
Mimo starań, koncentracji, wieloletniego doświadczenia i pracy po godzinach nie sposób było 
sprostać oczekiwaniom co do tempa szycia. Szefostwo „dopłacało” „powolnym” pracownicom do 
najniższej krajowej.

Z Anną Paluszek, przedstawi-
cielką Clean Clothes Polska oraz 
Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, 
autorką raportu „Uszyte w Pol-
sce”, rozmawia Ewa Kamińska-
Bużałek.

Ewa Kamińska-Bużałek: Metka 
z napisem „Made in Bangladesh” 
budzi jednoznaczne skojarzenia 
z fatalnymi warunkami pracy, 
których doświadczają szwaczki 
szyjące dla zachodnich firm. Nie-
którzy konsumenci – ich liczba 
na pewno wzrosła po tragicznym 
pożarze fabryki Rana Plaza trzy 
lata temu – w geście sprzeciwu 
wobec wyzysku starają się uni-

kać kupowania ubrań wyprodu-
kowanych w Azji. Alternatywą 
może być zakup ubrań uszytych 
w Polsce. To słuszna strategia?
Anna Paluszek: Jeśli oczekujesz 
jasnych wytycznych, co świado-
my konsument powinien robić, 
to niestety muszę cię rozczaro-
wać. W przypadku prostych pro-
duktów spożywczych, takich jak 
owoce i warzywa, sprawdza się 
zasada „Kupuj lokalnie” – bo po 
co zużywać zasoby na transport 
owoców z drugiego końca świata, 
skoro rosną u nas jabłka i moż-
na wspomóc miejscowego rolni-
ka? Ale z ubraniami sprawa jest 
dużo bardziej zawiła.

Z jednej strony, warto wspie-
rać lokalną ekonomię, zwłaszcza 
w Łodzi, gdzie istnieją silne tra-
dycje włókiennicze i gdzie wciąż 
szaleje bezrobocie. Jednak jeśli 
chcemy, by nasze wybory kon-
sumenckie nie przyczyniały się 
do niczyjej krzywdy, nie możemy 
zatrzymać się na poziomie metki. 
To, gdzie uszyto dane ubranie, nie 
jest wyznacznikiem uczciwego 
traktowania pracownika.

Co w takim razie mówi nam met-
ka „Made in Poland”?
AP: Niewiele nam mówi. Nie tylko 
jeśli chodzi o sytuację szwaczek, 
ale i o to, gdzie tak naprawdę od-

był się proces produkcji. Czasem 
taką metkę znajdziemy na ubra-
niu uszytym w Azji, które trafiło 
do naszego kraju niemal gotowe, 
tylko do wykończenia albo popra-
wek. To skrajny, choć wcale nie 
rzadki przypadek.

Oczywiście istnieją w Polsce fir-
my, które szyją ubrania od A do Z. 
Najczęściej produkują tzw. odzież 
niemarkową. Są również zakła-
dy, które znalazły niszę i nie mu-
szą przejmować się konkurencją 
z drugiej części globu – szyją np. 
mundury, odzież roboczą, mun-
durki szkolne, realizują zamówie-
nia publiczne.
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Pojedziemy?
Zdarza się, że szybciej do celu 
dotrzemy piechotą, a w cza-
sie, jaki poświęcimy na samo 
tylko czekanie na przystan-
ku, samochodem dojechaliby-
śmy na miejsce. Czy tak musi 
być? Czy jesteśmy skazani 
na wieczną bylejakość, a na 
choroby naszej komunikacji 
miejskiej nie ma lekarstwa?

strona 6

Miasto kobiet
Po upadku fabryki, w któ-
rej pracowała Pani Celina 
przyuczyła się do uproszczo-
nej księgowości, ale nie była 
w stanie się tym zajmować 
i zaczęła szukać pracy gdzie 
indziej. Poznałem ją w Hali 
Sportowej, sprząta tam. Po-
wiedziała, że dopiero teraz 
odpoczywa. Pracuje osiem go-
dzin i nie interesuje ją, czy ta 
fabryka upadnie, czy będzie 
produkcja.
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Każda epoka ma 
swoje piękno – 
Retkinia
W 1972 roku ukończono bu-
dowę pierwszego nowego blo-
ku na Retkini. W jego ścianę 
wmurowano pamiątkową ta-
blicę „Budowlani – Łodzi”. Od-
słaniający ją oficjele musieli 
jednak brnąć przez głębo-
kie błoto, omijać kałuże i hał-
dy ziemi na ogromnym placu 
budowy.
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Szkoła życia
Zdolny gbur z nawykami, któ-
re u dorosłego nazwalibyśmy 
chamskimi, jeśli będzie do-
brze lawirował, ma szanse na 
wzorowe zachowanie. Oczy-
wiście pod warunkiem, że nie 
będzie brzydko odnosił się 
do nauczyciela, bo do innych 
uczniów już spokojnie może.

strona 13

EWA 
KAMIŃSKA-
BUŻAŁEK



2
luty 2016 • www.miastol.plMIASTO Ł

Kolegium Redakcyjne
Aleksandra Dulas – redaktorka naczelna

Anna Jurek – z-ca naczelnej
Marta Madejska – specjalistka ds. strategicznych
Wojciech Nyklewicz – sekretarz redakcji, korekta

Michał Kwiatkowski – kamera Miasta Ł
Włodzimierz Polis – redakcja, Miasto Ł w eterze 

(na falach Studenckiego Radia Żak Politechniki 
Łódzkiej 88,8 MHz)

Współpraca
Tomasz Bużałek, Błażej Ciarkowski, 

Marta Czachorowska, Julian Czurko, 
Iza Desperak, Mariusz Florczak, Michał Gauza, 

Damian Graczyk, Przemek Górski, 
Zbigniew Januszek, Robert Jędrasik, 

Ewa Kamińska-Bużałek, Filip Kołtoń, 
Anna Kronenberg, Ida Mickiewicz-Florczak, 

Katarzyna Mikołajczyk, Monika Nizio, 
Marta Pokorska-Jurek, Zbigniew Polędwica 

(foto), Bruno Polis, Bartłomiej Kacper 
Przybylski, Michał Sobczyk, Emilia Szywała, 

Emilia Twardowska, Martyna Urbańczyk 
(specjalistka ds. informatycznych), Piotr Świderek – 
Kooperatywa.org (skład), Sebastian R. Wiśniewski, 

Marta Zdanowska, Mieczysław Żabolicki.

Wydawca
Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK

Nakład
10 000 egzemplarzy

Kontakt do redakcji
tel. +48 726 515 510

e-mail: redakcja@miastol.pl, www.miastol.pl
www.facebook.com/MiastoL

WESPRZYJ NAS. PISZEMY O ŁODZI!
Miasto Ł jest gazetą społeczną wydawaną dzięki dotacjom, darowiznom i pracy wolontariuszy.

Nasi dziennikarze są łódzkimi działaczami społecznymi, zaangażowanymi w pracę na rzecz
naszego miasta. Jesteśmy gazetą niezależną, nie popierającą żadnych ugrupowań politycznych.

Aby Miasto Ł mogło być nadal wydawane, potrzebujemy pieniędzy.
Każda złotówka to większa szansa na kolejny numer. Przekaż darowiznę.

Nr konta 70 1160 2202 0000 0002 4715 9618, Bank Millenium

Jeszcze takiego łódzkiego numeru 
Miasta Ł nie zrobiliśmy. Historia 

przenika się w nim z teraźniejszo-
ścią. Bardzo mi się to podoba, daje 
szansę poczuć prawdziwą, głęboką 
więź z miejscem. To lutowe wydanie 
pokazuje, że żyjemy w mieście peł-
nym spraw nierozwiązanych od lat, 
że ciągną się za nami demony prze-
szłości. I to, co uderzające i wyróżnia-
jące Łódź wśród innych miast – te naj-
większe, najważniejsze kwestie mają 
kobiece twarze. Łódź jest miastem ko-
biet, jest to jego siła i słabość jedno-
cześnie. Piszemy zatem o kobietach 
pracujących, protestujących, osiąga-
jących sukcesy i znoszących porażki. 
I cieszę się bardzo, że tak to nam się 
udało, chociaż wyszło zupełnie przy-
padkiem. Oprócz tekstów są też cu-
downe zdjęcia z Archiwum Miejskie-
go i autorstwa Marka Widerkiewicza, 
za które bardzo dziękuję, bo tworzą 

przepiękny klimat. Kiedy popatrzy-
łam na twarze dziewcząt i kobiet na 
tych fotografiach, pomyślałam – zain-
spirowana tekstem Izy Desperak – że 
marzy mi się taka manifa, pełna zapa-
łu, zaangażowania i poczucia wspól-
notowości. Żeby dziewczyny i kobiety 
wiedzione wspólną sprawą – równo-
ści wobec prawa, godności pracownic, 
praw pacjentek, matek – poszły wspól-
nie ramię w ramię wściekłe na sys-
tem, który utrudnia im pełnienie tych 
wszystkich, różnorodnych ról społecz-
nych. I żeby nie uśpiła ich czujności 
obietnica 500 zł na (drugie) dziecko.

Byłam ostatnio na spotkaniu 
z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. 
Rozmawialiśmy o  prawach repro-
dukcyjnych kobiet. Były tam przed-
stawicielki organizacji z całej Polski, 
opowiadające jak na różnych płasz-
czyznach i w różnych dziedzinach 
te prawa są łamane. I chociaż wiem 

o tym – zajmuję się podobnymi spra-
wami zawodowo – poczułam ogromny 
smutek, kiedy słuchałam historii ko-
biet, które zostały potraktowane jak 
przedmiot. I dlatego kiedy na różnych 
wiecach i spotkaniach krzyczymy o de-
mokracji i o tym jak ona jest dla nas 
ważna, nie zapominajmy o równości. 
Mam nadzieję, Drodzy Czytelnicy, że 
po przeczytaniu lutowego wydania 
Miasta Ł, poczujecie równie mocno 
jak ja solidarność z łódzkimi kobie-
tami, i że już za chwilę spotkamy się 
na demonstracji, która od lat walczy 
o równość, wolność i demokrację – na 
Manifie. Do zobaczenia zatem 8 mar-
ca na Piotrkowskiej.

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

ALEKSANDRA 
DULAS

wstępniak

Równość, wolność, 
demokracja!
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Jeżeli chodzi o warunki pracy, 
to metka nie mówi nam nic.

Przyjrzałaś się temu, jak pracuje 
się w polskim przemyśle odzie-
żowym.
AP: W ramach kampanii „Godna 
płaca dla wszystkich” zbadaliśmy 
warunki pracy i płacy w fabry-
kach w Azji Południowej, Europie 
Wschodniej i Południowej, Tur-
cji i Gruzji. Ponieważ kampania 
była międzynarodowa, głównym 
kryterium wyboru fabryk była 
odbywająca się w nich produk-
cja dla dużych marek, znanych 
nie tylko lokalnie. Rozmawiałam 
m.in. z paniami, które szyły dla 
Levis’a oraz Hugo Bossa. Dociera-
łam do nich, kręcąc się w okoli-
cach szwalni albo z pomocą związ-
ków zawodowych.

Wnioski z badania są ponure. 
Praca w „lekkim” przemyśle tek-
stylnym jest ciężka, a mimo to nie 
chroni przed ubóstwem. Pensje 
szwaczek często nie wystarczają 
na zaspokojenie podstawowych 
życiowych potrzeb. Przy czym, nie 
jest to zjawisko charakterystycz-
ne tylko dla Polski. Na całym świe-
cie odzieżówka jest jedną z najgo-
rzej opłacanych gałęzi przemysłu.

Jak myślisz, dlaczego?
AP: Między innymi dlatego, że 
jest silnie sfeminizowana. Ponad 
80% zatrudnionych w przemyśle 
odzieżowym to kobiety. Mężczyzn 
jest dużo mniej i często zajmują 
wyższe stanowiska. Dążąc do ni-
skich kosztów produkcji, wyko-
rzystuje się słabszą pozycję ko-
biet na rynku pracy.

Być może w innych miastach od-
woływanie się do płci pracow-
ników brzmi kontrowersyjnie, 
ale nie w Łodzi, gdzie szwaczki 
i prządki zawsze zarabiały mało, 
a gdy po 1989 roku doszło do 
masowych zwolnień z  zakła-
dów włókienniczych, otrzyma-
ły bardzo niskie odprawy lub nie 
otrzymały ich w ogóle. Inne gru-
py zawodowe tracące w tamtym 
okresie zatrudnienie wywalczy-
ły sobie znacznie lepsze warunki 
odejścia. Wielu mieszkańców tłu-
maczy to zjawisko, sięgając wła-
śnie po kategorię płci: No tak, ko-
biety nie pojadą zrobić awantury 
pod Sejmem, dlatego można było je 
tak niesprawiedliwie potraktować.
AP: Płeć ma znaczenie. Moim 
zdaniem zbyt rzadko się o tym 
mówi. Praca kobiet bywa nisko 
wyceniana, nie dostrzega się jej 
wartości. Rozmawiałam z właści-
cielami zakładów odzieżowych. 
Opisując pracę szwaczki, zazna-
czają, że podobno nie wymaga 
ona żadnych zdolności, a do za-
wodu można się przyuczyć już 

w pół roku. Tymczasem istnieje 
wiele czynników, które czynią tę 
pracę ciężką. Przede wszystkim 
jest ona potwornie monotonna. 
Panie, które uczestniczyły w ba-
daniu, podkreślały, że zawsze bar-
dzo się starały, „dawały z siebie 
wszystko”. A mimo to znacz-
na część z nich nie była w sta-
nie zarobić więcej niż najniż-
szą krajową.

Czasem podobno nawet nie 
wypracowywały pensji mi-
nimalnej.
AP: Tak mówili im pracodawcy. 
Normy bywają bardzo wyśru-
bowane. W raporcie opisuję 
przypadek zlikwidowanych 
już zakładów Trend Fashion 
w Myślenicach, szyjących dla 
Vistuli. Mimo starań, koncen-
tracji, wieloletniego doświad-
czenia i pracy po godzinach 
nie sposób było sprostać ocze-
kiwaniom co do tempa szycia. 
Szefostwo „dopłacało” „powol-
nym” pracownicom do najniższej 
krajowej. Rzekomo miało to być 
narzędzie motywacji, ale pracow-
nice czuły się upokorzone. Tak 
ciężko pracowały, a tak niewie-
le miało to być warte. A jak się 
porównało pensję z ceną jednej 
uszytej marynarki, to już w ogó-
le chciało się płakać.

W rozmowach powtarzał się 
motyw szycia pod ciągłą presją. 
Niechęć do „małych poświęceń” 
ze strony pracownic miałaby 
skutkować brakiem kolejnych 
zamówień. Szwaczki były trak-
towane jako współodpowiedzial-
ne za los zakładu, tymczasem nie 
miały nic do powiedzenia w kwe-
stii organizacji pracy.

„Zatrudnię szwaczki” – masę ta-
kich ogłoszeń widuję w Łodzi 
zarówno w prasie, jak i na uli-
cach, gdzie niektórzy przedsię-
biorcy wieszają wielkie banery. 
Wygląda na to, że popyt na pracę 
szwaczek jest duży i w związku 
z tym mają one w ręku silną kar-
tę przetargową. I mimo to pen-
sje są niskie?
AP: Są też miejsca, gdzie zarabia 
się trochę lepiej, ale część pienię-
dzy dostaje się pod stołem. Cza-
sem jest to w całości praca na 
czarno. To zjawisko dotyczy naj-
częściej malutkich zakładów ja-
kich mnóstwo w okolicach Łodzi.

Jak udaje się utrzymać rodzinę, 
kiedy zarabia się tak niewiele?
AP: Oszczędza się absolutnie na 
wszystkim, także na własnym od-
poczynku. I nie mam tu na myśli 
wakacyjnych wojaży. Chodzi o co-
dzienny odpoczynek po pracy. 
Pracuje się non stop – w fabryce, 
biorąc nadgodziny oraz w domu, 

np. uprawiając ogródek lub przy-
gotowując przetwory. Nie dla 
przyjemności, tylko dlatego, że 
to taniej niż w sklepie. Sytuacja 
szwaczek jest silnie uzależniona 
od innych członków gospodar-
stwa domowego – jeśli mąż zara-

bia więcej, da się żyć. Jeśli jest bez-
robotny – robi się dramatycznie.

W Clean Clothes uznajemy, że 
godna płaca jest prawem człowie-
ka i w związku z tym należy się 
każdemu. Każdy powinien być 
w stanie utrzymać się z pracy, nie-
zależnie od tego, jakich kompeten-
cji i jak długiej edukacji ona wy-
maga. Godna płaca pozwala nie 
tylko pokryć bieżące wydatki, ale 
i odłożyć trochę oszczędności. Pol-
ska pensja minimalna nie spełnia 
tych warunków. Powinna wzro-
snąć. Z moich rozmów wynika, 
że właściciele szwalni podniosą 
pensje tylko wtedy, gdy zostaną 
do tego ustawowo zmuszeni.

Niskie pensje to tylko jeden z pro-
blemów. Na co jeszcze skarżyły 
się Twoje rozmówczynie?
AP: Na sprawy związane z BHP. 
W szwalniach zwykle jest potwor-
nie gorąco, są włączone żelazka. 
Kiedy przychodzi Państwowa In-
spekcja Pracy, żelazka się wyłącza.

Kontrole powinny być niezapo-
wiedziane.
AP: Nie wiem, czy to rozwiązało-
by problem. Sama Państwowa In-
spekcja Pracy zwraca uwagę na 
swoją bezsilność. Kary są zbyt ni-
skie, przedsiębiorcy wolą zapła-
cić grzywnę niż np. inwestować 
w nową wentylację.

A  co z  formą zatrudnienia? 
Szwaczki pracują na śmieciów-
kach?
AP: Wszystkie kobiety, z którymi 
rozmawiałam, miały podpisane 
umowy o pracę, większość na czas 
nieokreślony. Paradoksalnie było 
to korzystne przede wszystkim 
dla pracodawcy. Dobrze mieć sta-

łą grupę lojalnych pracownic, któ-
re w razie potrzeby bezzwłocznie 
zajmą się nowym zamówieniem. 
Oczywiście zdarza się, że zamó-
wień w danym momencie nie ma 
i wtedy częstą praktyką jest wysy-
łanie załogi na przymusowy urlop. 

Taki model działania okazuje się 
tańszy niż każdorazowe rekruto-
wanie nowych pracownic.

Podpisana umowa o pracę ozna-
cza, że można zaangażować się 
w działalność związku zawodo-
wego.
AP: Przynależność do związ-
ków zawodowych w przemyśle 
odzieżowym, zwłaszcza w regio-
nie łódzkim, jest niezwykle niska. 
Mimo że pracownice dostrzegają 
liczne problemy związane z wa-
runkami pracy, rzadko przystę-
pują do formalnych struktur bro-
niących ich praw.

Wyjątkową sytuacją był strajk 
w myślenickich zakładach w 2014 
roku. Szeroko pisała o nim pra-
sa, przed sklepem Vistuli w Kra-
kowie odbył się solidarnościowy 
wiec. Niestety, strajkujące nie do-
gadały się z pracodawcą – a ich 
postulatem była przede wszyst-
kim podwyżka o 1 grosz na tzw. 
normominucie, co daje 60 gro-
szy na godzinę – i musiały odejść.

Skoro podwyżka o 1 grosz to taki 
problem, trudno uwierzyć, że 
polski przemysł odzieżowy ma 
szansę się odrodzić i oferować 
atrakcyjne miejsca pracy.
AP: W województwie łódzkim 
w 2011 roku w sektorze odzieżo-
wym zatrudnionych było o poło-
wę mniej osób niż w 1995 roku. Za-
wód szwaczki traci popularność, 
co nie powinno dziwić, biorąc pod 
uwagę warunki pracy i płacy.

Od czasu do czasu media infor-
mują o tym, że jakaś duża firma, 
znana marka wycofuje produk-
cję z Azji i wraca do Polski. Wszy-
scy się cieszą, ale czy jest z czego? 
Taka firma nie ma zamiaru pła-

cić polskim pracownicom więcej, 
niż płaciła ludziom na Dalekim 
Wschodzie. U nas szuka lepszej 
jakości, ale za tę samą cenę.

Idę do sklepu, chcę dokonać od-
powiedzialnego wyboru. Jak to 

zrobić?
AP: W przypadku odzieży trud-
no o idealny wybór i proste re-
cepty. Można nie nakręcać kon-
sumpcji i postawić na odzież 
używaną. Można wspierać 
producentów, co do których 
uczciwości mamy pewność 
i którzy nie eksploatują nad-
miernie środowiska. Można też 
dać znać firmom odzieżowym, 
że warunki, w jakich powstają 
ich ubrania, są dla nas ważne. 
Clean Clothes podpowiada, jak 
to zrobić, organizując kampa-
nie skierowane do konsumen-
tów. Problem nie jest łatwy do 
rozwiązania, ale nie możemy 
w ten sposób usprawiedliwiać 
swojej obojętności.

Clean Clothes Polska (CCP) jest 
nieformalną koalicją organizacji 
pozarządowych działających na 
rzecz poprawy warunków pracy 
w globalnym przemyśle odzieżo-
wym. Jest częścią międzynarodo-
wej sieci Clean Clothes Campaign. 
Angażuje konsumentów, zachęca-
jąc ich do świadomych i odpowie-
dzialnych zakupów, wspiera pra-
cownice i pracowników, prowadzi 
dialog z firmami odzieżowymi.

Kiedyś branża odzieżowa stanowiła 
istotną gałąź polskiego przemysłu. 
Według danych z 1991 roku praco-
wało w tym sektorze ponad 600 ty-
sięcy osób. W 2005 roku już tylko 
niespełna 159 tys. osób.

W województwie łódzkim w la-
tach 1999–2011 zatrudnienie w sek-
torze odzieżowym zmniejszyło się 
o ponad połowę – osiągając w 2011 
roku 47% w stosunku do poziomu 
z roku 1995.

Zmianie uległa struktura sekto-
ra, który obecnie składa się nie-
mal wyłącznie z podmiotów pry-
watnych, w większości małych 
i średnich firm oraz mikroprzed-
siębiorstw. W 2013 roku funkcjono-
wały w Polsce 2 283 podmioty go-
spodarcze zajmujące się produkcją 
odzieży. Około 86% z nich to tzw. 
małe przedsiębiorstwa zatrudnia-
jące poniżej 50 pracowników.

Źródło: Uszyte w Polsce. Raport 
na temat płacy i warunków pracy 
w przemyśle odzieżowym w Pol-
sce. Fundacja Kupuj Odpowiedzial-
nie/Clean Clothes Polska, Kraków/
Warszawa 2015.

Ewa Kamińska-Bużałek – 
wiceprezeska Ośrodka Działań 
Ekologicznych „Źródła”. 
W pracy zajmuje się projektami 
z zakresu edukacji na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. 
Po godzinach współtworzy 
m.in. Łódzki Szlak Kobiet.
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Zdanie to wypowiedziała 16-letnia 
Jadwiga Wajs w 1928 r., chwilę po 
zdobyciu przez Halinę Konopac-
ką złotego medalu olimpijskiego 
w rzucie dyskiem podczas Igrzysk 
Olimpijskich w Amsterdamie.

Pabianiczanka słuchała radio-
wej relacji z sukcesu Konopackiej 
na detektorowym odbiorniku 
wspólnie ze swoimi koleżanka-
mi i kolegami z sekcji gimnastycz-
nego Sokoła. To właśnie w tym 
stowarzyszeniu sportowym w la-
tach 30. XX w. Jadwiga Wajs bę-
dzie święcić swoje największe 
triumfy. To jako jego zawodnicz-
ka będzie kontynuowała osiągnię-
cia Haliny Konopackiej w rzucie 
dyskiem.

Jadwiga Wajs urodziła się w Pa-
bianicach 30 stycznia 1912 r. Po 
ukończeniu szkoły powszech-
nej w rodzinnym mieście, kon-
tynuowała naukę w Państwowej 
Szkole Handlowej Żeńskiej w Ło-
dzi przy ul. Kopernika 41. Ukoń-
czyła ją w 1931 r. uzyskując dy-
plom księgowej.

W 1920 r. została przez rodzi-
ców zapisana do pabianickiego 
Gniazda (Oddziału) Towarzystwa 
Gimnastycznego Sokół. Przez 
pierwsze lata ćwiczyła gimnasty-
kę. Kiedy Konopacka zdobyła zło-
ty medal, Jadwiga rozpoczęła tre-
ningi lekkoatletyczne pod opieką 
Władysława Marciniaka. Posiada-
jąc bardzo dobre warunki fizycz-
ne oraz dobrą sprawność ogólną, 
szybko zaczęła odnosić sukcesy 
w różnych konkurencjach rzuto-

wych (rzut dyskiem i oszczepem, 
pchnięcie kulą). Jeszcze w 1928 r. 
wygrała podczas lekkoatletycz-
nych mistrzostw Łodzi konkurs 
rzutu dyskiem. Pokonała Genowe-
fę Kobielską z ŁKS-u – ósmą za-
wodniczkę Igrzysk Olimpijskich 
w Amsterdamie w tej konkurencji.

W sierpniu 1931 r. po raz ostat-
ni przegrała w konkursie rzutu 
dyskiem z Haliną Konopacką – 
podczas zawodów w  Królew-
skiej Hucie (od 1939 r. Chorzów). 
Od tej pory, przez blisko dwadzie-
ścia lat, Jadwiga Wajs będzie naj-
lepszą polską specjalistką w tej 
konkurencji.

Dzięki coraz lepszym wynikom 
została objęta przygotowaniami 
przed Igrzyskami Olimpijskimi 
w Los Angeles. 8 maja 1932 r. na 
stadionie ŁKS-u poprawiła rekord 
świata Konopackiej – rzuciła dys-
kiem na odległość 39,78 m. Pod 
koniec czerwca podczas rozgry-
wanych w Łodzi na stadionie przy 
al. Unii 2 Mistrzostw Polski usta-
nowiła ponownie rekord świata – 
40,43 m. Była pierwszą kobietą na 
świecie, która przekroczyła gra-
nicę 40 m.

Podczas olimpijskiego startu 
w odległej Ameryce nie udało się 
Jadwidze Wajs osiągnąć aż tak do-
brego wyniku – rzuciła dyskiem 

„tylko” 38,74 m. W konkursie zaję-
ła 3. miejsce, zdobywając pierw-
szy dla regionu łódzkiego medal 
olimpijski.

W latach 1933–1934 czterokrot-
nie pobiła rekord świata w rzu-

cie dyskiem. W 1935 r. utraciła 
rekord świata na rzecz Niemki – 
Giseli Mauermayer. Z nią prze-
grała także podczas olimpijskiego 
konkursu rzutu dyskiem w Berli-
nie w 1936 r. Osiągnięty wówczas 
przez Wajs wynik (46,22 m) dał 
jej drugie miejsce i jednocześnie 
przez 20 lat był rekordem Polski.

Pierwsze miesiące wojny spę-
dziła w Łodzi. Od listopada 1939 r. 

mieszkała na warszawskim Żoli-
borzu. W 1943 r. wraz z mężem, 
Franciszkiem Grętkiewiczem, zo-
stała aresztowana przez Gesta-
po i więziona przy al. Szucha. Po 
upadku Powstania Warszawskie-
go powróciła do Pabianic.

Po wojnie wznowiła uprawia-
nie sportu. Była wówczas zawod-
niczką łódzkiego Dziewiarskie-
go Klubu Sportowego. Wystąpiła 

w mistrzostwach Europy w Oslo 
w konkursie rzutu dyskiem, zdo-
bywając brązowy medal, a tak-
że w pchnięciu kulą, zajmując 
4. miejsce. W 1948 r. po raz trze-
ci wystąpiła w Igrzyskach Olim-
pijskich. W Londynie, w swojej 
koronnej konkurencji – rzucie 
dyskiem – zajęła 4. Miejsce. Wy-
nik bez wątpienia znakomity, tym 
bardziej, że Wajs miała już wów-
czas 36 lat.

Po zakończeniu kariery przez 
blisko dekadę pracowała jako tre-
nerka lekkiej atletyki. Z aktyw-
ności sportowej zrezygnowała 
w 1958 r. Poświęciła się wówczas 
pracy na rzecz porzuconych dzie-
ci, działając w Towarzystwie Przy-
jaciół Dzieci w Pabianicach. Zmar-
ła w swoim rodzinnym mieście 
1 lutego 1990 r. Została pochowa-
na na cmentarzu rzymskokato-
lickim w Pabianicach przy ul. Ki-
lińskiego 55.

Bibliografia:

Bogusz A., Łódź olimpijska, Łódź 
2005, s. 185–187.

Słownik biograficzny wychowania 
fizycznego i sportu, [w:] Wychowanie 
Fizyczne i Sport, 1990, nr 3, s. 119–
122.

Tuszyński B., Polscy olimpijczycy 
XX wieku (1924–2002), Tom 2, 
Warszawa 2004, s. 338–339.

Wajs J., W ślady Konopackiej, [w:] 
Poczet polskich olimpijczyków. 1924–
1984. Paryż’24, Amsterdam’28, Los 
Angeles’32, Warszawa 1984, s. 55–61.

Sebastian Glica – etnolog, 
kustosz w Muzeum Miasta Łodzi, 
kierownik Oddziału Sportu 
i Turystyki MMŁ. Autor wystaw 
i publikacji o historii łódzkiego 
sportu.

JADWIGA WAJS – CZŁONKINI LEKKOATLETYCZNEJ REPREZENTACJI ŁODZI, POCZĄTEK LAT 
30. XX W., FOT. ZE ZBIORÓW ODDZIAŁU SPORTU I TURYSTYKI MUZEUM MIASTA ŁODZI

„Za cztery lata,  
do Los Angeles,  
ja pojadę!”

Pod koniec czerwca podczas rozgrywanych w Łodzi  
na stadionie przy al. Unii 2 Mistrzostw Polski ustanowiła  
ponownie rekord świata – 40,43 m. Była pierwszą kobietą  
na świecie, która przekroczyła granicę 40 m.

JADWIGA WAJS RZUCA DYSKIEM NA STADIONIE TOWARZYSTWA SPORTOWEGO KRUSCHE 
I ENDER W PABIANICACH PRZY UL. ZAMKOWEJ, POCZĄTEK LAT 30. XX W.,  
FOT. ZE ZBIORÓW ODDZIAŁU SPORTU I TURYSTYKI MUZEUM MIASTA ŁODZI

SEBASTIAN  
GLICA
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Czy byliście Państwo  
na demonstracji?
czyli osobiste i niesystematyczne  
przemyślenia uczestniczki

– Czy byliście Państwo na demon-
stracji? – to pytanie zadał mi ktoś 
w mojej pracy. Nie, nikt nas nie 
rozlicza z demonstrowania. Ot, 
taka rozmowa. Ale tak, byliśmy, 
rozpoznaliśmy się – z mojej pracy 
było co najmniej parę osób. I ko-
leżanka z roku, sprzed lat dwu-
dziestu. I koleżanka z poprzedniej 
pracy. I ktoś, komu powiedziałam 
odruchowo: „Cześć!” – nie bardzo 
rejestrując, skąd się znamy.

Pierwsze demonstracje, które 
pamiętam, to rok osiem-
dziesiąty i osiemdziesiąty 
pierwszy. Coś tam by się 
znalazło już po wprowa-
dzeniu stanu wojennego, 
choć tego akurat dnia prze-
bijałam się między demon-
stracją a ZOMO, by dotrzeć 
do babci w szpitalu, więc 
żadna ze mnie opozycja.

Oglądałam całkiem nie-
dawno film z marszu gło-
dowego w Łodzi, z 30 lipca 
1981 roku. To marsz opisy-
wany jako demonstracja 
wściekłych kobiet, matek. 
Podobno jedna z nich – na 
tym marszu lub innym, bo 
było kilka – wymachiwała 
wołową kością i pytała: jak 
nią nakarmić dzieci. Film 
nakręciła Służba Bezpie-
czeństwa. Nie nadaje się 
do rozpowszechniania – na kil-
kunastominutowym filmie tłum 
ludzi, którzy idą, idą, idą… W koń-
cu stają na Placu Wolności i to 
jest TŁUM, naprawdę. Oglądając, 
przypominam sobie te trudne cza-
sy, a jednak coś mi w duszy gra, 
coś wzrusza: film oddaje to po-
czucie solidarnej wspólnoty, któ-
re pamiętam z wtedy.

Potem długo nic nie pamiętam. 
W 1992 strajk nauczycielski, tro-
chę głupio się czułyśmy, bo strajki 
już były passe i zagrozić miały no-
wemu polskiemu państwu. Ale 

wywalczyłyśmy wyrównanie 
niezindeksowanych płac – dla 
siebie i rzeszy pracowników bu-
dżetówki, którzy też z nami straj-
kowali. Potem zaczął się Internet 
i dostałam dzięki niemu zaprosze-
nie na demonstrację antywojen-
ną. Poszłam, pełna obaw. I obawy 
nie były płonne, bo razem z orga-
nizatorami była nas garstka, którą 
policzyć można było na palcach.

Później była pierwsza łódzka 
manifa, i następne. Kilkadziesiąt 

osób na krzyż, w porywach do 
dwustu. Marsz równości – podob-
nie. Niewielka grupa z transpa-
rentami, wykrzykująca hasła, nic 
nie miała wspólnego z tamtym 
solidarnym tłumem. Inne czasy?

Nawet garstka ludzi maszeru-
jąca Piotrkowską czuje MOC. Po 
którejś manifie lecę na dworzec 
i jak co niedziela – do pracy pocią-
giem. Chodnik, po którym stąpam, 
jest mój, tak jak Piotrkowska, po 
której szliśmy razem w mikrym 
pochodzie. Czuję się u siebie. Już 
dawno po rozwiązaniu zgro-

madzania, po wycofaniu policji, 
która ma nas – demonstrantów – 
chronić, na innej ulicy czuję moc.

A  potem jest demonstracja 
Komitetu Obrony Demokracji, 
a może demonstracja obywate-
lek i obywateli zwołanych przez 
KOD. I jest nas CZTERY TYSIĄCE. 
W podobnym tłumie byłam na de-
monstracji przeciwko ACTA – to 
jest COŚ. Ludzie koło mnie to moi 
rówieśnicy, pamiętają nie tylko 
ACTA, ale i Solidarność, z poło-

wą mówimy sobie „cześć”. I star-
si od nas, ale niewielu młodszych, 
chyba że przyszli z rodzicami czy 
babciami. Czy czujemy tę samą 
magię, co wtedy?

Kto nie skacze, ten za PiSem – 
rzuca ktoś z tłumu, i tłum ska-
cze, ale mnie jakoś nie po drodze 
ze skakaniem, bo pamiętam, że 
na demo przeciw ACTA krzycza-
no: Kto nie skacze, ten za Tuskiem. 
Cała Polska się z was śmieje – za-
krzykuje ktoś i sama nie wiem, 
kto się z kogo śmieje, ale pamię-
tam z manif i marszów równości 

wrogi okrzyk: Lesbijki i geje, cała 
Polska się z was śmieje. I sama nie 
wiem, czy krzyczą to narodowcy 
w demonstracji przeciwko KOD, 
czy też „my” to krzyczymy. Ale nie 
czuję się częścią tego „my”.

W przemówieniach na stycz-
niowej demonstracji pojawia się 
kwestia równości kobiet i męż-
czyzn, równej płacy i praw pra-
cowniczych. Ktoś „od nas” parska 
śmiechem. Za chwilę wypowiedź, 
że na demonstracji jesteśmy też 
my – kobiety – czyli „matki, żony 
i kochanki”. I apel, by rosół na so-
botni obiad wstawić w piątek, by 
w sobotę móc udać się na demo. 
Hasła równościowe mieszają się 
z tradycyjną wizją rodziny i ko-
biecości, ale wciąż jesteśmy ra-
zem, po tej samej stronie.

Ciekawe, kto z tego tłumu przyj-
dzie w tym roku na manifę zawal-
czyć o równe prawa ko-
biet – zastanawiam się. 
Co zrobić, by przyszła 
połowa z tych czterech 
tysięcy i  zwolennicy 
równej płacy, i  straż-
niczki rosołu. Co takiego 
by przyciągnęło wszyst-
kich? Czy mamy taki 
program, takie hasło?

To, co jednoczy ludzi ponad po-
działami to stosunek do skandalu, 
jakim jest niepłacenie alimentów, 

przy cichym wsparciu otoczenia 
i obojętności państwa, które prze-
cież „nie jest ojcem” (jak powie-
działa pewna minister likwidu-
jąc Fundusz Alimentacyjny). Ale, 
chwila, moment. Właśnie podzie-
liliśmy się na tych, co bronią nie-
płacącego podobno alimentów 
lidera KOD-u oraz na tych, któ-
rzy mu to wypominają.

Nie ma mnie na kolejnej de-
monstracji, jestem w pracy. W Po-
znaniu moje koleżanki na demon-
stracji KOD mają transparent 
o alimentach, w Łodzi o prawie 
do alimentów krzyczą przeciw-
nicy KOD-u i Kijowskiego, więc 
znów nie jesteśmy razem.

A może przyszłybyśmy razem 
na manifę, jak te kobiety na mar-
szu głodowym, bez względu na to, 

czym się różnimy? Kobie-
ty z prawa i z lewa, matki 
i nie matki, żony i nie-żo-
ny, zwolenniczki rosołu i te, 
co preferują dania wegań-
skie, babcie rowerzystki, 
singielki w wypasionych 
furach i pasażerki MPK? 
Ostatecznie, 8 marca to 
Międzynarodowy Dzień 
Kobiet! Pamiętacie?

Iza Desperak – socjolożka 
z Bałut, reprezentująca 
Kolektyw Kobiet znad Łódki.

Za chwilę wypowiedź,  
że na demonstracji jesteśmy  
też my – kobiety – czyli „matki, 
żony i kochanki”. I apel, by  
rosół na sobotni obiad wstawić 
w piątek, by w sobotę móc  
udać się na demo.

IZA 
DESPERAK

Ciekawe, kto z tego tłumu przyjdzie w tym roku na manifę zawalczyć o rów-
ne prawa kobiet – zastanawiam się. Co zrobić, by przyszła połowa z tych 
czterech tysięcy i zwolennicy równej płacy, i strażniczki rosołu? Co ta-
kiego by przyciągnęło wszystkich? Czy mamy taki program, takie hasło?

MARSZ GŁODOWY ZORGANIZOWANY PRZEZ ŁÓDZKĄ SOLIDARNOŚC W LIPCU 1981 ROKU, FOT. MAREK WIDERKIEWICZ
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Komunikacja 
miejska w Łodzi – wiele można 
o niej powiedzieć, ale na pewno 
nie to, że zaspokaja potrzeby pasa-
żerów. Jeździ za rzadko, niepunk-
tualnie, powoli i naokoło. Zdarza 
się, że szybciej do celu dotrzemy 
piechotą, a w czasie, jaki poświę-
cimy na samo tylko czekanie na 
przystanku, samochodem doje-
chalibyśmy na miejsce. Czy tak 
musi być? Czy jesteśmy skazani 
na wieczną bylejakość, a na cho-
roby naszej komunikacji miej-
skiej nie ma lekarstwa?

Rok 2016 ma przynieść fun-
damentalne zmiany w łódzkiej 
komunikacji miejskiej. Urząd 
Miasta skierował do konsultacji 
społecznych „Model Zrównowa-
żonego Transportu Zbiorowego”. 
Mają się zmienić trasy tramwa-
jów i autobusów, ale też warunki 
ich kursowania i podróży. Pojazdy 
mają jeździć częściej i bardziej re-
gularnie. Mają definitywnie znik-
nąć stada tramwajów i autobusów, 
a przesiadki – często nieuniknio-
ne – będą zorganizowane tak, aby 
nie były uciążliwe.

Transport miejski ma zostać 
uporządkowany. Istniejące obec-
nie linie, zwłaszcza autobusowe, 
to często relikty poprzedniej epoki, 
wytyczone w czasach, gdy prio-
rytetem był bezpośredni dojazd 
z wielkich blokowisk do zakła-

dów pracy. Wiele z nich 
słabo odpowiada dzisiejszym po-
trzebom. Zwłaszcza po 10 latach 
systematycznych cięć liczby kur-
sów – a te bywały kolosalne, jak 
na Kilińskiego, gdzie z osiemna-
stu kursów tramwajów na godzi-
nę zostały… trzy. Efekt jest taki, że 
jeśli akurat mieszkamy przy tra-
sie autobusu lub tramwaju bezpo-
średnio wiodącej do celu i możemy 
dostosować nasz rozkład dnia do 
rozkładu jazdy, jakoś dojedziemy. 
Jeżeli mamy nieszczęście podróżo-
wać z przesiadkami albo musimy 
dojechać na miejsce o konkretnej 
godzinie, to wygodny i punktualny 
dojazd staje pod znakiem zapyta-
nia. Nowy układ ma więc stawiać 
na przejazdy częste i regularne po 
możliwie prostych trasach. Dzięki 
temu zapomnimy o wystawaniu 
na przystankach i wnikliwym ana-
lizowaniu tabelek z rozkładami 
jazdy. Powinniśmy osiągnąć po-
dobny efekt jak w wyniku chwa-
lonej przez mieszkańców refor-
my linii nocnych. Wszyscy wiedzą, 
gdzie i jak się przesiąść sprawnie 
i szybko, więc nie ma większego 
znaczenia, czy do dyspozycji jest 
autobus bezpośredni, czy nie.

Czy to w ogóle możliwe, aby po-
jazdy komunikacji miejskiej nie 
stały w korkach? W wielu miastach 

Europy 
Zachodniej czas przejaz-
du tramwajem czy autobusem 
jest stały bez względu na porę dnia, 
bo kursują po wydzielonych toro-
wiskach lub tzw. buspasach – nie-
zależnie od natężenia ruchu na 
drogach. Jeśli chcemy poważnie 
myśleć o rozwoju transportu pu-
blicznego, musimy osiągnąć ten 
standard. W konsultowanym do-
kumencie wskazano, gdzie trzeba 
zmienić organizację ruchu tak, aby 
transport zbiorowy miał priorytet. 
Na fragmentach ulic należy wy-
dzielić buspasy albo torowiska. Kil-
ka wąskich odcinków – np. część 
ul. Zielonej – wymaga natomiast 
zamknięcia dla wjazdów innych 
niż docelowe. Rachunek jest pro-
sty – tramwajami podróżuje tam 
kilkakrotnie więcej pasażerów niż 
samochodami. Nie mogą oni być 
zakładnikami kierowców, którzy – 
w przeciwieństwie do tramwaju – 
mogą pojechać alternatywnymi 
trasami. Średnia prędkość osią-
gana obecnie przez tramwaje ja-
dące Zieloną, wynosząca 3 km/h, 
raczej nie zachęca do wyboru tego 
środka transportu…

Czy oznacza to, że wyrzucamy 
samochody z centrum? Nie. Re-
forma skupia się na komunikacji 

miejskiej. To, że 
na kilku ulicach tramwaje nie będą 
blokowane przez samochody, nie 
oznacza jeszcze rewolucji w trans-
porcie indywidualnym, choć i na 
to może przyjść pora. Sprawnie 
działający transport publiczny ma 
szansę stać się atrakcyjną alterna-
tywą dla własnych czterech kółek.

A co poza centrum? Choć trud-
no w to uwierzyć, są w Łodzi osie-
dla, które na linię autobusową 
czekają już przeszło… pół wieku. 
Tak jest np. na Rudzie czy Mary-
sinie. Tam najważniejszym za-
daniem jest więc uzupełnienie 
braków w siatce połączeń. Szcze-
gólnie, że w starzejącym się spo-
łeczeństwie przystanek blisko 
domu to ogromne ułatwienie 
w codziennym funkcjonowaniu.

Wbrew pozorom, to nie pienią-
dze są problemem. Choć w pierw-
szej chwili może to brzmieć za-
skakująco, komunikacja miejska, 
która jeździ szybko i punktual-
nie, jest… tańsza. A to dlatego, 
że im wolniej jeżdżą tramwaje 
czy autobusy, im więcej czasu  
stoją w korkach, tym więcej po-
jazdów i kierowców potrzeba, by 
zapewnić tę samą częstotliwość 

kursowania. A o tym, 
że w grę wchodzą niebagatelne 
kwoty, niech świadczy ten przy-
kład: dla jednej tylko linii nr 10, 
zapewniając priorytet i punktual-
ne kursowanie, nie musielibyśmy 
kupować 5 nowych, niskopodło-
gowych tramwajów wartych… 40 
mln złotych. Mniejszych i więk-
szych oszczędności można po-
czynić dziesiątki – „wyprostowa-
nie” niektórych tras skróci czas 
przejazdu i zmniejszy koszt ob-
sługi. Przystanki na żądanie na 
peryferyjnych trasach pozwolą 
oszczędzić paliwo i przyspieszyć 
przejazd, a autobusy przegubowe 
można wieczorami zastępować 
mniej „spalającymi”, krótszymi 
pojazdami. Problem jest tylko je-
den – „aby się chciało chcieć”. Nie 
ma lepszego bodźca do działań niż 
stanowczy głos setek mieszkań-
ców. Jeśli chcemy szybkiej, wy-
godnej komunikacji miejskiej, to 
jest okazja, by przypomnieć wła-
dzom miasta o naszym istnieniu.

Więcej informacji o Modelu Zrówno-
ważonego Transportu Zbiorowego 
Łodzi 2020+ i prowadzonych w tym 
temacie konsultacjach społecznych 
można znaleźć tutaj: www.uml.lodz.
pl/miasto/aktualnosci/?news=29500

Tomasz Bużałek –  członek-
założyciel stowarzyszenia 
Łódzka Inicjatywa na Rzecz 
Przyjaznego Transportu. 
Współautor pierwszego w Polsce 
akademickiego podręcznika 
zrównoważonego rozwoju 
w części poświęconej transportowi, 
pomysłodawca tramwajowego 
dworca przesiadkowego w rejonie 

„Centralu”.
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Całkiem miła wizja
Konsultacje przebiegają nadspodziewanie dobrze, mimo  
że mieszkańcy przychodzą na nie zdesperowani i wściekli.

Nazbierało się władzom miasta 
w kwestii transportu miejskie-
go w Łodzi. Wieloletnie zaniedba-
nia, coraz gorsze połączenia, co-
raz rzadziej jeżdżące tramwaje 
i autobusy. Remonty jeszcze po-
gorszyły i tak już dramatyczną 
sytuację. Frustracja łodzian i ło-
dzianek w kwestii transportu 
miejskiego sięgnęła zenitu. Poja-
wiło się jednak światełko w tune-
lu. We współpracy Urzędu Mia-
sta, MPK i stowarzyszenia Łódzka 
Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego 
Transportu powstał model zrów-
noważonego transportu zbioro-
wego dla Łodzi. Teraz należy go 
ocenić. Czas więc, żeby się z nim 
zapoznać, wyrazić swoją opinię 
i zaproponować własne rozwią-
zania. Stowarzyszenie Topogra-
fie wspólnie z Urzędem Miasta 

organizuje konsultacje społecz-
ne, które pozwolą zapoznać się 
z proponowanymi rozwiązania-
mi oraz zgłosić własne poprawki. 
Ważne jest bowiem to, że model 
jest otwarty, jest tylko propozycją. 
Konsultacje przebiegają nadspo-
dziewanie dobrze, mimo że miesz-
kańcy przychodzą na nie zdespe-
rowani i wściekli. Zdarza się, jak 
np. na Stokach, że społeczność lo-
kalna jest tak rozgoryczona jako-
ścią połączeń, że nie chce słuchać 
o zmianach, tylko wyrzuca z sie-
bie całą listę skarg i zażaleń. Bywa 
tak, że prezentowany model budzi 
szereg wątpliwości, ale ostatecz-
nie zawsze po dwóch godzinach 
rozmów (tyle trwają spotkania) 
większość ich uczestników oce-
nia prezentowane pomysły jako 
ciekawe i trafione. Czasem pro-

pozycje, z którymi przychodzą lu-
dzie, pokrywają się z tymi prezen-
towanymi w modelu. Co więcej, 
mieszkańcy i mieszkanki są bar-
dzo dobrze przygotowani do lek-
cji: znają model, widzieli, czytali, 
przemyśleli proponowane roz-
wiązania. Wszystkie sugestie są 
skwapliwie notowane i zostaną 
ujęte w raporcie po konsultacjach. 
Każdą trzeba wziąć pod uwagę, 
chociaż oczywiście nie wszystkie 
można uwzględnić choćby dlate-
go, że niektóre się wzajemnie wy-
kluczają. Dobrze wróży projekto-
wi to, że mieszkańcy chętnie się 
wypowiadają i mają sporo zna-
komitych pomysłów. Początko-
wo bywają sceptyczni, nauczeni 
doświadczeniem, że Zakład Dróg 
i Transportu raczej nie proponuje 
dobrych rozwiązań, ale ostatecz-

nie model popierają. Bo prezen-
towany w nim pomysł na trans-
port publiczny jest bardzo dobry. 
Wymaga dopracowania i dopre-
cyzowania, bo to na razie tylko 
plan, ale budzi nadzieję na godne 
podróżowanie – i mieszkańcy to 
doceniają. Co ważne, konsultacje 
cieszą się dużym zainteresowa-
niem. Do tej pory uczestniczyło 
w nich ponad 250 osób, a jeszcze 
nie ma półmetka. Ci, którzy chcie-
liby wypowiedzieć się w tej spra-
wie, mogą uczestniczyć w spotka-
niu nie tylko na swoim osiedlu, ale 
wszędzie tam, gdzie się takie od-
bywa. Terminy i miejsca konsul-
tacji ogłoszone są na stronie Urzę-
du Miasta Łodzi. A później, kiedy 
już zachwycimy się modelem, za-
proponujemy zmiany i pomarzy-
my o dobrym miejskim transpo-

rcie, pozostanie tylko czekać na 
realizację. I tego należy obawiać 
się najbardziej. Czy władze mia-
sta nie poprzestaną na dobrze 
skonsultowanych pobożnych 
życzeniach, tylko rzeczywiście 
zrealizują całkiem przyzwoicie 
przygotowaną wizję?

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

CHLE(BULE)K –
jak grać, jak upiec
Połączenie przepisów na chleb i opisów gier wydaje się karkołomne,  
lecz przecież tradycja wypieku pieczywa i zwyczaj spędzania wolnego 
czasu – to elementy obecne w każdej kulturze i jednocześnie te, jakie  
zawsze przywożą ze sobą podróżujący i emigranci.

Chlebulek – to zabawne połącze-
nie słów „chleb” i „bule” (spolsz-
czona nazwa gry bulle) i jednocze-
śnie tytuł projektu, jaki w roku 
2015 realizowała łódzka Funda-
cja Instytut Działań Twórczych, 
a jednym z jego rezultatów jest 
przewodnik „Chle(bule)k – jak 
grać, jak upiec”. Oprowadza nas 
po tradycjach kilku krajów eu-
ropejskich związanych z grami 
outdoorowymi i wypiekiem pie-
czywa. Czytelnik znajdzie w nim 
przepisy na chleb oraz instrukcje 
gier i zabaw z Finlandii, Francji, 
Grecji, Polski, Rosji, Szwecji i Wiel-
kiej Brytanii.

Połączenie przepisów na chleb 
i opisów gier wydaje się karko-
łomne, lecz przecież tradycja wy-
pieku pieczywa i zwyczaj spędza-
nia wolnego czasu – to elementy 
obecne w każdej kulturze i jedno-
cześnie te, jakie zawsze przywożą 

ze sobą podróżujący i emigranci. 
Przebywanie z najbliższymi, przy-
jaciółmi oraz dzielenie się posił-
kiem potrzebne jest nam, byśmy 
czuli się spełnieni i zrealizowani, 

byśmy mieli z kim dzielić swoje 
troski i radości.

Podstawowymi składnika-
mi każdego pieczywa jest zboże 
i mąka, a jego charakter zależy od 

kultury, religii, czynników geo-
graficznych, od tego, czy żyjemy 
na Północy, czy na Południu, jakie 
zboża uprawia się w danym re-
gionie. I tak, na Północy chleb bę-
dzie bardziej kaloryczny, słodki, 
pełnoziarnisty, by dodawał ener-
gii na cały dzień. Na Południu 
spotkamy raczej lżejsze pieczywa 
z mąki pszennej, piękne bagietki 
i pity. Jak je upiec? Dowiecie się 
z naszych przepisów na podpło-
myki, knäckebröd, joululeipä, flo-
werpot-bread, chleb polski i bo-
rodyński, pitę i bagietkę.

A jak jest z zabawą? W każdym 
miejscu na świecie ludzie bawią 
się i grają, niezależnie od wieku 
i pozycji społecznej. Każdy z nas 
od dzieciństwa uczył się funkcjo-

nowania w grupie, współdziała-
nia poprzez zabawę. Uczyliśmy 
się gier i wyliczanek od naszych 
rodziców, dziadków i starszych 
kolegów. Gry podwórkowe są do-
brą okazją, by spędzić czas w mi-
łej atmosferze z przyjaciółmi czy 
wielopokoleniową rodziną. Zaj-
rzyjcie do naszego przewodnika 

„Chle(bulek)” i dowiedzcie się, jak 
grać w kubb, molkky, bulle, croqu-
et, gorodki, klipę, quoits!

Skąd wziąć przewodnik 
„Chle(bule)k – jak grać, jak upiec”? 
Otrzymasz go bezpłatnie: wyślij 
zgłoszenie na adres: maja.funda-
cja.idt@gmail.com. Publikacja 
przeznaczona jest dla animato-
rów, osób pracujących z młodzie-
żą, seniorami, również w środo-
wiskach międzynarodowych, ale 
także dla pasjonatów gier, goto-
wania i… przyjemnego życia.

Publikacja jest podsumowaniem 
działań z 2015 roku, w których 
wzięło udział kilkuset 
mieszkańców Łodzi: warsztatów, 
spotkań „Gramy w parkach”, 
Festiwalu Chleba i Zdrowia 
oraz Łódzkiego Turnieju 
Gier Tradycyjnych. Projekt 

„Chle(bule)k – festiwal kultury 
i chleba” jest dofinansowany ze 
środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich.

ALEKSANDRA 
DULAS
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w poszukiwaniu alei włókniarek

Miasto Kobiet
Wszystko opiera się na losach kobiet, to są ich losy i losy miasta. Nie jest moim zadaniem tłumaczenie świata.  
Film powinien nieść emocje. – z Witoldem Szymczykiem, reżyserem „Miasta Kobiet” rozmawia Marta Madejska.

«Nie ma drugiego takiego miasta 
w Polsce, na którego losy tak da-
lece wpłynęły żyjące i pracują-
ce w nim kobiety. To głównie na 
ich pracy opierał się przez dzie-
sięciolecia przemysł włókienni-
czy w Łodzi. Stanowiły 70% pra-
cującej populacji miasta, były jego 
siłą napędową. To miasto nazywa-
ne było „Manchesterem Wscho-
du”, „Ziemią Obiecaną”, ale bar-
dziej adekwatną nazwą wydaje 
się być „Miasto Kobiet”. Film pod 
tym tytułem, w reżyserii Witol-
da Szymczyka, koncentrować się 
będzie na czasach nie tak odle-
głych, bo związanych z ostatnim 
okresem funkcjonowania Łodzi 
jako wielkiego ośrodka przemy-
słu włókienniczego. Ukaże pro-
ces dramatycznego „upadku” tego 
przemysłu w wyniku rewolucyj-
nych przemian gospodarczych. 
Dzisiaj, po upływie blisko 
25 lat, można spojrzeć z szer-
szej perspektywy na mecha-
nizmy owych gwałtownych 
przemian oraz ich konse-
kwencje dla miasta i jego 
mieszkańców. Poprzez losy 
wybranych bohaterek, ich 
osobiste refleksje i doświad-
czenia, reżyser chce pokazać 
to, co wydarzyło się wtedy 
w Łodzi. Jak żyło się w tym 
mieście, gdy w krótkim cza-
sie tysiące robotników przemy-
słu włókienniczego straciło pracę. 
W jaki sposób łódzkie włókniarki 
sprostały wyzwaniom nowej, nie-
oczekiwanej sytuacji, burzącej po-
rządek ich dotychczasowego ży-
cia. Problematyka losów Łodzi 

i splecionych z nimi losów łódz-
kich kobiet będzie dobrą okazją, 
by uwidocznić mechanizmy zja-
wisk dokonujących się w tamtych 
czasach na znacznie szerszą ska-
lę – w większym lub mniejszym 
stopniu w całej Polsce.» (Opis z ofi-
cjalnej strony filmu)

Marta Madejska: Pan nie jest 
z Łodzi, prawda? Skąd zatem po-
mysł na film o „mieście kobiet”?
Witold Szymczyk: Pochodzę z Czę-
stochowy i tam ostatecznie osia-
dłem. W  Łodzi studiowałem 
w latach 80., w Szkole Filmowej. 
Pewnego dnia, trzy lub cztery lata 
temu, pociąg, którym jechałem do 
Łodzi nie dotarł do Dworca Łódź 
Kaliska. Zatrzymał się na stacji 
Łódź Chojny, o której istnieniu nie 
miałem pojęcia. Okazało się, że to 
jest bardzo ważny adres. Stamtąd 

jedzie się ulicą Kilińskiego obok 
Wytwórni Filmów Oświatowych, 
a potem obok słynnej fabryki 
Scheiblera, później Obrońców 
Pokoju – Uniontex – ogromnych 
zakładów, które pamiętałem z cza-
sów studiów, jako jeszcze działa-

jące. Kiedy znalazłem się wtedy 
na Chojnach, wsiadłem w tram-
waj i jadąc nim zobaczyłem jakieś 
makabryczne morze ruin, jakby 
żywcem wyjęte z grafik Pirane-
siego, który rysował takie dziwne, 
upadające, złożone formy archi-
tektoniczne. Zapytałem przyjaciół 
i znajomych: Jak to się stało? Czy 
ktoś się tym interesuje? Potem były 
tysiące kolejnych pytań. Im wię-
cej odpowiedzi otrzymywałem, 
tym natrętniej pytałem. Taka była 
w skrócie geneza pomysłu. Jednak 
nie przystępowałem do tego pro-
jektu jako zdziwiony ruinami tu-
rysta. To samo można zobaczyć 
w Detroit, w Baltimore czy w in-
nych miastach amerykańskich, 
i nie tylko amerykańskich. Ale 
mnie nurtowały zjawiska, któ-
re się za tym kryły tutaj, w Łodzi. 
Uniontex i inne łódzkie fabryki 

to były tylko nieruchome, 
biedne corpus delicti (łac. 
dowód zbrodni). Zauwa-
żyłem, że łodzianie prze-
jeżdżają koło tych miejsc 
i już ich nie widzą. One 
funkcjonują na zasadzie 
miejsc nieistniejących, 
zakamuflowanych.

Zastanawialiśmy się, co 
się stało z ludźmi z tych fa-
bryk. Początkowo nigdzie 
nas nie chcieli wpuścić, 

nikt nie chciał na nasze pytania 
odpowiadać. Chyba można powie-
dzieć wprost, że władze nie były 
tym zainteresowane, ponieważ 
były bezradne i ukrywały swoją 
bezradność poprzez milczenie. Od-
mawiały uznania rzeczywistości.

Później przyszedł czas 
na pytania znacznie szer-
szej natury: Co spowodowa-
ło taki „pomór” w łódzkiej go-
spodarce? To nie dotyczyło 
tylko Łodzi, ale właściwie 
całego kraju. Chciałem usta-
lić i pokazać palcem win-
nego. Zanim przystąpiłem 
do robienia filmu, pozna-
łem przyczyny. Otóż upa-
dek przemysłu w Polsce 
miał trzy główne przyczy-
ny, wszystkie związane 
z  transformacją ustrojo-
wo-gospodarczą: pierwsza, 
to aprecjacja pieniądza po-
przez drastyczne obniżenie 
jego podaży – wynalazek 

przywieziony ze Stanów. Dru-
ga sprawa, to polityczna osłona 
tej działalności, zasłona dymna 
i utrzymanie w ryzach społeczeń-
stwa, żeby nie doprowadzić do wy-
buchu. Trzecia sprawa, to decyzje 
natury gospodarczej, obsesyjna 

potrzeba całkowitego zniszczenia 
gospodarki planowej. Tymczasem 
najlepiej rozwijające się gospo-
darki: Japonii, Korei, Singapuru – 
to są gospodarki planowe. Rządy 
tych krajów współpracują i współ-
kreują pomysły gospodarcze, ra-
zem z prywatnym przemysłem.

Wracając na nasze podwór-
ko – zobaczyłem tę łódzką trage-
dię i milczenie kobiet, które kie-
dyś pracowały w tych fabrykach. 
One nie wiedziały, dlaczego prze-
mysł upadł. Karmiono wszyst-
kich teoriami o „niewidzialnej 
ręce runku”.

I że „inaczej się nie da”?
WSz: Tak. Oczywiście nie istnieje 
nic takiego, jak „niewidzialna ręka 
rynku” czy „rynek”. To są pojęcia, 
którymi ludzie posługują się dla 
ułatwienia rozmowy w pewnych 
kwestiach natury gospodarczej, 
monetarnej. Ale w rzeczywisto-
ści nie ma takich zjawisk. Nato-
miast istnieją takie zjawiska, jak: 
ludzie, praca, wartość dodana, pie-
niądz, przyszłość czy budżet. Tutaj 
to była tragedia w realnym wymia-
rze, którą tuszowano, zakrywano.

Kiedy zaczął Pan prace nad fil-
mem?
WSz: To było trzy lata temu. Wła-
ściwie trudno powiedzieć, że za-
cząłem prace, zacząłem groma-
dzenie pewnej wiedzy o Łodzi, 
dokumentowałem fabryki. Jeź-

dziliśmy i filmowaliśmy nieza-
leżnie od tego, czy mieliśmy pie-
niądze, czy mieliśmy zgodę, czy 
nie. Do ruin Uniontexu weszli-
śmy po prostu przez płot, bo nikt 
nas nie chciał wpuścić. Zrobili-
śmy tam niesamowity materiał. 

Przeżyłem to bardzo emocjonal-
nie. Udane zdjęcia, ale przeraża-
jąca dokumentacja.

Jakie macie Państwo zaplecze 
finansowe?
WSZ: Przez te trzy lata poparcia 
udzielił nam wyłącznie Polski In-
stytut Sztuki Filmowej. Poza tym 
nie mogliśmy znaleźć w Łodzi ni-
kogo, kto by chciał, aby ten film 
powstał, łącznie z władzami Łódź 
Film Commission. Nie dostaliśmy 
od nich dotacji na film o Łodzi. Na-
tomiast, co ciekawe, znalazł się 
prywatny sponsor.

Czy jest jawny?
WSz: Tak, to Firma Ptak. Spytałem 
otwarcie, dlaczego chcą nas dofi-
nansować. Powiedzieli, że chcieli 
troszkę wpłynąć na moją wizję. 
Że nie jest tak strasznie, jak są-
dzę, a oni są żywym dowodem na 
to, że jakaś część tego, co zostało, 
uformowała się na nowo i przeży-
ła u nich. I to prawda. Niemniej 
w tym czasie odeszło pokolenie, 
a kolejne straciło połowę swoje-
go życia.

Jako ko-producent wspiera nas 
firma Animapol – na zasadzie sup-
portu technicznego. Robimy to 
za grosze. Gdyby nie mój przyja-
ciel – operator Tomek Samosio-
nek – który pracuje na własnym 
sprzęcie, ten film by nie powstał. 
Nie musimy opłacać wynajmu, 
a koszty byłyby olbrzymie, bo krę-

MARTA 
MADEJSKA

ZAKŁAD UNIONTEX DZIŚ, FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA

Potem jedną z bohaterek – panią 
Ewę Tomaszewską – poznałem 
przypadkiem w Kopenhadze. Jest 
nauczycielką technologii szycia 
w zespole szkół odzieżowych 
w Łodzi. Historia jej życia jest 
niezwykła, związana oczywiście 
z Łodzią i przemysłem włókien-
niczym. Marzeniem jej życia była 
praca w fabryce płaszczy.
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cimy zdjęcia już piąty miesiąc. Dla 
porównania – w tym czasie da-
łoby się zrobić 48 odcinków „M 
jak miłość”.

Ogromnym wsparciem jest też 
Wytwórnia Filmów Oświatowych. 
Poprzednia szefowa – Katarzy-
na Kozłowska – doprowadziła 
do tego, że dostaliśmy pienią-
dze z PISFu, a jej następca – Ja-
cek Schmidt – stał się dobrym 
duchem filmu. Jest doświadczo-
nym reżyserem oraz kierowni-
kiem produkcji i swoim doświad-
czeniem bardzo nam pomaga.

Domyślam się, że przeprowadza 
Pan wiele rozmów z byłymi ro-
botnicami lub innymi osobami 
związanymi jakoś z ówczesnym 
przemysłem. Jak znajdują Pań-
stwo kontakty i jak przebiegają 
te rozmowy?

WSz: Kontakty to głównie „pocz-
ta pantoflowa”. To też była nie-
zwykła sprawa. Założyliśmy, że 
bohaterkami będą kobiety i Łódź, 
ponieważ chcemy opowiedzieć 
o dramacie miasta i dramacie 
kobiet. Łódź jest – jeszcze czeka-
ła, zdążyliśmy sfilmować fabryki. 
Ale z bohaterkami nie zawsze się 
udało. Z pierwotnie zaproszonych 
do filmu kobiet, jeszcze przed roz-
poczęciem zdjęć, jedna zmarła, 
później zmarła druga, a trzecia 
wyjechała za granicę. Dwie ko-
lejne, z którymi odbyliśmy tylko 
wstępne rozmowy, poznaliśmy 
podczas dokumentacji na osie-
dlu naprzeciwko Manufaktury.

Na Ogrodowej?
WSz: Tak. To jest fantastyczne 
miejsce. Zgromadziliśmy tam 
świetne kontakty, ale to wszyst-

ko przepadło, bo kiedy przystę-
powaliśmy do realizacji, Ogrodo-
wą wyprowadzono – rozpoczęły 
się remonty. Telefony poginęły, 
straciliśmy jakąkolwiek łączność 
z tamtymi ludźmi. Potem jedną 
z bohaterek – panią Ewę Toma-
szewską – poznałem przypadkiem 
w Kopenhadze. Jest nauczyciel-
ką technologii szycia w zespole 
szkół odzieżowych w Łodzi. Hi-
storia jej życia jest niezwykła, 
związana oczywiście z Łodzią 
i przemysłem włókienniczym. 
Marzeniem jej życia była praca 
w fabryce płaszczy. Zaczęła swo-
ją drogę zawodową mając 14 lat, 
w fabryce w Tomaszowie. Potem 
skończyła szkołę zasadniczą, od-

była praktyki, skończyła techni-
kum, cały czas jeżdżąc na trasie 
Łódź-Koluszki-Tomaszów. Uczy-
ła się w pociągach, po nocach. 
Jej samozaparcie w dążeniu do 
celu było fascynujące. Ale kiedy 
osiągnęła to, co chciała, fabry-
ka, o której marzyła, przestała 
istnieć. To się dokładnie zazębi-
ło – w momencie, w którym do-
stała dyplom uczelni, z Wydziału 
Włókiennictwa w Łodzi, i poszła 
z nim do fabryki, dowiedziała się, 
że ją likwidują.

Udało się znaleźć więcej boha-
terek?
WSz: Tak. Pani Celina. Po upad-
ku fabryki, w której pracowała, 

przyuczyła się do uproszczonej 
księgowości, ale nie była w stanie 
się tym zajmować i zaczęła szu-
kać pracy gdzie indziej. Poznałem 
ją w Hali Sportowej, sprząta tam. 
Powiedziała, że dopiero teraz od-
poczywa. Pracuje osiem godzin 
i nie interesuje ją, czy ta fabry-
ka upadnie, czy będzie produkcja.

I wreszcie nie musi już pracować 
na akord.
WSz: Nie musi – o tym też mówiła. 
Skupia się na synu, którego wy-
chowuje samotnie. Bardzo poru-
szyło mnie to, że niemal wszyst-
kie te kobiety są samotne, same 
z dziećmi. Powszechny los łódz-
kiej kobiety. Zauważyłem jeszcze 
taki wspólny mianownik, że więk-

szość z nich pochodziła spoza Ło-
dzi. Przyjeżdżały tutaj uciekając 
ze wsi, z małych miasteczek do 
tego, co się wydawało – i pewnie 
było – spełnieniem jakiegoś ma-
rzenia, ucieczką od czegoś, czego 
nie chciały. Ale, jednocześnie nie 
przewidywały swojej przyszłości.

Kolejną cudowną postać – Ulę – 
poznałem w Muzeum Kinemato-
grafii. Jest tam sprzątaczką. Uję-
ła nas swoją wesołością. Później 
pojawiły się jednak duże proble-
my. Niektóre byłe robotnice nie 
chcą nawet słyszeć o rozmowach.

Znam to z doświadczenia – mam 
te same problemy szukając 
rozmówczyń przy tworzeniu 

książki. Czy w filmie będzie Pan 
próbował tłumaczyć te kwestie 
gospodarki i transformacji ustro-
jowej, o których wspomniał Pan 
na początku, czy raczej skupi się 
na prywatnych historiach?
WSz: Wszystko opiera się na lo-
sach kobiet, to są ich losy i losy 
miasta. Nie jest moim zadaniem 
tłumaczenie świata. Film powi-
nien nieść emocje. Oczywiście ja-
kieś przebłyski polityki tam są, 
opowiadam, próbuję pokazać ten 
corpus delicti – dowód winy. Czyli 
dramat, tragedię, ruiny. Chciałem 
zarejestrować też pewną bezrad-
ność robotnic. Nie działały jak 
górnicy – znosiły swój los w mil-
czeniu. Oczywiście, w Łodzi do-
chodziło do strajków w latach 90., 
ale nie miały one siły przebicia, 
błyskawicznie je spacyfikowano.

Kobiety zarządzały podwójnie: 
pracą i domem. Wydaje się, że 
przy zapaści, która nastąpiła po 
1989 r., skupiły wszystkie swoje 
siły na ratowaniu domów, rodzin. 
Dlatego też później nie działo się 
z nimi tak, jak z górnikami.
WSz: Jednocześnie kobiety wojnę 
zostawiają mężczyznom, a męż-
czyźni zawiedli.

Wspominał Pan, że miał pew-
ne tezy na temat tej sytuacji już 
w  momencie rozpoczynania 
zdjęć. Z bardzo ogólnego pozio-
mu refleksji o ekonomii wszedł 
Pan w konkretne historie biogra-
ficzne. Czy przeprowadzone wy-
wiady i zgromadzony materiał 
prowadzą do kolejnych reflek-
sji, wniosków?
WSz: Bardzo dużo kosztowa-
ła mnie emocjonalnie selekcja 
materiału: dokonywanie wybo-
ru, co pokazać; podjęcie odpo-
wiedzialności przed bohaterka-
mi i łodzianami. Bo wszyscy są 
bardzo ciekawi filmu – okazało 
się, że dotknąłem wrażliwej stru-
ny. Na ostateczne wnioski jest jed-
nak jeszcze za wcześnie.

Ile jeszcze pracy zostało? Kiedy 
można spodziewać się premiery?
WSz: Zdjęcia skończymy jeszcze 
w styczniu. W lutym zaczynamy 
montaż, więc jeżeli wszystko pój-
dzie dobrze z udźwiękowieniem 
i postprodukcją, prawdopodobnie 
zdążymy do września. Wstępnie 
planujemy premierę w Muzeum 
Kinematografii, gdzie kręciliśmy 
jedną z ważnych scen filmu.

Marta Madejska – łodzianka 
z wyboru, archiwistka z przypadku. 
Doktorantka Instytutu Kultury 
Współczesnej UŁ, związana ze 
Stowarzyszeniem Topografie 
i Fundacją Miejski Kolektyw.
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Wykluczeni nie podskakują
Na przykład pani Halina mówi, że w obronie kilku sędziów to naród rusza na ulice, a w obronie ty-
sięcy ludzi zatrudnionych na śmieciówkach nie ma kto stanąć. To gdzie jest ten Trybunał, gdy ludziom 
dzieje się krzywda?

Po ostatnich wyborach parlamen-
tarnych i zmianie władzy wypa-
da brać udział w demonstracjach 
w obronie demokracji, przynaj-
mniej w niektórych środowiskach. 
Jest w dobrym tonie pokazać się 
na wiecu, a na Facebooku umie-
ścić selfi. Nie chodzę, ale czuję… 
A słysząc pytanie: Byłeś?, czuję 
przypieranie do muru, bym opo-
wiedział się, po której jestem stro-
nie. Dlatego od razu deklaruję: Nie 
czytam, nie demonstruję – więc 
nie musisz iść ze mną do łóżka.

A wiesz, dlaczego nie uczest-
niczę w demonstracjach? Bo jak 
tysiące łodzian – w czasie, gdy 
odbywa się pochód w słusznej 
sprawie – ja pracuję albo ledwo 
żyję po pracy, albo… Tych „albów” 
jest całe mnóstwo. Nie usprawie-
dliwiam się, że mnie tam nie było, 
że nie bronię demokracji. Z moje-
go grajdoła nawet nie widać, żeby 
była „zagrożona”. Wiem, że jeśli 
mi się coś nie podoba – słyszałem 
to nie raz – to mogę spakować wa-
lizki i wyjechać. Od ćwierćwiecza 
rozbrzmiewa ta mantra i nie raz 
pokazywano mi drzwi. I robili/ro-
bią to ludzie niezależnie od opcji 
politycznej. Tak Polacy już mają, 
że bezinteresownie sobie wzajem-
nie dowalają.

Paszport mam, w Unii mogę po-
dróżować z Dowodem Osobistym – 
teoretycznie jestem człowiekiem 
wolnym. Rzeczywistość jest jed-
nak inna. Pies z kulawą nogą 
nie interesuje się, dlaczego je-
stem niewolnikiem w mojej 
demokratycznej ojczyźnie. Bo 
choć zasieków na granicach 
państwa już dawno nie ma, 
to jednak… Za co mam wsiąść 
do pociągu byle jakiego? Za 
śmieciówkowe? Za pożyczo-
ne? Czy może za kradzione?

Tymczasem Ty najczęściej 
w soboty „spacerujesz” z in-
nymi po mieście w obronie 
Trybunału Konstytucyjnego. 
Nie znam go – jest dla mnie 
tworem abstrakcyjnym. Mó-
wią, że stoi na straży Konsty-
tucji RP. To też twór abstrakcyjny. 
I mówię to ja – człowiek ponad-
przeciętnie piśmienny… Ale być 
może niekumaty? Być może.

Być może jednak coś jest na rze-
czy, skoro inni, których o głos nikt 
nie zapyta, mają dość podobne 
spostrzeżenia. Na przykład pani 
Halina mówi, że w obronie kilku 
sędziów to naród rusza na ulice, 

a w obronie tysięcy ludzi zatrud-
nionych na śmieciówkach nie ma 
kto stanąć. To gdzie jest ten Trybu-
nał, gdy ludziom dzieje się krzywda? 
I dodaje: – Zawsze się nam wmawia, 
że to wolność i demokracja, i że wol-
ny rynek… Dobrze, że człowiek już 
na emeryturze, bo by tynk ze ściany 
przyszło jeść. Pani Halina nie cho-
dzi na demonstracje. Wiesz dla-
czego? Bo już nikomu nie wierzy.

Pan Zdzisiek natomiast nie zna 
dnia ani godziny… w napięciu cze-
ka i trwodze… Czeka na sms od 
pracodawcy, że właśnie dostał 
kurs dokądkolwiek. To oznacza, 
że siądzie za kółkiem i prawdopo-
dobnie zarobi trochę pieniędzy. 
Ale trwoga nie mija, bo ten zaro-
bek, to zaledwie niewielka część 
domowego budżetu, który – choć 
jeszcze pusty – to już rozparcelo-
wany na niezbędne opłaty: czynsz, 
gaz, światło, leki. – O tych lekach 
to nawet nie wspominaj, bo wiesz, 
pracodawca… No właśnie. I zapro-
ponuj panu Zdziśkowi poskakanie 
w tłumie, żeby poczuł się obroń-
cą demokracji. Chyba sobie kpisz.

Z kolei Anka pracuje na stacji 
benzynowej na zmiany i studiu-
je zaocznie. Musi pracować, bo 
ojciec choruje na serce. A jak nie 
wykupi leków, to zabierają go do 
szpitala w ciężkim stanie. – Żyje-
my jak na wulkanie, nigdy nie wia-
domo, kiedy wybuchnie. Jak jest na 
zwolnieniu, to nie zarabia pieniędzy, 

bo nie odprowadza składki na ubez-
pieczenie chorobowe. No bo z czego 
ojciec ma je opłacić? Z tych 6 złotych 
brutto na godzinę?

Anka mówi, że na stacji benzy-
nowej najgorsze są nocki. Dwie 
młode dziewczyny z całym dobyt-
kiem pracodawcy na głowie kon-
tra klienci – w większości pijani, 
dewianci, złodzieje. Choć pracu-

je tam dopiero rok, przeżyła na-
pad jak w amerykańskim filmie. 
Długo nie mogła dojść do siebie, 
ale do pracy przychodzić musia-
ła, bo strata dniówki byłaby nie 
do odrobienia. Myślisz, że ma 
czas albo ochotę poskakać ra-
zem z Tobą w obronie demokra-
cji? Ona ma ochotę wyć z bezsil-
ności. Ale jak większość polskich 
kobiet, zaciska zęby i nie skarży 

się. A w wolnej chwili, po zaję-
ciach na uczelni, idzie z chło-
pakiem na piwo. Nie żałuj jej 
tego – ona musi odreagować.

Jej chłopak już pracuje… po 
10 godzin dziennie, także w so-
boty. Wyobrażasz sobie? Od 
ósmej do osiemnastej. W tram-
waju dosypia – to łącznie dwie 
godziny w podróży. Zarabia 
dwa tysiące złotych. Myślisz, 
że to dużo jak na młodego męż-
czyznę, chcącego założyć ro-
dzinę? Gdy Ty podskakujesz 
w pochodzie na rzecz obrony 
demokracji, on nadskakuje 

klientom. Być może i Ciebie kie-
dyś obsługiwał. Ale nie zobaczysz 
go na demonstracjach, choć z za-
angażowaniem o nich rozmawia 
podczas sobotnich imprez. Noc-
nych imprez, bo kiedyś trzeba nor-
malne pożyć z przyjaciółmi.

Za to Arek pracuje na pełnym 
etacie, a po godzinach prowadzi 
firmę z kumplem. Swoje córki wi-

duje śpiące, gdy nocą wraca do 
domu szybko wyspać się na ju-
trzejszy dzień. Na życie rodzinne 
zostaje mu tylko niedziela, pod-
czas której cały jest podminowa-
ny zbliżającym się kolejnym dłu-
gim tygodniem pracy. Owszem, 
stać ich na opłacenie dzieciom 
zajęć dodatkowych, na wakacje 
czy na normalne jedzenie. Ale 
oboje z żoną o demonstracjach 

w obronie demokracji dowiadują 
się z telewizji… że właśnie się od-
były. Gdy w sobotę zadzwoniłem 
do niego z pytaniem, czy przyjdzie 
na wiec, odpowiedział: – Wojtuś, 
myślałem, że to klient dzwoni. Sorki, 
muszę już kończyć. Wiem, że zoba-
czymy się dopiero na następnej 
rodzinnej Wigilii.

Za to pani Helena ostatnio bar-
dzo się zmieniła. Wygląda jak przy-
gnieciona życiem, choć jest jesz-
cze dość młodą kobietą. Całe lato 
i jesień w zaroślach na pobliskich 
pofabrycznych ruinach zbierała 
gałęzie na opał na zimę. Ze skrom-
nej renciny po mężu nie wystarcza 
na życie. – Nie wiadomo, co opła-
cić w danym miesiącu, a czego nie. 
Strach, bo to zaraz wyłączają prąd 
albo zdejmują licznik gazu. A potem 
płać człowieku dodatkowe pieniądze 
za ponowne włączenie. Pani Helena 
jest z polityką na bieżąco. Na wy-
bory chodzi, obrońców demokra-
cji by poparła, ale… – Panie Wojtku, 

ja nie mam w czym pójść. Ja bym 
poszła, poskakała… Ja bym chciała 
do ludzi, bo też jestem „za”. Ale ja 
nie mam butów. Te, co w nich cho-
dzę, są już mocno zniszczone. Ubra-
nie też. Tak po osiedlu to ja mogę, 
ale gdzieś dalej to już nie. Nawet do 
Galerii już nie chodzę po zakupy, bo 
się wstydzę. Pani Helena widziała 
w telewizji demonstrujących ludzi: 
elegancko ubranych, uśmiechnię-
tych, jakby przyszli na jakąś im-
prezę. Wśród nich czułaby się jak 
menelka. A przecież nią nie jest. 
Czy myślisz, że powinienem ją na-
mówić na udział w demonstracji?

Pani Doroty też nie zobaczysz 
pośród obrońców demokracji, 
choć jest jej gorącą orędownicz-
ką. Nie może być obecna w dwóch 
miejscach jednocześnie. Ostatnio 
pracuje w „maratonach”: 3 dwu-
nastki pod rząd, czyli 36 godzin 
bez przerwy. I boi się, że kiedyś 
umrze podczas dyżuru w szpitalu. 
Choć jest pielęgniarką, nikt i nic 
jej nie chroni przed wolnością, de-
mokracją, wyzyskiem, chorowa-
niem, śmiercią… Dała się wkręcić 
w samozatrudnienie – cudowny 
wynalazek wolnorynkowej gospo-
darki polskiej. Teraz ma komor-
nika na głowie. – Musiałam brać 
pożyczki, bo inaczej nie szło. Mam 
schorowanych rodziców, którymi 
od lat się opiekuję. Załamali się po 
stracie pracy we włókiennictwie. Po 
prostu zostali bez środków do ży-
cia, choć byli w sile wieku. I doda-
je: – Moje wnerwienie sięga zeni-
tu. Czuję się oszukana i okradziona, 
i chętnie zrobiłabym jakąś rozróbę.

I wiesz? Myślę, że takich wku-
rwionych, demokratycznie wy-
kluczonych łodzian jest mnóstwo. 
Czują się odrzuceni i niewidzialni. 
Lecz nie wiem, czy mijasz ich co-
dziennie w drodze do pracy, w ga-
leriach handlowych, na stacjach 
benzynowych…? „Na mieście” są 
skoro świt i późnym wieczorem. 
To szczurze życie. Są młodzi i sta-
rzy, wykształceni i nieoczytani – 
mają dość i brakuje im ciągle. Są 
zdradzeni i gniewni. Wyklucze-
ni – nie podskakują.

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

Ale trwoga nie mija, bo ten 
zarobek, to zaledwie niewiel-
ka część domowego budżetu, 
który – choć jeszcze pusty –  
to już rozparcelowany na  
niezbędne opłaty: czynsz,  
gaz, światło, leki. – O tych 
lekach to nawet nie wspomi-
naj, bo wiesz, pracodawca… 
No właśnie. I zaproponuj panu 
Zdziśkowi poskakanie w tłu-
mie, żeby poczuł się obrońcą 
demokracji. Chyba sobie kpisz.

WOJCIECH 
NYKLEWICZ

WOMAN CARRYING A FAGGOT, MUNKÁCSY MIHÁLY CC BY-SA 3.0
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Każda epoka  
ma swoje piękno – 
Retkinia
Wyjątkowym wydarzeniem było uruchomienie w 1955 roku pierwszej 
linii tramwajowej łączącej Retkinię z resztą miasta i umożliwiającej 
mieszkańcom dotarcie do zakładów pracy. Tramwaj kursował wpraw-
dzie jedynie w godzinach porannych i popołudniowych, ale stanowił 
pierwszy znak nadchodzących zmian.

W 1972 roku ukończono budowę 
pierwszego nowego bloku na Ret-
kini. W jego ścianę wmurowano 
pamiątkową tablicę „Budowlani – 
Łodzi”. Odsłaniający ją oficjele 
musieli jednak brnąć przez głę-
bokie błoto, omijać kałuże i hałdy 
ziemi na ogromnym placu budo-
wy. Pod tym względem początki 

„nowej” Retkini niewiele różniły 
się od Retkini „starej”.

Gdy w 1914 roku Paweł i Le-
onard Załuscy opisali ówczesną 
podłódzką wieś, narzekali na błot-
niste drogi, które w czasie roz-
topów stawały się nieprzejezd-
ne. Krytykowali niedoświetlone 

„mieszkania niskie, ciasne”. Na-
wet gdy 13 lutego 1946 roku ko-
munistyczne władze zadecydo-
wały o włączeniu Retkini w obręb 
administracyjnych granic mia-
sta Łodzi, niewiele się zmieniło. 
Dawna wieś pozostała peryferyj-
nym obszarem Polesia, zabudo-
wanym przeważnie parterowymi 
bądź piętrowymi domami otoczo-
nymi ogrodami i sadami. Wyjąt-
kowym wydarzeniem było uru-
chomienie w 1955 roku pierwszej 
linii tramwajowej łączącej Retki-
nię z resztą miasta i umożliwiają-
cej mieszkańcom dotarcie do za-
kładów pracy. Tramwaj kursował 
wprawdzie jedynie w godzinach 
porannych i popołudniowych, ale 
stanowił pierwszy znak nadcho-

dzących zmian. Te zaś nastąpiły 
wraz z podjętą w końcu lat 60. de-
cyzją, by na poły wiejskie przed-
mieścia przekształcić w nowocze-
sne osiedle.

Budowa dzielnicy zaprojekto-
wanej przez Krystynę Krygier 
i Tadeusza Sumienia rozpoczęła 
się w 1971 roku. Obok realizowa-
nych w systemie „szczecińskim” 
bloków mieszkalnych z wielkiej 
płyty przewidziano wielofunkcyj-
ne centra oświatowo-kulturalne 

oraz zabudowę o funkcjach usłu-
gowych i handlowych. Początki 
były trudne. Pomimo starań ar-
chitektów, priorytetem władz po-
zostawała mieszkaniówka. Jej oto-
czenie traktowano jako rzecz 
drugoplanową, właściwie zbęd-
ną. Dlatego też podczas roztopów, 
tak jak przed wojną, brnęło się 
w błocie po kolana. W drodze do 
pracy mieszkańcy mijali hałdy 
ziemi i gruzu. Jednocześnie prasa 
piętnowała „złą organizację pra-
cy, nieporządek i marnotrawstwo 
materiałów” na budowie najwięk-
szego łódzkiego osiedla.

Wobec niewydolności systemu 
wykonawczego mieszkańcy po-
stanowili działać sami. Łódzkie 
gazety rozpisywały się o kolej-
nych czynach społecznych „za-
kochanych w Retkini” lokatorach. 
Budowa chodników? Sadzenie zie-
leni? Tworzenie placów zabaw? 
Rada Osiedla realizowała kolejne 
pomysły, wśród których znalazły 
się nawet osiedlowe pralnie, plan 

zorganizowania półkolonii w klu-
bie „Oaza” czy pomysł na „Jarmark 
Retkiński”. Wszystkie one wpisy-
wały się w prospołeczne założenia 
Krystyny Krygier, która chciała 
zapewnić mieszkańcom korzyst-
ne warunki psychofizyczne.

Nie zawsze było to jednak moż-
liwe. Bogaty program funkcji do-
datkowych został zrealizowany 
tylko częściowo. Architekci narze-
kali, że ich dążenia do uzyskania 
jak najlepszych rozwiązań użyt-
kowych i przestrzennych są ha-
mowane przez szereg ograniczeń. 
Krystyna Krygier po latach ża-
łowała, że nie udało się wdrożyć 
pomysłu budowy mieszkań wie-
lopokoleniowych, gdzie wspólny 
przedpokój łączyłby dwa niezależ-
ne lokale. A samo osiedle? Projek-
tanci dążyli do przełamania mo-
notonii bloków z wielkiej płyty, 
ułatwienia identyfikacji własnego 
osiedla i budynku. Zdawali sobie 
przy tym sprawę, iż operują two-
rzywem wyjątkowo niewdzięcz-

nym. „Każda epoka ma swoje 
piękno” – wzdychała projektu-
jąca Retkinię Krystyna Krygier.

Błażej Ciarkowski – architekt 
i historyk, adiunkt w Katedrze 
Historii Sztuki UŁ. Doktor nauk 
technicznych w specjalności 
architektura i urbanistyka.

OSIEDLE S.M. SYMPATYCZNA, NA PIERWSZYM PLANIE BLOKI PRZY UL. BATALIONÓW 
CHŁOPSKICH, W ODDALI WIEŻOWIEC PRZY UL. HUBALA. PLAC ZABAW POMIĘDZY 
BLOKAMI TĘTNI ŻYCIEM; 1992. FOT. EDWIN DEKKER, MIASTOGRAF.PL

BŁAŻEJ 
CIARKOWSKI

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

Kino Adria, ul. Piotrkowska 150. Dziś w tym  
miejscu znajduje się wjazd na parking pod 
biurowcem Red Tower. Zdjęcie przekazane  

przez pana Henryka Ciapczyńskiego 

MIASTOGRAF.PL 
CYFROWE ARCHIWUM 
ŁODZIAN
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swoim głosem

Miejsca, które znam  
jak własną kieszeń…
Miasto Ł współpracuje z gazetką szkolną „Koniczynka”. Młodzi dziennikarze i dziennikarki  
ze Szkoły Podstawowej nr 26 opowiedzieli nam o swoich ulubionych miejscach w mieście.

Moim ulubionym miejscem w Ło-
dzi jest Park im. Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego na Zdrowiu. Jest 
to jeden z największych łódzkich 
parków pełniący funkcję „zielo-
nych płuc” naszego miasta. Od-
wiedzam go bardzo często, bo za-
wsze mogę tam ciekawie spędzić 
czas. Wraz z porami roku Park 
się zmienia, a ja mogę zabawić 
się w obserwatora przyrody. Pa-
trzę, jak wiosną drzewa i rośliny 
budzą się do życia, a latem – jak 
kwitną. Jesienią podziwiam spa-
dające różnokolorowe liście.

Lubimy bardzo z rodzicami jeź-
dzić tam na rowerach. Podczas jed-
nej z takich wypraw znalazłem 
szyszki, które teraz posłużyły mi 
do zrobienia (wspólnie z uczest-

nikami Koła Przyrodniczego) 
świątecznego stroika. Na innej 
spotkałem zające i rude miesz-
kanki parku – wiewiórki. Jest tu 
dużo atrakcji, które pozwalają 
na miłe spędzenie czasu w gro-
nie rodziny i przyjaciół. Gdy byłem 
młodszy, mama zabierała mnie 
i moją starszą siostrę do Ogród-
ka Jordanowskiego. Bawiłem się 
wtedy z innymi dziećmi, rozegra-
łem tam nawet mecz piłki nożnej. 
Nad stawami karmiłem łabędzie 
i dzikie kaczki. Latem można roz-
łożyć koc na trawie i urządzić pik-
nik. Można usiąść na ławce i po-
czytać książkę. Jest tam też park 
rozrywki – Lunapark z przeróżny-
mi atrakcjami. Można przejechać 
się na karuzeli, zakręcić na dia-

belskim młynie, sprawdzić swoją 
odwagę w tunelu strachu i pozde-
rzać się samochodami. Gdy ktoś 
nie lubi takich atrakcji, może od-
wiedzić ZOO. Tutaj też nikt nie po-
winien się nudzić, bo w naszym 
ZOO są różne ciekawe okazy zwie-
rząt, których nie spotkamy na wol-
ności w naszym klimacie. W par-
ku linowym możemy sprawdzić 
swoją sprawność fizyczną. A po 
tych wszystkich atrakcjach mamy 
możliwość zjedzenia pysznych lo-
dów i gofrów z bitą śmietaną.

Do Parku można dojechać 
tramwajem linii 9, ale najpro-
ściej jest wybrać się rowerem. Na 
Zdrowiu nigdy się nie nudzę, za-
wsze odkrywam tam coś nowego. 
A najlepsze jest to, że mogę tam 

być z najbliższymi i z tymi, 
których bardzo lubię.

Mikołaj Sztuka

Moje ulubione miejsce 
w Łodzi to Park im. księ-
cia Józefa Poniatowskiego. 
W samym środku znajduje 
się plac zabaw i to taki naj-
lepszy! W ciepłe dni uwiel-
biam tam jechać z tatą na 
rowerze. To odpowiednie 
miejsce na poranne biegi 
i  ćwiczenia. Można tam 
pospacerować i wypocząć. 
Ten Park powstał w 1910 r. 
Dawniej nazywał się Ogród 
przy ulicy Pańskiej. Jego po-
wierzchnia z upływem lat 
zmniejszyła się. Najpierw 
powstał Szpital Wojsko-
wy przy ul. Anny (obecnie 
Mickiewicza), potem ko-
ściół Matki Boskiej Zwy-
cięskiej przy zbiegu ulicy 
Łąkowej i Anny. W latach 
siedemdziesiątych Park zo-
stał przecięty szerokim pa-
sem al. Mickiewicza i obec-
nie ma kształt zbliżony do 
prostokąta. Wiele czasu 
spędziłam tam z rodzica-
mi, siostrami czy z dziad-
kami i każdemu to miejsce 
bardzo polecam.

Monika Wach

Moje ulubione miejsce w Łodzi 
to ulica św. Jerzego. Mieszkam 
przy niej i mam piękny widok 
na kościół, który kiedyś był cer-
kwią garnizonową św. Aleksego. 
Jej budowę rozpoczęto w 1894 r., 
a ukończono rok później. Została 
poświęcona 27.11.1896 r. Następ-
nie po odzyskaniu niepodległości 
cerkiew stała się własnością Ko-
ścioła katolickiego i utworzono 
przy niej parafię wojskową.

Ten kościół jest zbudowany 
z czerwonej cegły, jego dach nie 
jest prosty, bo ma wgłębienia i pół-
kolistą niszę. Przy wejściu znaj-
duje się tablica z informacjami. 
Moją ulicę znam jak własną kie-
szeń, ale czasami udaje mi się zna-
leźć kryjówkę, o której nie wie-
działam wcześniej…

Klaudia Sznajder

Niedaleko mojego domu przy uli-
cy Zgierskiej rozpościera się Park 
im. Adama Mickiewicza, zwany 
też Parkiem Julianowskim. Naj-
bardziej podoba mi się w nim 
duży amfiteatr, który wygląda 
jak ogromna, biała muszla. Po 
schodkach można wejść na jego 
scenę. Przed budynkiem stoją rzę-
dy ławek. Za amfiteatrem są sta-
wy na rzece Sokołówce. Na drugi 

brzeg można przejść przez trzy 
mosty. Lubię stać na brzegu sta-
wu i patrzeć na pływające rybki 
oraz przylatujące czasem łabę-
dzie i kaczki. W otoczeniu liścia-
stych i iglastych drzew, właściwie 
w lesie, znajduje się duży plac za-
baw, na którym roi się od dzieci. 
Na specjalnych stołach można za-
grać w ping-ponga. Lubię chodzić 
do tego Parku, ponieważ jest tam 
czyste powietrze i piękne widoki.

Aurelia Sitkowska

Moim ulubionym miejscem jest 
skwer z ławkami przy ulicy Więc-
kowskiego 100, który przypo-
mina mi miłe chwile spędzone 
z przyjaciółmi. W wolne dni wy-
bieram się tam, by usiąść, odpo-
cząć i popatrzeć na wysokie drze-
wa. Latem przyjemnie schować 
się w cieniu rozłożystej wierzby. 
Przy stolikach z szachownica-
mi chętnie biorą udział w grze 
młodsi i starsi. Dla mnie to do-
bry pomysł, że powstają takie zie-
lone miejsca, gdzie ludzie mogą 
przyjść i odpocząć. Podoba mi się 
ten zakątek z miłą atmosferą, je-
stem z nim związana i lubię tam 
przebywać.

Justyna Przybyłowicz

Miasto Ł w eterze
Na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki 

Łódzkiej rozmawiamy o wszystkim,  
co łódzkie, zachęcamy do działań na rzecz miasta, 

promujemy ciekawe rozwiązania, rozmawiamy 
z łodzianami i łodziankami realizującymi 

inspirujące projekty, monitorujemy władzę.  
To, o czym czytają Państwo w gazecie Miasto Ł, 

w naszej audycji będzie rozwijane i dyskutowane.
Zapraszamy do słuchania w każdą środę 

w godz. 18.00 – 19.00 
na 88,8 MHz!

www.zak.lodz.pl
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POMÓŻ ZMIENIĆ 
SCHRONISKO DLA 

ZWIERZĄT W ŁODZI

Akord już prawie sześć lat jest 
w schronisku.

NIKT nawet raz, przez tyle lat, nie 
zwrócił na niego uwagi. Dziś jest już 
dojrzałym psem, sympatycznym, 
przyjacielsko nastawionym do czło-
wieka. Mały, rudy, grubasek. Mieszka 
w boksie sam, nie lubi towarzystwa 
psich kolegów. W domu powinien być 
jedynakiem. Będzie świetnym kompa-
nem zarówno dla osoby samotnej jak 
i rodziny.

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ 
POD NUMEREM TELEFONU

42 656 78 42

www.schronisko-lodz.pl

W schronisku dla zwierząt przy 
ul. Marmurowej 4 mieszka dużo psów i kotów. 

Historia każdego z nich jest inna. Miasto Ł 
na swoich łamach przedstawia opis jednego 

ze zwierzaków, dając szansę na adopcję – a co 
za tym idzie – na dobre towarzystwo. Bo jak 

śpiewał Andrzej Waligórski w piosence 
„Miejski Poranek”: Po miejskich drogach, na 

sześciu nogach… najlepiej iść.

Szkoła życia
Nie znalazłam w systemie oceniania w szkole mojego dziecka niczego, 
co mówiłoby o pomaganiu innym, byciu koleżeńskim, podzieleniu się 
kartonem na plastyce czy drugim śniadaniem. Nie ma nic o wolontaria-
cie, braniu udziału w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

W szkołach koniec semestru. Ro-
dzice z drżeniem zaglądają do 
dzienników elektronicznych, 
sprawdzając noty swoich dzieci. 
Jako matka świadoma i niemająca 
złudzeń, jaki stosunek do szkoły 
ma mój syn, również nieco nie-
pewnie otworzyłam stronę z oce-
nami. Nic mnie szczególnie nie 
zdziwiło, zwłaszcza, że moje dziec-
ko zwykło opowiadać z pikant-
nymi szczegółami każdy szkol-
ny dzień. Jedno jednak przykuło 
moją uwagę. Oceny ze sprawowa-
nia. Zainteresowało mnie, za co 
też nasze dzieci są promowane, ja-
kie ich cechy wzmacniane w toku 
edukacji, a jakie skutecznie elimi-
nowane. No i rzuciły mi się w oczy 
dwie kwestie. Po pierwsze, dlacze-
go w ramach ocen z zachowania 
młody człowiek dostaje punkty 
za udział w konkursach przed-
miotowych? I po drugie, dla-
czego promujemy wojskowy 
dryl z XIX wieku, a nie pasję 
i ciekawość świata?

W kwestii pierwszej, sprawa 
wydaje się kompletnie nieuzasad-
niona, bo przecież mamy przed-
mioty, z  których można pod-
wyższać oceny do 6 za udział 
w olimpiadach i konkursach. Tu 
dodam, że jeżeli te konkursy od-
bywają się poza szkołą, czyli uczeń 
wybierze je sobie sam, to już oce-
ny wyższej nie dostanie. Nawet 
z zachowania. Zatem promuje-
my to, co promuje szkołę, a nie 
to, co świadczy o tym, kim jest 
dziecko. Zdolny gbur z nawykami, 
które u dorosłego nazwalibyśmy 
chamskimi, jeśli będzie dobrze 
lawirował, ma szanse na wzoro-
we zachowanie. Oczywiście pod 
warunkiem, że nie będzie brzyd-
ko odnosił się do nauczyciela, bo 
do innych uczniów już spokojnie 
może. Bo który belfer przyczepi 
się do tego, że młody człowiek np. 
donosi na kolegów albo ośmiesza 
koleżankę czy zwala winę na są-

siada z ławki. To są zachowania ze 
wszech miar przez szkołę wspie-
rane. Jeśli śmiejemy się z kolegi, 
który dostał gorszą ocenę, to prze-
cież motywujemy go do nauki; 
jeśli skarżymy, to wspieramy na-
uczyciela w pracy dydaktycznej; 
jeśli to nie ja, tylko ten drugi, to 
nauczycielowi łatwiej – nie musi 
dociekać. Najlżej w szkole mają 
sprytne szuje, które uprzejmie do-
niosą, uśmiechną się do pani dy-
rektor, zgłoszą się do wytarcia ta-
blicy, nie podpowiedzą koledze. 
O, tacy sprawdzą się tu świetnie. 
I tacy, którzy nie będą się prze-
ciwstawiać, nudzić się (to może 
wyzwalać chęć zrobienia czegoś 
ponad patrzenie w oczy nauczy-
ciela), rozmawiać, pić na lekcji 
(mówimy o wodzie), wstawać, wy-

chodzić, biegać – znaczy żyć. Nie 
znalazłam natomiast w systemie 
oceniania w szkole mojego dziec-
ka niczego, co mówiłoby o poma-
ganiu innym, byciu koleżeńskim, 
podzieleniu się kartonem na pla-
styce czy drugim śniadaniem. Nie 
ma nic o wolontariacie, braniu 
udziału w działaniach na rzecz 
społeczności lokalnej. Nie – prze-
praszam – można wesprzeć or-
ganizację uroczystości szkolnej. 
No tylko później jak się w niej 
uczestniczy, to trzeba milczeć, 
bo za otworzenie paszczy minus 
3 punkty. Żeby nie wiem jak było 
nudno. Bo przecież uroczystości 
szkolne są od 100 lat identyczne 
i po co to zmieniać, niech będą że-
nujące dalej. I nikt nie zadaje dzie-
ciom pracy: napisz recenzję apelu, 
jakie masz refleksje po uroczysto-
ści z okazji Święta Niepodległości. 
Wtedy można by wymagać mil-
czenia, bo potem się wypowiesz. 

Nie, nikt dzieci o zdanie nie pyta. 
I nie wolno im również dać tej je-
dynej w ich zasięgu recenzji w po-
staci gadania. To im obniży ocenę 
ze sprawowania. Nie nauczycie-
lowi i grupie, która przygotowała 
nudny program, tylko odbiorcy, 
który – żeby nie usnąć – omawia 
na bieżąco z kolegą czy koleżan-
ką to, co się dzieje. Uczymy dzie-
ci milczenia i to nie w sytuacjach, 
kiedy należy milczeć. Uczymy też, 
że zwalenie winy na kogoś popła-
ca. Bo to kolega zostanie ukarany, 
a nie ja. Uczymy donosicielstwa. 
Nikt nie odejmuje punktów z za-
chowania za skarżenie i mówie-
nie źle o innych, bo przecież to 
na rękę nauczycielom. Jest ktoś 
w klasie, kto powie, czyją sprawką 
był żart, kto zapomniał pracy do-

mowej, książki albo opowiadał 
sprośne dowcipy – pożytecz-
ne i wygodne. Na podstawie 
zeznań przemiłej koleżanki, 
która chciała wesprzeć na-
uczyciela w wykonywaniu jak-

że trudnego zawodu, pisze się do 
rodziców liścik: Zachowanie syna/
córki… Tworzymy społeczeństwo 
leniwe, nieempatyczne, nudne, 
które nie umie już wypowiedzieć 
się we własnej sprawie, bo zostało 
tego skutecznie oduczone. Nasze 
dzieci nie są nagradzane za two-
rzenie grupy, bycie przyjacielem, 
za dobrą zespołową zabawę, gra-
nie do jednej bramki. Hodujemy 
grzecznych, cichych, niewychyla-
jących się obywateli, którzy kie-
dy trzeba napiszą mały donosik. 
Mamy przecież zasady: nie wsta-
wać, nie mówić, nie biegać, nie 
myśleć na niezadany temat. A! 
I nie rysować w zeszycie do ma-
tematyki! Bezwzględnie.

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

AKORD

TAMARA  
RYMSKA

W styczniu 2015 r. pracownicy łódzkiego MOPS przeprowadzili akcję liczenia 
osób bezdomnych, z której wynika, że w samej Łodzi żyje bez dachu nad 
głową 900 osób. Organizacje zajmujące się wykluczeniem społecznym 
twierdzą, że może ich być nawet dwa razy więcej.

Ty też możesz pomóc! Przekaż nieużywane przez Ciebie ubrania, koce, 
naczynia, środki czystości i inne dary do ośrodków pomocy osobom 
bezdomnym: Szczytowa 11, Nowe Sady 17, Kwietniowa 2/4.

Hodujemy grzecznych,  
cichych, niewychylających  
się obywateli, którzy kiedy 
trzeba napiszą mały donosik.
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lewa strona talerza

Kawałek Wietnamu 
w środku China Town
Na ścianie wisi pokaźne menu, w którym oczywiście znajdziemy zna-
ne potrawy, takie jak kurczak słodko kwaśny czy w pięciu smakach, 
sajgonki i kurczaka w cieście. Jednak ja proponuję spróbować czegoś 
z działu POLECANE. Na małej tablicy kredą wypisano nazwy potraw, 
których do tej pory nie widziałem w żadnej budce z chińszczyzną.

Zauważyłem, że ilekroć piszę o ja-
kiejś łódzkiej restauracji, nawią-
zuję do historii naszego miasta. 
Tak będzie i tym razem. Zabio-
rę Was do dawnego China Town, 
a dzisiejszej Off Piotrkowskiej, 
gdzie zadomowiła się prawdzi-
wie wietnamska restauracja Good 
mornig Vietnam.

Określenie „China Town” przy-
warło do tego miejsca na początku 
lat 90. ubiegłego wieku. Wszyst-
ko zaczęło się od kilku plastiko-
wych budek, w których serwo-
wano (egzotyczne jak na owe 
czasy) potrawy rodem z… No 
właśnie skąd? Prawdopodobnie 
na to pytanie nikt nie jest w sta-
nie dziś odpowiedzieć. Możliwe, 
że rzeczywiście pierwsi kucha-
rze przyjechali z Chin, ale równie 
dobrze mogli być to Tajlandczy-
cy albo Wietnamczycy. W końcu 
kurczak słodko kwaśny wystę-
puje we wszystkich wymienio-
nych państwach. I chyba właśnie 
ta „flagowa potrawa” serwowa-
na w budkach natchnęła łodzian, 
którzy szybko ukuli dla tego miej-
sca nazwę China Town. Zresztą 
do dziś potocznie mówi się: Idę 
zjeść coś u Chińczyka. I niech tak 
już zostanie. W końcu z tradycją 
trudno walczyć.

W momencie największego 
rozkwitu China Town było tam 
kilkanaście budek. Z  czasem 
w większości z nich niestety za-
czął panować – delikatnie mó-
wiąc – sanitarny nieład. Na szczę-
ście temperatura, jaką uzyskują 
potrawy smażone na woku, sku-
tecznie zabija wszelkie bakterie.

W XXI wieku budki z chińsz-
czyzną zaczęły pojawiać się w ca-
łym mieście. China Town stra-
ciło pozycję jedynego miejsca 
w Łodzi, gdzie można zjeść saj-
gonki z ryżem czy kurczaka Bak-
Bo. Egzotyka zawitała na – prak-
tycznie – każde łódzkie osiedle, 
a China Town zaczęło podupadać. 
W momencie, gdy nowy właści-
ciel przejął tereny dawnej fabryki 
Ramischa, budki zaczęły znikać 
jedna po drugiej, by w końcu po 
niedawnym „królestwie sajgonek” 
pozostał jedynie pusty plac. Jesz-
cze przez jakiś czas funkcjono-
wał tam jeden pawilon, w którym 
można było zjeść chińszczyznę, 
ale już go nie ma.

Bezpowrotnie zniknęło miej-
sce pielgrzymek weekendowych 
imprezowiczów. Do tradycji na-
leżało kończenie sobotniego me-
lanżu na tzw. „Saj-Zgonkach”. To 
stamtąd zamawiało się taksówki 

do domu lub, przy braku środ-
ków płatniczych, większą ekipą 
szło na „nocny”.

Dziś życie na Off-ie przeniosło 
się w głąb terenu dawnej fabryki. 
Powstały tam modne kluby i skle-
py z odzieżą.

Na szczęście „na Offie” pojawił 
się pawilon z kuchnią wietnam-
ską. Good mornig Vietnam w ni-
czym nie przypomina dawnych 
budek niegdysiejszego China 
Town. W środku jest widno, czy-
sto i przestronnie. Otwarta kuch-

nia wyłożona jest nierdzewną bla-
chą i sprawia wrażenie schludnej 
i czystej. Na palnikach grzeją się 
woki gotowe do działania. Good 
mornig Vietnam to typowy bar 
szybkiej obsługi. Potrawy zama-
wiamy wprost przy barze z wido-
kiem na kuchnię. Jemy siedząc 
przy jednym z kilku małych sto-
liczków.

Właściciel/kucharz (w jednej 
osobie) dba o pozornie drobne 
szczegóły. Jedzenie jest podawane 
na styropianowych talerzykach, 
ale te są kwadratowe i duże. Nie 
musimy się martwić, że potrawa 

„ucieknie” nam z talerza.
Na ścianie wisi pokaźne menu, 

w którym oczywiście znajdziemy 
znane potrawy, takie jak kurczak 
słodko kwaśny czy w pięciu sma-
kach, sajgonki i kurczaka w cie-
ście. Jednak ja proponuję spróbo-
wać czegoś z działu POLECANE. 
Na małej tablicy kredą wypisa-
no nazwy potraw, których do tej 
pory nie widziałem w żadnej bud-
ce z chińszczyzną.

Tu znajdziemy m.in. moją ulu-
bioną zupę PHO, wołowinę zasma-
żaną z cebulą czy tofu w sosie win-
no-czosnkowym.

Zamówiłem tofu, które poda-
wane jest z ryżem i pyszną surów-
ką (w niczym nie przypomina tej 
znanej z dawnych budek). Kilka 
kawałków twarożku oblepionych 
gęstym sosem o delikatnym win-
no-czosnkowych smaku spoczywa 

na porcji ryżu. Ilość potrawy jest 
w sam raz. W dawnych budkach 
zawsze przerażała mnie ilość ryżu 
i mięsa. Po wchłonięciu takiej por-
cji człowiek miał jedynie ochotę 
pójść spać. Po zjedzeniu tofu, ale 
też innych potraw, możemy śmia-
ło zamówić coś jeszcze, by delek-
tować się kolejnym smakiem.

Dygresja na koniec. Dawne Chi-
na Town kojarzy mi się jeszcze 
z ogromniastymi dzbankami peł-
nymi sosu słodko-kwaśnego, któ-
rym to łodzianie zalewali obficie 
każdą z podawanych potraw. Nie-
stety, z czasem kucharze, którzy 
widzieli jak profanowane są ich 
dania, zaczęli podawać bezsma-
kowe błoto świadomi, że i tak uto-
nie ono pod grubą warstwą słod-
ko-kwaśnej brei.

Na szczęście w Good mornig 
Vietnam nie ma dzbanków, a ku-
charz dokłada wszelkich starań, 
by to, co „schodzi” z woka, było 
tym, co zamawia klient.

Osobiście wrócę w to miejsce 
nie raz, a starszej daty imprezowi-
czom, którzy pamiętają czasy klu-
bu Dada czy Fabryka, proponuję 
kończyć sobotnie melanże w daw-
nym China Town w Good mornig 
Vietnam.

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

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela

29
19:00 MUZYCZNA 
SCENA L
Dom Literatury 
ul. Roosevelta 17

15
20:00 BIEGAM BO 
LUBIĘ NOCĄ
Park im. J. Piłsudskiego, 
wejście do Aquapark FALA 
al. Unii Lubelskiej 4

16
11:00 WARSZTATY 
EDUKACYJNO-
PLASTYCZNE „ŚWIAT 
BAJEK, OPOWIEŚCI 
I LEGEND. 
OPOWIEŚCI 
AFRYKAŃSKIE”
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź-Śródmieście Filia Nr 5 
ul. Wschodnia 42

18
18:00 KONCERT 
Z CYKLU JAZZ EX 
CATHEDRA – MACIEJ 
TUBIS TRIO
Sala Kameralna Akademii 
Muzycznej 
al. 1 Maja 4

20
9:00 PARKRUN – BIEG 
NA DYSTANSIE 5 KM
Park im. J. Poniatowskiego

17
12:00, 16:15 „CYFROWY 
ŚWIAT DLA 
DOJRZAŁYCH” – 
BEZPŁATNE 
WARSZTATY 
KOMPUTEROWE 
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź-Śródmieście Filia Nr 2 
ul. Sienkiewicza 67

19
20:00 KONCERT: 
RYCERZYKI
Klub Żarty Żartami 
ul. Wólczańska 40/42a

21
20:00 JAM SESSION – 
ELITA MUZYKÓW, 
TWÓRCÓW 
I ARTYSTÓW
Klub muzyczny New York 
ul. Piotrkowska 62

22
18:15 WIECZÓR 
MUZYCZNY: 
MUZYKA WŁOSKA
Sala Kameralna Akademii 
Muzycznej 
al. 1 Maja 4

23
17:00 SPOTKANIE 
DYSKUSYJNEGO 
KLUBU KSIĄŻKI – 
ANNA HERBICH 

„DZIEWCZYNY 
Z SYBERII”
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź-Polesie Filia nr 3 
ul. Perla 9

24
13:00 WARSZTATY 
EDUKACYJNO- 
EMPATYCZNE „CAŁY 
ŚWIAT NA TALERZU: 
SMAKI, ZWYCZAJE, 
TRADYCJE. KULTU-
ROWE REFLEKSJE 
NAD KULINARIAMI”
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź-Śródmieście Filia Nr 5 
ul. Wschodnia 42

25
18:00 LINGWIZM 
I PHILOZOOSOPHIA. 
EKSPERYMENTY 
POETYCKIE 
I MANIFESTY 
ANDRZEJA 
PARTUMA, WYKŁAD 
AGNIESZKI REJNIAK-
MAJEWSKIEJ
ms2 
ul. Ogrodowa 19

26
FESTIWAL FILMÓW 
ANTYDEPRESYJ-
NYCH RELANIUM 
2016 
Kino BODO 
ul. Rewolucji 1905 r. 78/80
(do 27.02.2016)

27
11:00 ZIMOWE FERIE 
W KINIE CHARLIE, 
PROJEKCIE 
FILMOWE
Kino Charlie 
ul. Piotrkowska 203/205

28
12:00 BEZPŁATNE 
WARSZTATY 
PLASTYCZNE – 
GIPSOWE STEMPLE
Kino Charlie 
ul. Piotrkowska 203/205

8
19:00 STOWARZY-
SZENIE AKADEMIA 
MĄDREGO ŻYCIA 
HAWAJE – ZDJĘCIA 
I OPOWIEŚCI Z WI-
ZYTY NA WYSPIE 
KAUAI U PAŃSTWA 
NIWIŃSKICH
Łódzki Dom Kultury, 
Traugutta 18

9
18:00 SPOTKANIE 
Z ELŻBIETĄ WALCZAK, 
PROMOCJA KSIĄŻKI 
PT. „ENAMORADA”, 
MINI RECITAL
Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 
ul. Gdańska 100/102

10
12:00–14:00 
SZYDEŁKOWANIE 
ARTYSTYCZNE
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź-Bałuty Filia nr 2 
ul. Łagiewnicka 118

11
14:00 ANNA 
GERMAN – 
PROJEKCJA FILMU 
BIOGRAFICZNEGO 
Z OKAZJI 80. 
ROCZNICY URODZIN 
PIOSENKARKI
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź-Polesie Filia nr 5 
ul. Wileńska 59/63

12
18:00 KOCHAJMY 
ŁÓDZKIE 
WŁÓKNIARKI
Miejski Punkt Kultury 
PREXER–UŁ 
ul. Pomorska 39

13
20:00 KONCERT: 
HENRY DAVID’S GUN
Kawiarnia Tubajka 
Plac Zwycięstwa 3  
(Park Źródliska I)

14
16:00 TAŃCZYMY 
PRZECIWKO 
PRZEMOCY! ONE 
BILLION RISING/
NAZYWAM SIĘ 
MILIARD ŁÓDŹ!
Akademicki Ośrodek 
Inicjatyw Artystycznych 
ul. Zachodnia 54/56

1
17:30 35 LAT 
CENTAURO – SZKIC 
ORAZ PREZENTACJE 
TEKSTÓW
Ośrodek Kultury „Górna’’ 
ul. Siedlecka 1

2
16:00 OTWARTE 
SPOTKANIA 
KONWERSACYJNE 
ZORGANIZOWANE 
WE WSPÓŁPRACY 
Z UNIWERSYTETEM 
TRZECIEGO WIEKU 
IM. HELENY KRETZ
Dom Literatury 
ul. Roosevelta 17

3
17:30 PRELEKCJA 
MULTIMEDIALNA PT. 

„TEATRALNA ŁÓDŹ” – 
POPROWADZI 
ELŻBIETA 
PĘDZIWIATR, 
ZNANY ŁÓDZKI 
PRZEWODNIK
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź-Bałuty Filia nr 18 
ul. Wodnika 7

4
18:30 SPOTKANIE 
DYSKUSYJNEGO 
KLUBU KSIĄŻKI 
HARUKI MURAKAMI 

„PRZYGODA Z OWCĄ”
Kawiarnia Poleskiego 
Ośrodka Sztuki 
ul. Krzemieniecka 2a

5
18:00 WARSZTATY 
LITERACKIE 
PROWADZENIE: 
RAFAŁ GAWIN, 
DR PRZEMYSŁAW 
OWCZAREK
Dom Literatury 
ul. Roosevelta 17

6
20:00 WSPINANIE 
W NIEBOSTANIE – 
IMPREZA ŁÓDZKICH 
ŚRODOWISK 
WSPINACZKOWYCH!
Niebostan 
ul. Piotrkowska 17

7
17:00 KONCERT 
ORGANOWY
Parafia Ewangelicko-
Augsburska św. Mateusza 
w Łodzi 
ul. Piotrkowska 283

W S P I E R A J Ą  N A S

luty 2016

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

Narodowy Program 
Przeczyszczający
A wszystko to w ramach NARODOWEGO PLANU PROKREACJI! O matko! Jaka wzniosła  
staje się alkowa i nasze w niej czyny! Pod takim hasłem, takim sztandarem chce się być  
cząstką tego planu! Niech by nawet wolontariuszem.

Warto było czekać. Jeszcze kilka miesię-
cy temu kraj był w ruinie. Dobra zmiana… 
i kwitnie. Wiem, bo Pani Premier mówiła. 
Prezes pokazał palcem, zakurzyło się, szast 
prast i po wszystkim. Gdzieś tam jeszcze ktoś 
dokona zaboru mienia, oszust oszuka, afe-
rzysta zarobi, zbrodzień użyje siekiery, ale 
bez paniki. Już za chwilę Agent „Zero” dosta-
nie licencję na zamykanie. Jak już ją będzie 
miał, zdeponuje u Prezesa. Będzie sprawie-
dliwość. Prawo się dopiero pisze. Jak się na-
pisze, to będzie. Rozkwit nastąpił tak szyb-
ko, że gamonie z Standard & Poor’s obniżyli 
nam rating. Nie zauważyli dobrej zmiany. 
Unia też nie zauważyła. Premier im wytłu-
maczyła, ale chyba nie zrozumieli. Za dużo 
dobrej nowiny naraz. A zmian będzie jesz-
cze bez liku (dobrych naturalnie). Telewi-
zja będzie super. Prozdrowotna. Ludzie go-
dzinami siedzieli przed telewizorem – bóle 
kręgosłupa, otyłość, zawały, miażdżyca mó-
zgu. Teraz pójdą na spacer. Albo na demon-
strację (Premier mówiła, że wolno). Znikną 
gimnazja. Albo i nie znikną. W Polsce jest 
ok. 200 gimnazjów katolickich. Świątobli-
wi już zmarszczyli brew… Nie znikną. Ale 
za to bardzo dobra zmiana czeka zbrodni-
cze in vitro. Proceder chwilowo pozostaje 
legalny, lecz „kasa nie wyda”. Ale nie lękaj-
cie się Ci, co kasy nie macie i dzieci też nie. 
A chcecie mieć. Waszym zbawieniem jest 
NAPROTECHNOLOGIA. Metoda genialna, 
stworzona przez genialnego stwórcę z ame-
ryki… Twórcę oczywiście, ale stwórca ponoć 
ją zatwierdził. Świątobliwi się uśmiechają, 
więc to pewne. Jeśli jesteście oboje zdrowi 
i nie macie żadnych wad tam, w tym, w oko-
licach – że tak powiem – sami rozumiecie, 
to jest ona w 100% skuteczna! Trzeba oczy-

wiście jeszcze skonsumować – sami rozu-
miecie. W razie jakichś problemów – poga-
danka i modlitwa. Ostatecznie lewatywa. 
Warto było? Dobra zmiana? No! A wszyst-
ko to w ramach NARODOWEGO PLANU 
PROKREACJI! O matko! Jaka wzniosła sta-
je się alkowa i nasze w niej czyny! Pod ta-
kim hasłem, takim sztandarem chce się być 
cząstką tego planu! Niech by nawet wolon-
tariuszem. Przecież to Prokreacja Narodo-
wa! Zapomnijmy o impotencji. Zajmijmy 
się indolencją.

Żeby tak wszyscy chcieli zrozumieć, że 
to skok cywilizacyjny. Że to dla ich dobra. 
Ale gdzie tam! W Łodzi, moim mieście, rad-
ni postanowili finansować program in vitro. 
Z nienarodowej kasy miejskiej, nienarodo-
wy program! Czy nie rozumieją, że każdy 
program musi być narodowy? Cokolwiek 
to znaczy?

Narodowy program zdrowia, narodowy 
program ochrony antybiotyków, narodowy 
program bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
narodowy program rozwoju humanistyki, 
narodowy program rozwoju czytelnictwa, 
narodowy program ochrony infrastruktu-
ry krytycznej, narodowy program przebu-
dowy dróg lokalnych, narodowy program 
leśny… Nie żartuję – jeśli istnieje jakiś pro-
gram, to z pewnością jest narodowy. Ten 
miesięcznik jest za cienki, żeby je wszyst-
kie wymienić.

W okresie międzywojennym premier Fe-
licjan Sławoj Składkowski zainicjował akcję 
budowania drewnianych szaletów w gospo-
darstwach wiejskich. Inicjatywa szczytna 
i ze wszech miar pożyteczna. Wszak cho-
dziło o higienę i zdrowie mieszkańców pol-
skiej wsi. I nie nazwał tego: Narodowy Pro-

gram Rozwoju Wychodków? Dzisiaj nie do 
pomyślenia.

Aha! Jest jeszcze narodowy program 
ochrony zdrowia psychicznego. Ta nazwa 
akurat wydaje mi się słuszna.


