
Dworzec kolejowy to miejsce, z którego zaczynamy naszą podróż pociągiem, ale najpierw trze-
ba nań dotrzeć. Interesowała nas nie tylko funkcjonalność dworca. Chcieliśmy też sprawdzić, jak 
można do niego dojechać oraz jak poradzi sobie na nim podróżny przybywający do Łodzi koleją.
Otwarcie Dworca Fabrycznego po 
jego długo trwającej i dość rady-
kalnej przebudowie było ważnym 
wydarzeniem w Łodzi pod koniec 
minionego 2016 roku. Jedni wie-
szali na nowym dworcu psy, inni 
z entuzjazmem wstali długo przed 
świtem, by osobiście być świat-
kiem pierwszego wjazdu pociągu 
na nowy Fabryczny. Ekipa Miasta 
Ł postanowiła przyjrzeć się dwor-
cowi nieco bardziej systematycz-
nie niż media, które zasypywa-
ły nas tonami informacji przed 
jego otwarciem i po. W tym celu 
zorganizowaliśmy spacer badaw-
czy, który odbył się we wtorek 10 
stycznia, gdy fanfary już ucichły. 
Wybraliśmy porę poza godzinami 
komunikacyjnego szczytu, mię-
dzy innymi po to, by nasza dzia-
łalność nie zakłóciła podróży tłu-

mów śpieszących na pociąg. Koło 
godziny 15-tej na dworcu było ra-
czej pusto, więc kilkunastoosobo-
wa grupka nietypowo zachowują-
cych się osób wzbudziła ogromne 
zainteresowanie pracowników 
Służby Ochrony Kolei.

Spacer badawczy to technika 
badań społecznych, która nie tyl-
ko pozwala zbadać, jak publiczna 
przestrzeń odpowiada na potrze-
by jej użytkowników, ale i wypró-
bować to na własnej skórze. Zale-
cana jest i stosowana w różnych 
procedurach konsultowania pro-
jektów – czasem przed ich ogło-
szeniem. Stosuje się tę technikę 
w procesach partycypacyjnych 
i konsultacyjnych. Zazwyczaj słu-
ży zbadaniu, jak przestrzeń odpo-
wiada różnorodnym potrzebom 
jej uczestniczek i uczestników, 

przy czym tę różnorodność ro-
zumie się bardzo szeroko. Taki 
spacer pozwala zarówno na zba-
danie, czy dane miejsce dostępne 
jest osobom niepełnosprawnym, 
tak jak definiują je przepisy ar-
chitektoniczne, jak i dostrzeże-
nie jego wad i zalet dla osób nie 
mieszczących się w potocznej de-
finicji przeciętnego użytkowni-
ka, np. dworca. Uwzględnia się 
więc zróżnicowanie sprawności 
fizycznej. Ta metoda nie dzieli 
nas na pełno- i niepełnospraw-
nych, ale poziom sprawności 
traktuje jako coś w rodzaju conti-
nuum, gdzie między osobą mają-
cą problemy z samodzielnym po-
ruszaniem się a przysłowiowym 
strongmanem Pudzianowskim 
znajduje się ofiara skręcenia 
nogi na nartach, osoba w śred-

nim wieku cierpiąca na żylaki, 
starsza pani z ciężką torbą z za-
kupami, wracająca z rynku, mło-
da kobieta w butach na wysokim 
obcasie i matka pchająca ciężki 
wózek z dzieckiem. Do takiego 
spaceru zapraszamy też osoby 
niedowidzące i niedosłyszące, 
obcokrajowców niemówiących 
po polsku, ludzi w różnym wie-
ku, a więc także dzieci i np. ko-
goś, kto na co dzień porusza się 
samochodem i nie ma doświad-
czenia z PKP. Udział tych osób 
w spacerze nie jest konieczny – 
czasem wystarczy rozdać mło-
dym, sprawnym uczestnikom 
role, w które się wcielą: osoby 
słabo widzącej, niedosłyszącej, 
starszej o lat trzydzieści lub obar-
czonej plecakiem albo rowerzy-
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Co to za smok ten 
smog?
Sprawdzajmy poziom zanie-
czyszczeń powietrza codzien-
nie rano, tak jak sprawdzamy 
temperaturę na termometrze. 
Potem planujmy aktywno-
ści na ten dzień. Jeśli sytuacja 
jest bardzo zła, warto zrezy-
gnować ze spacerów, spor-
tu uprawianego na zewnątrz, 
wietrzenia mieszkań.

strona 6

Sztuka rozmowy
Cykl przedstawień dla mło-
dzieży pt. Dziecko w sytuacji 
jest z jednej strony świetną, 
dobrze przygotowaną arty-
stycznie sztuką, a z drugiej 
profesjonalną, rzetelną edu-
kacją, prowadzoną na naj-
wyższym poziomie. Połą-
czenie znakomite, szansa 
na świetną rozmowę jeszcze 
w teatrze, ale również pre-
tekst do podejmowania waż-
nych tematów na godzinach 
wychowawczych w szkole czy 
w domu przy herbacie.

strona 8

Na Zdrowie! 
Muzeum, szklane 
kule i „kolejka 
pana Gierka”
Nieopodal miała się znaj-
dować hiper-nowoczesna 
palmiarnia. Stefan Łobacz 
jeszcze w latach 60. zaprojek-
tował obiekt składający się 
z 7 całkowicie przeszklonych 
kulistych kopuł o stalowej 
konstrukcji.

strona 10

Zawód: krawiec
Rzemieślnik pracuje nad gar-
niturem przez 2 tygodnie. – 
Odzienie potrzeba dopasować, 
a ze sklepów wychodzą takie 
same modele, często krzywe, bo 
wszystko jest jednakowo krojo-
ne. A tu trzeba patrzeć jak się 
człowiek zachowuje, czy rąk nie 
ściska. Jak stoi ktoś jak piekarz, 
w wykroku, jakby do pieca miał 
wkładać, czy inaczej krzywo, to 
kanty spodni uciekają. Zdarza-
ją się oczywiście poprawki, bo 
figury bywają trudne.
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Test Dworca
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Postanowiłam na początku odtrą-
bić sukces. Wydaliśmy trzy nu-

mery Miasta Ł, sfinansowane przez 
naszych czytelników. Jeszcze raz dzię-
kujemy za to wsparcie. Mam nadzieję, 
że dobrze się Państwo bawili odbiera-
jąc nagrody. Widziałam Was, drodzy 
Czytelnicy, w Teatrze Studyjnym, Te-
atrze Powszechnym, piłam z Wami 
drinki w klubokawiarni Niebostan. 
Miło było Państwa zobaczyć i poznać. 
Spotkałam fantastycznych ludzi, któ-
rzy czytają Łódzką Gazetę Społeczną. 

Dziękuję za wszystkie wspólne zdjęcia 
i rozmowy. Do tej pory miałam nadzie-
ję, że ktoś nas czyta, dzisiaj to wiem. 
I mało tego, wiem, że części z Państwa 
sprawia to jakąś pokrętną przyjem-
ność. Nie chodzi o to, że nie docenia-
łam naszych dziennikarzy, ale musicie 
Państwo przyznać, że podejmujemy 
tematy, które bardziej irytują i wku-
rzają, niż sprawiają frajdę. To się nie 
udało, tamto mogło być lepiej, a Pań-
stwo lubicie to czytać. Cieszy też fakt, 
że zostaliśmy docenieni przez Stowa-

rzyszenie Dziennikarzy Polskich i wy-
różnieni w kategorii prasa lokalna. 
Jest to dla mnie wielkie zaskoczenie. 
Czułam, że zasłużyliśmy, ale jednak 
jesteśmy nieco wywrotowi i pod prąd, 
a Stowarzyszenie to bardzo konser-
watywna organizacja. To znaczy, że 
nasze teksty się bronią, bez względu 
na to, jaki kto światopogląd wyznaje. 
Nagrodę odebrałam osobiście, w War-
szawie, na gali, ale muszę teraz pod-
kreślić, że to wyróżnienie dla bardzo 
wielu osób. Od początku powstania 
Miasta Ł, gazetę tworzyło tak dużo lu-
dzi, że nawet nie próbuję ich wymie-
nić. Autorzy, redaktorzy, korektorzy, 
rysownicy, osoby składające gazetę, 
wymyślające jej wizerunek, logotyp, 
wspierające ją finansowo, rozliczające 
nasze projekty, no i oczywiście czyta-
jący nasz miesięcznik – wszyscy oni 
przyczynili się do tego, że mamy w Ło-
dzi bardzo przyzwoicie napisaną ga-
zetę społeczną, podejmującą ważne 
tematy i niestandardowo traktującą 
otaczającą rzeczywistość. Dowodzi 
tego numer lutowy, który trzymacie 
Państwo w rękach. Przeprowadziliśmy 
spacer badawczy, obejrzeliśmy wiele 
spektakli w łódzkich teatrach, zapyta-
liśmy, jak ratować się przed smogiem 
i przeczytaliśmy bardzo łódzką książ-
kę, którą polecamy. To wszystko, Dro-
dzy Czytelnicy, dlatego, że bardzo nam 
się chce. A chce nam się, bo sięgacie 
po Miasto Ł, bo gazeta znika z punk-
tów kolportażu, bo mówicie, że chce-
cie więcej. Dziękujemy za to i mamy 
nadzieję, że wspólnie uda nam się na 
stałe wpisać Miasto Ł w przestrzeń 
społeczną naszego miasta.

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

ALEKSANDRA 
DULAS
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Serdecznie dziękujemy, Kolegium gazety Miasto Ł
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sty, który jednakże pragnie część 
trasy pokonać pociągiem.

Tak właśnie zrobiliśmy. W re-
dakcyjnym gronie rozdaliśmy 
role, zaprosiliśmy jeszcze kilka 
osób, i wybraliśmy się na dwo-
rzec. Zasadniczo razem, ale w ra-
porcie z badania uwzględniamy 
też nasze wcześniejsze doświad-
czenia z dworcem oraz później-
sze podróże. Na przykład jeden 
z uczestników przybył na miejsce 
zbiórki tuż przed godziną 15.00, 
ale oświadczył, że nigdzie z nami 
nie jedzie, bo około 18 ma pociąg 
do Warszawy, więc opisał tę póź-
niejszą podróż. Ci, którzy podróżo-
wali z Fabrycznego już wcześniej, 
uwzględnili w swym opisie tamte 
doświadczenia. Wszyscy uczestni-
cy i uczestniczki spaceru wypeł-
niali taką samą ankietę. Ich odpo-

wiedzi na zawarte w niej pytania 
posłużyły do skonstruowania ra-
portu z badania, którego wyniki 
przedstawiamy poniżej.

W spacerze wzięło udział 11 
osób, kobiet i mężczyzn w wie-
ku od 12 do 58 lat, oraz jedna 
suka (chcieliśmy sprawdzić, jak 
się podróżuje z psem). Uczest-
nicy projektu różnią się pozio-
mem sprawności. Niektórzy na 
co dzień doświadczają różnych 
barier, inni zaś wcielili się w role. 
W rezultacie utworzyła się taka 
grupa: osoba niedowidząca, oso-
ba niesłysząca, nastolatek, mło-
da kobieta w butach na obcasie, 
właścicielka psa wraz z psem 
(a właściwie suką), zagraniczny 
student niemówiący po polsku, 
kobieta z torbą na kółkach z za-
kupami, osoba o kulach, utyka-
jąca po urazie na stoku dziewczy-

na, mężczyzna przyjmujący leki, 
po których musi częściej niż inni 
udawać się do toalety, oraz pew-
na babcia z dziecięcym wózkiem.

Ze spaceru zrezygnowało kilka 
osób, dla których udział w nim 
okazał się zbyt trudny. Nasza ko-
leżanka z Gałkówka nie mogła 
dojechać, bo do dworca w swo-
jej miejscowości ma dwa kilome-
try i jednocześnie ma poważne 
problemy z chodzeniem. Dwój-
ka młodszych i sprawnych stu-
dentów zaproszonych do projek-
tu wzięłaby w nim udział, gdyby 
z ich miejscowości (na trasie ŁKA) 
można było dojechać na Fabrycz-
ny w godzinach, które pozwoli-
łyby im na połączenie udziału 
w spacerze z ich innymi aktyw-
nościami. Dziecko, które miało to-
warzyszyć swej babci, nie dotarło 
na spacer w dniu 10 stycznia ze 
względu na wysoki poziom smo-
gu – babcia wybrała się na spacer 
z pustym (ale odpowiednio docią-
żonym) wózkiem. Mało brakowa-
ło, by pogoda pokrzyżowała nam 
plany. W czwartek 5 stycznia wy-
stąpiły poważne zakłócenia w kur-
sowaniu pociągów oraz transpor-
tu zbiorowego na skutek opadów 
śniegu i spadku temperatury.

Dworzec kolejowy to miejsce, 
z którego zaczynamy naszą po-
dróż pociągiem, ale najpierw trze-
ba nań dotrzeć. Interesowała nas 
nie tylko funkcjonalność dwor-
ca. Chcieliśmy też sprawdzić, jak 
można do niego dojechać oraz jak 
poradzi sobie na nim podróżny 
przybywający do Łodzi koleją.

Na dworzec docieraliśmy z róż-
nych punktów i różnymi środ-
kami lokomocji: tramwajem, 
taksówką, pieszo i  samocho-
dem. Osoby, które przybyły pie-
szo z centrum miasta, zwracały 
uwagę na nieodśnieżone chodniki 
oraz nie dość funkcjonalne pie-
sze trasy, na przykład brak bezpo-
średniej szybkiej ścieżki z okolic 
ulic Targowej i Tuwima. Kierowcy 
jadący od strony ul. Zachodniej 
skarżyli się na konieczność okrą-
żenia dworca, by wjechać od stro-
ny Nowotargowej – trasa dojazdu 
bywa zakorkowana nawet poza 
godzinami szczytu. Jednak jadąc 
taksówką, można pojechać pro-
sto ulicą Kilińskiego (do budyn-
ku Textilimpexu), wysiąść koło 
srebrnej lokomotywy i przejść do 
hali dworca od tej strony. Jest to 
wprawdzie ponad sto metrów, ale 
trasa piesza jest pozioma, nie ma 
już przejść podziemnych i nawet 
z wózkiem dziecięcym lub waliz-
ką na kółkach jest to dla średnio 
sprawnej osoby wykonalne. Kie-
rowcy jadący od Nowotargowej 
skarżą się, że wjazd na parking 
jest skomplikowany i źle ozna-
czony – ale za to jest podjazd Kiss 

and ride, gdzie można szybko wy-
sadzić pasażera i pojechać dalej. 
Dość niefortunnie oznaczono po-
ziomy parkingu i dworca – nu-
meracja w windzie jest myląca: 
poziom – 1 parkingu jest pozio-
mem – 2 dworca. Czy z parkingu, 
czy ze schodów prowadzących od 
przystanku MPK uczestnicy spa-
ceru trafiali niespodziewanie na 
(nieczynny) dworzec autobuso-
wy i trochę się gubili, bo żadne 
wskazówki nie kierowały ich do 
dworca kolejowego.

Jeszcze trudniejsze okazało 
się wydostanie z dworca. Poło-
wa uczestników spaceru skar-
żyła się, że wyjścia z dworca są 
niedostatecznie oznaczone, nawet 
dla mieszkańców Łodzi. Opisy na 
tablicach wyprowadzających na 
zewnątrz są zbyt ogólnikowe, np. 

„park”, „centrum”. Brak informacji 
w językach obcych. Dla obcokra-
jowców może to być poważnym 
kłopotem. Piktogram z autobu-
sem prowadzi na (nieczynny wte-
dy) dworzec autobusowy, a nie na 
przystanek MPK. Nie ma informa-
cji o liniach, do których prowadzą 
wyjścia. Gdy wyjdziemy wreszcie 
na poziom przystanków komu-
nikacji miejskiej, odległość jest 
tak duża, że trudno ocenić, które 
pojazdy się tam zatrzymują. Ani 
w budynku dworca, ani przed nim 
nie dostrzegliśmy żadnych infor-
macji na ten temat.

Niektórzy z nas udali się w po-
dróż pociągiem, z którego wysiedli 
na stacjach Zgierz i Łódź Niciar-
niana. W obu przypadkach do-
świadczyli trudności z przesiadką 
na inny rodzaj transportu. Auto-
busy na Niciarnianej nie były sko-
munikowane z pociągami i mimo 
wczesnej godziny utknęły w kor-
ku. W Zgierzu nie było informa-
cji o transporcie publicznym ani 
możliwości zakupu w kasie bile-
towej biletu na pociąg powrotny. 
Za to na dworcu znajduje się czy-
sta i bezpłatna toaleta publiczna, 
z ciepłą wodą, papierem toaleto-
wym i mydłem w płynie (!).

Sam Dworzec Fabryczny był 
bardzo różnie oceniany przez 
uczestniczki i uczestników spa-
ceru. Choć było nas tylko jedena-
ścioro (plus suka) okazało się, że 
mamy niezwykle zróżnicowane 
opinie, doceniamy różne zalety 
i co innego jest wadą dla każde-
go z nas. Niektóre obserwacje po-
wtarzały się jednak w ankietach.

Dworzec bardzo ładny i wygod-
ny – napisano w jednej z nich.

Główne zalety Dworca Fa-
brycznego w opiniach uczestni-
czek i uczestniczek spaceru to:
 ◊ widoczna od wejścia kasa bi-

letowa, w tym jedno okienko 
oznaczone jako obsługujące 
osoby niesłyszące, kasy zloka-

lizowane przy obu głównych 
wejściach na dworzec

 ◊ wyraźne oznaczenia peronów
 ◊ komunikaty głosowe
 ◊ widoczne i słyszalne informa-

cje o zmianach godzin przyjaz-
du, peronów

 ◊ estetyka, funkcjonalność
 ◊ ciepło, ale nie gorąco
 ◊ foodtruck (bar na kołach) 

przed wejściem do dworca
 ◊ możliwość kupienia napojów 

i prasy w hali dworca
 ◊ ławki przy wejściu, bardzo 

przydatne zimą, by zdjąć kurt-
kę

 ◊ kalor yfer y wbudowane 
w ławki

 ◊ widać ochronę, jest kogo za-
pytać o drogę

 ◊ niewielka kolejka do kasy
 ◊ funkcjonalnie rozmieszczone 

ławki w hali dworca, jest gdzie 
przysiąść

 ◊ naturalne światło
 ◊ czysto i schludnie
 ◊ windy i ruchome schody
 ◊ bardzo pomocne panie w ka-

sach
 ◊ brak przeszkód w przestrzeni 

samego dworca
 ◊ biletomaty
 ◊ możliwość płacenia kartą
 ◊ brak barier dla osoby prowa-

dzącej wózek z dzieckiem.
Dodać należy, że zaplanowa-

liśmy różne pułapki dla obsługi 
dworca. Oprócz osób o zróżnico-
wanych potrzebach „zaprosiliśmy” 
do spaceru sukę, a nasz najmłod-
szy, dwunastoletni uczestnik, od-
dzielił się od grupy i zgubił. W tym 
przypadku widoczna na każdym 
kroku ochrona zadziałała błyska-
wicznie i młody człowiek został 
szybko odnaleziony i odprowa-
dzony do opiekunów. Gorzej wy-
padł test dworca w opinii suki. 
Wprawdzie nie wypełniła ankiety, 
jednak obserwacja jej zachowa-
nia wskazuje, że dworzec może 
być niezbyt przyjaznym miejscem 
dla tych psów, które nie są przy-
zwyczajone do ruchomych scho-
dów czy pochylni, bo prawie nie 
ma tam schodów tradycyjnych. 
Akurat ta suka była spanikowa-
na również w windzie z przezro-
czystymi ścianami.

Uczestnicy spaceru z gatunku 
Homo sapiens wskazywali na na-
stępujące braki dworca:
 ◊ śliska trasa od strony ul. Kiliń-

skiego (jest tam spadek)
 ◊ śliska posadzka
 ◊ bardzo mały rozmiar informa-

cji w języku angielskim, trud-
no dojrzeć z daleka

 ◊ brak zegarów pokazujących 
aktualny czas

 ◊ brak koszy na śmieci
 ◊ płatne WC (2,5 zł), trzeba mieć 

drobne, nie można rozmienić 
pieniędzy ani płacić kartą

 dokończenie ze strony 1 

ZBIÓRKA I ODPRAWA. KAŻDA OSOBA DOSTAŁA DO RĘKI ANKIETĘ, ŻEBY JĄ WYPEŁNIĆ 
PO WYKONANIU ZADANIA. ANKIETY BYŁY W WERSJI PO POLSKU I PO ANGIELSKU.

TOWARZYSZYŁ NAM JUSTIN Z HONG KONGU. POSTANOWILIŚMY NIE PYTAĆ 
O POŁĄCZENIA W JĘZYKU CHIŃSKIM, WYSTARCZYŁ NAM ANGIELSKI.

PANI Z OCHRONY SZYBKO ZAOFEROWAŁA POMOC NASZEJ KOLEŻANCE NA 3 NOGACH.
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 ◊ za głośne komunikaty głosowe
 ◊ jeden z dwóch foodtrucków 

przed dworcem zamknięty
 ◊ brak informacji w językach 

obcych
 ◊ duże odległości między wej-

ściem, kasą i peronem
 ◊ zbyt małe litery na wyświe-

tlaczach
 ◊ w przypadku opóźnień lub 

zmiany peronów brak infor-
macji w języku angielskim.
Osoby niedowidzące i niesły-

szące zgłaszały różne problemy. 
Kasjerka w kasie obsługującej 
osoby niesłyszące zaproponowała 
kartkę i długopis zamiast skorzy-
stać z wideotłumacza, a konduk-
tor w pociągu mówił za szybko, 
by można było czytać z ust. Oso-
ba niedowidząca zwróciła uwagę 
na to, że informacje na peronie 
były dla niej nieczytelne, w dodat-
ku znalazła się na innym peronie 
niż ten, z którego miał odjechać 
jej pociąg. Opisała swoje próby 
skomunikowania się z obsługą:

Wtedy podeszłam do pomarań-
czowego słupka z dużym napisem 
Emergency i SOS. Zobaczyłam trzy 
guziki: zielony, niebieski, czerwo-
ny. Obok nich były napisy, ale za 
małe i nie dość wypukłe, żebym mo-
gła przeczytać lub wymacać. Naci-
snęłam zielony przycisk, bo uzna-
łam, że będzie najmniej alarmowy. 
Odezwał się pan (połączenie gło-
sowe). Spytałam o pociągi. Powie-
dział, że nie może mi udzielić ta-
kiej informacji. Wyjaśnił funkcje 
kolorowych przycisków (informa-
cja, ochrona i alarm) oraz że na pe-
ronach mają pojawić się infokioski, 
które – może – będą miały opcje dla 
niedowidzących.

Uczestnik spaceru nie mówią-
cy po polsku nie miał problemów 
z kupieniem biletu, jednak za-
uważył, że informacje o zmia-
nach kursowania i opóźnieniach 
podawane są wyłącznie po pol-
sku. Spodziewał się też informa-
cji w przypadku, gdyby pociąg 
przyjechał przed czasem, ale to 
się raczej nie zdarza.

Mimo mrozu, śliskiej posadzki 
i awarii biletomatu w jednym 
z pociągów, większość z nas do-
brze się bawiła podczas spaceru 
(z wyjątkiem spanikowanej suki). 
Mamy nadzieję, że to mikrobada-
nie pozwoli dobrze przygotować 
się do Waszych podróży i przyj-
rzeć się Dworcowi Fabrycznemu 
z różnych perspektyw.

Dziękujemy za współpracę:  
Reginie Smoczyńskiej, 
Krzesisławie Siekierskiej  
i Piotrowi Kowalskiemu  
z Oddziału Łódzkiego Polskiego 
Związku Głuchych.

Iza Desperak – socjolożka z Bałut.

Szkolenie dla 
przyszłych 
edukatorów 
i edukatorek
Mając stały kontakt z młodzieżą 
dostrzegamy i poznajemy ich  
potrzeby. Jedną z najważniejszych 
jest swobodny dostęp do rzetelnej, 
najnowszej wiedzy dotyczącej doj-
rzewania i seksualności człowieka. 
Zapotrzebowanie na takie zajęcia 
zgłaszają nam uczniowie gimna-
zjów i liceów, szkolni pedagodzy, 
psychologowie i rodzice. 

Jeśli chcesz rozmawiać z młodzieżą 
o tematach związanych z emocjami 
i uczuciami, dojrzewaniem,  
relacjami rówieśniczymi, płcią 
i seksualnością, dołącz do nas. 

Zapraszamy na nowy cykl  
szkoleń, który odbędzie się  
w weekend 18 – 19 lutego 2017 r. 
w godz. 10:00 – 18:00 w Łodzi.

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo 
do dnia 10 lutego 2017 r. na adres: 
fundacja@spunk.pl.

Więcej informacji na stronach: 
www.spunk.pl  
i www.facebook.com/ 
fundacja.spunk.

Do zobaczenia!

SPRAWDZALIŚMY, CZY DZIAŁA SŁUPEK SOS. DZIAŁA, ALE DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 
JEST BEZUŻYTECZNY. PO DRUGIEJ STRONIE PAN UPRZEJMIE ZAPYTAŁ, CZY COŚ SIĘ 
STAŁO, ALE PANI REGINA Z PZG NIE MOGŁA GO USŁYSZEĆ.

KUPILIŚMY BILETY I WYRUSZYLIŚMY Z DWORCA NA TESTOWĄ JAZDĘ.

KOBIETY Z WÓZKIEM I Z PSEM.

REDAKTORKA NACZELNA PYTAŁA O TO, JAKIE SĄ PROCEDURY POSTĘPOWANIA, KIEDY 
DO OCHRONY TRAFIA ZAGUBIONE DZIECKO I SZUKA RODZICÓW.

FOT. ŁUKASZ KLIMCZAK

Na skutek ogromnej popularności wycieczek na Dworzec Łódź 
Fabryczna, jego menedżer poinformował, że w przypadku oprowadzania 
z przewodnikiem pobierana będzie opłata. Mamy nadzieję, że to nie 
zniechęci Was do odwiedzania dworca indywidualnie lub w grupach :).
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ANNA JUREK

Co to za smok ten smog?
Sprawdzajmy poziom zanieczyszczeń powietrza codziennie rano, tak jak sprawdzamy temperaturę na ter-
mometrze. Potem planujmy aktywności na ten dzień. Jeśli sytuacja jest bardzo zła, warto zrezygnować 
ze spacerów, sportu uprawianego na zewnątrz, wietrzenia mieszkań – mówią Weronika Piestrzyńska 
i Marlena Kropidłowska z HEAL Polska. Czy jest aż tak źle?

Anna Jurek: Kolega napisał 
ostatnio na Facebook’u: Co za 
lipa z tym smogiem? Wczoraj go 
nie było, a dzisiaj jest w całej Pol-
sce? Nie dajmy się zwariować. Czy 
mamy czego się obawiać? 
Marlena Kropidłowska (specja-
listka ds. mediów): Wiceprezy-
dent Łodzi Ireneusz Jabłoński 
miał jeszcze niedawno podobne 
zdanie na ten temat. Potem ogło-
szono alarmy smogowe w wielu 
miastach w Polsce. Problem nie 
wziął się z dnia na dzień. Zaczę-
ło się o nim mówić dzięki aktyw-
ności organizacji pozarządowych 
i samych mieszkańców.
Weronika Piestrzyńska (kierow-
niczka Programu Zdrowie i Ener-
gia): Według ostatnich raportów 
Światowej Organizacji Zdrowia, 
Polska jest jednym z  najbar-
dziej zanieczyszczonych państw 
w Unii Europejskiej. Przez wie-
le lat instytucje zajmujące się 
ochroną środowiska alarmowa-
ły, że smog to poważny problem. 
Ale dopiero ostatnio stał się tema-
tem nr 1. Stąd poczucie, że pojawił 
się nagle, a przecież kłopoty z czy-
stością powietrza mamy od lat.
MK: Jeśli ktoś nie ufa mediom 
w zakresie rzetelności przekazy-
wanych informacji, zachęcam do 
odwiedzenia strony Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska w Łodzi albo do ścią-
gnięcia aplikacji Jakość powietrza 
w Polsce czy Zanieczyszczenie po-
wietrza, które zasysają dane z mo-
nitoringu środowiska. Będzie 
wtedy na bieżąco z najnowszy-
mi wynikami.

Co to za smok ten smog?
WP: To mieszanina powietrza 
i dymu, od słowa smoke (ang.), oraz 
mgły, od słowa fog (ang.). Może-
my go zaobserwować z dużych 
odległości. Szczególnie widoczny 
jest przy średniej i dużej wilgot-
ności powietrza. Ale nawet jeśli 
słońce świeci i jest czyste niebo, 
nie musi to oznaczać, że stęże-
nie szkodliwych zanieczyszczeń 
jest niskie. Może być równie wy-
sokie jak w deszczowy dzień, po 
prostu czasem nie widać tego go-
łym okiem.

Czy można na własną rękę zro-
bić test jakości powietrza?

MK: Tomasz Rożek z portalu www.
naukatolubie.pl zrobił to w banal-
ny sposób. Wziął płatek kosme-
tyczny, przyłożył do rury odkurza-
cza i włączył zasysanie. Po chwili 
na płatku zrobiła się ciemna krop-
ka. Przy czym, 1 minuta pracy od-
kurzacza odpowiada 15 godzinom 
oddychania człowieka. W ten spo-
sób zobaczył, co wdychamy każ-
dego dnia. Podobnie wyglądają 
filtry na używanej masce anty-
smogowej. Wyobraź sobie, co znaj-
duje się w Twoich płucach, jeśli 
jej nie nosisz.

Od kiedy mamy kłopot z czysto-
ścią powietrza?
WP: Kluczowy był moment roz-
poczęcia rewolucji przemysłowej. 
Jakość powietrza od tego momen-
tu stanowczo się pogorszyła. Jeśli 
chodzi o Polskę, oddzielnie roz-
patrywałabym okresy przed ro-
kiem 1989 i po nim.
MK: Przed 89. też było źle, moż-
liwe że gorzej niż teraz, bo prze-
mysł epoki PRL’u truł wyjątkowo, 
a przy tym nie myślano o ochro-
nie środowiska, tak jak to się robi 
dzisiaj. Nie było też monitorin-
gu środowiska. Obecnie mamy 
dostęp do konkretnych danych. 
Codziennie możemy sprawdzić 
jakość powietrza. Mimo to sytu-
acja nadal jest bardzo poważna.
WP: To jest problem, który istnieje 
od lat, ale mamy coraz więcej wie-
dzy na ten temat i dziś ludzie są 

bardziej świadomi tego, jak czyn-
niki środowiskowe wpływają na 
ich zdrowie.

W jaki sposób generujemy zanie-
czyszczenia?
WP: Głównie przez spalanie węgla 
w piecach węglowych i kotłach do-
mowych. Bardzo dużo ludzi w ten 
sposób ogrzewa mieszkania. Jed-
nak jakość węgla ma kluczowe 
znaczenie, bo im jest gorszej ja-
kości, tym więcej niebezpiecz-
nych substancji emituje do oto-
czenia. Wyjątkowo szkodliwe są 
muły, miały i flotokoncentraty, 
które spala się w domach. Czę-
sto paliwem są śmieci – pamię-
tajmy, że jest to nielegalne i grozi 
grzywną. Oczywiście, transport 
również generuje duże dawki za-
nieczyszczeń, np. tlenków azotu. 
Samochody jeżdżące z silnikiem 
diesel’a z wyciętym filtrem DPF 
generują olbrzymie ilości zanie-
czyszczeń. Do tego dochodzi ener-
getyka i przemysł.

Załóżmy, że jestem osobą o ni-
skich zarobkach, mieszkam 
w centrum Łodzi, w kamienicy, 
do której nie podłączono central-
nego ogrzewania. Palę w piecu 
węglem, ale nie wysokiej jako-
ści. Co powinnam zrobić, żeby 
się ogrzać, ale jednocześnie nie 
zatruwać siebie i otoczenia?
MK: Zachęcamy do wybierania 
lepszego węgla. Jest bardziej kalo-

ryczny, co oznacza, że daje więcej 
ciepła, a emituje mniej substancji 
szkodliwych. Jeśli możemy, wy-
bierzmy piec o wysokiej efektyw-
ności lub inne źródło ogrzewania. 
Zorientujmy się, jakie programy 
wsparcia oferują samorządy. Pa-
lenie marnego węgla w kiepskim 
piecu to tylko pozorne oszczęd-
ności. A robią to nie tylko oso-
by o niskich zarobkach, ale tak-
że właściciele bogatych domów 
jednorodzinnych, z kominów któ-
rych wydobywa się trujący dym. 
Koszty takiej niefrasobliwości są 
bardzo wysokie, bo zapłacą za nią 
zdrowiem swoim i najbliższych. 
Każdego roku sprzedawane są ty-
siące pozaklasowych kotłów. Na 
szczęście projekt rozporządzenia 
dotyczący ich jakości czeka na 
ogłoszenie.
WP: Miasta powinny finansować 
programy dopłat do zakupu pa-
liw stałych, czyli tego, czym pa-
limy w piecach, oraz wymiany 
pieców na niskoemisyjne. O ile 
to możliwe, mieszkania powin-
ny być podłączone do sieci cen-
tralnego ogrzewania. Warto też 
pamiętać o  tym, że termomo-
dernizacja mieszkań i bloków 
pozwala efektywniej wykorzy-
stywać ogrzewanie i zmniejszać 
jego koszty. W Małopolsce samo-
rząd wspierał takie działania na 
dużą skalę.
MK: W Łodzi władze praktycznie 
nie mówiły o systemowych działa-

niach antysmogowych. Owszem, 
w ramach programu rewitalizacji, 
do 2020 r. wiele śródmiejskich ka-
mienic ma zostać podłączonych 
do sieci ciepłowniczej, ale to kro-
pla w morzu potrzeb. Mamy już 
ustawę antysmogową. Na jej pod-
stawie można powołać uchwałę 
antysmogową i na poziomie sa-
morządu określać normy dla pa-
liw stałych i kotłów. Kraków i cała 
Małopolska mają już takie uchwa-
ły, może i w Łodzi jest potrzeb-
na? Ale jak zawsze, odważnych 
decyzji i konsekwentnych dzia-
łań potrzebujemy na poziomie 
centralnym. 
WP: Żeby uporać się ze smogiem, 
kluczowe są trzy elementy: edu-
kacja, czyli podnoszenie pozio-
mu wiedzy dotyczącej problemu, 
programy osłonowe obejmujące 
dopłaty do paliw stałych i wymia-
ny pieców, oraz dobre narzędzia 
prawne. Do tego egzekucja prawa, 
np. wprowadzenie większej ilo-
ści patroli miejskich, które mogą 
sprawdzać, czym palimy w domu 
i nakładać mandaty za lekcewa-
żenie przepisów. W dłuższej per-
spektywie ważne jest promowa-
nie efektywności energetycznej 
i przyjaznych zdrowiu odnawial-
nych źródeł energii. Nie uda nam 
się osiągnąć w Polsce powietrza 
dobrej jakości, jeżeli nie będzie-
my konsekwentnie rezygnować 
ze spalania węgla.

Co jeszcze możemy robić na co 
dzień, żeby minimalizować za-
grożenie?
WP: Możemy wybierać transport 
miejski lub rowerowy, oszczędzać 
energię kupując najwyższej klasy 
urządzenia domowe, np. lodów-
kę klasy A++, wymienić żarówki 
na energooszczędne.
MK: Musimy zdobywać wiedzę na 
tematy związane z ochroną śro-
dowiska, rozmawiać ze znajomy-
mi, przekonywać polityków, że to 
są ważne sprawy. Żyjemy w tym 
środowisku i od jakości powie-
trza, wody, ziemi zależy długość 
i jakość naszego życia.

Mamy w Łodzi 4 stacje pomia-
rowe. Jedna z nich bada stęże-
nie szkodliwych pyłów na ul. 
Gdańskiej. Od początku roku 
w niektóre dni lepiej było zostać 

OD LEWEJ: MARLENA KROPIDŁOWSKA, 
ANNA JUREK, WERONIKA PIESTRZYŃSKA. 
FOT. PIOTR SPYCHAŁA
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w domu. Co poradziłybyście oso-
bom mieszkającym i pracującym 
w centrum?
WP: Sprawdzajmy poziom zanie-
czyszczeń, tak jak sprawdzamy 
rano temperaturę na termome-
trze, gdy planujemy, co będzie-
my robić tego dnia. Jeśli jest bar-
dzo źle, zrezygnujmy ze spacerów, 
zwłaszcza jeśli mamy małe dzieci, 
jesteśmy w ciąży, opiekujemy się 

osobami starszymi, mamy choro-
by układu oddechowego i krąże-
nia. Zaplanujmy na inny dzień 
bieganie i nie uprawiajmy sportu 
przy ciągach komunikacyjnych 
albo w centrum. Nie otwierajmy 
okien i nie wietrzmy mieszkań. 
Jak najwięcej czasu spędzajmy 
w pomieszczeniach.

Brzmi to groźnie.
WP: Sytuacja jest poważna, dla-
tego tak ważne są uregulowania 
prawne i skuteczne ich egzekwo-
wanie.

Podobno najgorzej jest wieczo-
rem i w nocy.
MK: Ludzie zazwyczaj palą w pie-
cach rano i kiedy przychodzą 
z  pracy, a  także późnym wie-
czorem, bo noce są najzimniej-
sze. W zimowe noce często za-
chodzą skomplikowane procesy 
w atmosferze sprzyjające kumu-
lacji pyłów i innych trucizn. Wiele 
zależy od temperatury, siły wia-
tru, od tego, czy pada deszcz lub 
śnieg – te czynniki silnie oddzia-

łują na smog. Ale kiedy poziom 
zanieczyszczeń jest bardzo wy-
soki, to w sumie nie ma znacze-
nia pora dnia, bo one pozostają 
w powietrzu przez dłuższy czas.

Przy wysokich stężeniach war-
to zaopatrzyć się w maski anty-
smogowe. Nosicie maski?
WP: W trakcie ostatniego epizodu 
smogowego, na początku stycz-

nia, trudno było je kupić. Sklepy 
internetowe nie nadążały z reali-
zacją zamówień, a stacjonarnych, 
oferujących ten produkt, w Łodzi 
nie ma. Niektóre maski budowla-
ne spełniają wysokie normy do-
tyczące przepuszczalności pyłów, 
dlatego mogą stanowić alterna-
tywę. Chyba też trudno przeko-
nać się do masek, ale widzimy, że 
biegacze i rowerzyści już je noszą. 
Zachęcamy do tego, żeby z nich 
korzystać, gdy np. jeździmy na 
rowerze, a po tygodniu spraw-
dzić, w jakim stanie jest nasz filtr.

Może lepiej nie wiedzieć, czym 
naprawdę oddychamy?
WP: Na to pytanie każdy musi sam 
sobie odpowiedzieć. W języku na-
ukowym funkcjonuje pojęcie ze-
wnętrznych kosztów zdrowotnych. 
One nam mówią, ile zapłacimy, 
gdy utracimy zdrowie. Nasze pie-
niądze wydamy na hospitalizację, 
zakup leków, utracone dni pracy, 
obniżoną produktywność. A prze-
cież trzeba pomyśleć o dzieciach 
rodzących się w kolejnym poko-

leniu, które na skutek czynni-
ków środowiskowych są mniej-
sze, mają też niższą odporność 
i możliwości intelektualne.
MK: Szacuje się, że z powodu smo-
gu w Łodzi umiera ponad 900 
osób rocznie.

Jak to zmierzyć?
WP: Mówi się o tzw. przedwcze-
snym zgonie. Stopień zanieczysz-

czenia powietrza wpływa na po-
wstanie szeregu chorób, które 
przyczyniają się do skrócenia 
długości życia.

Lekarz nie stwierdzi tego, 
czy umarliśmy z powodu smo-
gu, ale powie, że gdybyśmy od-
dychali czystszym powietrzem, 
nasz układ oddechowy lepiej by 
funkcjonował, a my rzadziej by-
śmy chorowali.

Czy można oczyścić powietrze, 
w którym już znajdują się szko-
dliwe substancje?
MK: Tak. W domu można uży-
wać specjalnych filtrów, szcze-
gólnie kiedy mieszkamy z aler-
gikami lub mamy małe dzieci. 
W mieście warto dbać o tereny 
zielone, zwłaszcza o stare drzewa. 
Ich zdolność filtrowania szkodli-
wych związków w porównaniu 
z młodymi drzewami to 1 do 170. 
Dobrym rozwiązaniem są tak-
że kliny napowietrzające, ina-
czej nazywane kanałami prze-
wietrzania miasta. Wiatry wieją 
w Polsce ze wschodu na zachód. 

Ważne są zatem szerokie ulice, 
którymi przewietrzą miasto, uno-
sząc zanieczyszczenia w wyższe 
partie atmosfery. W Łodzi trasa 
wschód-zachód spełnia taką funk-
cję. Przyjrzyjmy się jeszcze zjawi-
sku odpływu ludności z centrum 
na peryferia miasta. Im więcej 
ludzi mieszka na jego obrzeżach 
lub poza nim, tym więcej będzie 
chciało dojechać samochodami 

np. do pracy, co generuje kolejne 
zanieczyszczenia. Dobra infra-
struktura, komunikacja miejska, 
drogi rowerowe to konieczne ele-
menty, żeby zachęcać do korzy-
stania z bardziej ekologicznych 
środków transportu. Ale przede 
wszystkim powinniśmy walczyć 
z przyczynami zanieczyszczeń, 
bo od powietrza nie można uciec.
WP: Na świecie znajdziemy kil-
ka interesujących pomysłów. 
W  Rotterdamie stanęła duża 

wieża oczyszczająca powietrze. 
Również w Polsce pojawiają się in-
nowacyjne rozwiązania, np. w Bo-
guchwale koło Rzeszowa można 
spotkać chodniki z ditlenkiem ty-
tanu, który pochłania zanieczysz-
czenia z transportu. To są jednak 
ciekawostki naukowe, zwalczają-
ce skutek a nie przyczynę.

Wyobraźmy sobie taką sytuację: 
wszystkie mieszkania i domy 
podłączone są do centralnego 
ogrzewania, jeśli ktoś ma piece, 
to najwyższej jakości, tak samo 
jak paliwo do nich, ludzie prze-
siadają się na transport publicz-
ny, rowery itd. Ile czasu potrze-
ba, żeby powietrze nad miastem 
było czyste?
WP: Jeśli nie wytwarzamy zanie-
czyszczeń i wystąpią sprzyjające 
warunki atmosferyczne, np. po-
jawi się wiatr, bardzo szybko po-
czujemy różnicę. Czasem w cią-
gu kilu godzin.

Gdzie wtedy wędrują szkodliwe 
substancje?
MK: Częściowo zostaną rozwia-
ne przez wiatr, rozproszą się 
w atmosferze. Natomiast część 
z nich zostanie spłukana z desz-
czem i trafi do gleby, co zresztą 
cały czas się dzieje. Mamy do-
wody na to, że duża część zanie-
czyszczeń z atmosfery (np. me-
tale ciężkie) dostaje się do gleby, 
a następnie do pożywienia.
WP: Z ziemi absorbowane są przez 
marchewkę albo wydziobywane 
przez kurę i znajdą się w jajkach, 
które jemy. Dlatego tak ważna jest 
wiedza, prawodawstwo i skutecz-
na egzekucja prawa. Jesteśmy czę-
ścią przyrody. Jeśli nie będziemy 
o nią dbać, jesteśmy na przegra-
nej pozycji.

www.healpolska.pl

Link do ważnych stron: 
www.powietrze.gios.gov.pl  
www.smoglab.pl 
www.polskialarmsmogowy.pl  
www.facebook.com/
lodzkialarmsmogowy 
www.wios.lodz.pl

Health and Environment Alliance jest europejską orga-
nizacją typu non-profit analizującą wpływ środowiska 
na zdrowie obywateli Unii Europejskiej. Przy wsparciu 
ponad 70 organizacji członkowskich uczestniczy w róż-
norodnych procesach decyzyjnych, przedstawiając nie-
zależne ekspertyzy i dowody naukowe opracowane 
przez podmioty zajmujące się ochroną zdrowia. Człon-
kowie HEAL to międzynarodowe i europejskie organi-
zacje, a także grupy krajowe i lokalne z 25 krajów – za-
równo w państwach członkowskich UE, jak i szerszym 
regionie europejskim, zgodnie z definicją Światowej 
Organizacji Zdrowia.
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Sztuka rozmowy
Trudno znaleźć lepszą, bardziej intymną atmosferę do prowadzenia ważnych rozmów  
niż ta, którą w oczywisty sposób daje nam teatr. Emocje po spektaklu, ciepłe światło,  
skrzypiąca scena, miękkie siedzenia, miła akustyka. To nie jest szkoła, ławka w parku czy stół 
w kuchni. To jest magia ułatwiająca szukanie odpowiedzi na trudne, często filozoficzne pytania.

Niepełnosprawność, depresja, 
seksualność, tęsknota, strach 
i śmierć to tematy, o których bar-
dzo trudno mówić z dzieckiem 
czy nastolatkiem. Zatem omi-
jamy je, kluczymy, udajemy, że 
nas te sprawy nie dotyczą. I przy-
chodzi taka chwila, gdy zderzamy 
się z murem, bo poważna sprawa, 
duży kłopot nagle pojawiają się 
w naszym życiu czy życiu nasze-
go dziecka. Trudno wtedy znaleźć 
właściwe słowa, skoro tak rzadko 
rozmawialiśmy. Nawet jeśli zda-
rzało nam się podejmować trud-
niejsze kwestie, to bywa, że braku-
je nam pretekstu do rozpoczęcia 
rozmowy. I wtedy z pomocą przy-
chodzi teatr.

Od kilku miesięcy mam ogrom-
ną przyjemność współpracować 
z Teatrem Powszechnym w Łodzi. 
Po spektaklu Impreza prowadzi-
my tam, wspólnie z Anną Jurek 
i Andrzejem Jakubasem, zajęcia 
edukacyjne dla młodzieży. Jest 
to rozmowa o budowaniu relacji, 
dojrzewaniu, zaufaniu, odpowie-
dzialności. Przebiega fantastycz-
nie, i młodzi ludzie chętnie i szcze-
rze mówią o naprawdę trudnych 
sprawach. Ale jakość tego dialo-
gu byłaby znacznie gorsza, gdyby 
nie sztuka, spektakl, który wszy-
scy wcześniej obejrzeliśmy, i który 
poruszył w nas właściwe struny, 
zadał właściwe pytania, obudził 
emocje. Trudno znaleźć lepszą, 
bardziej intymną atmosferę do 
prowadzenia ważnych rozmów 
niż ta, którą w oczywisty spo-
sób daje nam teatr. Emocje po 
spektaklu, ciepłe światło, skrzy-
piąca scena, miękkie siedzenia, 
miła akustyka. To nie jest szkoła, 
ławka w parku czy stół w kuchni. 
To jest magia ułatwiająca szuka-
nie odpowiedzi na trudne, często 
filozoficzne pytania.

Dlatego jestem fanką pomy-
słu pani dyrektor Ewy Pilawskiej. 
Cykl przedstawień dla młodzie-
ży pt. Dziecko w sytuacji jest z jed-
nej strony świetną, dobrze przy-
gotowaną artystycznie sztuką, 
a z drugiej profesjonalną, rze-
telną edukacją, prowadzoną na 
najwyższym poziomie. Połącze-
nie znakomite, szansa na świet-
ną rozmowę jeszcze w teatrze, ale 
również pretekst do podejmowa-
nia ważnych tematów na godzi-

nach wychowawczych w szko-
le czy w domu przy herbacie. Po 
obejrzeniu tych spektakli, młody 
człowiek nie jest już tym samym 
młodym człowiekiem. On musi 
zabrać ze sobą choć część emocji, 
których doświadczył w teatrze. 
Zwłaszcza że dostał je z komen-
tarzem, z refleksją snutą nad pro-
blemami poruszonymi w sztuce. 
I to jest mistrzostwo świata.

Teatr Powszechny proponuje 
nam w tym sezonie 6 spektakli 
w cyklu Dziecko w sytuacji. Część 
z nich przygotowano dla młod-
szych odbiorców, inne dla star-
szych. Zatem dziecko w każdym 
wieku znajdzie coś dla siebie. Ci 
najmłodsi z przyjemnością obej-
rzą Niezwykły dom Pana A., czyli 
skradzione dźwięki  – spektakl 
o przygodzie i przyjaźni, niesa-
mowicie pobudzający wyobraź-
nię, kolorowy, radosny.

Dla najmłodszych przygotowa-
no też przedstawienie Mój tata chce 
latać jak ptak, poruszające bardzo 
ważny temat utraty bliskiej osoby 
i cierpienia po tej stracie. Wbrew 
wszystkiemu, jest on cudownie ra-
dosny. Przekonuje, że warto two-
rzyć własne skrzydła i próbować 
wzlecieć, nawet wtedy, kiedy wy-
daje się to niemożliwe. Że razem, 
wspólnie tworząc, można osią-
gnąć wszystko. Daje dzieciakom 

mądrość i siłę. W trakcie spektaklu 
mogą wejść na scenę, przez chwilę 
być aktorem, współtworzyć wido-
wisko. Po każdym spektaklu pro-
wadzone są warsztaty plastyczno-
-teatralne. Pozwalają one ułożyć 
sobie w głowie treść, więcej zro-
zumieć, samodzielnie stworzyć 
komentarz do sztuki. Dzieci tym 
samym stają się częścią procesu 
tworzenia, przez chwilę są artysta-
mi w prawdziwym teatrze.

Sztuka dla dzieci nieco star-
szych i młodzieży to Oczy Nieba 
Davida Almonda. To opowieść 
wielopoziomowa, intuicyjna, 
pozwalająca na różne interpre-
tacje i zabawę metaforą. Uczy 
rozumienia przekazu nie wprost. 
Niesie przesłanie o potrzebie mi-
łości, mówi o tęsknocie za rodzi-
ną i poczuciem bezpieczeństwa. 
Pokazuje jednak przede wszyst-
kim, że wyobraźnia i przyjaźń po-

zwalają pokonać najtrudniejsze 
sytuacje i największe lęki, że każ-
dy ma w sobie odwagę. Trzeba tyl-
ko pomóc mu ją odkryć. Po spek-
taklu młodzi widzowie zapraszani 
są na spotkanie z psycholożką 
i aktorem. Na zajęciach zatytu-
łowanych Oswój w sobie potwora 
przyglądają się emocjom, oma-
wiają trudne sytuacje i możliwe 
rozwiązania, wreszcie uczą się 
rozumieć postawy i zachowania 
innych ludzi.

Spektakl Ony to filozofia w te-
atrze. Polecam tym, którzy wkra-
czają w dorosłość, i tym, którzy 
ten czas chcą sobie przypomnieć. 
Znakomity, wielopoziomowy tekst 
Marty Guśniowskiej to bajka rebo-
urs, opowieść o współczesnym świe-
cie, o naszych zmaganiach, lękach 
i drzemiących w nas potworach. 
Główny bohater, po stracie matki 
wyrusza w podroż w poszukiwaniu 
ojca, którego nigdy nie znał. Dro-
ga, którą przebywa w onirycznej 
scenerii, staje się metaforą dojrze-
wania. Podczas podroży Ony spoty-
ka korowód postaci, zdobywa serce 
księżniczki. Ma niesamowite przy-
gody, by w finale osiągnąć spokój. 
A może po prostu dorosnąć? [z in-
formatora Teatru Powszechnego]. 
Po przedstawieniu prowadzony 
jest warsztat filozoficzny. To roz-
mowa o życiu, dojrzewaniu, do-
rosłości i zmianie.

ALEKSANDRA 
DULAS

ZDJĘCIE ZE SPEKTAKLU „NIEZWYKŁY DOM PANA A., CZYLI SKRADZIONE DŹWIĘKI”

ZDJĘCIE ZE SPEKTAKLU „MÓJ TATA CHCE LATAĆ JAK PTAK”
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Nastolatek poleca
Spektakl pt. Stopklatka jest dla 
każdego, ponieważ porusza te-
maty dotyczące nas wszyst-
kich, takie jak samotność, bez-
radność, smutek, poczucie winy 
czy chęć bycia potrzebnym. Po-
kazuje, że jedna decyzja może 
całkowicie zmienić życie. Chło-
piec pokazany w spektaklu jest 
niepełnosprawny. Ogranicza go 
to w wielu aspektach. Z powodu 
wypadku nie może chodzić, mó-
wić, poruszać rękoma. Nie może 
komunikować swoich potrzeb. 
Kiedy mama pokazuje wszyst-
kim film z jego studniówki mó-
wiąc, że jest tam szczęśliwy, nie 
może zwyczajnie powiedzieć Nie. 

A nie chce patrzeć na ten film. 
Jest mu przykro, gdy widzi siebie, 
wyglądającego jak lalka lub ma-
nekin. Aktor grający główną rolę 
jest świetny. Publiczność śmie-
je się i płacze z głównym boha-
terem. Szczególnie podobał mi 
się początek spektaklu, kiedy 
bohater pokazuje, jak jego ży-
cie mogłoby wyglądać, gdyby był 
zdrowy, a jak wygląda w rzeczy-
wistości. To było bardzo porusza-
jące. Zastosowano również dużo 
ciekawych rozwiązań scenogra-
ficznych, np. lalka, do której ak-
tor mówi: Wstań, tylko jeden mały 
krok, to proste, nie poddawaj się. 
Reżyser chciał w ten sposób po-

kazać, z czym na co dzień zmaga 
się chłopak. Żeby nie wiem jak 
bardzo zachęcać – lalka nie pój-
dzie. Nie wstanie. Podobała mi 
się prostota scenografii i to, że 
było tylko dwóch aktorów, a wła-
ściwie aktor i aktorka, grająca 
wiele ról. Ten spektakl może wie-
le nauczyć. Zanim podejmie się 
jakąś decyzję, warto pomyśleć, 
co ona może znaczyć dla innych. 
Jest to świetne przedstawienie, 
które uczy i zmusza do myślenia.

Bruno Polis, 12 lat

ANDRZEJ JAKUBAS Z MŁODZIEŻĄ NA SPOTKANIU PO SPEKTAKLU „IMPREZA”

MŁODZIEŻ PODCZAS WARSZTATÓW W TEATRZE POWSZECHNYM W ŁODZI

Mój ulubiony, chociaż najtrud-
niejszy spektakl w tym cyklu, to 
Stopklatka. Jego bohaterem jest 
niepełnosprawny chłopak, któ-
ry miał właśnie wkroczyć w do-
rosłość, kiedy zdecydował się na 
skok do wody. I to koniec, a za-
razem początek historii. Trudna 
to sztuka, bardzo mocny przekaz. 
O samotności i wpływie naszych 
decyzji na życie innych ludzi, 
o miłości i nienawiści. O odpowie-
dzialności. Świetna scenograficz-
nie, ascetyczna. Długo nie moż-
na o niej zapomnieć. Rozmowa 
z młodymi widzami odbywa się 
przed spektaklem, aby przygoto-
wać ich na odbiór sztuki. Każdy 
młody człowiek powinien ją zo-
baczyć – to spektakl, który może 
uratować życie.

Teraz kilka słów o Imprezie, 
spektaklu pozornie lekkim, za-
bawnym, uroczym. Przecudna, 
pełna wdzięku obsada, świet-
na muzyka, dobra, prosta sce-
nografia. I znowu temat dora-
stania i tego, co się z tym wiąże, 
czyli seks, prochy, rock and roll. 
Jak się w tym wszystkim odna-
leźć, gdzie szukać wartości, komu 
ufać, z kim rozmawiać. To spek-
takl bardzo subtelny, zadający sza-
lenie ważne pytania o odpowie-
dzialność, seksualność, relacje, 
rodzinę. Po warsztatach młodzi 
ludzie dostają silikonowe, kolo-

rowe opaski z sentencją Moje ży-
cie zależy ode mnie. Chcielibyśmy, 
aby ją zapamiętali.

Rozmowa i teatr to nienachal-
na, dyskretna edukacja. To budo-
wanie zaufania i budzenie głębo-
kiej refleksji. Zachęcam szkoły do 
korzystania z oferty, bo to świetny 
początek rozmów na godzinach 
wychowawczych, lekcjach języ-
ka polskiego czy etyki. Zachęcam 
też rodziców, by przyprowadzali 
dzieci. Będą mieli pretekst do dłu-
gich fantastycznych rozmów przy 
kuchennym stole. Nie o tym, co 
w szkole, nie o ostatnio obejrza-
nym serialu, ale o wartościach 
i emocjach. Takie rozmowy bar-
dzo zbliżają.

Fot. Archiwum Teatru 
Powszechnego w Łodzi

Aleksandra Dulas – socjolożka, 
członkini Łódzkiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego. 
Redaktorka naczelna gazety. ZDJĘCIE ZE SPEKTAKLU „STOPKLATKA”
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Na Zdrowie! 
Muzeum, szklane kule i „kolejka pana Gierka”
Nieopodal miała się znajdować hiper-nowoczesna palmiarnia. Stefan Łobacz jeszcze w latach 60.  
zaprojektował obiekt składający się z 7 całkowicie przeszklonych kulistych kopuł o stalowej konstrukcji.

Ryszard Stanisławski, dyrektor 
łódzkiego Muzeum Sztuki, nie 
krył ekscytacji – planowana bu-
dowa nowego gmachu miała sta-
nowić niejako ukoronowanie jego 
rządów w zasłużonej placówce. 
Nic dziwnego, że inwestycję przy-
gotowywano długo i starannie. 
Ogólnopolski konkurs architek-
toniczny poprzedziły długie ana-
lizy i liczne wyjazdy zagraniczne, 
których celem było poznanie naj-
nowszych trendów obowiązują-
cych w projektowaniu muzeów 
na świecie. Wzorując się na duń-
skim Louisiana Museum of Mo-
dern Art czy holenderskim Kröl-
ler-Müller Museum zdecydowano 
się na lokalizację gmachu w oto-
czeniu zieleni, w pewnym oddale-
niu od śródmieścia Łodzi. Wybór 
padł na tereny parku Na Zdrowiu.

Zakładamy obecność gmachu 
w otoczeniu parkowym, w terenie 
rekreacyjnym, gdzie spędza się wiele 
godzin, a nie wpada na pół godziny 
jak do galerii w śródmieściu – prze-
konywał Stanisławski. Zwycięski 
projekt Jana Fiszera zapewne od-
powiadał jego oczekiwaniom. No-
woczesna, brutalistyczna bryła 
zdawała się być nadwieszona nad 
lustrem wody, a zieleń dosłownie 
wdzierała się do wnętrza. Dyrek-
tor widział już zapewne oczami 

wyobraźni łodzian, którzy pod-
czas niedzielnego spaceru kierują 
swoje kroki z ogrodu zoologicz-
nego ku dziełom Kobro i Strze-
mińskiego. A potem dalej – ku 
pozostałym atrakcjom parku Na 
Zdrowiu.

Nieopodal miała się znajdować 
hiper-nowoczesna palmiarnia. 
Stefan Łobacz jeszcze w latach 
60. zaprojektował obiekt składa-
jący się z 7 całkowicie przeszklo-
nych kulistych kopuł o stalowej 
konstrukcji. Jak twierdził, przy-
jęta forma była najbardziej natu-

ralna, a także uzasadniona eko-
nomicznie. Ponadto pod kulistą 
kopułą roślinność jest lepiej ekspo-
nowana – architektura nie rozpra-
sza uwagi – pisał. Zwiedzający mo-
gliby doświadczyć podróży przez 
różne strefy klimatyczne i podzi-
wiać charakterystyczną dla nich 
florę. A wszystko to w granicach 
Łodzi!

Listę atrakcji dopełniał nowo-
czesny park rozrywki oraz ką-
pielisko. Ponadto planowano 
modernizację dobrze znanych 
łodzianom miejsc – ogrodu bo-

tanicznego i zoologicznego. Na 
zmęczonych spacerowiczów mia-
ły czekać kawiarnie i bary, a tak-
że… kolejka linowa. Chętni, aby 
spojrzeć na Łódź z innej perspek-
tywy, mogliby udać się na górkę 
widokową przy ul. Konstantynow-
skiej, do stacji początkowej wy-
ciągu, a następnie podróżować 
w krytych gondolach wokół par-
ku Na Zdrowiu.

Sytuacja ekonomiczna 2 poło-
wy lat 70. uniemożliwiła realiza-
cję ambitnych i niezwykle intere-
sujących planów, mimo iż lokalna 

prasa regularnie zapewniała, że 
budowa palmiarni ruszy lada mo-
ment, a Społeczny Komitet Bu-
dowy Muzeum Sztuki Nowocze-
snej zbierał fundusze na budowę 
gmachu uzasadniając, że oczeku-
ją tego zarówno mieszkańcy Łodzi, 
jak i artyści. Kolejkę linową, jak 

„niepotrzebny” luksus, zbyto mil-
czeniem.

Co dziś zostało ze śmiałych pla-
nów tworzonych kilkadziesiąt lat 
temu? Muzeum Sztuki doczeka-
ło się „nowego” gmachu w starej 
przędzalni, a zamiast zieleni ota-
cza je centrum handlowo-rozryw-
kowe. Palmiarnia nadal znajdu-
je się w Parku Źródliska, miejscu, 
które według pierwotnych zało-
żeń miało być tymczasowe. Na 
Zdrowiu powstało nowe kąpieli-
sko Fala, a stary Lunapark ma zo-
stać przekształcony w nowocze-
sny park rozrywki. Planowana 
jest budowa Orientarium. Może 
warto też powrócić do koncepcji 

„kolejki pana Gierka”?

Błażej Ciarkowski – architekt 
i historyk, adiunkt w Katedrze 
Historii Sztuki UŁ. Doktor nauk 
technicznych w specjalności 
architektura i urbanistyka. Autor 
książki Łódź, która nie powstała, 
Księży Młyn Dom Wydawniczy, 
Łódź 2016.

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

Widok na Plac Wolności w stronę pn-wsch. 
W centralnej części figura Tadeusza Kościuszki, 

za nim górne piętra Kamienicy pod lwem i ka-
mienic wschodniej pierzei ulicy Nowomiejskiej. 

Lata 70

MIASTOGRAF.PL 
CYFROWE ARCHIWUM 
ŁODZIAN

NA ZDJĘCIU: KSIĄŻKA „ŁÓDŹ, KTÓRA NIE POWSTAŁA” BŁAŻEJA CIARKOWSKIEGO. FOT. ANNA JUREK

BŁAŻEJ 
CIARKOWSKI
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dziennik miejski

Historie świąteczne
Spędzanie Świąt Bożego Narodzenia daleko od domu i rodziny zawsze nas smuci,  
ale ponieważ w Polsce jest silna tradycja pozostawienia jednego pustego nakrycia  
dla samotnego podróżnika, szybko znaleźliśmy nasze polskie rodziny za stołami  
pełnymi miłości i gościnności.

Cóż, wybranie tematu Świąt było 
dla mnie czystą przyjemnością. 
Kocham czas świąteczny i wszyst-
ko co jest z nim związane. Jestem 
katolikiem, więc myślę, że jest to 
dla mnie nawet bardziej znaczą-
ce. Oprócz związku z religią, świę-
ta są dla mnie związane przede 
wszystkim z rodziną. Od najmłod-
szych lat pamiętam, jak dużo cza-
su spędzaliśmy razem. W mojej 
rodzinie spotykamy się przy du-
żej uroczystej kolacji wigilijnej 
ze wszystkimi krewnymi. Ra-
zem z rodzicami mamy w zwy-
czaju gotować dla ok. 20 osób, 
oczywiście tylko ryby. To bar-
dzo niezwykły dla nas moment, 
wypełniony wspomnieniami 
i anegdotami (żadna kolacja nie 
może obyć się bez pytania mojej 
babci: Czy masz już dziewczynę?). 
W pierwszy dzień Świąt zazwy-
czaj wymieniamy się prezentami 
z rodzicami i braćmi. Kiedy byli-
śmy mali, budziliśmy się i biegli-
śmy do łóżka rodziców rozpako-
wywać prezenty. Dziś wygląda 
to trochę inaczej, ale przyznam, 
że brakuje mi tamtych chwil. Te 
dni to także synonim szczęścia. 
We Włoszech mówimy, że w Świę-
ta wszyscy są szczęśliwsi i milsi, 
i właściwie z jakiegoś nieznanego 
mi powodu tak jest naprawdę. To 
taki czas w roku, kiedy magicz-
na atmosfera sprawia, że ludzie 
czują się dobrze. To coś, co trud-
no opisać słowami. Tradycją, na-
prawdę związaną z włoską kul-
turą podczas Świąt, są specjalne 
filmy, które w tym czasie wyświe-
tla się w kinach. Mówimy o nich 
cinepanettone, ponieważ panetto-
ne to nazwa deseru przygotowy-
wanego na Święta. Są to głównie 
komedie produkcji włoskiej dla 
całej rodziny.

***

Jak już wspominałam, urodziłam 
się w czasach Jugosławii, gdzie re-
ligia nie była najważniejszym po-
wodem do świętowania, ale wciąż, 
wiele osób obchodziło Święta Bo-
żego Narodzenia lub Ramadan, 
zapraszając rodzinę i przyjaciół 
na tradycyjny obiad, dzieląc się 
jedzeniem, radością i szczęściem. 

Ponieważ moja rodzina jest dość 
multikulturowa, mój dom groma-
dził gości z okazji wielu wydarzeń 
w ciągu roku, od Wielkanocy, Ra-
madanu, Bożego Narodzenia po 1 
Maja, imieniny, urodziny i wiele 
innych. Jeden z moich ulubionych 
momentów w czasie Świąt – któ-
re u nas obchodzimy 7 stycznia – 
to ten, kiedy dzielimy się chlebem 
nazywanym česnica, w którym 
moja babcia zawsze ukrywała 
monetę. Według tradycji, każdy 
chwyta chleb jedną ręką, obraca 
trzy razy zgodnie ze wskazówka-
mi zegara i łamie kawałek dla sie-
bie. W tym momencie zamienia 
się na chwilę w dziecko i szybko 
szuka w cieście monety, bo znale-
zienie jej gwarantuje pełny portfel 
przez kolejny rok. Zawsze rywali-
zuję o monetę z moją siostrą, i tyl-
ko raz miałam szczęście ją znaleźć. 
Po wojnie, kiedy zaczęliśmy być 
nazywani Bośniakami, Serbami, 
Chorwatami, zamiast Jugosłowia-
nami, zatrzymaliśmy te same tra-
dycje co wcześniej, by świętować 
wszystkie okazje, które mogą ze-
brać nas wraz z rodzinami i przy-
jaciółmi przy wspólnym stole, by 
przezwyciężyć złe i trudne do-
świadczenia, przez które wszy-
scy musieliśmy przejść.

Mieszkanie w Wiedniu przez 
siedem lat dało mi szansę na lep-
sze poznanie katolickich tradycji, 
z którymi wcześniej miałam naj-
mniej kontaktu. Jarmarki świą-
teczne pełne ciastek, grzanego 
wina, tradycyjnego, wiedeńskiego 
sznycla, piwa, słodyczy i wielu in-
nych dań wiedeńskiej kuchni – to 
wszystko było dla mnie zupełnie 

nowe. Urzekało swoim zapachem, 
kiedy przechodziłam między sto-
iskami i próbowałam niektórych 
potraw. Jednak ponieważ miesz-
kałam tam sama, bez rodziny, wi-
działam to bardziej jako spektakl 
dziejący się na scenie przede mną, 
ale nie coś, czego je-
stem częścią. Jadąc do 
Łodzi byłam bardzo 
ciekawa polskich tra-
dycji i postanowiłam 
dać się porwać mia-
stu i pozwolić, by pro-
wadziło mnie przez 
okres adwentu.

Wraz z zapaleniem 
pierwszej adwento-
wej świecy dookoła 
rozprzestrzeniła się 
magia. Ulice ukaza-
ły się w  nowej gar-
derobie dzięki świą-
tecznym dekoracjom, 
fasady stały się bar-
dziej lśniące, a nie-
bo jaśniejsze. Ludzie 
spieszyli się, by ku-
pić prezenty, zorga-
nizować świąteczną 
kolację, wypróbować 
nowy przepis na cia-
sto. Wszyscy mieli 
w sobie jakąś radość, 
nawet wiedząc, że to 
świętowanie będzie 
ich kosztować dużo 
pieniędzy i czasu, ale 
radość z tego wszyst-
kiego zdawała się być 
bezcenna. Miasto na-
brało nowych kolo-
rów, dostało nowej 
dobrej energii i uzy-

skało niewiarygodną ciszę i spo-
kój. W tej świątecznej gorączce, 
pośpiechu, zapachach i smakach 
był spokój i miłość. A potem… Po-
tem spadł śnieg i dodał specjal-
ną nutę do całej tej magii wokół 
nas. Niektórzy z wolontariuszy 
prawie nigdy nie widzieli śniegu, 
inni nie wyobrażają sobie roku 
bez czterech miesięcy w białym 
puchu. Wszyscy jednak zgodnie 
stwierdziliśmy, że te światła ulicz-
ne, które wydawały się tak mrocz-
ne, nagle w śniegu zyskały jakiś 
romantyczny wymiar i aż proszą, 
by iść na spacer.

Jako nowi Łodzianie, po tym jak 
poznaliśmy już powszechne tu, 
slangowe słowa typu: migawka, 
kanar czy ekspres, podczas Świąt 
poczuliśmy się jeszcze bardziej 
u siebie. Świętowaliśmy razem 
z wolontariuszami oraz naszy-

mi wspaniałymi seniorami, któ-
rych uczymy języków obcych. 
Było wspólne gotowanie, pozna-
wanie bliżej naszych krajów, tra-
dycji i religii. Nareszcie nie była 
to tylko scena z filmu, ale część 
nas i naszego życia.

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

VANJA  
ALIBAŠIĆ 

FRANCESCO 
FIORDOLIVA

RYS. VANJA ALIBAŠIĆ
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Zawód: krawiec
– Odradzali mi. Że szewstwo to nie, bo to praca w brudzie i chemii, i sama robota też cięższa.  
Poszedłem więc na krawca. Mistrz krawiectwa Józef Walczak szyje dla łodzian od 68 lat.

Garnitury / Smokingi / Fraki / 
Spodnie / Płaszcze – przy ul. Tu-
wima 67 na masywnej kracie wisi 
szyld pracowni. W środku unosi 
się charakterystyczny ciężki za-
pach – kojarzy mi się z dzieciń-
stwem, z mieszkaniem moich 
dziadków. Tuż za drzwiami, na 
gwoździu wisi wydarta strona 
gazety z wywiadem i zdjęciami 
właściciela zakładu. Dalej, nad 
biurkiem, zeszłoroczny kalendarz 
i ukryty za wieszakami z tkani-
nami, oprawiony w ramę dyplom 
mistrzowski z 1961 roku. – Przez 
3 lata uczyłem się u pana Szabłow-
skiego, miał zakład na ul. Zachod-
niej. Jednocześnie chodziłem do szko-
ły, uczyłem się tam wiedzy ogólnej. 
Krawiec musi znać to i owo, żeby 
z klientami rozmawiać. A teraz to 
już na pewno, kiedy wszyscy tacy 
wyszkoleni.

Rozmawiamy przy biurku za-
pełnionym dziesiątkami guzi-
ków. Słuchają nas trzy manekiny. 
 – To była marynarka – Pan Jó-
zef wspomina z błyskiem w oku 
pierwsze uszyte ubranie. – Ze 20 
lat wtedy miałem. Dobrze się jesz-
cze nie umiało, ale kombinowałem, 
podglądałem. Bo wie Pani, żeby do-
brze uszyć, to trzeba dobrze skro-
ić. Były takie specjalne kursy kroju. 
Tam uczyli o rozmiarach, sylwet-
kach, jakie spodnie na nogi krzy-
we, a jakie na proste.

Po złożeniu egzaminu (trzeba 
było od zera skroić i uszyć mary-
narkę z guzikami oraz zdać część 
teoretyczną) Józef Walczak otrzy-
mał tytuł Mistrza w krawiectwie 

męskim, miarowym, cywilnym. Jak 
mówi, tuż po wojnie bez papierów 
nie można było szyć dla wojska 
ani dla kościoła.

Pracownię krawiecką otworzył 
w swoim mieszkaniu, u zbiegu 
Kilińskiego i Narutowicza. Od 
tamtej pory lokalizację zmienił 
3 razy. Klienci zawsze szli za nim. 
Podobnie jak uczniowie. W latach 
80. u mistrza jednocześnie szy-
ło nawet 5–6 młodych rzemieśl-

ników. – Jak się szkoła zaczynała, 
to się drzwi nie zamykały. Warun-
kiem była skończona podstawówka 
i żeby był młodociany – po osiemna-
stce już za stary. Na każdego ucznia 
były dofinansowania od władzy, jak 
zdali egzamin oczywiście – opowia-
da krawiec. – To już kupę lat zeszło, 
ponad 15, jak żadnego ucznia nie ma.

Pan Józef doprowadził do eg-
zaminu 41 osób. Drugie tyle prze-
winęło się przez zakład. Dziś nie 

przychodzi nikt, co doświadczo-
nego krawca wcale nie dziwi. – Po 
tej całej demokracji skasowali nam 
szkołę rzemieślników na Przędzal-
nianej – wzdycha. – Zupełnie się 
zmieniło. Poza tym, jak by tu taki 
przyszedł i posłuchał, co ja mu opo-
wiadam… Nie to że głupoty, ale jak-
bym powiedział, jaki jest dochód, to 
by z miejsca uciekł. No i czasy też 
się zmieniły, krawiectwo szwalni-
cze upadło. Biorą i wysyłają te ciu-
chy gdzieś do Azji i tam szyją. Nie 
ma się co dziwić.

Przyglądamy się półce pełnej 
wzorzystych materiałów. Kla-
syczna pipetka gryzie się z krat-
ką Sherlocka Holmesa. – Ta ma 
już ze 30 lat. I to jest wełna 100%, po-
dwójnie tkana – zarzeka się Pan Jó-
zef. – Wszystko z niej można zrobić. 
Co z tego, skoro dzisiaj ludzie tylko 
na ciemno chodzą. Dawniej moda 
trwała 3–4 lata, a dzisiaj wszystko 
idzie bardzo długo. 

 – Długo? – dopytuję. – Wydawa-
ło mi się, że wręcz przeciwnie. 

 – Może w tych kobiecych ciusz-
kach, tak – odpowiada krawiec. – 
Ale w męskiej modzie tak ogólnie 
nic się nie zmienia. Jak garnitur był 
granatowy, tak idzie 20 lat. I to jesz-
cze gładki musi być i cienki. Daw-
niej, co rusz były zmiany: a to tenis, 
a to krateczka; garnitury dwurzędo-
we, z klapami, luźne, sztywne i z ka-
mizelkami. Dzisiaj to wszystko na 
jedno kopyto.

Rzemieślnik pracuje nad garni-
turem przez 2 tygodnie. – Odzienie 
potrzeba dopasować, a ze sklepów 
wychodzą takie same modele, często 

krzywe, bo wszystko jest jednakowo 
krojone. A tu trzeba patrzeć jak się 
człowiek zachowuje, czy rąk nie ści-
ska. Jak stoi ktoś jak piekarz, w wy-
kroku, jakby do pieca miał wkładać, 
czy inaczej krzywo, to kanty spodni 
uciekają. Zdarzają się oczywiście 
poprawki, bo figury bywają trudne. 
Niedawno szyłem Panu – jak to się 
kiedyś mówiło pospolicie – garba-
temu. Ale nigdy od gotowej formy.

W części zamkniętej dla klien-
tów, pod ścianą, na drewnianym 
blacie stoi żeliwne żelazko, pra-
surka (duża poduszka do praso-
wania) i 3 maszyny. – Tutaj mam 
Singera, moja najstarsza maszyna 
z lat 30-tych. Też już w gazecie była. 
A ta od Pfaffa. Singer, od którego 
imienia jest firma, wydał córkę za 
mąż, za Pfaffa właśnie. Dlatego ta 
jest młodsza, bo od zięcia – mówi 
z uśmiechem. – I wcale się nie psują. 
Tylko smarować, czyścić i szyć. Jak-
by padła, to części są, ale kto by to 
dzisiaj naprawił. Nie ma już tych 
fachowców, wszystko wyginęło.

Patrycja Szynter – łódzka 
dziennikarka radiowa 
z zapleczem kulturoznawczym, 
związana z Grupą ZPR Media 
oraz Studenckim Radiem 

„Żak” Politechniki Łódzkiej. 
W ramach pracy magisterskiej 
na Uniwersytecie Łódzkim 
analizowała postać Ślepego Maksa, 
jako legendę kulturową Łodzi. Od 
tej pory chętnie grzebie w historii 
miasta.

PATRYCJA 
SZYNTER

FOT. PATRYCJA SZYNTER
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Recenzja

Jisroel Rabon, Bałuty.  
Powieść o przedmieściu
Powieść Jisroela Rabona Balut: 
a Roman fun forszot została opu-
blikowana w 1934 roku. Począt-
kowy fragment książki ukazał się 
także na łamach gazety Lodżer 
Tagebłat, jednak Zagłada zmiotła 
z powierzchni ziemi większość 
docelowych odbiorców, a także 
samego autora, który należał – 
czytamy na okładce – do grona 
czołowych łódzkich twórców w okre-
sie dwudziestolecia międzywojen-
nego, jednak znany był dotąd je-
dynie specjalistom. Rabon pisał 
swoją powieść dla współczesnych 
mu czytelników posługujących 
się językiem jidysz. Niedawno, bo 
w 2016 r. nakładem Wydawnic-
twa UŁ ukazało się jej tłumacze-
nie na język polski. I choć jest to 
wydawnictwo naukowe, książkę 
kupują i czytają nie tylko naukow-
cy. Dzięki przekładowi, Jisroela 
Rabona może „odkryć” dzisiejszy 
czytelnik.

Sama odwiedziłam sklep wy-
dawnictwa kilka razy, by na proś-
bę kogoś z rodziny czy na prezent, 
kupić tę książkę. Już sam tytuł 
zmusza wręcz mieszkańców Ba-
łut do zainteresowania się nią, bo 
literatury o Bałutach i z Bałutami 
w tle jest niewiele. Jak dotąd, mo-
gliśmy przeczytać Niedzielnych po-
etów Agnieszki Stefańskiej – akcja 
rozgrywa się w na przełomie XX 
i XXI wieku gdzieś między ulica-
mi Piwną a Podrzeczną. W moim 
archiwum pyszni się powieść dla 
młodzieży, której fabuła umiesz-
czona jest w jednym z bałuckich 
wieżowców.

Tropię łódzkie i bałuckie śla-
dy w twórczości pisarzy, którzy 
choć zahaczyli o Łódź. Powieści 
Rabona wyczekiwałam więc jak 
kania dżdżu.

Bałuty. Powieść o przedmieściu to 
druga (i ostatnia) książka napisa-
na przez Rabona. Pierwsza, Di gas 
(Ulica) ukazała się w 1928 roku. 
Jej akcja rozgrywała się w Łodzi – 
uniwersalnej, domyślnej, central-
nej i jakby pozbawionej zarówno 
Bałut, jak też zamieszkującej je 
społeczności żydowskiej. W Ba-
łutach… Rabon uzupełnia ten brak. 
Mamy i Bałuty, i pełnokrwistych 
mieszkańców. Mają na imię Josl, 
Herszel, Lejzer albo Jenta, Dwoj-
ra czy Mirele. Po niewybrukowa-
nych jeszcze ulicach poruszają się 
wozy zaprzężone w konie, którym 
wodę, zaczerpniętą z podwórzo-

wej studni, podaje się 
w drewnianym wiadrze. 
Bohaterowie mieszkają 
przy ulicy Fajfrowej (Faj-
fra) i świętują w okolicach 
Grabinki. Ulicy Fajfra już 
nie ma. Przebiegała nie-
gdyś tam, gdzie dziś Ma-
zurska, Prusa i Snycerska, 
i być może znajdziecie kil-
ka budynków, które sta-
ły w tych miejscach przed 
wojną. Ślady Grabinki nie-
stety zniknęły w latach 
siedemdziesiątych pod 
nową zabudową Bałut 
i nazwa ta nic nie mówi 
współczesnym mieszkań-
com.

Widma zaludniające 
Bałuty… opowiadają hi-
storię dość ponurą. Niby 
zaczyna się świętem, ale 
dzieje się na skraju wy-
schniętego rynsztoka, 
tłem jest rzeźnia, gdzie 
gilotyną uśmierca się psy, 
których skóry zamienią 
się wkrótce w futra z rze-
komych fok. Spotykamy 
tam biedaków, złodziejasz-
ków i sieroty. Jest gorąco i śmier-
dzi. Głównym bohaterem jest kil-
kuletni Josl. Osierocony przez 
rodziców opiekuje się młodszą 
siostrą i próbuje zarabiać na ży-
cie. Handel bajglami prowadzi go 
jednak prosto do więziennej celi. 
Jakie będą dalsze losy Josla i Mi-
rele nie wiemy, bo powieść, któ-
rą Rabon zaczął pisać około roku 
1930, nigdy nie została ukończo-
na. Najwcześniejsze wydanie opa-
trzone zostało informacją, że to 
zaledwie pierwszy tom. Drugie-
go nie było. A szkoda, bo ta histo-
ria wciąga, bo czekam, co będzie 
dalej, więc nie zdradzając reszty 
fabuły, uprzedzam – Was też za-
skoczy nagle urwana narracja.

Pierwszych 112 stron wydaw-
nictwa zajmuje powieść. Pozostałe 
zawierają kilka tekstów dodanych 
przez wydawcę i niemal trzydzie-
ści zdjęć tych Bałut, które pozna-
jemy w książce. Bo zdjęcia się za-
chowały.

Te dodane teksty warte są 
szczególnej uwagi. Nie tylko osło-
dzą lekturę powieści urwanej nie-
mal w pół słowa. Przynoszą infor-
macje, dzięki którym spojrzymy 
na książkę i na jej autora uzbro-
jeni w nową wiedzę. Izabela Olej-

nik, współautorka tłumaczenia 
i współczesna badaczka, przed-
stawia postać Rabona. O Rabo-
nie i jego Bałutach… piszą Chone 
Shmeruk (w 1991 roku) i Simche 
Szajewicz (przedruk z Wochnszri-
ftin, 1935 r.). Jicchok Janasowicz, 
poeta i eseista, który mieszkał 
w Łodzi w latach 1925–1939 oraz 
krótko po wojnie, opisuje Jisroela 
Rabona, jakim go wtedy poznał, 
a Jacek Walicki w obszernym hi-
storycznym szkicu przywołuje Ba-
łuty, o których pisał Rabon.

Ze zdjęć wyłaniają się przedwo-
jenne, przed-Zagładowe Bałuty. 
Niektóre nazwy ulic przetrwały 
do dziś: Lutomierska, Wolborska, 
Podrzeczna. Są Stary i Bałucki Ry-
nek. Być może starsi czytelnicy 
pamiętają poszczególne elementy, 
budynki, które dopiero niedaw-
no zostały zburzone. Ale te Bałuty 
ze zdjęć, tak jak Bałuty Rabona, 
zniknęły wraz z mieszkańcami 
w czasie wojny. Jisroel Rabon zgi-
nął prawdopodobnie w 1941 roku 
w Ponarach.

Iza Desperak – socjolożka z Bałut.

POMÓŻ ZMIENIĆ 
SCHRONISKO DLA 

ZWIERZĄT W ŁODZI

Fantastyczny pies o szczęśliwym imieniu 
Lucky szuka domu. Do tej pory jego histo-
ria jest raczej smutna. Ma cztery lata i już 
ponad rok spędził w schronisku. Jest prze-
sympatyczny, piękny, mądry. Potrzebuje 
takiego samego właściciela. Człowieka, 
który zbuduje z nim relacje i nauczy znowu 
ufać ludziom. Szukamy dla Luckiego kogoś, 
kto ma doświadczenie i chce popracować 
z rewelacyjnym psiakiem, który na pewno 
odwdzięczy się miłością i wiernością. 

Tylko poważne propozycje, Lucky nie 
może się kolejny raz zawieść na ludziach.

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.

LUCKY

Jisroel Rabon 
Bałuty. Powieść o przedmieściu  
redakcja Krystyna Radziszewska 
i Natalia Krynicka,  
tłumaczyły Natalia Krynicka  
i Izabela Olejnik,  
Wydawnictwo Uniwersytetu  
Łódzkiego, Łódź 2016,  
książka dostępna  
także jako e-book.
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Na Językach – 
wykwintna stołówka u Scheiblera

Kolejny kulinarny felieton chcia-
łem zacząć od podziękowań dla 
internetowych wyszukiwarek 
i  portali społecznościowych. 
Moja częsta aktywność interne-
towa związana z wyszukiwaniem 
nowych restauracji zaowocowała 
tym, że ilekroć zaloguję się do In-
ternetu, zostaję zasypany rekla-
mami nowych miejsc na kulinar-
nej mapie Łodzi. Wkurza mnie 
permanentna inwigilacja, ale też 
ciepło robi się na sercu, że chociaż 
Internet pamięta o moich zainte-
resowaniach.

Czas chyba zmienić przysłowie: 
Nikt nie wie tyle o tobie co sąsiad 
na Nikt nie wie tyle o tobie co In-
ternet. Dlatego dziękuję ci Inter-
necie, że tak szybko powiadomi-
łeś mnie o nowej restauracji przy 
ul. Tymienieckiego 20.

To tam nie dawniej jak miesiąc 
temu powstała nowa restauracja 
o wdzięcznej nazwie Na Językach. 
Ponieważ wydawca domaga się 
nowego materiału, a kiszki mar-
sza grają, czym prędzej poszedłem 
odwiedzić nowe miejsce.

Restauracja mieści się w tej 
części Łodzi, gdzie do niedawna 
były tylko ruiny dawnych fila-
rów łódzkiej gospodarki – mię-
dzy innymi Zakłady Przemysłu 
Bawełnianego Uniontex, które 
po II wojnie światowej powsta-

ły na bazie dawnego imperium 
bawełnianego Karola Scheible-
ra. Resztki fabryki nadal straszą 
pustką i powybijanymi oknami, 
ale w okolice dawnego przemysło-
wego molocha wraca powoli ży-
cie. Na terenach pofabrycznych 
(między ulicami Tylną a Tymie-
nieckiego) powstało duże osie-
dle mieszkaniowe. Dzięki temu 
wokół wyrastają sklepy, punkty 
usługowe i restauracje.

Nie od dziś wiadomo, że jeśli 
gdzieś żyją ludzie, potrzebują za-
kupów, rozrywki i jedzenia. W ta-
kich miejscach żadne planowanie 
centralne nie jest tak skuteczne 
jak zwykłe ludzkie potrzeby i za-
chcianki. Dzięki dużym osiedlom, 
puste i martwe przestrzenie miej-
skie zamieniają się w tętniące ży-
ciem enklawy.

Restauracja przy Tymienieckie-
go 20 to spore, jasne i przestron-
ne miejsce, w którym miło biesia-
dować. Już po wejściu przyjemnie 
zaskakuje ciepły klimat i smo-
oth jazz sączący się z głośników. 
Pierwszy wielki plus ode mnie, 
właśnie za muzykę pasującą do 
dobrego jedzenia.

Obsługa lokalu natychmiast 
wręcza menu i przyjmuje pierw-
sze zamówienia na napoje. Menu 
to sporych rozmiarów karta pa-
pieru, złożona niczym list przygo-

towany do wysłania. Rzut okiem 
i wiem, że restauracja oferuje ca-
łodniowe wyżywienie od śniada-
nia do kolacji.

Ponieważ do restauracji wpa-
dłem po południu, postanowiłem 
zjeść obiad, ale menu śniadanio-
we z pewnością kiedyś wypróbu-
ję. Choćby dlatego, że restauracja 
czynna jest już od dziewiątej rano.

Na śniadanie mamy do wybo-
ru trzy pozycje: jajka zapiekane 
w bułce pszennej, tradycyjną ja-
jecznicę i kanapkę z dodatkami 
do wyboru. Bardzo zachęcające, 
tym bardziej że kosztuje tu nie 
więcej niż 12 zł, co jak na łódzkie 
warunki jest ceną standardową.

W menu można znaleźć także 
przystawki z pasztetem „domo-
wej roboty” czy śledziem w roli 
głównej. Za te dania zapłacimy 
nie więcej niż 15 zł.

Dania główne są już o wiele 
droższe. Wprawdzie zachęcają-
co brzmi baranina duszona z za-
piekanymi ziemniakami czy pie-
czona gęś z puree ziemniaczanym 
z czarnuszką, ale niestety za te 
przysmaki musimy wyjąć z port-
fela ponad 30 zł.

Trochę mnie to zmartwiło. 
Ostatnio na kolegium redakcyj-

nym dostałem „połajankę” za 
recenzowanie zbyt drogich dań. 
Dlatego pomyślałem, że będę mu-
siał wrócić do Na Językach rano, 
by zjeść śniadanie za 10 zł. Na 
szczęście w ręce wpadł mi doda-
tek do menu z ofertą lunchową. 
Tu miło zaskoczyła mnie cena – 
18 zł za komplet: zupa, drugie da-
nie i kompot.

Niewiele myśląc, zamówiłem 
ten zestaw. Co ważne, jest on 
skomponowany zarówno dla 
mięsożerców, jak i jaroszów. Ja za-
mówiłem z mięsem, bo tego dnia 
zawierał moje ulubione żeberka 
w sosie miodowym z kopytkami 
i zasmażaną kapustą, zupę Caldo 
verde z ręcznie robionym maka-
ronem i wspomniany już kompot.

Caldo verde to warzywna zupa 
pochodząca z Portugalii. Często 
podawana jest z jarmużem. W Eu-
ropie stała się bardo popularna 
za sprawą różnych zdrowych diet. 
Co ciekawe, w Portugalii podaje 
się tę zupę przy specjalnych oka-
zjach. Osobiście nigdy jej nie ja-
dłem, dlatego ucieszyłem się, że 
znalazła się w ofercie tej restau-
racji.

Zupa miała intensywny smak 
warzyw i była naprawdę pysz-

na, a ręcznie krajany makaron 
idealnie dopełniał danie. Bardzo 
smakowały mi dodane do zupy 
jarmuż, duża ilość czosnku i su-
szone pomidory, które do tej pory 
jadłem tylko we włoskich potra-
wach. Czas na kolejne danie. Do-
stałem porcję pysznych żeberek 
wyluzowanych z kości, które pły-
wały w dużej ilości smakowitego, 
mięsno-miodowego sosu. Wystar-
czyło go także do nurzania w nim 
domowej roboty kopytek. Kapu-
sta była kwaśna, taka jaką lubię, 
i idealnie dopełniała danie. Nie-
stety, słabo przy tej potrawie wy-
padł kompot, który dla mnie był 
trochę za słodki.

W Na Językach ceny nie są ni-
skie, więc najmocniejszą stroną 
lokalu jest oferta lunchowa (18 zł). 
Obecność w niej zupy Caldo ver-
de to dowód na to, że można tam 
codziennie zjeść niecodzienne 
potrawy. Mam nadzieję, że szef 
kuchni utrzyma ten standard każ-
dego dnia.

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

MICHAŁ KWIATKOWSKI
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Na śniadanie mamy do wyboru trzy pozycje: jajka zapiekane w bułce pszennej, trady-
cyjną jajecznicę i kanapkę z dodatkami do wyboru. Bardzo zachęcające, tym bardziej 
że kosztuje tu nie więcej niż 12 zł, co jak na łódzkie warunki jest ceną standardową.
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Piotr Statucki – zaciekawiony Łodzią tegoroczny 
maturzysta, początkujący rysownik i fotograf.

Kalendarz imprez
 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela

27
17:00 DYSKUSYJNY 
KLUB KSIĄŻKI – 
AXELSSON MAJGULL 

„PĘPOWINA”
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź-Polesie, Filia nr 9 
ul. Zielona 77

1
17:00 „SPINOZA 
WYKLĘTY” 
A FILOZOFIA 
ŻYDOWSKA – 
WYKŁAD PAWŁA 
GRABARCZYKA
Muzeum Miasta Łodzi 
ul. Ogrodowa 15

2
18:00 KONCERT 
Z CYKLU „ESTRADA 
MŁODYCH”
Akademia Muzyczna w Łodzi 
ul. Gdańska 32

3
FESTIWAL FILMÓW 
ANTYDEPRESYJ-
NYCH RELANIUM 
2017
Kino Bodo 
ul. Rewolucji 1905 r. 78/80
(Wydarzenia trwa do 04.03.)

4
13:00 WYCIECZKA 
SZLAKIEM ROŚLIN 
ŚRÓDMIEŚCIA 
(ŁÓDZKI DETAL)
Plac Dąbrowskiego,
spotkanie pod fontanną

5
11:00–18:00 OFF WED-
DING: TARGI ŚLUBNE 
ALTERNATYWNIE
WI-MA 
ul. Piłsudskiego 135

28
19:00 FILMY Z INNEJ 
BECZKI
Z Innej Beczki 
ul. Moniuszki 6

6
18:15 RECITAL 
FORTEPIANOWY 
MICHAŁA 
SZYMANOWSKIEGO
Sala Kameralna Akademii 
Muzycznej w Łodzi 
al. 1 Maja 4

7
19:15 KLUB 
PODRÓŻNIKÓW 
KEJA: „HIMALAJE 
DLA KAŻDEGO – 
TREKKINGI 
W NEPALU”
Keja Pub 
ul. Kopernika 46
Wstęp: 5 zł

13
18:00 ŻYDOWSKIE TE-
MATY – „ALEKSAN-
DROWSCY CHASY-
DZI. ŁÓDZKI ODŁAM 
CHASYDYZMU”. 
WYKŁAD SYMCHY 
KELLERA 
Centrum Dialogu  
im. Marka Edelmana 
ul. Wojska Polskiego 83

14
20:00 TANIEC 
PRZECIWKO 
PRZEMOCY – 
NAZYWAM SIĘ 
MILIARD
Dziedziniec Manufaktury 
ul. Drewnowska 58

16
11:00 SPEKTAKL 

„STOPKLATKA” 
I WARSZTATY 
EDUKACYJNE 

„TYLKO NIE MÓW, ŻE 
NIE WIEDZIAŁEŚ” 
Teatr Powszechny –  
Mała Scena 
ul. Legionów 21

18
20:00 KONCERT 
ZESPOŁU MOUTZA 
DOM 
ul. Piotrkowska 138/140

15
17:00 „SZKOŁA 
TALMUDYSTÓW 
A ŻYDOWSKIE 
OŚWIECENIE I JEGO 
KONSEKWENCJE” – 
WYKŁAD ANNY 
ŁAGODZIŃSKIEJ 
Muzeum Miasta Łodzi 
ul. Ogrodowa 15

17
20:00 KONCERT – 
SPEEDFREAKS 
I SUCHY PION
KIJ – multitap bar 
ul. Jaracza 45

19
ZAKOŃCZENIE 
WYSTAWY 
WARSZTAT FORMY 
FILMOWEJ
Atlas Sztuki 
ul. Piotrkowska 114/116

20
INTERPRETACJE 
RZECZYWISTOŚCI – 
ZAKOŃCZENIE 
WYSTAWY 
STUDENTÓW ASP
Galeria Pod Napięciem 
Politechnika Łódzka 
ul. Stefanowskiego 18/22 
budynek a10

21
10:00 SPEKTAKL 

„IMPREZA” ORAZ 
WARSZTATY 
EDUKACYJNE 
W RAMACH 
CYKLU „DZIECKO 
W SYTUACJI”
Teatr Powszechny –  
Mała Scena 
ul. Legionów 21

22
18:00 500 LAT REFOR-
MACJI – „MUZYKA 
W TRADYCJI  
EWANGELICKIEJ”.  
WYKŁAD PROF.  
DR HAB. IRENY  
WISEŁKI-CIEŚLAR 
Centrum Dialogu  
im. Marka Edelmana 
ul. Wojska Polskiego 83

23
13.00 54. PREMIERA 
TEATRU DLA 
NIEWIDOMYCH 
I SŁABO WIDZĄCYCH
Teatr Powszechny –  
Mała Scena 
ul. Legionów 21

24
11:00 I PRZEGLĄD 
FILMOWEJ 
PIOSENKI 
DZIECIĘCEJ „REJS 
NA BERGAMUTY”
Dom Kultury 502 
ul. Gorkiego 18
(Zgłoszenia trwają do 20.02.)

25
20:00 COTTON OPEN 
STAGE – KONCERT 
ZESPOŁU KOMORA
Cotton Club 
al. Politechniki 9a

26
ZAKOŃCZENIE 
WYSTAWY PRIME 
TIME 2016 
Centralne Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi 
ul. Piotrkowska 282

7
19:15 PORADY 
PRAWNE – 
SPOTKANIE 
OTWARTE: „JAK 
REAGOWAĆ NA 
LISTY?”
Stare Polesie / Miejsce 
Spotkań 
ul. 28 Pułku Strzelców 
Kaniowskich 9

8
16:30 RÓŻNE TROPY 
W TWÓRCZOŚCI 
BRACI 
HIRSZENBERGÓW
Muzeum Miasta Łodzi 
ul. Ogrodowa 15
(Oprowadzanie z asystentem 
osób niewidomych 
i tłumaczem języka migowego)

9
18:00 FESTIWAL 
MEDIÓW CZŁOWIEK 
W ZAGROŻENIU – 
POKAZ FILMU 

„SZWEDZKA TEORIA 
MIŁOŚCI”
Kino Kinematograf 
pl. Zwycięstwa 1

10
18:00 OTWARCIE 
WYSTAWY 

„SUPERORGANIZM. 
AWANGARDA 
I DOŚWIADCZENIE 
PRZYRODY”
Muzeum Sztuki w Łodzi 
ul. Więckowskiego 36

11
9:00 PARKRUN: 
ŁÓDŹ – BIEG NA 
DYSTANSIE 5 KM
Park Poniatowskiego
(Wydarzenie bezpłatne, 
wymagana jest rejestracja 
w internecie)

12
16:00 SEANS 
TURYSTYCZNY: 
ETIOPIA 
Kino Przytulne ŁDK 
ul. Traugutta 18
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kaprawym okiem zgreda

Aksamitna rewolucja
Znudziło mnie pisanie o polity-
kach. To mnie zniesmacza, wpę-
dza w stan depresyjny i powodu-
je ogólny dyskomfort poznawczy. 
Poza tym, równie dobrze mógł-
bym nabijać się z małpy, że za-
chowuje się jak małpa. Przecież 
ją to wcale nie obchodzi… Jednak 
jeszcze do tematu wrócę – ta mał-
pa ma w ręku brzytwę.

Tak sobie rozmyślałem, jadąc 
tramwajem jakimś tam, dokądś 
tam. Pogoda przepiękna, słonecz-
ko świeci. Może dlatego jakieś 
zbutwiałe skrawki Zgredziego 
optymizmu przedarły się przez 
skorupę mojej wrodzonej, chy-
ba, złośliwości. No pięknie, pięknie, 
coraz piękniej – pomyślałem, spo-
glądając przez pluskające między 
szybami akwarium. Ja sobie jadę, 
Łódź mi rozkwita, czego chcieć 
więcej?

Nawet lodowaty wiatr od dziu-
ry w drzwiach nie zmącił mi na-
stroju, bo sprawił, że nie czułem 
dżentelmena siedzącego z tyłu. 
Trochę zmarkotniałem, gdy mi-
nęła godzina mojej podróży, a cel 
wciąż w sinej dali. Niby jest na-
dzieja, że już niedługo będzie le-
piej, ale…

Od wielu miesięcy mówi się i pi-
sze, że w Łodzi szykują się duże 
zmiany w komunikacji miejskiej. 
Długo się szykowały. Teraz wiado-
mo, że to już w kwietniu tego roku. 
Tylko się cieszyć. Skąd więc mój 

destrukcyjny sceptycyzm? Ze sta-
rości, czyli doświadczenia. W cią-
gu minionych kilkudziesięciu lat, 
każda właściwie dłubanina przy 
tym niezwykle skomplikowanym 
mechanizmie kończyła się tym, że 
pasażerowie częściej i soczyściej 
przeklinali. Mam też drugi powód, 
by wątpić. Od dawna pomstuję 
na MPK i ZDiT, śledzę ich zapał 
do zrobienia mi dobrze. Wniosek 
ze śledztwa taki: nigdzie nie zna-
lazłem choćby wzmianki, że ktoś 
tam myśli nad sprawą całościowo, 
perspektywicznie i rozumie, kto 
komu ma służyć. Jeśli to się wła-
śnie zmieniło, my, przystankowi 
dreptacze będziemy przeszczęśli-
wi, licząc na potencjalne korzy-
ści z tej zmiany. Na razie jest tak…

W gazetach sensacyjne tytuły 
(chyba ktoś sprzedał licencję, bo 
takie same): Rewolucja komuni-
kacyjna w Łodzi! A konkretnie? 
Nowa siatka połączeń i nowe roz-
kłady jazdy. Trasy w sumie dłuż-
sze o 40 km. Robi wrażenie, ale 
żeby zaraz rewolucja? A gdyby tak 
pomalować wszystkie pojazdy na 
różowo? Też rewolucja? Nieco się 
wyzłośliwiam, ale proszę mnie źle 
nie zrozumieć – wiem, że zmia-
ny są niezbędne (czy takie zmia-
ny, to się dopiero okaże) i cieszę 
się, że wreszcie się za nie zabrano. 
Rzecz w tym, że marzy mi się cał-
kiem inne myślenie o przyszłości 
komunikacji w Łodzi (jak zresztą 

w każdym mieście), by można je 
nazwać rewolucyjnymi. W cza-
sie kiedy miasto przechodzi tak 
szaloną metamorfozę, konieczna 
jest jakaś spójna wizja, całościo-
wy plan transportu miejskiego 
na wiele lat do przodu.

Zatem co czeka nas w kwiet-
niu? Pewne jest jedno: wszystkim 
nie dogodzisz. Gorzej, gdy kołder-
ka za krótka i jak by nie pocią-
gnąć, zawsze jakiś tyłek na wierz-
chu. Przykład? Dobra wiadomość: 
autobusy nocne będą kursowa-
ły co 30 min przez cały tydzień 
i nową linią dojedziemy wreszcie 
do Rudy Pabianickiej. Zła wiado-
mość: nocny nie pojedzie już do 
Imielnika, Nowosolnej, cmenta-
rza przy Szczecińskiej i pętli przy 
Technopolu.

Na liniach dziennych tramwa-
je i duża część autobusów będą 
kursować ze stałą częstotliwo-
ścią – co 12 min. W śródmieściu 
pojawi się więcej tramwajów. Jak 
one się tam zmieszczą? Zobaczy-
my. Przed kilku laty pojawił się 
pomysł, żeby linie autobusowe 
omijały śródmieście. Został opro-
testowany przez mieszkańców, 
choć był całkiem dobry. Znacz-
nie luźniej zrobiłoby się na wą-
skich ulicach. Ale, paradoksal-
nie, mieszkańcy mieli rację. Od 
czasu, gdy w Łodzi wprowadzo-
no system przesiadkowy, pasażer 
traktowany jest jak potencjalny 
uczestnik najbliższego maratonu. 
Przystanki autobusów i tramwa-
jów w większości tak sprytnie po-
rozmieszczano, żeby musiał cwa-
łować chociaż ze sto metrów. Po 
drodze światła, siatki, barierki. 
Widok mknącej, czasem w skos 
skrzyżowania, staruszki w sta-
nie przedzawałowym już na do-
bre wpisał się w krajobraz mia-
sta. Nic nie wskazuje na to, żeby 
koncepcja przymusowych trenin-
gów upadła. Wydaje się, że poza 
nielicznymi miejscami, systemy 
autobusowy i tramwajowy komu-
nikują się jak dziad z obrazem.

W projekcie nowej siatki połą-
czeń centralnym punktem ma być 

Stajnia Jednorożców. To świetne 
miejsce, wygodne dla przesiadek, 
a wielu Łodzian mówi, że nawet 
ładne. Ale daleko od tego miej-
sca, na północ, południe, a na-
wet trochę na ukos, też jest Łódź. 
Łodzianie są na tyle niesforni, że 
chcą podróżować także po swoich 
dzielnicach i osiedlach. Chcą jak 
najszybciej dojechać stamtąd do 
pracy, dworców, przychodni zdro-
wia i diabli wiedzą dokąd jeszcze. 
Chcą, żeby było wygodnie, żeby 
kanar nie był chamem na polowa-
niu, a kierowca pamiętał, że już 
nie wozi buraków do skupu, tylko 
ludzi. Trzeba przyznać uczciwie, 
że coraz więcej kierowców i mo-
torniczych wie, na czym polega 
ich praca, ale nie brakuje takich, 
którzy od jutra powinni poszu-
kać innego zajęcia.

Uprzejmy i wyrozumiały dla 
ludzkich ułomności kontroler 
biletów działa na własną szko-
dę. Przecież jeśli nie złapie nikogo 
na niemaniu biletu, to nie zarobi. 
Wbieganie do pojazdu z biletem 
w zębach, żeby zdążyć do kasow-
nika przed myśliwymi, jest dla 
pasażera upokarzające. A wize-
runek MPK do bani.

Chcielibyśmy, żeby jak najwię-
cej ludzi przesiadło się ze swoich 
samochodów do tramwajów, au-
tobusów, pociągów, metra. Na tym 
polega współczesna idea komu-
nikacji miejskiej – czystsze po-
wietrze, mniejszy ruch, większe 
bezpieczeństwo, 
wygoda. I najważ-
niejsze – czas po-
dróży. Dziś jeź-
dzi nią tylko ktoś, 
kto nie ma samo-
chodu lub zepsuł 
mu się samochód. 
Jeśli miejskim po-
jazdem pokonuje-
my trasę (koniecz-
nie z przynajmniej 
jedną przesiad-
ką) trzy razy dłu-
żej niż starym ru-
pieciem ze szrotu, 
nikt nie zrezygnu-

je z własnych czterech kółek. Na-
wet gdyby urzędnicy magistratu 
serwowali w tramwajach kawę 
i ciasteczka. Tramwaje jadące ul. 
Narutowicza przez Fabryczny, na 
odcinku kilkuset metrów muszą 
odstać przynajmniej trzy zmiany 
świateł. Czasem cztery. A tu jesz-
cze włodarze starają się zmniej-
szyć konkurencyjność trans-
portu miejskiego, zapowiadając 
podwyżkę cen biletów. W jednym 
z wywiadów prezydent Zdanow-
ska argumentuje: – Trzeba wymie-
nić 200 tramwajów spośród 235 jeż-
dżących po łódzkich torowiskach. 
A to wiąże się z wydaniem pieniędzy, 
których miasto nie ma. I dodaje: – 
Cena łódzkiej migawki jest jedną 
z najniższych w Polsce. Jestem pe-
wien, że gdyby była jedną z naj-
wyższych, to miasto by ją obniżyło. 
Niedawno radni miejscy odrzu-
cili pomysł wprowadzenia taniej 
migawki dla seniorów po 65 roku 
życia. Tłumaczyli, że trzeba po-
czekać na plan kompleksowych 
zmian w komunikacji miejskiej. 
Może jeszcze wytłumaczą, dlacze-
go seniorzy tego nie doczekają. Bo 
na razie nie widać nawet planu 
planu. Chyba, że jest tajny.

– Co tak drogo za ten kurs, panie 
taksówkarzu? 

– Muszę zmienić samochód, a to 
wiąże się z wydaniem pieniędzy, któ-
rych nie mam.

JAKA JEST HISTORIA TEGO NAPISU? JEŚLI KTOŚ Z PAŃSTWA JĄ ZNA, PROSIMY 
O INFORMACJĘ NA ADRES LISTY@MIASTOL.PL. FOT. PRZEMEK SAKTURA

AUTORA TEGO RYSUNKU MOŻESZ DOCENIĆ NA  
PATRONITE.PL/RYSUNKI ;-)


