zostały postawione na rów-
ne nogi po tym, jak niezna-
ni sprawcy w nocy z 17 na 18 
kwietnia wysadzili pomnik 
Lenina w Nowej Hucie w po-
wietrze. Wybuch był tak po-
tężny, że w pobliskich do-
mach z okien wyleciały szyby, 
raniąc kilka osób. Pomimo 
silnej detonacji, uszkodzeniu 
uległa tylko pięta mosiężne-
go Lenina.

strona 7

Latać, w końcu 
latać!
Sam przyjazd do Bychlewa, 
Rosanowa, Brzezin czy Szad-
ku jest jak wejście na latają-
cy dywan w baśniach z 1001 
nocy. Otwarcie hangaru i wy-
toczenie maszyny na słoń-
ce daje więcej niż wszystkie 
wyjazdy z mamą nad Bałtyk 
w czasach, kiedy lato było po 
wiośnie.

strona 11

„Kultura”, czyli raj 
dla Smakoszy
W oczekiwaniu na moje za-
mówienie, przyglądałem się 
uważnie gościom. Udało mi 
się wypatrzeć pośród nich 
dawnych bywalców „Smako-
sza”, zapracowanych panów 
w średnim wieku, studentów, 
zmęczonego rowerzystę i… by-
łego wiceprezydenta Łodzi.

strona 14
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Wstępniak, czy raczej odezwę do 
czytelników, napisał już za mnie 

Wojtek Nyklewicz (felieton w środku 
tego wydania), ale postanowiłam wtrą-
cić również swoje trzy grosze. W tym 
miesiącu, z radością, uświadomiłam 
sobie, że nie ma ludzi niezastąpionych 
i redakcja, nawet bez mojego wkładu, 
gazetę wyda. To jest nasz sukces orga-
nizacyjny. Rzeczy się po prostu dzieją. 
Ja natomiast, jak pies gończy, biegam 
za pieniędzmi i ludźmi, którzy pomo-
gą nam je zdobyć. Jest nadzieja, spra-
wy się rozkręcają i idą w dobrym kie-
runku. Zatem przez lipiec i sierpień 
skupimy się na organizowaniu gaze-
ty, a nie na jej wydawaniu. Ale już we 
wrześniu numer podwójny, poruszają-
cy najpilniejsze sprawy naszego mia-

sta. Zajmiemy się budżetem obywatel-
skim, rewitalizacją, rozwojem osiedli, 
transportem, ochroną środowiska na-
turalnego i orientarium, które mi spę-
dza sen z powiek. Porozmawiamy też 
o reformie edukacji i o tym, czym ona 
będzie de facto dla naszych dzieci. Za-
tem ruszymy pełną parą. Oczywiście 
w internecie będą ukazywały się teksty 
naszych dziennikarzy, pisane na bieżą-
co. Od września też mamy w planach 
poszerzenie redakcji o nowych współ-
pracowników, tak więc kto chciałby 
spróbować swoich sił w dziennikar-
stwie obywatelskim, wesprzeć dział 
foto, powiększyć grono naszych ry-
sowników, grafików i „ogarniaczy” 
działów wszelakich, to będzie właści-
wy moment, żeby przyjść do redakcji. 

Na wrzesień planujemy również kil-
ka niespodzianek, zmian, poprawek. 
Spodziewajcie się także ankiety skie-
rowanej do czytelników, w której bę-
dziemy badać, kim są osoby czytające 
Miasto Ł. Jeśli traficie na taki formu-
larz, wypełnijcie go – proszę – ocho-
czo, bo dla tych, którzy zechcą się dla 
nas wypowiedzieć, przewidujemy na-
grody. Zatem, Drodzy Czytelnicy, ży-
czę Wam cudownych wakacji w mie-
ście, a najlepiej poza nim. W pięknych 
i niepowtarzalnych okolicznościach 
przyrody, ze śpiewającym ptakiem za 
oknem, pachnącą lipą i niebem peł-
nym gwiazd. I oby to nie było dlatego, 
że trzeba bronić Białowieszczańskiej 
Puszczy i przypinać się do dębów, tyl-
ko dla zwykłego przewietrzenia płuc 
po zimowym smogu. Życzę Wam przy-
jemnych urlopów. Odpocznijcie, żeby 
mieć siłę robić fajne rzeczy w Łodzi. 
Tworzyć, projektować, budować, kon-
sultować. Do zobaczenia we wrześniu.

Aleksandra Dulas – socjolożka, 
członkini Łódzkiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego. Redaktorka 
naczelna gazety.
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Gajusza, wygrał konkurs Urzę-
du Marszałkowskiego na stwo-
rzenie tego typu placówki. Część 
pieniędzy na urządzenie ośrodka 
przeznaczył Zarząd Województwa 
Łódzkiego, remont wykonano we 
własnym zakresie, kilkaset tysię-
cy złotych podarowali internauci. 
Posypały się dary od producen-
tów mebli, zabawek, kosmetyków.

Pokoje lulanych wyglądają jak 
z bajki – grają w nich i lśnią ko-
lorowymi światełkami zabawki, 
na półkach panoszą się misie 
i przytulanki, można poturlać 
się po rozłożonym materacyku 
lub pobujać w zawieszonej na 
pałąku wielkiej chuście. Jest ka-
meralnie i intymnie. Na wszelki 
wypadek przy łóżeczkach dyżu-
rują elektryczne nianie, ale i tak 
opiekunki praktycznie nie odstę-
pują maleństw. Jak w domu.

7 marca 2017 – wtorek
Emilek właśnie się obudził i powitał 
mnie swoim zawadiackim uśmie-
chem. Miał inhalację, zjadł kilka 
łyżeczek mleka, a potem bawiliśmy 
się, śpiewaliśmy i tuliliśmy. Może 
tylko mi się wydaje, ale chyba skła-
da rączki, jak do klaskania – kosi, 
kosi łapci… Trenujemy to od jakiegoś 
czasu. Interesuje się wszystkim, jest 
bardzo uważny. Pokazuję mu świat 
za oknem, opowiadam o drzewach, 
o niebie i chmurach. Mam nadzieję, 
że przyjdzie taki czas, kiedy będzie 
można wziąć go na spacer w wózecz-
ku. Oczywiście musi być ładna po-
goda, a dziś lał deszcz i padał grad!

„Tulimy i  lulamy 20 dzieci, 
w wieku od 3 dni do roczku” – 
taka informacja ukazała się w sie-
ci w październiku ubiegłego roku, 
gdy wszystko się zaczynało. Od-
zew był imponujący – zgłosiło się 
wiele pielęgniarek, pedagogów, 
terapeutów. W tej chwili jest ich 
w ośrodku trzydzieścioro, nie 
licząc wolontariuszy. Idea była 
taka, by na jedno dziecko przypa-
dały trzy lub cztery osoby. Udało 
się. Stworzone zostały „rodziny” 
otaczające dzieci. Tak jest również 
w przypadku Emilka – w dzień 
i noc towarzyszą mu opiekunki 
i pielęgniarki, a także my, wolon-
tariusze: Paulina – absolwentka 
psychologii, która mogłaby być 
jego mamą, ja – ciocia Asia i pani 
Maria, która mówi o sobie, że jest 

„Emilkową babcią”.
To, że Ośrodek Tuli Luli znajdu-

je się w tym samym miejscu, co 
Fundacja Gajusz, ma duże zna-
czenie. Maluchy mają zapewnio-
ną opiekę pracujących tu lekarzy 
specjalistów. Do dyspozycji jest 
USG i EEG, a także – zatrudnieni 
na umowę – neuropsycholog, te-
rapeuta, rehabilitant i logopeda. 
Ułatwia to zdiagnozowanie dzie-

ci i otoczenie ich fachową opie-
ką. Utrzymywany jest też kontakt 
z biologicznymi rodzicami. Mogą 
zawsze liczyć na pomoc psycho-
loga. Także ci adopcyjni, którzy 
lulanych zabierają ze sobą. Do tej 
pory 17 dzieci znalazło dom.

16 marca 2017 – czwartek
Przyszłam do Emilka w czerwonej 
bluzce, bo od jakiegoś czasu „prze-
rabiamy” kolory. W jego pokoju jest 
dużo różnych książeczek: piszczą-
cych, grających, biało-czarnych i ko-
lorowych. Rozpoznajemy już czerwo-
nego raka i biedronkę. Zaczynamy 
też – zgodnie z zaleceniami – czytać 
wierszyki Jana Brzechwy. Wybrali-
śmy dwa: „Dzik jest dziki…” i „Pro-
szę państwa, oto miś…”. Lubi słuchać, 
reaguje. Uwielbia też odbijać balo-
nik. Na razie cały czas spędzamy 
w pokoju. Tylko przez okno obser-
wujemy przelatujące ptaki i prze-
mykającego pod oknem czarnego 
kota – bardzo zaintrygował Emilka.

21 marca 2017 – wtorek
Niesamowite, jakie postępy robi 
Emilek! Jest coraz bardziej ruchli-
wy, przebiera nóżkami, jakby miał 
zaraz pobiec, coraz częściej „guguli” 
i wykrzykuje różne „słowa”. Bawili-
śmy się piłeczką-kolczatką, którą już 
przedtem wkładałam mu w rączki 
i rzucałam. Dziś – po raz pierwszy! – 
sam ją wziął do rączki i… przełożył 
do drugiej.

Spędziliśmy razem 5 godzin 
z krótką przerwą na spanie – sie-
działam w fotelu, a on się we mnie 
wtulił, ululany. Niesamowite 
chwile! Potem obudził się i od razu 
uśmiechnął – ach, Emilku, zawojo-
wałeś mnie całkowicie.

4 kwietnia 2017 – wtorek
Jest! PIERWSZY ZĄB!!! Wymacałam 
go dziś na dole, to chyba „jedynka”.

8 kwietnia 2017 – sobota 
Jest DRUGI ZĄB! Też na dole.

Po codziennej toalecie – myciu, 
przewijaniu, kropelkach do nosa, in-
halacjach – czas na zabawę. Ogląda-
my książeczki na parapecie i spoglą-
damy przez okno, a za nim… znów 
kot! Tym razem biały w czarne 
łaty, więc szybciutko znajdujemy 
w książce kota, naciskamy na guzi-
czek i kotek miauczy. Emil patrzy to 
na obrazek, to na prawdziwego kota, 
a ja przypominam sobie Tuwima: 

„Miauczy kotek – miau, coś ty kot-
ku miał?”. Emil macha rączkami.

20 kwietnia 2017 – 
czwartek
Jednak poznaje mnie! Tak pięknie, 
tak radośnie się uśmiechnął, gdy 
weszłam do pokoju! Przeszło trzy 
godziny bawiliśmy się, uczyliśmy, 
tuliliśmy, ale nie zasnął, był bar-
dzo aktywny.

2 maja 2017 – wtorek
W  dalszym ciągu zimno, wieje 
i pada, więc siedzimy w pokoju, ale 
nie nudzimy się. Podziwiamy przy-
siadające na dachu sroki, widzieli-
śmy też psa, z którym przyszła jedna 
z wolontariuszek. Był duży, beżowy 
i miał jedno czarne ucho. Emil aż 
buzię otworzył ze zdumienia.

Dziś po raz pierwszy wujek An-
drzej założył mu buciki, są w krat-
kę i mają zapięcia na rzepy. Jak faj-
nie się w nich tupało w chodziku.

Nasze ulubione chwile – Emil sie-
dzi na moich kolanach, a właściwie 
leży na mnie, bawi się swoimi nóż-
kami, a ja masuję jego stópki i śpie-
wam mu piosenki, jak kiedyś mo-
jemu synkowi. Pewnie nie będzie 
mnie pamiętał, ale mam nadzieję, 
że pozostanie w nim pamięć doty-
ku, przytulania, miłości, jaką jest 
otaczany. Będzie to jego siłą.

Na początku maja na stronie 
Fundacji Gajusz ukazuje się in-
formacja, że Tuli Luli przeżywa 
kryzys: „coraz mniej niemowląt 
jest kierowanych do ośrodka, za-
miast tego trafiają do placówki 
opiekuńczo-wychowawczej, któ-
ra powinna być przeznaczona dla 
dzieci starszych”. Oczywiście cho-
dzi o pieniądze – Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej, który de-
cyduje o tym, dokąd trafią dzieci, 
powołuje się na koszty utrzyma-
nia niemowlęcia. W domu małe-
go dziecka jest to obecnie 6,5 tys. 
złotych miesięcznie, a w Tuli Luli, 
od kwietnia tego roku – 8,5 tys. 

„Nie powinno się jednak rozpatry-
wać kosztów miesięcznych, a rze-
czywiste” – mówi Anna Rajska-

-Rutkowska, wiceprezes Fundacji 
Gajusz. „Jeśli zsumuje się koszty, 
rzecz wygląda inaczej. Dzieci 
w Tuli Luli przebywają bowiem 
znacznie krócej, niż w  domu 
dziecka, średnio już po 3 miesią-
cach znajdują miejsce w rodzi-
nach preadopcyjnych, co zawdzię-
czać należy wyjątkowo skutecznej 
pracy personelu”. Dodaje też, że 
koszty te byłyby niższe, gdyby tu-
lonych było więcej. To, że wzro-
sły one o 35%, jest wynikiem po-
lityki prowadzonej przez MOPS… 
Koło się zamyka.

18 maja 2017 – czwartek
Niesamowity dzień! Pogoda śliczna, 
więc pozwolono nam na spacer po 
ogrodzie, oczywiście w wózku. Przy-
jechała też Agnieszka i zrobiła ko-
lejne zdjęcia do planowanego albu-
mu urodzinowego Emilka. W sesji 
zdjęciowej wzięli udział m.in. ciocia 
Sylwia, Dagmara i Ania oraz wu-
jek Andrzej. Były fotki na huśtaw-
ce, w zawadiackiej czapce z dasz-
kiem, w wózku, z bosymi stópkami 
i w bucikach! A potem spacerowali-
śmy sobie dokoła, oglądając drzewa, 
liście, chmury i niebo. Zdjęłam mu 

buciki i postawiłam bosymi stópka-
mi w trawie. Dotykał liści i kwiatów. 
Bardzo uważnie przypatrywał się 
też chodzącym po trawie i siedzą-
cym na gałęziach ptakom, słuchał 
gwizdania kosa.

W petycji skierowanej do prezy-
dent Hanny Zdanowskiej czytamy 
między innymi: „Zwracamy się do 
Pani Prezydent o pilną interwen-
cję dotyczącą systemu działania 
MOPS w zakresie zapewnienia 
opieki noworodkom pozostawia-
nym w łódzkich szpitalach. Infor-
mujemy, że w tym roku niemal 
wszystkie małe dzieci kierowa-
ne były do placówki opiekuń-
czo-wychowawczej zamiast do 
rodzin zastępczych czy ośrodka 
Tuli Luli, co stanowi naruszenie 
art. 95 ust. 1. Ustawy z 9 czerwca 
2011 roku o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej”.

20 maja 2017 – sobota
Dziś znów w ogrodzie, bo pogoda 
rewelacyjna. Trochę jeździliśmy 
wózkiem, a potem siedzieliśmy na 
foteliku, na trawie, wśród innych 
dzieci z Tuli Luli, które były tam 
ze swoimi opiekunkami i wolonta-
riuszkami. Wyglądało to przepięk-
nie – wokół kipiąca zieleń, drzewa, 
krzewy, kwiaty, wśród nich kocyki, 
wózki, butelki, zabawki, pampersy 
i maluszki w śpioszkach, kaftani-
kach, pajacykach. Jedne śpią, inne 
piją mleko z butelek, któreś gawo-
rzy, wymachuje rączkami, śmieje 
się. „Porzucone dzieci”? Nie tu, nie 
w Tuli-Luli.

Do tej pory 39.488 osób podpi-
sało petycję skierowaną do pre-
zydent Hanny Zdanowskiej. Moż-

na to robić w dalszym ciągu. Na 
24 maja zaplanowana jest sesja 
Rady Miejskiej, na której ma za-
paść decyzja dotycząca sytuacji 
w Tuli Luli.

23 maja 2017 – wtorek
Siedzimy sobie z Emilkiem i podzi-
wiamy wielkie bańki mydlane, jakie 
wyczarowuje ciocia Dorota. Mały 
wyciąga rączki, chce złapać jedną 
z nich, śmieje się radośnie. Na kocu 
obok nas rodzice adopcyjni tulą ma-
lutkiego Adasia. A może to on ich 
tuli? Czy Emila spotka kiedyś takie 
szczęście? Pod drzewem, w cieniu, 
przyszła mama lula swoją przy-
szłą córeczkę. Przecieram oczy, wy-
daje mi się to takie nierzeczywiste. 
Dochodzący zza ogrodzenia szum 
samochodów i dźwięk tramwajo-
wych dzwonków potwierdza jed-
nak, że to dzieje się naprawdę. Tuli 
Luli istnieje.

Sesja Rady Miejskiej odbywa 
się, nie zapadają jednak żadne de-
cyzje w sprawie ośrodka pread-
opcyjnego dla porzuconych ma-
leństw.

25 maja 2017 – czwartek
Misie i przytulanki czekają. Koloro-
we pokoiki gotowe są na przyjęcie 
nowych mieszkańców. Wózki stoją 
karnie w szeregu, marząc o space-
rze. Na ogrodzeniu oddzielającym 
ogród od ulicy Dąbrowskiego wisi 
duży plakat przedstawiający ma-
leństwo. Obok napis: „Co 10 godzin 
w Polsce zostaje porzucone dziecko”.

Joanna Sikorzanka – dziennikarka 
od 35 lat związana z Radiem Łódź.

AUTORKA TEKSTU I JEGO BOHATER – EMIL, CZEKAJĄCY NA ADOPCJĘ.  
FOT. AGNIESZKA BOHDANOWICZ

 dokończenie ze strony 1 

Petycja, którą podpisaliście w obronie najmniej-
szych mieszańców Łodzi, trafiła 1 czerwca br. – 
w Dzień Dziecka – do rąk Hanny Zdanowskiej.
W samo południe zostało podpisane porozu-
mienie między Miastem Łódź, Województwem 
Łódzkim i Fundacją Gajusz, regulujące współpracę 
w zakresie kierowania porzucanych w Łodzi no-
worodków i niemowląt do Tuli Luli. Mamy nadzie-
ję, że dzisiejsze deklaracje zostaną zrealizowane.
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Bunt mas
Po rewolucji środowisko robotnicze zaczęło być znacznie bardziej zauważane przez  
inne grupy społeczne, a siebie zaczęło rozpoznawać jako grupę wytwarzającą wszystkie  
dobra, które krążyły w gospodarce Królestwa Polskiego, czyli tych, którzy powinni mieć  
głos we własnej sprawie. Chociażby w fabryce w kontekście negocjacji płacowych  
czy warunków pracy. Wywiad z Wiktorem Marcem, autorem książki „Rebelia i reakcja.  
Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne”.

Marta Madejska: Czytając Two-
ją książkę, można odnieść wra-
żenie, że w  latach 1905–1907 
zaszła jakaś poważna zmiana, 
trudno uchwytna, ale istotna 
dla robotników i robotnic wte-
dy i dla nas dzisiaj. Co zmieniła 
Rebelia w 1905?
Wiktor Marzec: W książce stara-
łem się uchwycić zmianę, jaką 
przyniosły wydarzenia, które mia-
ły miejsce w Królestwie Polskim 
już w 1904 roku. Chciałem poka-
zać, jak sami robotnicy i robotnice 
zmieniali swoje myślenie o sobie 
w kontekście własnego udziału 
w polityce, prawa do zabierania 
głosu i negocjowania swojego 
miejsca w społeczeństwie, oraz 
zastanowić się, jak inne grupy 
społeczne reagowały na tę zmia-
nę, wywalczoną w dużej mierze 
poprzez protesty, strajki, walki 
uliczne i barykadowe.

Jakie prawa polityczne posiadali 
robotnicy przed 1905? Jak siebie 
postrzegali?
WM: W Cesarstwie Rosyjskim 
w ogóle nie było żadnej formy 
uczestnictwa politycznego, np. 
w postaci wyborów do rad, parla-
mentów, samorządów miejskich. 
Królestwo Polskie było carskimi 
peryferiami, pograniczem pod-
danym znacznie większym re-
presjom niż obszar samej Rosji. 
Władze rosyjskie obawiały się 
aspiracji niepodległościowych 
albo walk społecznych ze wzglę-
du na wyższy poziom industriali-
zacji, a więc skupiska robotnicze. 
Dlatego zwłaszcza po powstaniu 
styczniowym ukrócono autono-
mię Królestwa i ograniczono pole 
manewru lokalnym władzom.

Nie było żadnych form kla-
sycznego uczestnictwa politycz-
nego. Nie wolno było się zrzeszać, 
związki czy stowarzyszenia zawo-
dowe były nielegalne. Podobnie 
jak czasopisma, w których mogły-
by znaleźć wyraz idee związane 
z życiem robotniczym czy prawa-
mi pracowniczymi. Funkcjonowa-
ła cenzura prewencyjna, to znaczy, 
że każdy materiał, który miał się 
ukazać, musiał przejść przez sito 
cenzorskie, które w Królestwie 

Polskim było znacznie gęstsze niż 
w wielu innych rejonach cesar-
stwa. Partie także były nielegal-
ne. Różne organizacje polityczne 
prowadziły podziemną działal-
ność publikacyjną.

Czyli tak naprawdę wszelka dzia-
łalność polityczna groziła wtedy 
represjami, wiązała się z ogrom-
nym ryzykiem?
WM: Nawet działalność eduka-
cyjna wiązała się z pewnym ryzy-
kiem, bo wymagała specjalnych 
pozwoleń. Szkół było za mało. Za-
jęcia prowadzone były w języku 
rosyjskim, co spotykało się z róż-
nego rodzaju oporem ludności 
w Królestwie. Dla dzieci z rodzin 
robotniczych takie szkolnictwo 
było często po prostu niedostępne. 
Brakowało miejsc w klasach. Żeby 
posłać dziecko do szkoły miejskiej, 
trzeba było płacić łapówkę. W ro-
dzinach, w których pojawiały się 
aspiracje edukacyjne i istniała ja-
kaś nadwyżka dochodu, wysyła-

no dzieci do pokątnych nauczy-
cieli, studentów, którzy za drobną 
opłatą uczyli dzieci czytać, pisać, 
liczyć itd. Tę działalność też trze-
ba było ukrywać.

Co się zmieniło po 1905 roku?
WM: Pod presją wielkiego prote-
stu społecznego car ogłosił mani-
fest – obiecał konstytucję i szereg 

swobód, np. wolność zgromadzeń. 
Nie wszystkie obietnice zostały 
zrealizowane, jednak zmieniły się 
pewne istotne przepisy dotyczące 
działalności publicznej. Od 1906 r. 
pojawiła się możliwość zakłada-
nia związków zawodowych. Nie 

mogły mieć charakteru politycz-
nego, musiały mieć raczej formę 
profesjonalnych zrzeszeń, ale była 
to bardzo duża zmiana.

Wprowadzono Dumę, czyli do-
radczy parlament. Ordynacja 
wyborcza też była przedmiotem 
walki i protestów. Różne grupy 
społeczne głosowały w różny spo-
sób i ich głosy miały różną wagę. 

Duża część robotnic i robotników 
wciąż nie mogła głosować, bo pra-
wo głosu zyskali tylko mężczyźni 
o pewnym statusie majątkowym, 
najmujący na stałe mieszkanie. 
Mimo że ich głos niewiele „ważył”, 
było to bardzo ważne dla świado-

mości, upodmiotowienia. Po raz 
pierwszy w historii umożliwio-
no im oddanie głosu.

Po manifeście październiko-
wym cenzurę prewencyjną zastą-
piono represyjną. To znaczy, że 
można było opublikować znacz-
nie szerszy zakres informacji i de-
bata na temat kwestii społecznej 
czy robotniczej osiągnęła zupeł-
nie nowy wymiar. Pisma wciąż 
musiały uzyskać koncesję wy-
dawniczą, ale cenzura ścigała już 
tylko te artykuły, które uznała za 
wywrotowe.

Czy to było istotne w środowi-
sku robotniczym, gdzie jakieś 
50% mężczyzn i 60% kobiet było 
niepiśmiennych?

WM: Poziom analfabetyzmu był 
wysoki, ale odbiór pism politycz-
nych niekoniecznie był związany 
z ich bezpośrednią lekturą. To na 
ogół były działania zbiorowe – ro-
botnicy i robotnice zbierali się, 
ktoś odczytywał na głos odezwy 

MARTA 
MADEJSKA

OBCHODY 110. ROCZNICY REWOLUCJI 1905 R. (2015). FOT. MARTA MADEJSKA

Poziom analfabetyzmu był wysoki, ale odbiór pism 
politycznych niekoniecznie był związany z ich 
bezpośrednią lekturą. To na ogół były działania 
zbiorowe – robotnicy i robotnice zbierali się, ktoś 
odczytywał na głos odezwy czy broszury. Pojawiali 
się różni mówcy i spory między nimi, co wprowadzało 
też pewną przed-demokratyczną kulturę debaty.
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czy broszury. Pojawiali się różni 
mówcy i spory między nimi, co 
wprowadzało też pewną przed-
demokratyczną kulturę debaty. 
Dużo osób zaczęło się wtedy sa-
modzielnie douczać. Poza tym 
granica między całkowitym anal-
fabetyzmem a biegłym posługiwa-
niem się pismem jest dość płyn-
na. Niektórzy nie umieli pisać, 
ale potrafili czytać, chociaż bar-
dzo powoli. Inni słuchali odezw, 
komentowali je, zadawali pyta-
nia. To wszystko wprowadzało 
nowy rodzaj dyskusji, wiedzy i ję-
zyka. Pozwalało im lepiej obja-
śnić swoje codzienne doświad-
czenia – pracy, wyzysku, opresji. 
Wspólne czytelnictwo odbywa-
ło się też w domach, gdzie np. oj-
ciec czytał na głos reszcie rodzi-
ny. Nastąpił wtedy ogólny wzrost 
zainteresowania uczestniczeniem 
w kulturze – więcej wypożyczeń 
z bibliotek, większe zainteresowa-
nie życiem społecznym i edukacją. 
Kiedy w fabryce organizowano 
strajk, bo carscy kozacy wypę-
dzali robotników z ulic, fabryka 
także zamieniała się w przestrzeń 
publicznej dyskusji.

Co się jeszcze zmieniło w wymia-
rze prawnym?
WM: W wyniku protestów nie-
znacznie wzrosły wynagrodze-
nia i zmalała liczba godzin pracy, 
co wykreowało margines, który 
można było przeznaczyć np. na 
przeczytanie odezwy. Jeżeli ktoś 
wcześniej pracował 12–13 godzin, 
a potem „tylko” 10, to miał więcej 
czasu na czytanie czy spotkanie.

A  co najbardziej zmieniło się 
w ludzkiej świadomości?
WM: Po rewolucji środowisko 
robotnicze zaczęło być znacznie 
bardziej zauważane przez inne 
grupy społeczne, a siebie zaczęło 
rozpoznawać jako grupę wytwa-
rzającą wszystkie dobra, które 
krążyły w gospodarce Królestwa 
Polskiego, czyli tych, którzy po-
winni mieć głos we własnej spra-
wie. Chociażby w fabryce w kon-
tekście negocjacji płacowych czy 
warunków pracy.

Oczywiście rebelii przeciwsta-
wiła się reakcja – wszystkie siły 
i grupy społeczne, które nie były 
zadowolone z jej skutków. Wła-
ścicielom nie podobało się, że ro-
botnicy roszczą sobie prawo do 
decydowania o relacjach, jakie 
panują w fabrycznej hali.

Dzisiaj, obchodząc rocznice straj-
ków, mocno skupiamy się na ich 
dokładnym przebiegu i postu-
latach. W swojej książce strajki 
przedstawiasz raczej ogólnie, 
jako formę wyrażenia politycz-
nego głosu.

WM: Poza konkretnymi zmiana-
mi prawnymi Rebelia całkowi-
cie odmieniła poczucie własnej 
wartości i mocy sprawczej ro-
botników i robotnic. Strajk ma 
tu wielkie znaczenie. Podczas 
strajku generalnego różne gru-
py społeczne wyraźnie odczuwa-
ły, że to robotnicy, odkładając na-
rzędzia i przerywając pracę, mogą 
sprawić, że miasto stanie. A za-
tem jego rozwój, dochody są na-
pędzane dobrami produkowa-
nymi siłą robotniczych rąk. Oni 
swoim gestem mogą tę produk-
cję zatrzymać.

Z fabrykantem, wcześniejszym 
„chlebodawcą”, który daje pracę 
i na jego łasce odbywa się cała 
egzystencja robotnicza, można 
twardo negocjować, a on jest go-
towy na pewne ustępstwa. To jest 
gigantyczna zmiana.

Czyli to przełamanie bariery stra-
chu, o którym piszesz, i uświado-
mienie sobie swojej roli było na 
tyle mocne, że na stałe zmieniło 
robotniczą świadomość? Mimo 
takich wydarzeń jak lokaut, kie-
dy fabrykanci dzięki współdzia-
łaniu ze sobą zamknęli 
wszystkie fabryki i do-
prowadzili całe łódzkie 
środowisko robotnicze 
na skraj głodu i nędzy?
WM: Wiele zdobyczy re-
belii uległo cofnięciu pod-
czas drugiej fazy wyda-
rzeń rewolucyjnych 
i późniejszych represji, 
zarówno ze strony carskich władz, 
jak i tych grup społeczeństwa pol-
skiego, które były przeciwne ro-
botniczym wystąpieniom. Ale 
zmiany w postrzeganiu siebie czy 
umiejętności opisu rzeczywisto-
ści nie można cofnąć. Kiedy raz 
nabywamy pewną wiedzę i do-
strzegamy, że może być inaczej, 
ta pamięć już zostaje i jesteśmy 
zupełnie kimś innym, nawet je-
żeli w wymiarze bardzo konkret-
nej władzy czy roboczogodzin sy-
tuacja jest znów tak samo zła jak 
wcześniej.

Piszesz, że istotne jest też do-
świadczenie emocjonalne i ro-
dzące się poczucie własnej god-
ności.
WM: Robotnicy i robotnice mogli 
popatrzeć na siebie inaczej, ale też 
jako grupa zyskali miejsce w spo-
łeczeństwie, nawet pewien rodzaj 
uznania. Początkowo duża część 
inteligencji, inżynierów, entuzja-
stycznie przyjmowała wystąpie-
nia 1905 roku. Później to popar-
cie topnieje, niemniej w pewnym 
momencie strajki były dość sze-
roko popierane. Łódzka inteligen-
cja zbierała składki na fundusze 
strajkowe. Część fabrykantów go-

dziła się na realizację niektórych 
postulatów płacowych.

W partiach robotnicy spotykali 
się z przedstawicielami innych 
grup społecznych. Przychodził in-
teligent, np. z partii socjalistycz-
nej, i w rozmowie mówił do nich 
Towarzyszu. Oni do niego też – To-
warzyszu. To ważna chwila. Tak 
naprawdę po raz pierwszy spoty-
kali się na równej stopie z kimś 
z innego środowiska, kto uznaje 
ich za równych sobie, uznaje ich 
za ludzi. Wcześniej nikt się z ro-
botnicami i robotnikami nie liczył.

Pamiętny fabrykant Bucholc 
z Ziemi obiecanej Reymonta krzy-
czy, że to bydło robotnicze. W wie-
lu ówczesnych tekstach podob-
nie się o nich pisze, choć może 
pozornie łagodniej.
WM: Ten język nawet się inten-
syfikuje, kiedy różni ludzie sta-
rają się z powrotem wypchnąć 
robotników ze sfery publicznej. 
Przedstawiają ich jako dziki, rosz-
czeniowy motłoch, pijaną tłusz-
czę, zdegenerowanych osobników, 
którym nie przysługuje miejsce 
w sferze publicznej.

Kto i dlaczego czuł trwogę mas?
WM: Sformułowanie trwoga mas, 
którego użyłem w książce, ma 
dwojakie znaczenie. Po pierw-
sze, jest to strach, który odczu-
wają masy w obliczu nowych zda-
rzeń, doświadczeń, nowej dla nich 
sfery politycznej. Ale ważniejsza 
jest trwoga, odczuwana przez gru-
py, które tych mas się boją, gdy 
one wychodzą na ulicę i roszczą 
sobie prawo do zabierania głosu 
we własnej sprawie.

Jednak wydarzenia 
rewolucyjne zaczę-
ły iść w takim kie-
runku, że Zygmunt 
Bartkiewicz (kon-
serwatywny, trze-
ba zaznaczyć) mógł 
napisać w 1907 r. te 
straszne obrazki ze 
Złego miasta, które 
we krwi się płuży.
WM: Bez wątpienia 
byłoby pewną nie-
uczciwością okre-
ślić obraz rewolucji 
jako jednoznacznie 
pozytywny. W tytule 
książki Rebelia i reak-
cja nie mam na myśli 

tylko starcia sił postępu i hamują-
cych sił konserwatywnych. Cho-
dzi też o wewnętrzną sprzeczność 
samego ruchu ludowego, który 
zawiera też elementy destrukcyj-
ne. Na pewno doszło do bardzo 
silnego sporu między uczestni-
kami różnych grup politycznych. 
Na ulicach Łodzi toczyły się osła-
wione walki bratobójcze, gdzie ro-
botnicy narodowi strzelali do so-
cjalistycznych i odwrotnie. Tutaj 
dochodzimy do innego ważnego 
aspektu – to nie tylko antagonizm 
międzypartyjny, ale też problem 
kontroli ludzi, którzy weszli na 
ścieżkę przemocy, radykalizmu 
ulicznego. Z różnych opowieści 
biograficznych wynika, że sam 
fakt posiadania broni był też zwią-
zany z poczuciem uzyskania do-
słownej sprawczości, wcześniej 
niedostępnej. Posiadanie broni, 
po pierwsze, rezonowało z pewny-
mi wyobrażeniami męskości, po 
drugie, dawało bardzo namacal-
ną możliwość zemsty, czyli zapa-
nowania nad sytuacją choćby na 
krótką chwilę. To jest bardzo eks-
cytujący stan i trudno się z niego 
wycofać. Zwłaszcza prawica PPS 

budowała militarystycz-
ny mit socjalistycznego 
działacza robotniczego, 
który mógł przyciągać, 
a  potem wymknął się 
spod kontroli. To powo-
dowało inflację przemocy, 
co było oczywiście wodą 
na młyn konserwatywnej 
krytyki. Ci ludzie często 

nie mieli rodziny, byli młodzień-
cami wciąż gotowymi na pewien 
radykalizm. Nie mogli wrócić do 
normalnego życia społecznego, 
bo, po pierwsze, nie chcieli, po 
drugie, momentalnie zostaliby 
aresztowani przez carską policję. 
Nie mieli możliwości powrotu do 
pracy, więc – jak ci żołnierze wy-
klęci – żyli „prawem wilka”, jak 
to się dzisiaj mówi.

Dlaczego nie uczono nas o tym 
w szkole?
WM: Powody są różne: wyzby-
cie się całej historii robotniczej 
i tradycji walk społecznych po ’89 
roku, ale też ciągłe wtłaczanie ba-
dań w ramy narodowe. Tych zja-
wisk nie da się opisać wyłącznie 
jako dotykających czy podejmo-
wanych przez wspólnotę naro-
dową. Nie mieszczą się w takiej 
opowieści.

Wiktor Marzec – ukończył studia 
socjologiczne i filozoficzne na 
Uniwersytecie Łódzkim. Interesuje 
się socjologią historyczną, teorią 
dyskursu, historią robotniczą, 
historią pojęć i filozofią polityczną. 
Napisał rozprawę doktorską na 
Wydziale Socjologii i Antropologii 
Społecznej Uniwersytetu 
Środkowoeuropejskiego 
w Budapeszcie (CEU) poświęconą 
relacji robotników do polityki 
w Królestwie Polskim na 
przełomie XIX i XX wieku. 
Stypendia naukowe odbywał 
m.in. na Uniwersytecie Michigan 
i na Uniwersytecie Humboldtów 
w Berlinie. Redaktor działu 
krytyczne nauki społeczne 
w czasopiśmie „Praktyka 
Teoretyczna”. Publikował m.in. 
w „Thesis Eleven”, „Journal of 
Historical Sociology” oraz „Eastern 
European Politics and Societies”.

Marta Madejska – łodzianka 
z wyboru, związana m.in. 
ze Stowarzyszeniem Topografie 
i Fundacją Miejski Kolektyw. Pisze 
książkę o łódzkich włókniarkach.

Kiedy raz nabywamy pewną wiedzę 
i dostrzegamy, że może być inaczej, 
ta pamięć już zostaje i jesteśmy 
zupełnie kimś innym, nawet jeżeli 
w wymiarze bardzo konkretnej 
władzy czy roboczogodzin sytuacja 
jest znów tak samo zła jak wcześniej.
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Kobieta jest rewolucją,
czyli rzecz o wydarzeniach 1905 r.
Kobiety odegrały w tym ruchu dużą rolę – brały udział w agitacji, organizacji strajku szkolnego i ruchu 
nauczycielskiego; były dromaderkami od przemytu bibuły i broni, walczyły zbrojnie i uczestniczyły w strajkach.

112 lat temu Łódź była 
świadkiem demonstra-

cji tysięcznych tłumów, wieców, 
strajków i walk na barykadach. 
Miesiąc w miesiąc mieszkańcy 
i  mieszkanki miasta walczyli 
o znośne życie i lepsze warunki 
pracy, o uwolnienie się spod pa-
nowania bezwzględnego zaborcy, 
o wolność polityczną i sprawie-
dliwość społeczną. Było o co wal-
czyć – zdecydowana większość 
mieszkańców żyła w przeludnio-
nych, wilgotnych i nieskanalizo-
wanych lokalach. Robotnicy pra-
cowali za głodowe stawki po 12, 
a nawet 15 godzin dziennie, prze-
ważnie w szkodliwych warun-
kach – w miejscach bez wentylacji, 
w toksycznych oparach farbiarni. 
Pracownicy nie mieli prawa do 
zrzeszania się w związkach zawo-
dowych. Nie było urlopów, emery-
tur i ubezpieczeń od wypadków, 
a pełnię władzy dzierżyli surowi 
majstrzy i kierownicy. W szcze-
gólnie trudnej sytuacji były kobie-
ty, które na przełomie XIX i XX 
wieku stanowiły połowę kadry ro-
botniczej. Oprócz kilkunastogo-
dzinnej pracy w fabrykach, miały 
na głowie dom i dzieci. Z punk-
tu widzenia dyrekcji, były ideal-
nymi pracownikami, bo przyjęło 
się płacić im pensję nawet o po-
łowę niższą od zarobków męż-
czyzn. Nie było urlopów macie-
rzyńskich i nie istniały instytucje 
zapewniające opiekę nad dziec-
kiem, takie jak żłobki czy przed-
szkola. Rzadko, z łaski fabrykanta, 
powstawały szkoły przyfabryczne 
czy ochronki, ale nie zajmowano 
się tam dziećmi w pełnym wymia-
rze czasu pracy. Dzieci także nie 
miały łatwego życia, jeśli w ogóle 
dorosły – śmiertelność noworod-
ków wynosiła ponad 40%, a dzieci 
ok. 25% (1901 r.). Zwykle po osią-
gnięciu 10 lat życia szły pracować 
do fabryki – pozwalała na to usta-
wa o pracy małoletnich.

Typowym przykładem jest 
Aleksy Rżewski, pierwszy pre-
zydent Łodzi w II RP i rewolu-
cjonista. W wieku 12 lat trafił do 
jednej z łódzkich przędzalni. Jak 
wspominał po latach: Na wła-
snej skórze poznałem dolegliwości 
ustroju kapitalistycznego, a więc: ni-
ska płaca, 12-godzinny dzień robo-

czy, praca ponad siły, 
niedostatek w domu, 
ciasne mieszkanie, 
w  którym musiało 
się pomieścić osiem 
osób, słowem, życie 
zwykłe proletariu-
sza łódzkiego, wytwa-
rzającego miliony dla 
krezusów bawełnia-
nych. Na przełomie 
XIX i XX wieku oso-
by poniżej 20 roku 
życia stanowiły ok. 
30% ogółu robot-
ników przemysło-
wych. Dla większo-
ści mieszkańców 
i mieszkanek Łodzi 
życie stało się nie do 
wytrzymania. Ciasno było, duszno, 
i człowiek tylko wyglądał skądkol-
wiek choć iskry, która by wszyst-
kie nagromadzone prochy zapa-
liła. W 1905 roku pod wpływem 
petersburskiej krwawej niedzieli, 
na ulice masowo wyszli ludzie do-
tychczas poniewierani i odarci 
z godności, robotnicy i robotnice 
z dusznych i męczących fabryk. 
Na oddalonych od środka miasta 
ulicach zebraliśmy się w groma-
dy, które różnymi ulicami szły do 
fabryk, wszędzie ogłaszając strajk 
i wzywając do łączności pracują-
cych. Rzuciliśmy w tłumy nasze 
międzynarodowe hasło proleta-
riackie: 8-godzinny dzień roboczy 
i minimum płacy (…). Jak ta lawina 
w górach, czarna uzbrojona masa 
braci roboczej szła pędząc przed sobą 
policję i triumfalnym pochodem we-
szła na główną ulicę, pełną pałaców 
i gmachów okazałych – Piotrkow-
ską. (…) Na drugi dzień ogłosiliśmy 
strajk powszechny we wszystkich 
warsztatach. Ruch rewolucyjny, 
demokratyczny, objął różne gru-
py społeczne i zawody. Własne po-
stulaty formułowali pracownicy 
i pracownice fabryk, warsztatów, 
aptek, redakcji gazet, ale też na-
uczyciele i nauczycielki ludowe. 
Żądano wolności politycznych, 
prawa do zakładania związków 
zawodowych, ubezpieczeń spo-
łecznych i urlopów oraz bezpłat-
nych szkół dla dzieci. Przez dwa 
lata nie tylko Łódź, ale całe Kró-
lestwo Polskie wrzało od demon-
stracji, wieców, protestów i walki 

zbrojnej z funkcjonariuszami car-
skimi – policją i wojskiem.

Kobiety odegrały w tym ruchu 
dużą rolę – brały udział w agita-
cji, organizacji strajku szkolne-
go i ruchu nauczycielskiego; były 
dromaderkami od przemytu bi-
buły i broni, walczyły zbrojnie 
i uczestniczyły w strajkach. Jak 
wspominał po latach Artur Wal-
czak, pisząc o strajku okupacyj-
nym z kwietnia 1905 r. w łódzkich 
zakładach Heinzla i Kunitzera: 
Robotnice z heroicznym spokojem 
i zaciętością znosiły głód, pragnie-
nie przez trzy doby. Bowiem pozba-
wieni byliśmy zupełnie żywności, 
wody, światła i ciepła. Również nie 
mniej wytrwałości okazały kobiety 
w strajku okupacyjnym w Niciar-
ni. Nie pomogły groźby różnych pa-
chołków kapitalistycznych – robot-
nice, przeważnie dziewczęta, trwały 
w walce prowadzonej z kapitalistą 
o głodzie i chłodzie pod groźbą ko-
zackich nahajek. Łódzka robotni-
ca, Bronisława Wojciechowska, 
kolportowała ulotki rewolucyj-
ne wśród żołnierzy rosyjskich 
i  wzięła udział w  Powstaniu 
Łódzkim z czerwca 1905 roku – 
budowała barykadę na ulicy 
Brzezińskiej (Wojska Polskiego), 
przeżyła olbrzymi zryw miesz-
kańców, nierówną walkę z rosyj-
skim wojskiem oraz szybki upa-
dek powstania. Patrzyłam, jak 
ginie barykada przy Wólczańskiej. 
Była tak potężna, że wojsko w ża-
den sposób nie mogło jej rozebrać. 
Dopiero ogień ją zmógł. Ale nie za-

przestała walki (aresztowano ją 
dopiero w 1907 roku). Helena Ra-
dlińska, twórczyni polskiej peda-
gogiki społecznej i jedna z patro-
nek łódzkich ulic, tworzyła zręby 
wolnego ruchu nauczycielskie-
go, była jedną z inicjatorek i ko-
ordynatorek strajku szkolnego 
z 1905 roku. Pisała potem: Rewo-
lucja 1905 roku odegrała w moim 
życiu, podobnie jak w życiu rówie-
śnych, ogromną rolę. Wydaje mi się, 
że ludzie tej generacji nie umieją 
wprost myśleć o dziejach najnow-
szych, o zagadnieniach współcze-
snych, o instytucjach, wielu nawet 
o losach osobistych bez wspomina-
nia roku 1905. (…) Wstrząs, który 
nastąpił po przegranej wojnie z Ja-
ponią, osłabiając rządy carskie, roz-
budził daleko idące nadzieje, ośmie-
lił społeczeństwo. Ludzie stawali się 
sobą. Wyzwolono się z dokuczliwe-
go, hamującego myśli kłamstwa. 
Ujawniono dążenia i zamierzenia. 
Z podziemi wychodziły w słoneczne, 
choć groźne dni instytucje i urzą-
dzenia hodowane skrycie od lat. 
Rozrastały się niepomiernie szyb-
ko, co podsycało marzenia wolno-
ściowe. Wśród nich – budowanie 
od dołu, siłami społecznymi wszel-
kich urządzeń, bojkotowanie wro-
giego państwa, tworzenie własnym 
wysiłkiem zrębów nowego ustroju, 
opartego na ideologii spółdzielcze-
go czynu zbiorowego. W 1906 roku, 
w przygotowaniach do zamachu 
na znienawidzonego generał-gu-
bernatora warszawskiego, Gie-
orgija Skałona, oraz w samym za-

machu wzięło udział osiem kobiet: 
Irena Dowgierd, Wanda Gawroń-
ska, Beata Łysińska, Władysława 
Ocieszko, Maria Paschalska, Zofia 
Owczarkówna, Albertyna Helber-
tówna oraz Wanda Krahelska. Ta 
ostatnia, związana z Polską Par-
tią Socjalistyczną, została później 
odznaczona Krzyżem Niepodle-
głości z Mieczami oraz medalem 
Sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata za działalność w trakcie 
II wojny światowej. Była współ-
twórczynią Tymczasowego Komi-
tetu Pomocy Żydom „Żegota”. Pod-
czas procesu sądowego z 1907 r., 
w związku z zamachem na Ska-
łona, mówiła zdecydowanie: Je-
żeli chodzi o Skałona i kozaków, to 
oni tyle wyrządzili nam krzywdy, 
że co do nich nie miałam skrupu-
łów. Skałon był wyraźnym i zde-
klarowanym wrogiem naszej na-
rodowości, terroryzował wszelkie 
objawy życia polskiego, i dlatego 
musiał zginąć.

Zaangażowanie Wojciechow-
skiej, Radlińskiej czy Krahelskiej, 
to tylko pierwsze z brzegu przy-
kłady aktywności i  osiągnięć 
kobiet w ruchu rewolucyjnym 
lat 1905–1907. Można i trzeba je 
mnożyć i podkreślać, szczególnie 
w Łodzi – mieście kobiet. Niestety, 
z różnych powodów pomijano do 
tej pory ich udział w ważnych wy-
darzeniach historycznych. Dlate-
go kobietom i ich walce poświęco-
ne będą tegoroczne obchody 112. 
rocznicy Powstania Łódzkiego, na 
które serdecznie zapraszamy. Od-
będą się w Łodzi 24 czerwca, w so-
botę, o godzinie 19.05. Zaczynamy 
na rogu ulic Wschodniej i Rewo-
lucji 1905 roku.

Michał Gauza – programista, 
magister Informatyki na 
Uniwersytecie Łódzkim; ukończył 
Wyższe Studium Scenariuszowe 
w Państwowej Wyższej Szkole 
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej 
w Łodzi. Prowadzi stronę 
internetową o Rewolucji 1905 roku 
(http://rewolucja1905.pl).

MICHAŁ 
GAUZA

ZDJĘCIE Z OBCHODÓW ROCZNICY REWOLUCJI 1905 R., CZERWIEC 2014 R. FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA
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Zamach na pomnik Lenina w Nowej 
Hucie a spełnianie marzeń w Łodzi
Właśnie mówili o tym, że władze centralne w Warszawie zostały postawione na równe nogi po tym,  
jak nieznani sprawcy w nocy z 17 na 18 kwietnia wysadzili pomnik Lenina w Nowej Hucie w powietrze.  
Wybuch był tak potężny, że w pobliskich domach z okien wyleciały szyby, raniąc kilka osób.  
Pomimo silnej detonacji, uszkodzeniu uległa tylko pięta mosiężnego Lenina.

Z głównego holu do pokoju na 
pierwszym piętrze nie sposób 

było przejść inaczej jak tylko ko-
rytarzem obok szeroko otwartych 
drzwi do szeregu pomieszczeń na 
parterze. Za pierwszym razem nie 
zwróciłem uwagi ani na szyld, ani 
na kręcących się tam ludzi. Ale 
już wkrótce z głośnika znajdują-
cego się na ścianie studenckiego 
pokoju usłyszałem, że Akademic-
kie Centrum Radiowe Kiks ogła-
sza nabór do pracy w studenckim 
radiu na Lumumbowie. Kto chce, 
może przyjść. Pewno, że chciałem! 
Tylko że głowa w tym czasie za-
przątnięta egzaminami wstępny-
mi – nie wypadało czymkolwiek 
się rozpraszać. No, ale przecież 
nie samym kujoństwem człowiek 
w akademiku żyje, a perspektywa 
przygody z radiowym sitkiem (tę 
żargonową nazwę mikrofonu po-
znałem całkiem niedawno) była 
dla mnie kusząca. Można było już 
nawet teraz, w czasie trwania eg-
zaminów wstępnych, spróbować 
swoich sił w radiu. Czemu nie? 
W końcu miałem po sąsiedzku – 
piętro niżej.

Niewinna satyra na pomnik 
Lenina

W nocy, pomiędzy egzaminami 
z języka polskiego a biologią, na-
pisałem krótki utwór satyrycz-
ny – karykaturę wiadomości ra-
diowej – o tym, jak to pomnik 
Lenina w Nowej Hucie rozbola-
ła noga, trafił do szpitala, a my 
życzymy mu szybkiego powro-
tu do zdrowia.

Skąd taki pomysł?
Pamiętam, że którejś nocy, gdy 

słuchałem jak zwykle Programu 3 
tuż przed hymnem (Trójka nada-
wała wtedy do północy, a program 
kończył się Mazurkiem Dąbrow-
skiego), w wiadomościach poda-
no niezwykłą jak na tamte cza-
sy informację. Wyemitowano ją 
w nocy, prawdopodobnie licząc 
na to, że lud pracujący miast i wsi 
będzie już spał przed kolejnym 
dniem socjalistycznego czynu. Za-
brzmiała jeden jedyny raz: Nie-
znani wandale uszkodzili pomnik 
Lenina w Nowej Hucie. Milicja szu-
ka sprawców. Była to świetna po-

żywka dla domorosłego satyry-
ka, jakim byłem ja. A w tamtych 
czasach w tekstach tego typu sto-
sowało się dużo metafor i niedo-
mówień. To była taka gadka nie 
wprost, z ukrytym przekazem, bo 
przecież otaczała nas siermiężna 
komuna, a za szerzenie wywroto-
wych treści można było trafić za 
kratki. Pisałem więc z dreszczy-
kiem emocji, bo w 1979 roku sytu-
acja społeczno-polityczna w Pol-
sce była już bardzo napięta.

„Obejmę dozorcostwo…”

Rękopis satyry prawie gotowy do 
wygłoszenia, a tu… Jeden egzamin, 
drugi egzamin – jak ten czas szyb-
ko leci? I już trzeba wyprowadzać 
się z akademika, a ja jeszcze nie 
zdążyłem powie-
dzieć ani słowa… 
przed mikrofo-
nem Radia Kiks. 
Właśnie pakowa-
łem walizkę, gdy 
do pokoju wszedł 
student fizyki 
z propozycją nie 
do odrzucenia. Na 
zbliżające się sobo-
tę i niedzielę (wte-
dy nie używano słowa „łykend”) 
wybierał się do domu w Bełcha-
towie, ale miał wyznaczony dy-
żur jako nocny stróż w jednym 
z łódzkich zakładów pracy z ra-
mienia Akademickiej Spółdzielni 
Pracy Puchatek. Szukał kogoś na 
zastępstwo. Oczywiście, że przy-
jąłem dozorcostwo. Przedłużenie 
pobytu w Łodzi to przecież ogrom-
na szansa na zrealizowanie radio-
wych planów, nieprawdaż?

Praca lżejsza od snu

A praca polegała na tym, że na-
leżało w niej być. Dostałem klu-
cze, adres, i już w piątek wieczo-
rem mogłem wprowadzić się na 3 
doby do nowej kwatery. Mieściła 
się gdzieś w podwórku kamieni-
cy przy Piotrkowskiej pomiędzy 
Siódemkami a Struga, w prawej 
oficynie na III piętrze. Zwyczaj-
na klatka schodowa budynku 
mieszkalnego, żelazne, pancer-
ne wrota, dalej drewniane, potem 

długi korytarz z mnóstwem za-
kratowanych drzwi, a na końcu 
pokój, w którym znajdowało się 
biuro. To tu nocami dyżurowali 
studenci. Za ażurową ladą, oddzie-
lającą część dla petentów od tej 
służbowej, stało biurko, w tle sza-
fy – pancerna i kilka drewnianych. 
W jednej z nich na dole ukryte 
były stare, brudne zasłony i firany, 
które po rozłożeniu na podłodze 
służyły jako posłanie i przykrycie. 
Oj, bardzo niewygodne „łoże”! Po-
mimo ciepłych, lipcowych nocy 
musiałem spać w ubraniu.

Na parapecie stał wielki, stary, 
lampowy radioodbiornik z „zielo-
nym oczkiem” (to taka „magicz-
na” lampka z przodu, zmieniają-
ca sposób świecenia, gdy lampy 
wewnątrz urządzenia już się roz-

grzały, a to oznaczało, że po tych 
kilku minutach oczekiwania za-
raz z głośnika popłynie dźwięk). 
W czasie sesji egzaminacyjnej 
i tuż po niej to radio było jedy-
nym po Kiksie moim oknem na 
świat… ocenzurowanym zresz-
tą przez Główny Urząd Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk. Ale…

Radio Wolna Europa 
ostrzega

Tej nocy, gdy po hymnie ucichła 
Trójka, w  poszukiwaniu roz-
rywki próbowałem „złapać” Ra-
dio Luxemburg (najlepszą zagra-
niczną stację muzyczną nadającą 
z bardzo daleka na falach śred-
nich). Niestety, dźwięk ciągle zani-
kał, a próby podłączenia widelca 
do gniazda anteny na niewiele się 
zdały. Jednak uporczywie kręcąc 
gałką, „wpadłem” na Radio Wolna 
Europa – wywrotową stację na-
dającą po polsku z Monachium, 
której nie wolno było w naszym 

kraju słuchać. Zaryzykowałem. 
Właśnie mówili o tym, że władze 
centralne w Warszawie zostały po-
stawione na równe nogi po tym, jak 
nieznani sprawcy w nocy z 17 na 
18 kwietnia wysadzili pomnik Le-
nina w Nowej Hucie w powietrze. 
Wybuch był tak potężny, że w po-
bliskich domach z okien wyleciały 
szyby, raniąc kilka osób. Pomimo 
silnej detonacji, uszkodzeniu ule-
gła tylko pięta mosiężnego Lenina. 
Z radiowej anteny w Monachium 
ostrzegano rodaków w Polsce, że 
bezpieka i milicja wciąż poszuku-
ją sprawców. Informowano o ko-
lejnych zatrzymaniach, podając 
przy tym szczegóły działań reżi-
mowych władz. Takich wiadomo-
ści próżno było oczekiwać w ocen-
zurowanych krajowych mediach.

Dylematy 
niedzielnego 
opozycjonisty

Krew zastygła mi 
w  żyłach. Prze-
cież w  moim saty-
rycznym felietonie 
do Kiksa właśnie 
o czymś takim na-
pisałem, tylko sym-

bolicznie. Na poważnie wy-
straszyłem się ewentualnych 
konsekwencji. Wszak, gdyby mój 
tekst wyemitowano w studenc-
kim radiu, które z całą pewno-
ścią miało swojego „anioła stró-
ża” z ramienia jedynie słusznej 
siły politycznej, dziś wprawdzie 
mógłbym poszczycić się papie-
rami na działalność opozycyjną, 
ale wtedy poszedłbym za kratki 
i nie wiadomo, czy dożyłbym sła-
wy. Na szczęście radio z „zielonym 
oczkiem” w porę mnie ostrzegło, 
rękopis z satyrycznym felietonem 
schowałem głęboko do walizki, 
a klucze od stróżówki oddałem 
w poniedziałek znajomemu stu-
dentowi fizyki.

Po Kiksie został się ino ślad

Po 25 latach działalności, 
w  1997 roku Akademickie 
Centrum Radiowe Kiks decy-
zją władz Uniwersytetu Łódz-
kiego zakończyło działalność, 

a sprzęt i nagrania zezłomowano. 
Jednak całkiem niedawno okaza-
ło się, że Wojciech Barczak i Bog-
dan Wojdyła, wykradając znacz-
ną część nagrań, ocalili je przed 
zniszczeniem. Dziś dostępne są 
w Bibliotece Uniwersytetu Łódz-
kiego. Ale próżno w zbiorach szu-
kać mojego satyrycznego felieto-
nu z dawnych lat. On nigdy nie 
został nagrany.

Spełnianie marzeń 
z Radiem Żak i Miastem Ł

To nie znaczy, że zapomniałem 
o marzeniach. Obecnie przema-
wiam do mikrofonu w audycji 
Miasto Ł w eterze, którą nadajemy 
w każdą środę o godz. 18.00 w Stu-
denckim Radiu Żak Politechniki 
Łódzkiej. W maju br. Radio Żak 
obchodziło 58 urodziny, a wcze-
śniej przeszło gruntowny remont 
siedziby przy al. Politechniki 7. 
Spoko, radyjko dożyje przynaj-
mniej setki, więc i Ty, Czytelnicz-
ko i Czytelniku, możesz spróbo-
wać w nim swoich sił. Zarówno 
Łódzka Gazeta Społeczna Miasto 
Ł, jak i Radio Żak, są świetnymi 
miejscami do spełniania marzeń – 
i tych młodzieńczych, i tych wieku 
dojrzałego, i sędziwego też. Wła-
śnie jako młodzieniec z odzysku 
szczególnie zachęcam nie tylko 
moich rówieśników, ale i star-
szych do wstąpienia w szeregi na-
szej redakcji. Wasze doświadcze-
nie, jak i jego brak, to niezwykły 
kapitał, z którego możecie czer-
pać, uprawiając z nami dzienni-
karstwo obywatelskie. Po waka-
cyjnej przerwie ogłosimy nabór. 
Ułóżcie więc sobie z nami życie. 
Do zobaczenia i do usłyszenia po 
wakacjach.

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

WOJCIECH 
NYKLEWICZ

Na poważnie wystraszyłem się ewentualnych 
konsekwencji. Wszak, gdyby mój tekst 
wyemitowano w studenckim radiu, które 
z całą pewnością miało swojego „anioła 
stróża” z ramienia jedynie słusznej siły 
politycznej, dziś wprawdzie mógłbym 
poszczycić się papierami na działalność 
opozycyjną, ale wtedy poszedłbym za kratki 
i nie wiadomo, czy dożyłbym sławy.
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W  maju firma Virako za-
prezentowała swój nowy 

projekt  – Monopolis. Zabytko-
we przestrzenie dawnego Mono-
polu Wódczanego zamienią się 
w miejsce, które połączy najwyż-
szej klasy biura, usługi i kulturę  
z szeroką ofertą gastronomiczną.

Obok części biurowej, powsta-
ną tu obiekty dla ważnych wyda-
rzeń kulturalnych. Goście i klienci 
Monopolis będą mieli do dyspo-
zycji także restauracje, kawiar-
nie, punkty usługowe, kame-
ralny skwer, zielone tarasy na 
dachu, muzeum poświęcone hi-
storii Monopolu Wódczanego, ga-
lerię sztuki, teatr, SPA z basenem, 
klub malucha i przedszkole. Prze-
strzeń Monopolis ma być dostęp-
na i przyjazna całym rodzinom. 
Dzieci znajdą tu miejsce do za-
bawy i rozwoju na warsztatach 
w klubie dla najmłodszych. Do-
rośli skorzystają z szerokiej ofer-
ty kulturalno-rekreacyjnej.

To przestrzeń, w której wygodnie 
i komfortowo spędzimy czas – mo-
żemy wziąć laptopa, telefon i pra-
cować w otoczeniu zieleni, pójść do 
kawiarni piętro niżej, spotkać się 
z klientem w restauracji, zostawić 
dziecko w klubie tuż obok – mówi 
Krzysztof Witkowski, Prezes Za-
rządu Virako.
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Krótka Historia Monopolis

Monopol Wódczany, trzeci co do 
wielkości zespół fabryczny po za-
kładach Karola Scheiblera i Izra-
ela Poznańskiego, został zbudowa-
ny w 1902 roku i przez wiele lat 
stanowił ważny element rozwoju 
miasta. Dzięki poczynionym in-
westycjom, łódzki zakład stał się 

najnowocześniejszym w polskiej 
branży spirytusowej. Największy 
rozkwit i sukcesy nastąpiły pod 
koniec lat 70-tych. Od zawsze od-
grywał wielką rolę w życiu mia-
sta. Był nie tylko miejscem pracy, 
ale również centrum wydarzeń 
społecznych i kulturalnych.

GRAFIKI: VIRAKO
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Fiero Cup – sportowy 
piknik rodzinny
Ósmy sportowy piknik rodzinny Fiero Cup już za nami. Odbył się 21 maja na terenie Obiektu Rekreacyjnego  
Stawy Jana w Łodzi. Tak jak w poprzednich latach imprezę zorganizowała Fiero Pizza.

Byłem tam, widziałem i świet-
nie się bawiłem. Pogoda po-

mogła, piękne miejsce też, ale 
najważniejsza była zawodowa or-
ganizacja i przebogaty program 
festynu. Już rozpoczęcie imprezy 
mocno mnie zaskoczyło – w cią-
gu niespełna dziesięciu minut ze-
brano uczestników, wymieniono 
organizatorów, podziękowano ca-
łej masie sponsorów, przywita-
no gości, z których każdy zabrał 
głos. Wśród nich między innymi 
Małgorzata Niemczyk – mistrzy-
ni Europy w siatkówce i posłan-
ka na sejm RP oraz trzy poli-
cjantki z drużyny, która w maju 
tego roku na mistrzostwach świa-
ta służb mundurowych zdobyła 
złoto w piłce nożnej. Najważniej-
sze jednak były dzieciaki – zawod-
nicy drużyn ubrani w jednakowe 
stroje, profesjonalne piłkarskie 
buty, ochraniacze i bramkarskie 
rękawice. Wśród nich trenerzy, 
sędziowie i przejęci rodzice. Wi-
dok ośmio- czy dwunastolatków 
ambitnie walczących na murawie 
robi wrażenie. Były łzy, nerwy, ra-
dość. A później dyplomy i medale.

Tuż obok, nieco starsi próbo-
wali swoich sił w rodzinnej siat-
kówce i koszykówce. W tym sa-
mym czasie tradycyjnie już 
odbywał się cross na wózkach 
inwalidzkich, który wraz z gru-
pą wolontariuszy zorganizowa-
ła Katarzyna Król. Ciekawostką 
w tej konkurencji jest to, że mogą 
wziąć w niej udział także ludzie 
w pełni zdrowi. Na zwycięstwo 
raczej nie mogą liczyć, ale pew-
nie łatwiej będzie im zrozumieć, 
jak świat wygląda z perspektywy 
osoby niepełnosprawnej.

Tego dnia piknik Fiero Cup 
był chyba najbezpieczniejszym 
miejscem w mieście. Ratownicy 
medyczni, straż miejska (pieszo 
i konno), policjantki (mistrzynie 
świata), wóz strażacki z załogą 
i sami organizatorzy gwaranto-
wali, że nic złego nie może się zda-
rzyć, nawet głód i pragnienie. Nie 
mając grosza przy duszy, można 
było posilić się kiełbaskami z roż-
na, napić kawy czy herbaty.

Dzieciaki, po wyczerpujących 
zawodach, wchłonęły wiele me-
trów kwadratowych pizzy.

Zapewne każdy z  uczestni-
ków imprezy zapamiętał poru-
szającą się z prędkością światła 
postać odzianą w czerwoną blu-
zę, sprawiającą wrażenie, że jest 
wszędzie, w tym samym czasie. 
To Ewa Szmitka, przewodnicząca 
Komisji Dialogu Obywatelskiego 
ds. Sportu Powszechnego, człon-
kini Klubu Sportowego Kontra 
i  amatorskiej, kobiecej druży-
ny piłkarskiej Fiero. Sportowy 
piknik rodzinny organizuje od 
pierwszej edycji, czyli od ośmiu 
lat. Jak mówi: – Od początku ideą 
sieci pizzerii Fiero było promowa-
nie się poprzez sport, współpracę 
z organizacjami pozarządowymi, 
działanie dla mieszkańców. Róż-
ne instytucje i firmy wspomagają 
nas w tym. Mamy wielu partne-
rów, dzięki którym może się odbyć 
taki festyn. A co ma wspólnego 
piłka nożna z pizzą? – dociekam. 
Pizza też jest okrągła – śmieje się 

Ewa. – Ja jestem sportowcem z zami-
łowania, piłka nożna to moja pasja 
i chciałam tą pasją podzielić się z in-
nymi. Udało się. Jako jedyni chyba 
organizujemy turniej mieszanych 
drużyn dziecięcych, w których jest 
połowa dziewczyn i połowa chłop-
ców. Piłka nożna to świetna gra i za-
leży nam na tym, żeby garnęły się 
do niej kobiety. Jest nas jeszcze mało, 
ale pracujemy nad tym.

Do zobaczenia na Fiero Cup 
w przyszłym roku. Obowiązkowo!

Włodzimierz Polis – wnikliwy 
obserwator życia społecznego, 
redaktor tekstów Miasta Ł, 
odpowiada za audycję „Miasto Ł 
w eterze” na falach Studenckiego 
Radia Żak Politechniki Łódzkiej.

WŁODZIMIERZ 
POLIS

EWA SZMITKA, KASIA KRÓL I WOLONTARIUSZKA

A co ma wspólnego piłka nożna 
z pizzą? – dociekam. Pizza 
też jest okrągła – śmieje się 
Ewa. – Ja jestem sportowcem 
z zamiłowania, piłka nożna to 
moja pasja i chciałam tą pasją 
podzielić się z innymi. Udało się.FOT. WŁODZIMIERZ POLIS
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Latać, w końcu latać!
Sam przyjazd do Bychlewa, Rosanowa, Brzezin czy Szadku jest jak wejście na latający dywan w baśniach z 1001 nocy. 
Otwarcie hangaru i wytoczenie maszyny na słońce daje więcej niż wszystkie wyjazdy z mamą nad Bałtyk w czasach,  
kiedy lato było po wiośnie.

Skończyła się wiosna. Nie ta 
kalendarzowa, ale termicz-

na. Zanim klimat zaczął nam się 
ocieplać (niektórzy twierdzą, że 
żadnego ocieplenia nie ma, ale 
to temat na inny felieton), natu-
ra była cokolwiek bardziej stabil-
na – mieliśmy cztery pory roku. 
Starsi, czyli pomiędzy trzydziest-
ką a Alzheimerem, nawet pamię-
tają. Wtedy zwyczajna wiosna bu-
dziła się powoli. A to poeta coś 
tam burknął o Ponidziu, grzęza-
wiskach czy kwieciu na burym 
błota błamie, a to komuś z urzę-
dową proweniencją wysypały 
się z teczki dane meteorologicz-
ne z ostatnich lat i wyszło na to, 
że wiosna jest cieplejsza od zimy, 
ale do lata jeszcze daleko.

A teraz? Po mrozie takim, że 
borygo w chłodnicy zamarza, od 
razu tropikalny upał. Mnie i mo-
ich rówieśników nieco uodporni-
ły na to zjawisko wycieczki last 
minute. Po trzydziestu godzinach 
w autokarze zabijał nas co prawda 
upał, ale w drodze byliśmy znie-
czuleni wspólnym śpiewem i ta-
kimi tam sprawami. Niektórzy 
po powrocie nawet nie wiedzieli, 
czy w okolicy największej poczty 
i Dworca Kaliskiego znaleźli się, 
bo wyjeżdżają, czy już przyjechali.

A teraz? Kładziemy się spać 
zimą, a nazajutrz mamy patel-
nię od Zgierskiej do Ksawerow-
skiej. Organizm nieprzywykły do 
takiego nagłego żaru wymyśla so-

bie, że może by tak na plażę albo 
do wody, albo coś…

Najbardziej szaleni wymyśla-
ją sobie jeszcze inne atrakcje. Na 
przykład, może by tak w górę?! 
Nie w góry, bo to nałazi się czło-
wiek, zanim cokolwiek zobaczy, 
o wypoczynku nie wspominając. 
W górę tak od razu. Jak za dotknię-
ciem czarodziejskiej różdżki albo 
po naciśnięciu czarodziejskiego 
guzika. Gdzie taki guzik znaleźć? 
No, niestety są takie miejsca. Nie-
stety, dlatego Drogi Czytel-
niku, że od tej pory czytasz 
ten artykuł na własną odpo-
wiedzialność. Uwaga!!! Mo-
żesz się zarazić chorobą sil-
nie rozprzestrzeniającą się 
wśród marzycieli, i co gor-
sza – nieuleczalną. A więc 
ostatnia szansa – rzuć ga-
zetę w kąt i nie czytaj dalej.

A jednak czytasz. Dobrze, 
opowiem Ci, gdzie jest ten 
czarodziejski guzik. Otóż 
znajduje się na desce przyrządów 
każdego samolotu, motoszybow-
ca i motolotni, a to wszystko zale-
dwie w zasięgu kilku kilometrów 
od Twojego obecnego miejsca 
przebywania. Nawet sobie nie wy-
obrażasz, jak wielu podobnych Ci 
ludzi, którzy z jednej strony mają 
fioła w głowie, a z drugiej potężną 
wiedzę o awiacji, mieszka nieda-
leko Ciebie. Lublinek, który jest 
oczywistym miejscem spotkań 
takich odjazdowców, wcale nie 

jest najlepszym miejscem do wła-
snoręcznie czynionych startów 
i lądowań. Płyta i przestrzeń nad 
nią przeznaczone są dla dużych 
i ciężkich samolotów. Nie o takiej 
awiacji chcę dzisiaj opowiadać. 
Przy okazji, nie chcę być złym pro-
rokiem, ale raczej nie doczeka-
my chwili, kiedy Port Reymon-
ta przyniesie pierwszą złotówkę 
zysku. Na razie jest to dziura na 
mapach lotniczych i podobne zja-
wisko w budżecie miasta.

Za to tuż obok miasta Łodzi i to 
zarówno po północnej, jak i połu-
dniowej stronie, ale też na wschód 
i zachód od CTR (co to CTR sam 
znajdź i sprawdź) są miejsca, gdzie 
spotykają się ludzie jakby z innej 
bajki. Są dla siebie mili, uśmiech-
nięci, wzajemnie życzliwi i od in-
nych różnią się tylko tym, że mają 
swój czarodziejski guzik. Po trud-
nej rozmowie z szefem, w pra-
cy albo z żoną, przyjeżdżają na 
„łąkę”. W naszym języku to sy-

nonim szczęścia. Sam przyjazd 
do Bychlewa, Rosanowa, Brzezin 
czy Szadku jest jak wejście na la-
tający dywan w baśniach z 1001 
nocy. Otwarcie hangaru i wyto-
czenie maszyny na słońce daje 
więcej niż wszystkie wyjazdy 
z mamą nad Bałtyk w czasach, 
kiedy lato było po wiośnie. W spo-
kojne bezwietrzne popołudnie 
można uruchomić silnik i usły-
szeć najpiękniejszy hałas świata. 
Dźwięk obracającego się śmigła 

jakoś nie kłuje w uszy, choć 
na pewno jest głośny i teo-
retycznie szkodliwy. Kiedy 
już usiądzie się w fotelu pilo-
ta, wykołuje (czyli dojedzie) 
na drogę startową, to przy-
sięgam, że wszystkie przy-
ziemne problemy zostają za 
ogonem. Teraz pełny gaz, 
110 procent mocy silnika, 
kilka chwil przyspieszenia 
jak w wyścigówce, i stajesz 
się ptakiem. Mówię zupełnie 

poważnie. Gdy wlecisz w komin 
termiczny, możesz nawet swoim 
skrzydłem puknąć skrzydło żywe-
go bociana. Tam u góry jesteście 
kumplami i przyjaciółmi. Nikt się 
nikogo nie boi. Komin to azyl. Nie 
ma drapieżników ani ofiar. Tam 
się walczy tylko o wznoszenie.

Widoki? Szacuję, że własno-
ręcznie wylądowałem ze dwa i pół 
tysiąca razy, ale nigdy z góry nie 
widziałem dwóch identycznych 
zachodów słońca. Choć najczę-

ściej latam – jak mówi się w na-
szym slangu – „wokół komina”, 
zawsze krajobraz na dole jest inny 
i zawsze zapiera dech w piersiach 
swym pięknem. Będąc pół kilome-
tra nad ziemią, widać, jak błahe są 
codzienne problemy. Jeszcze tylko 
poczekać na wieczorną inwersję, 
żeby kilka metrów nad lądowi-
skiem poczuć, jak nagle, z upa-
łu, który nie przystoi wiośnie, 
przechodzisz w wieczorny chłód. 
Przed kilku laty koledzy w pra-
cy pytali mnie, czy mam w domu 
wiadro amfy, bo przychodzę na 
poranne serwisy z uśmiechem 
idioty na twarzy. Jaka amfa, po 
co sztuczne szczęście, skoro praw-
dziwe jest na wyciągnięcie… no 
tym razem dla Ciebie, Czytelniku, 
na wyciągnięcie palców w stronę 
klawiatury komputerowej, żeby 
znaleźć rozkład prywatnych lą-
dowisk dookoła Łodzi.

Teraz już mogę się z Wami po-
żegnać lotniczym „do miłego” i ży-
czyć tyle samo lądowań co star-
tów.

Po trzech kwadransach wisze-
nia nad stawami, polami, lasami 
i wstążkami rzek, już mi nie prze-
szkadza nagłe zderzenie z niemoż-
liwie gorącym czerwcem.

Radosław Wilczek – zajmuje się 
motoryzacją, techniką i nauką. 
W Radiu Łódź prowadzi magazyny 
naukowe i techniczne: „Szkiełko 
i Oko” oraz „Historię Wynalazku”.

RADOSŁAW  
WILCZEK

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

Południowa brama  
do Hali Górniak,

Miastograf.pl

MIASTOGRAF.PL 
CYFROWE ARCHIWUM 
ŁODZIAN

Teraz pełny gaz, 110 procent mocy 
silnika, kilka chwil przyspiesze-
nia jak w wyścigówce, i stajesz 
się ptakiem. Mówię zupełnie 
poważnie. Gdy wlecisz w komin 
termiczny, możesz nawet swoim 
skrzydłem puknąć skrzydło żywe-
go bociana. Tam u góry jesteście 
kumplami i przyjaciółmi. Nikt się 
nikogo nie boi. Komin to azyl.
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dziennik miejski

Ktoś powiedział: wiosna?
Nienawidziłem Cię, kiedy nie przychodziłaś, ale teraz muszę przyznać, że jesteś piękna.  
A Twoje piękno otacza wszystko w naszym mieście. Zima była zdecydowanie za długa,  
przynajmniej dla mnie. To nie to samo budzić się z rana, kiedy musisz iść do pracy,  
w blasku słońca lub w szarości chmur.

Ten artykuł zaczęliśmy pisać ja-
kieś dwa miesiące temu, kiedy 

słońce nieśmiało świeciło przez ga-
łęzie drzewa obok naszego mieszka-
nia. Przygotowaliśmy się więc i wy-
szliśmy, by zaznać trochę wiosennej 
przygody. Jednak nie przeszliśmy 
dwóch przecznic, kiedy zaczęło pa-
dać, a silny wiatr ciął nasze twarze 
jak ostrzem żyletki…

Temat felietonu sam się wymy-
ślił – to pogoda w Łodzi.

Na jednym z międzykulturo-
wych spotkań zapytałam pewną 
panią, jaka jest wada charakteru 
Polaków, a ona bez długiego na-
mysłu odparła: Tak bardzo i despe-
racko narzekamy na pogodę… Nie 
lubimy, kiedy pada, nie lubimy, kie-
dy jest za gorąco, nie lubimy, kiedy 
jest za zimno, właściwie to lubimy 
po prostu narzekać na pogodę.

To stwierdzenie było dla mnie 
śmieszne, ponieważ zanim przy-
jechałam do Łodzi na EVS, byłam 
kilka razy w Polsce podczas zimy 
i pogoda nie była czymś, na co 
mogłabym narzekać. Cóż, czego 
więcej można się spodziewać po 
zimie niż śniegu i mrozu. Może 
jakaś duża część mnie po prostu 
przywykła do ciężkich zim i eks-
tremalnie upalnych lat, dlatego 
nigdy nie narzekałam, że czegoś 
jest za dużo. Jednak niedawno po-
znałam nową stronę samej siebie. 
Żeby było jasne – miejsce, gdzie 
się urodziłam i dorastałam, po-
łożone jest nad piękną, górską 
rzeką Vrbas, co sprawia, że na-
sze miasto jest bardzo interesu-
jące i atrakcyjne szczególnie dla 
fascynatów raftingu, jednak po-
wietrze jest ciężkie i trudno od-
dychać w  tak ekstremalnych 
warunkach. W  czasach, kie-
dy tam mieszkałam (czyli 9 lat 
temu), było tak: w połowie sierp-
nia temperatura sięgała 40 stop-
ni, a wilgotność nawet 100%. Za 
to zimą temperatura schodziła 
do -15, a prognoza ostrzegała, że 
odczuwalna temperatura to -25. 
Kiedy padał śnieg, grubość po-
krywy wynosiła od 30 do nawet 
100 centymetrów, co dla kogoś 
mającego 160 cm wzrostu, było 
nie lada wyzwaniem. Czemu za-
tem miałabym narzekać na po-
godę w Łodzi?

Przynajmniej trzy razy w ciągu 
tego roku uwierzyłam, że nadcho-
dzi już wiosna, szybko jednak po 
wyjściu z domu wracałam, żeby 
założyć zimową kurtkę. W kwiet-
niu, mimo kilku pięknych, sło-
necznych dni, spacerowałam po 
okolicy zaplątana w szalik (co 
najpewniej upodobniało mnie 
do Kennego z South Parku) lub 
biegłam, żeby jak najszybciej 
dotrzeć do najbliższego ciepłe-
go miejsca, ponieważ choć słoń-
ce świeciło, to na dworze było ok. 
0 stopni, a wiatr przenikał do ko-
ści. Wciąż brak mi pewności, czy 
wiosna już przyszła, bo niezbyt 
wiem, co to słowo oznacza tutaj. 
Jeśli mam polegać tylko na zmyśle 
wzroku, to powiem, że już jakieś 
dwa miesiące temu Łódź dosta-
ła „nowy, świeży i piękny, zielony 
płaszcz, wiele kwitnących koszul 
i jasne buty”. Jednak to, że tempe-

ratura jest taka sama jak w stycz-
niu, że nawet w maju jakby przy-
padkiem spadł śnieg, jakoś nie 
kojarzy mi się ze słowem wiosna. 
Nie mogę powiedzieć, że w tym 
czasie nie cieszyłam się z poby-
tu w Łodzi, ponieważ to miasto 
zawsze ma w zanadrzu jakąś se-
kretną opowieść do przekazania, 
ale byłam bardzo zmieszana i za-

częłam narzekać na pogodę… Czy 
to znaczy, że jestem na dobrej dro-
dze, by być bardziej polska?

***

We Włoszech zwykło się mó-
wić: im dłużej czekasz, tym więk-
sza przyjemność potem. Moja dro-
ga, kochana Wiosno, tak długo 
na Ciebie czekałem. Nienawidzi-
łem Cię, kiedy nie przychodziłaś, 
ale teraz muszę przyznać, że je-
steś piękna. A Twoje piękno ota-
cza wszystko w naszym mieście. 
Zima była zdecydowanie za długa, 
przynajmniej dla mnie. To nie to 
samo budzić się z rana, kiedy mu-
sisz iść do pracy, w blasku słońca 
lub w szarości chmur. Teraz dzień 
zaczynam w zupełnie innym na-
stroju. Właściwie nie jestem oso-
bą, która ma problem z zimnem, 
ale zdecydowanie tęsknię za słoń-
cem. To coś, co trudno wyjaśnić 
w tylko kilku zdaniach. To uczu-
cie, które ludzie z regionu śród-
ziemnomorskiego mają w sobie. 
Może to coś, co jest częścią nasze-
go DNA? Wiele razy mi się zda-
rzyło, że rozmawiałem z rodzi-
ną i przyjaciółmi we Włoszech, 
którzy już spędzali czas nad mo-
rzem, a tu w Łodzi wciąż pano-

wała zima i 5 stopni „ciepła”. To 
samo przechodziłem, mieszkając 
na Łotwie. Było nawet trochę go-
rzej. Kiedy pojechałem do domu 
na Wielkanoc, wracając, zdecy-
dowałem wziąć ze sobą z powro-
tem do Łodzi już tylko wiosenną 
kurtkę. I po raz kolejny okazało 
się, że jestem marzycielem. Prze-
praszam za narzekanie, ale po-

zwólcie mi być prawdziwym Wło-
chem, który potrzebuje wiosny, 
żeby być szczęśliwym! Tak czy 
inaczej, rozmawiałem z moimi 
polskimi przyjaciółmi i przeko-
nali mnie, że ten rok był wyjąt-
kowy – zimniejszy niż zazwyczaj.

Wiosna dla mnie to bardzo do-
bry moment w roku. Pełno kre-
atywnych myśli zaczyna dry-
fować w mojej głowie. Jestem 
bardziej aktywny i mam więcej 
energii. To prawdopodobnie jed-
no z najlepszych uczuć. Czuję się 
niezwyciężony. Ten stan pomaga 
mi też być bardziej świadomym 
moje przyszłości. Niedawno zde-
cydowałem, że zostanę w Polsce 
dłużej, kiedy już skończy się pro-
jekt. Szukam teraz pracy i mam 
nadzieję, Drodzy Czytelnicy, że 
będziecie ze mnie dumni.

Uwielbiam spędzać czas na ze-
wnątrz, a z przyjściem wiosny 
znów będzie to możliwe – spoty-
kać się z przyjaciółmi, leżeć na 
trawie lub iść gdzieś biegać. Na 
pewno wykorzystam także rower 
miejski, który tak świetnie działa 
w Łodzi. Także bary i restauracje 
na Piotrkowskiej i w Manufaktu-
rze wyglądają teraz dużo bardziej 
zachęcająco.

Powiedzmy, że jeśli moje życie 
w Łodzi było dobre, to teraz staje 
się lepsze, i lepsze. Czy to znaczy, 
że jestem na najlepszej drodze, by 
znów być typowym Włochem? 
Absolutnie nie! To znaczy tylko 
tyle, że jestem szczęśliwszym Po-
lakiem.

Vanja Alibašić  
i Francesco Fiordoliva –  
wolontariusze europejscy  
z Fundacji FERSO.

Tłumaczenie z angielskiego: 
Aleksandra Szmurlik

VANJA  
ALIBAŠIĆ 

FRANCESCO 
FIORDOLIVA

Przynajmniej trzy razy w ciągu tego roku 
uwierzyłam, że nadchodzi już wiosna, szybko 
jednak po wyjściu z domu wracałam, żeby 
założyć zimową kurtkę. W kwietniu, mimo 
kilku pięknych, słonecznych dni, spacerowałam 
po okolicy zaplątana w szalik (co najpewniej 
upodobniało mnie do Kennego z South Parku) 
lub biegłam, żeby jak najszybciej dotrzeć do 
najbliższego ciepłego miejsca, ponieważ choć 
słońce świeciło, to na dworze było ok. 0 stopni, 
a wiatr przenikał do kości.

FOT. ARCHIWUM FERSO
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Z czarnym kotem na ramieniu
Dorota i Tomek, właściciele pracowni Czarny, szyją torby i plecaki. Można je rozpoznać po prostej 
formie, oryginalnych materiałach i przeciągającym się kocie w logotypie. Czarny staje się modny, 
a Anna Jurek pyta o początki i teraźniejszość łódzkiej, lokalnej firmy.

Anna Jurek: Pierwszy raz dowie-
działam się o Was, kiedy koleżan-
ka przyszła do pracy z workiem 
z lakierowanego materiału. Po-
tem spotkałam naszą wspólna 
znajomą, Siwą, która miała pięk-
ny plecak w kwiaty. Zdecydowa-
łam: Idę do Czarnego! Kupiłam 
plecak z materiału, który wyglą-
da jak stare złoto. Zrobił tak do-
bre wrażenie na mojej przyjaciół-
ce, że dwa dni później wyszła od 
Was z torbą z grubego Tyveku, 
który przypomina gnieciony 
papier. Potem przyprowadziła 
ze sobą współlokatorkę z Chin.
Tomek Stratyński: Mówi się 
o Czarnym. (śmiech)
Dorota Zaleśna-Stratyńska: I nosi 
się Czarnego. To jest bardzo miłe.
TS: Pamiętasz, jak na początku 
widywaliśmy na mieście osoby, 
które nosiły nasze plecaki? Szli-
śmy za nimi przez chwilę, robili-
śmy zdjęcie i wysyłaliśmy do sie-
bie z tekstem: Znowu jest.

Skąd się wziął Czarny?
DZS: Czarny to imię mojego kota, 
który wiele dla mnie znaczył. 
Wcześniej, kiedy byłam młod-
sza, były też inne, ale z Czarnym 
miałam wyjątkową relację. Wte-
dy też w moim życiu pojawił się 
Tomek. Znali się z Czarnym. To 
było sto lat temu.
TS: W tym czasie narysowałaś 
obecne logo i ustaliliśmy, że jeśli 
kiedyś założymy firmę, to będzie 
nosiła jego imię.

Czyli ten pomysł dojrzewał 15 lat?
TS: Nie. Jeszcze wtedy o tym nie 
myśleliśmy.
DZS: Po studiach poszłam do pra-
cy. Na którąś gwiazdkę dostałam 
od Tomka maszynę do szycia. 
Przez rok stała w kącie, zanim 
coś na niej uszyłam. Pamiętam, 
że szukałam torby i nie mogłam 
znaleźć w sklepach niczego, co by 
mi się podobało, więc sama uszy-
łam taką, która najbardziej mi od-
powiadała.

Jaka była? W końcu to był pro-
totyp.
DZS: To było coś dużego i w kwia-
ty. Odwiedzałam wówczas wiele 
lumpeksów i tam znajdowałam 
różne materiały, np. wzorzyste za-
słony. Takie były nasze początki: 
materiały z odzysku, własnoręcz-
ne krojenie form, szycie w domu, 
nocą.

TS: Kiedy byłem młodszy, praco-
wałem z tatą w jego szwalni i po-
magałem przy lagowaniu (war-
stwowe ułożenie materiału na 
stole krojczym). Nie podobało mi 
się to i obiecałem sobie, że nigdy 
do tego nie wrócę. Zobacz, gdzie 
teraz jestem, laguję i szyję torby. 
(śmiech)

Zaczynaliśmy od sprzedaży 
przez Facebook’a. Wystawialiśmy 
się także na targach, między inny-
mi na pierwszych „Towarach“. To 
był szalony czas. Dzień przed tar-
gami przyszły do nas metki z na-
zwą firmy – pruliśmy torby, żeby 
je wszyć. Zajęło nam to całą noc, 
ale było warto. Sprzedaliśmy wte-
dy 16 z 19 toreb.

Byliście zaskoczeni?
TS: Bardzo. Ale teraz wiem, że 
sprzedawaliśmy je za bezcen, po 
40 złotych. Torby nie miały suwa-
ków, były inaczej zrobione. Ostat-
nio widzieliśmy na ulicy dziew-
czynę z naszą torbą, taką z tych 
zupełnie pierwszych.
DZS: Odezwały się do nas osoby 
posiadające te stare torby, aby wy-
mienić podszewkę, bo wylała się 
farba, przeszyć ucho. To znaczy, 
że chcą je dalej nosić, choć to mo-
dele sprzed lat.

Czym się inspirujecie?
DZS: Forma zawsze jest bardzo 
prosta. Nie lubię przepychu. Z ma-
teriałów wybieram to, co mi się 
podoba. Staram się unikać popu-
larnych wzorów. Dlatego kiedy 
jeżdżę po hurtowniach lub prze-
glądam internet, wyszukuję mate-
riały, które nie są łatwo dostępne. 
Używamy eko skór, tkanin z fak-
turą, laminowanych, tkaniny kor-
kowej, „pianki”, kodury, zadruko-
wanej wełny. Korzystamy z ponad 
60 różnych tkanin.

Czy to jest trudny rynek?
DZS: Konkurencja jest duża. Jeź-
dzimy na targi i widzimy ciągle 
nowe firmy, które oferują nowe 
wzory.
TS: Regularnie bywamy w War-
szawie i Krakowie. Tam spoty-
kamy się z dużym zaintereso-
waniem, informacja o nas się 
rozchodzi, ludzie polecają sobie 
Czarnego. Tutaj w Łodzi mamy 
wrażenie, że stoimy w miejscu.

Nie ma w Łodzi zapotrzebowa-
nia na produkty lokalnych pro-
jektantów?
DZS: W Łodzi do tej pory wysta-
wialiśmy się tylko na „Towarach”.
TS: Jednak ostatnie dwie edycje 
przyciągnęły bardzo mało osób. 
Były kiepsko promowane. Nikt 
nie wiedział, że będą się odbywać. 
O innych, dobrze zaplanowanych 
i zorganizowanych targach w Ło-
dzi nie słyszeliśmy. Może dlatego 
wydaje nam się, że stoimy w miej-
scu? Nie jest łatwo trafić do poten-
cjalnych klientów, którym spodo-
bają się nasze rzeczy.
TS: Ogólnie jest ciężko. Kiedy roz-
mawiamy z innymi łódzkimi mar-
kami, okazuje się, że myślą tak 
samo. Dochodzimy do wniosku, 
że powinniśmy wynajmować au-
tobus i wspólnie zdobywać rynki 
poza Łodzią.

Miasto chętnie mówiło o idei 
przemysłów kreatywnych. Czy 
wpisujecie się w ten nurt?
DZS: To określenie jest dla mnie 
mętne. Jeśli chcesz założyć wła-
sną działalność, musisz być kre-
atywnym, mieć pomysł, uwierzyć 
w siebie, znaleźć pieniądze, zaczy-
nać krok po kroku. W Warszawie 
jest cała masa kreatywnych ludzi 
i nikt nie robi z tego halo. Takie 
mam wrażenie.

TS: Słyszeliśmy oczywiście o lo-
kalach dla kreatywnych, ale ni-
gdy z nich nie skorzystaliśmy. Nie 
mogliśmy spełnić kryteriów. Albo 
byliśmy za starzy, albo już za dłu-
go prowadziliśmy działalność.

Sami o sobie możemy powie-
dzieć, że jesteśmy kreatywni, ale 
czy wpisujemy się w definicję 
przemysłów kreatywnych? Chy-
ba nie. Choć biorąc pod uwagę tak 
zwaną wartość dodaną, jakość, 
ciekawą i atrakcyjną formę, to do 
nas pasuje. (śmiech) Z drugiej stro-
ny, jeśli spojrzeć na całość naszych 
działań, to my tylko szyjemy tor-
by i plecaki.
DZS: Gdyby pojawiła się możli-
wość wsparcia takich przedsię-
biorców jak my, chętnie byśmy 
z niej skorzystali. Nie mamy dużej 
praktyki w prowadzeniu działal-
ności. Popełniamy chyba wszyst-
kie możliwe błędy. Naprawdę, 
wszyściuteńkie. Profesjonalna 
pomoc w prowadzeniu działal-
ności byłaby na wagę złota. Może 
dlatego rozkręcanie tego biznesu 
tyle trwa? Przy czym, mamy do 
niego zupełnie różne podejście. 
Tomek chciałby dużo od razu, a ja 
się wszystkiego boję. Czasem trud-
no jest nam spotkać się w poło-
wie drogi. Siedzimy przy stole 
i się kłócimy.
TS: Na przykład, jutro jedziemy 
do Warszawy. Musimy zdecydo-
wać, ile toreb i plecaków zabrać. 
Ja mówię: Zabierzmy wszystko, bo 
nie wiadomo, kto przyjdzie i czego 
będzie szukał. Dorota mówi: Nie 
wieźmy tego wszystkiego.

Jesteście dla siebie przewidy-
walni?
DZS: Tak, ale to już jest takie nud-
ne. (śmiech)

Wypuszczacie nową serię toreb 
inspirowaną serialem Twin Pe-
aks. Skąd wziął się ten pomysł?
TS: Bardzo lubimy ten serial. 
Wkrótce pojawi się także nowy 
sezon.
DZS: Twin Peaks oglądaliśmy jako 
nastolatkowie i właściwie każ-
dego roku wracamy do niego co 
najmniej dwa razy. Łącznie z fil-
mem. I za każdym razem zwraca-
my uwagę na coś innego, czego do 
tej pory nie widzieliśmy. Bardzo 
znane, oczywiście dla fanów se-
rialu, są takie motywy jak: dama 
z pieńkiem, zaszyfrowana wiado-
mość z tekstem The owls are not 

what they seem, ręce Laury Pal-
mer. To te motywy znajdują się 
na torbach. Wnętrze natomiast 
oddaje scenerię pokoju, w którym 
odbywała się ostatnia scena z se-
rialu: część podszewki uszyta jest 
z tkaniny w czerwonym kolorze 
jak kurtyna, a część z materiału 
w biało-czarny zygzak, jak pod-
łoga. W środku miał być jeszcze 
Bob, ale nie zdążyliśmy go zrobić.
TS: Było tak dużo pomysłów, że 
gdybyśmy chcieli je wszystkie 
wprowadzić, nigdy byśmy ich 
nie skończyli. Moim zdaniem, 
jest okej.

Czy ludzie rozumieją te nawią-
zania?
TS: To będą torby dla fanów, 
dla tych, którzy pamiętają se-
rial i mają wspomnienia z nim 
związane.
DZS: Bądźmy szczerzy, zrobiliśmy 
je głównie dla siebie. Oczywiście, 
Tomek mówi: Zróbmy ich więcej, 
na pewno się sprzedadzą. Ja mó-
wię: Zróbmy tylko kilka, bo może 
nikt tego nie kupi.

Będziecie je zabierać do War-
szawy?
DZS: Tak. Te kilka sztuk, które zro-
biliśmy na próbę.
TS: Zobaczymy, czy będziemy je 
dorabiać, czy nie.
DZS: Nie będziemy.
TS: Ja jestem za tym, że będziemy.
DZS: Nie. To będzie wersja limi-
towana.
TS: Jak będziemy mieli zamówie-
nia na sto sztuk, to ja je dorobię.
DZS: Nie zrobisz tego.
TS: No przecież zrobię. W ukry-
ciu. (śmiech)

Czy za dwa lata Czarny nadal bę-
dzie istniał?
TS: Nie mamy pomysłu, żeby ro-
bić coś innego. Poza tym bardzo 
mi się to podoba.
DZS: To się stało naszym życiem. 
Choć pracy jak na dwie osoby jest 
bardzo dużo. Szczególnie że jesz-
cze pracuję na etacie, a w weeken-
dy mamy targi. Lubimy kontakt 
z ludźmi, kiedy do nas wracają, 
cieszą się z zakupu. Jest bardzo 
sympatycznie.
TS: Robimy wszystko we własnym 
tempie, nie za szybko. Kurczę, je-
steśmy na swoim.

Więcej: www.czarnyszyje.pl 
www.facebook.com/chodziokota

FOT. ŁUKASZ KLIMCZAK
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lewa strona talerza

„Kultura”, 
czyli raj dla Smakoszy
Ja zamówiłem szynkę w sosie z ziemniakami i surówką z ogórków, rosół oraz wspomniany kompot. Rosół był taki,  
jak lubię, czyli „ostrawy”, bo przyprawiony pieprzem. Szynka zniknęła z mojego talerza błyskawicznie. Wszystko  
naprawdę mi smakowało, a uwierzcie mi, że w kwestii „domowego” jedzenia jestem bardzo wybredny.

Słowo Smakosz (przez duże 
„S”) nie bez przyczyny poja-

wiło się w tytule tej recenzji. Ło-
dzianie z pewnością pamiętają, że 
przy ul. Struga 7 mieścił się kie-
dyś kultowy w Łodzi Bar Mleczny 

„Smakosz”. Miejsce nie przycią-
gało klientów estetycznym wnę-
trzem, lecz swojską kuchnią i bar-
dziej niż przystępnymi cenami. 
Niestety „Smakosza” zamknię-
to bezpowrotnie, o czym w 2011 
roku donosiły lokalne gazety. Pi-
sano wówczas, że z mapy miasta 
zniknął ostatni bar mleczny, że 
skończyła się pewna epoka i jest 
to niepowetowana strata.

W tym miejscu otworzyła się 
restauracja z hamburgerami. Po-
dobnych powstało wówczas w Ło-
dzi kilkanaście. Mimo wysokiej 
jakości potraw, lokale z „amery-
kańskim kotletem” zaczęły zni-
kać z rynku równie szybko, jak 
się pojawiły.

Historia ponoć lubi toczyć się 
kołem, dlatego do lokalu po daw-
nym „Smakoszu” wróciły swoj-
skie potrawy z kompotem i po-
midorową na czele. Bar „Kultura”, 
bo o nim będzie dziś mowa, roz-
począł swoją działalność w oko-
licach kwietnia i, sądząc po 

frekwencji, chyba przypadł ło-
dzianom do gustu.

Bar jest przestronny i widny. 
Odkryta na ścianach czerwona 
cegła nawiązuje do fabrycznego 
niegdyś charakteru miasta. Na 
ścianach wiszą obrazy i grafiki 
jednego z łódzkich artystów. Co 
ciekawe, obrazy można na miej-
scu kupić. Z głośników słychać 
delikatne dźwięki muzyki in-
strumentalnej. Jak dowiedzia-
łem od właścicielek, „Kultura” 
ma być nie tylko barem z obia-
dami, ale także miejscem kul-
turalnych wydarzeń.

Idąc w głąb lokalu, mijamy 
kilka czteroosobowych stoli-
ków i… skórzane sofy. Prawdo-
podobnie spadek po dawnej 
restauracji z  hamburgera-
mi. Dalej jest lada, gdzie na-
leży składać zamówienia. Tu 
można spotkać dwie właścicielki 

„Kultury”, które chętnie pomagają 
w wyborze potraw. Kolejne dwie 
osoby pracują w kuchni, i jak za-
pewniają właścicielki, są to ku-
charki z bardzo dużym stażem, 
dzięki czemu wszystko smakuje 
świetnie i tak, jak za dawnych lat.

Menu zmienia się codziennie. 
Rozpisane jest na dużych, widocz-

nych od wejścia tablicach – co tro-
chę nawiązuje do charakteru daw-
nych barów mlecznych.

Wszystkie potrawy wykony-
wane są na miejscu ze świeżych 
składników. Nic nie jest „odgrze-
wane z wczoraj” czy mrożone na 
jutro. W dniu, w którym odwie-
dziłem „Kulturę”, oferowane były 
cztery zupy: krupnik, pomido-

rowa, rosół i barszcz czerwony, 
a na drugie danie można było za-
mówić: szynkę w sosie, pulpety 
z indyka, gulasz, schabowego lub 
pierogi z mięsem. Oczywiście, 
wszystkie dania podawane były 
z ziemniakami albo z kaszą i bu-
kietem surówek. Za dodatkowe 
1 zł można dokupić kompot, co 
przy cenie zestawu (zupa + dru-

gie = 15 zł) daje nam całkiem roz-
sądną kwotę za dobry i smacz-
ny obiad.

Ja zamówiłem szynkę w sosie 
z ziemniakami i surówką z ogór-
ków, rosół oraz wspomniany kom-
pot. Rosół był taki, jak lubię, czyli 

„ostrawy”, bo przyprawiony pie-
przem. Szynka zniknęła z moje-
go talerza błyskawicznie. Wszyst-

ko naprawdę mi smakowało, 
a uwierzcie mi, że w kwestii 

„domowego” jedzenia jestem 
bardzo wybredny.

Frekwencja w „Kulturze” 
jest naprawdę imponująca. 
O godzinie trzynastej musia-
łem chwilę czekać na wolny 
stolik. Była to tylko moja fa-
naberia, ponieważ inni by-
walcy baru zaraz po wejściu 
dziarsko dosiadali się do 
nieznajomych, by za chwi-

lę wspólnie z nimi zajadać po-
midorową.

W oczekiwaniu na moje zamó-
wienie, przyglądałem się uważnie 
gościom. Udało mi się wypatrzeć 
pośród nich dawnych bywalców 

„Smakosza”, zapracowanych pa-
nów w średnim wieku, studentów, 
zmęczonego rowerzystę i… byłe-
go wiceprezydenta Łodzi.

Prawdziwy bar mleczny – po-
myślałem. Niestety, „Kulturze” do 
baru mlecznego (z definicji) tro-
chę brakuje. Pamiętajmy, nazwa 
wzięła się stąd, że bary te oferowa-
ły w większości potrawy przygo-
towywane na bazie mleka, mąki 
czy ryżu. Mięsne dania pojawia-
ły się rzadko albo wcale. Dlatego 
żałuję, że w „Kulturze” zabrakło 
dań jarskich, chociażby w postaci 
leniwych z cynamonem czy piero-
gów ruskich. W „Smakoszu” taki 
numer by nie przeszedł.

„Kultura” to dobre miejsce na 
szybki i tani dwudaniowy posiłek 
w centrum miasta. Otrzymujemy 
typowy, smaczny, polski obiad, na 
dodatek możemy go zjeść w ład-
nym miejscu, dobrym towarzy-
stwie i w otoczeniu prawdziwej 
sztuki, zdobiącej ściany. Czy połą-
czenie jadłodajni z galerią to do-
bry pomysł? Czas pokaże. Ja na 
pewno wpadnę tu jeszcze nie raz 
na dobry obiad… a po obrazy może 
innym razem. Ale nie mówię nie.

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

MICHAŁ KWIATKOWSKI
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Piotr Statucki – zaciekawiony Łodzią tegoroczny 
maturzysta, początkujący rysownik i fotograf.

Kalendarz imprez
 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela

26
16:30 DYSKUSYJNY 
KLUB KSIĄŻKI: 

„JUDASZ” AMOSA 
OZA 
Miejska Biblioteka Publiczna, 
Filia nr 11 
ul. A. Radka 8

28
20:00 KONCERT: JOE 
CITY GARCIA 
Pogonka House Gig 
ul. Pogonowskiego 45
(wstęp „co łaska”;  
sugerowana kwota: 10 zł)

29
18:00 WERNISAŻ 
WYSTAWY „BUNT 
MATERII” 
Centralne Muzeum 
Włókiennictwa 
ul. Piotrkowska 282

30
18:30 SPOTKANIE 
OKOŁO LITERATURY: 

„O TWORZENIU 
ŚWIATÓW 
W FANTASTYCE”
Fundacja Zapiecek 
ul. Wólczańska 40/42

1
20:00 SONGWRITER 
ŁÓDŹ FESTIWAL: 
KONCERT BARTASA 
SZYMONIAKA
ul. Piotrkowska/ul. 6 Sierpnia 
(pod zegarem)

2
20:00 JAM SESSION
New York – Klub Muzyczny 
Piotrkowska 6

27
18:00 DZIEŃ 
UKRAIŃSKI: 
PAWEŁ PIENIĄŻEK 

„WOJNA, KTÓRA NAS 
ZMIENIŁA” 
Dom Literatury 
ul. Roosevelta 17

3
POPOŁUDNIE 
Z KSIĄŻKĄ 
I KUBKIEM HERBATY, 
NA KANAPIE

5
21.30 LETNI 
KINEMATOGRAF 
ROZRYWKOWY 2017 
POZDROWIENIA 
Z ROSJI – LATO 
Z AGENTEM 007
Park Źródliska

6
17:00 WYKŁAD 

„NOWY, ATRAKCYJNY 
ASORTYMENT.  
Łódzka produkcja odzieżowa 
okresu PRL w zbiorach 
CMWŁ”

Centralne Muzeum 
Włókiennctwa,  
ul. Piotrkowska 282 –  
budynek D, parter

7
22:00 KONCERT 
GABUSTIC 
& LEANDRO
New York Klub Muzyczny 
ul. Piotrkowska 62
(Wstęp: 10 zł)

8
10:00–21:00 
36. ŁÓDZKI PORT 
GIER
Łódzki Dom Kultury 
Ul. Traugutta 18

9
13:00 JOGA NA 
ZDROWIE
Park Zdrowie – polana nad 
stawem od Al. Unii Lubelskiej
(Warto pamiętać o macie, 
kocu lub dużym ręczniku, 
wygodnym stroju sportowym 
i wodzie mineralnej)

4
19.00 XIX PRZEGLĄD 
MAŁYCH FORM 
TEATRALNYCH 
LETNIA SCENA 2017 
Spektakl Stach Szulist 

,,Homuś” – monodram 
w wykonaniu Adama 
Mortasa

Dom Literatury w Łodzi,  
ul. Roosevelta 17

12
18:00 KULTURA 
ŻYDOWSKA 
A AWANGARDA 
W POLSCE – WYKŁAD 
JAROSŁAWA 
SUCHANA
Centrum Dialogu  
im. Marka Edelmana 
ul. Wojska Polskiego 83

13
19:00 „ALASKA. 
SWOJE TRZEBA 
PRZEJŚĆ” – 
SPOTKANIE 
Z ADRIANEM 
GRONKIEM
Keja Pub 
ul. Kopernika 46
(wstęp: 8 zł)

15
BOŻE CIAŁO

17
20:00 SONGWRITER 
ŁÓDŹ FESTIWAL: 
KONCERT 
SEEME – KASI 
MAKOWIECKIEJ
ul. Piotrkowska/ul. 6 Sierpnia 
(pod zegarem)

14
10:00–16:00 
ŚWIATOWY DZIEŃ 
KRWIODAWCY
Stary Rynek
(w trakcie wydarzenia 
możliwe będzie oddanie krwi)

16
21:00 OTWARCIE 
LATA Z SALSĄ NA 
OFFIE – WARSZTATY 
BACHATY
Daleko Blisko 
ul. Piotrkowska 138/140

18
11:00–20:00 IV ŁÓDZKI 
DZIEŃ SUSHI
ul. Piotrkowska 217

19
17:00 DOTKNIJ 
TEATRU NA BIS – 
SPOTKANIE Z MAJĄ 
KOMOROWSKĄ
Poleski Ośrodek Sztuki 
ul. Krzemienieckiego 2a

20
18:00 ŁÓDZKI 
DETAL – I CZEMU 
TO CIEKAWE. 
SPOTKANIE Z MARIĄ 
NOWAKOWSKĄ
Pop’n’art 
pl. Wolności 6

21
19:00 DOTKNIJ 
TEATRU NA BIS – 
SPEKTAKL „BÓG 
RZECZY MAŁYCH”
Teatr Szwalnia 
ul. Struga 90
(rezerwacja miejsc pod 
adresem: promocja@
teatrszwalnia.pl)

22
19:00 „ŁÓDŹ, KTÓRA 
ODCHODZI” – 
WERNISAŻ 
WYSTAWY TOMASZA 

„HUDEGO” AULICHA
Stare Kino Cinema Residence 
ul. Piotrkowska 120

23
17:00 WERNISAŻ 
WYSTAWY FOTO-
GRAFICZNEJ LESZKA 
ANDRZEJEWSKIEGO 

„POCZTÓWKI  
Z WENECJI”
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź-Bałuty, Filia nr 9 
ul. Chryzantem 2

24
19:05 OBCHODY 
112. ROCZNICY 
POWSTANIA 
ŁÓDZKIEGO – 
REWOLUCJI 1905 
ROKU
(zbiórka na skrzyżowaniu 
ulic: Rewolucji 1905 roku 
i Wschodniej)

25
16:00–21:00 PIKNIK: 
ARTYSTYCZNY 
HELENÓW 
Z AWANGARDĄ 
W TLE
Park Helenów

W S P Ó Ł P R A C A
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kaprawym okiem zgreda

Nie idźcie tą drogą
Na razie mam wrażenie, że gospodarze Łodzi, mimo wielu szczytnych deklaracji, dość nieszczęśliwie  
i jak sądzę nieświadomie, wpisują się w proekologiczną filozofię piły łańcuchowej ministra Szyszki.

Na źle postawione pytanie nie 
uzyskamy dobrej odpowie-

dzi. Od wielu miesięcy, w różnych 
mediach, także w Mieście Ł, usi-
łujemy rozstrzygnąć dylemat: czy 
łodzianom potrzebne jest orien-
tarium? Odpowiedź jest prosta 
jak schemat cepa – jednym tak, 
innym nie. Ja nie lubię oglądać 
ptaków w klatce, zwierząt w cyr-
ku, rybek w słoiku i psów na łań-
cuchu, więc dla mnie jest zbędne. 
Dla innych to świetna rozrywka. 
Też dobrze. Co z tego wynika? Nic. 
Piękne wizualizacje, samofinan-
sowanie, perspektywa rozwoju 
miasta, duma i prestiż. Dzieci za-
chwycone, Wrocław więdnie z za-
zdrości, a łodzianie co tydzień za 
cztery dychy od łebka biegną po-
dziwiać te cuda. Oklaski! Któż by 
się sprzeciwiał? Jakaś refleksja 
pojawia się, gdy zapytać, jakie 
skutki dla okolicznych terenów 
zielonych będzie miała ta inwe-
stycja, gdzie zmieścimy tysiące 
samochodów, jeśli prognozy się 
sprawdzą, kto tak naprawdę za-
płaci za ten luksus. Władze mia-
sta jakoś niezwykle oszczędnie 
w tym przypadku gospodarują in-
formacją. A to nie wiedzą, a to się 
nie da określić, albo wyjaśni się, 
jak już wykopiemy wielką dziu-
rę. Informacje o finansach? Zna-
ny schemat. Podczas prezentacji 
projektu Hanna Zdanowska za-
pewniała, że Łódź nie wyda na tę 
inwestycję nawet złotówki. Dziś 
wiemy, że w budżecie miasta za-
bezpieczono ponad 258 mln zł 
netto. Na wszelki wy-
padek, gdyby coś nie 
wyszło. Założę się, że 
coś nie wyjdzie. I jesz-
cze kieszonkowe dla 
spółki – 48 mln na do-
bry początek. Rzeczy-
wiście, złotówka to ra-
czej nie jest.

Ile drzew trzeba bę-
dzie wyciąć i  gdzie? 

Tego oczywiście nie wiadomo. Jak 
zmieni się poziom wód grunto-
wych i jak to wpłynie na miejsco-
wy ekosystem? Okaże się. Samo-
chody, parkingi, hałas i smród? 
Jakoś to będzie. Może to zgredzia 
naiwność, ale przystępowanie do 
takiej inwestycji bez szczegóło-
wych, dogłębnych analiz skutków 
środowiskowych, z którymi mógł-
by się zapoznać każdy zaintereso-
wany to ……………… (tu proszę wpi-
sać właściwe słowo).

Wątpliwości dotyczących 
orientarium jest tak dużo, że 
pod koniec ubiegłego roku 
wpłynął do magistratu wnio-
sek o zorganizowanie konsul-
tacji społecznych. Jest już za 
późno – odrzekli włodarze. Po-
mijając już fakt, że sami w od-
powiednim czasie powinni 
zorganizować konsultacje po-
przedzone rzetelnymi anali-
zami, jedno jest pewne – nie jest 
za późno. Za późno będzie, gdy 
już wytniecie, wykopiecie i zale-
jecie betonem – zgodnie z regułą 
megaprojektów (patrz Miasto Ł 
październik, listopad 2016 r.). Na 
razie trwa kolejny przetarg, a do 
podpisania umowy jeszcze daleko. 
Jakieś straty mogą być. Ale skoro 
ma się w nosie opinie ogrodników, 
leśników, hydrologów, ekologów, 
wszelkiej maści przyrodników 
i zwykłych mieszkańców, to ma 
się problem. Albo będzie się mia-
ło, gdy mieszkańcy skonfrontują 
projektowe obrazki ze skutkami 
budowy. Słuchacie, ale nie słyszy-

cie. Bo koniecznie chcecie rozgrze-
bać, żeby nie było odwrotu. Bo jak 
wybudujecie coś ogromnego, to 
chwała Wasza większa. Bo nawet 
załatanie wszystkich dziur w uli-
cach tego nie przebije.

Może się mylę. Może moje oba-
wy nie mają podstaw. Może nic 
niczemu nie zagraża, wszystko 
jest obliczone i przewidziane. Jed-
nak czuję jakiś nieprzyjemny feto-
rek i nic na to nie poradzę. Wiatr 

przywiał, czy coś jest na rzeczy?
Na razie mam wrażenie, że 

gospodarze Łodzi, mimo wielu 
szczytnych deklaracji, dość nie-
szczęśliwie i jak sądzę nieświa-
domie, wpisują się w proekolo-
giczną filozofię piły łańcuchowej 
ministra Szyszki.

Jak podaje portal Oko.press, 
w połowie maja odbyła się w To-

runiu konferencja zorganizowa-
na między innymi przez szkołę 
redemptorysty Rydzyka, Mini-
sterstwo Środowiska i Lasy Pań-
stwowe.

Temat jednego z  referatów 
brzmiał: „Filozoficzne podstawy 
animalizacji człowieka i huma-
nizacji zwierząt i drzew”. Przed-
stawił go ks. prof. Tadeusz Guz 
z Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego.

Tytuł wykładu może się 
wydać bredzeniem pijanego 
w sztok filozofa, ale zapew-
niam, że dopiero wysłucha-
nie mędrca w sutannie będzie 
niezapomnianym przeży-
ciem. Oto próbka: W ideolo-
gii ekologizmu jako zielonego, 
ateistycznego, materialistycz-
nego i nihilistycznego neoko-
munizmu dokonywana jest 
radykalna negacja Boga jako 

stworzyciela Polski, Polaków i Polek, 
zwierząt i roślin. Neomarksistowski 
nurt myślenia przechodzi dalej. Od 
totalnej opozycji względem Boga ob-
jawionego do częściowej animaliza-
cji człowieka, aby go jednak osta-
tecznie doprowadzić do całkowitej 
zagłady. Jest kochani – a wiem, co 
mówię – ta ideologia odmianą zie-
lonego nazizmu. (…) Ratujmy Polskę 

przed przebranym z czerwonej na 
zieloną szatę komunizmem. Wy-
stąpienia z aprobatą wysłuchali: 
dyrektor Rydzyk, minister Szysz-
ko i pozostali szyszkofile, czyli le-
śnicy, przedstawiciele rządu, du-
chowni i myśliwi.

Szyszko w swojej walce ze śro-
dowiskiem na pewno nie czuje 
się osamotniony. Tym bardziej, że 
w planach wycinki Puszczy Biało-
wieskiej od lat wspiera go Stowa-
rzyszenie SANTA Obrona Puszczy 
Białowieskiej z Hajnówki. Preze-
sem Santy jest Walenty Wasiluk. 
Firma, którą prowadzi z synem, 
zajmuje się hurtową sprzedażą 
drewna i jego przerobem. Poglą-
dy tych obrońców puszczy są ja-
sne i klarowne: Celem życia drzewa 
jest zostać ściętym i służyć człowie-
kowi. Światowy ruch ekologiczny 
to żydowski spisek.

Wieloletnie obserwacje i do-
świadczenia uświadomiły mi, 
że ani dyplom, ani tytuł, ani żad-
ne stanowisko nie chroni przed 
głupotą. Ale coś jednak powinno 
nas chronić przed realnym wpły-
wem dotkniętych tą przypadło-
ścią osobników na nasze życie.

Władzo łódzka, kochana! Nie 
idźcie tą drogą!

Ile drzew trzeba będzie wyciąć 
i gdzie? Tego oczywiście 
nie wiadomo. Jak zmieni się 
poziom wód gruntowych 
i jak to wpłynie na miejscowy 
ekosystem? Okaże się. 
Samochody, parkingi, hałas 
i smród?  
Jakoś to będzie.

Na razie trwa kolejny przetarg, 
a do podpisania umowy jeszcze 
daleko. Jakieś straty mogą 
być. Ale skoro ma się w nosie 
opinie ogrodników, leśników, 
hydrologów, ekologów, wszelkiej 
maści przyrodników i zwykłych 
mieszkańców, to ma się problem.
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