
Niepłacenie alimentów traktowane jest z pobłażaniem. Pobieranie alimentów postrzegane jest 
jak patologia. Zdaniem niektórych ludzi, rodzina jeden plus jeden lub jeden plus dwa, to nie jest ro-
dzina. Szczególnie w małych miejscowościach jest to uciążliwe. Wszyscy się znają, więc jeśli nie 
dostajesz alimentów na dzieci, masz problem nie tylko finansowy, ale też społeczny.

Największym problemem samo-
dzielnego rodzica, który nie może 
uzyskać zasądzonych przez sąd 
alimentów na dzieci, jest wstyd – 
przyznanie się do tego, że się ma 
problem. Im bardziej jest ambit-
ny, tym szybciej może mieć kłopo-
ty, bo później zacznie szukać po-
mocy. W znakomitej większości 
(97%) osobami samodzielnie wy-
chowującymi dzieci w Polsce są 
kobiety. I to one najczęściej wpa-
dają w kłopoty finansowe, gdy nie 
otrzymują alimentów. Kiedy na-
gle, tylko z własnymi zarobkami, 

zostaje się z dzieckiem lub dzieć-
mi, bywa bardzo trudno. Jeśli nie 
można liczyć na pomoc bliskich 
osób, to sytuacja staje się pod-
bramkowa. A rodzina z jednym 
rodzicem ciągle w Polsce trakto-
wana jest jak patologia, taka ro-
dzina nie-do-końca. No i rodzi się 
wstyd. Że nie potrafisz zarobić na 
własne dzieci i zapewnić im wła-
ściwego poziomu życia. A wycho-
wywanie dziecka w Polsce, gdy 
do dyspozycji jest jedna pensja, 
to prawdziwy wyczyn, heroizm, 
ciągła rezygnacja.

O problemach rodziców samo-
dzielnie wychowujących dzieci 
z Dorotą Herman – przedstawi-
cielką Stowarzyszenia Dla Na-
szych Dzieci – rozmawia Alek-
sandra Dulas.

Dlaczego to kobiecie jest wstyd, 
kiedy ojciec dzieci nie łoży na 
ich wychowanie?
Dorota Herman: Bo niepłace-
nie alimentów traktowane jest 
z pobłażaniem. Pobieranie ali-
mentów postrzegane jest jak pa-
tologia. Zdaniem niektórych lu-

dzi, rodzina jeden plus jeden lub 
jeden plus dwa, to nie jest rodzina. 
Szczególnie w małych miejscowo-
ściach jest to uciążliwe. Wszyscy 
się znają, więc jeśli nie dostajesz 
alimentów na dzieci, masz pro-
blem nie tylko finansowy, ale też 
społeczny. I wstyd, że nie umiesz 
utrzymać swoich dzieci. Że jesteś 
za mało przebojowa, za mało pra-
cujesz, masz za niskie kwalifika-
cje. A przecież w Polsce utrzy-
manie dziecka za jedną pensję, 
nawet jeśli ona oscyluje w okoli-
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Matki 
wszechogarniaczki
Ona ogarniała wszystko. Było 
ciężko. Nie dostawała grosza, 
mimo wyroku sądu. Przeszła 
depresję, leczyła się, żeby sta-
nąć na nogi. Mężczyzna na-
tomiast nigdzie nie zameldo-
wany okazał się nieuchwytny. 
Komornik był bezradny. Po 
dwóch latach były mąż się od-
nalazł. Wpłaca jakieś niewiel-
kie kwoty.

strona 4

Warto wspierać
Potrzebna jest świadomość, 
że warto wspierać swoimi pie-
niędzmi tych, którzy później 
będą robić coś wartościowe-
go w naszym otoczeniu. Bo to 
taki dobry przepływ gotówki. 
Zostawiam swoje pieniądze 
w firmie, o której wiem, że 
część z nich przeznaczy na 
coś, co będzie służyło innym 
ludziom w moim otoczeniu, 
a być może również mnie.
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Przez żołądek  
do serca Łodzi
Tradycyjna, robotnicza kuch-
nia naszego miasta to kuch-
nia biedna, oparta bardziej na 
pomysłowości niż na produk-
tach. Z najtańszych, łatwych 
w przechowywaniu i po-
wszechnie dostępnych skład-
ników, takich jak buraki, mar-
chew i kapusta, powstawały 
pożywne zupy jarzynowe, 
„zaklepywane” mąką i okra-
szane słoniną.
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Bajki dla 
dorosłych
Cztery piąte lasów Madaga-
skaru wycięto, żeby stworzyć 
plantacje kaktusów, z któ-
rych powstaje… sizal do pro-
dukcji ekologicznych opako-
wań! Dżungle wysp Pacyfiku 
są wypalane dla stworzenia 
upraw produkujących eko-
logiczne paliwo z naturalne-
go oleju.
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Nie płacę  
na byłe dzieci

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

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

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

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

Wakacje się kończą, zatem redak-
cja Miasta Ł, po powrocie z urlo-

pu, postanowiła nadrobić zaległości. 
Przygotowaliśmy dla Was podwójny 
numer gazety. Wydawało nam się, że to 
będzie trudne. Zdecydowaliśmy się na 
24 strony w okresie, kiedy ciągle ktoś 
poza zasięgiem, bo albo zwiedza dale-
kie kraje, albo zapuszcza się w jakiejś 
puszczy, gdzie żadne telefonie i Inter-
nety nie działają. Przyznam szczerze, 
bałam się, że to się nie uda, bo sezon 
ogórkowy, Rada Miasta też urlopuje, 
żadne spektakularne decyzje nie za-
padają. A okazało się, że w tekstach 
muszę przebierać. Nasi dziennikarze 
po wojażach wypoczęci i chętni do 
pracy, a tematów nie brakuje. I tych 
trudnych, i tych lekkich i przyjem-
nych. Zatem utkaliśmy tę gazetę jak 
patchwork. Będzie miluśko przy czyta-
niu o łódzkiej kuchni i smutno, kiedy 
przyjrzymy się kwestiom związanym 
z alimentami, i wzruszająco, kiedy się-
gną Państwo po tekst o Bałutach. I kie-
dy układałam ten numer, bardzo nie-
przyjemna dopadła mnie świadomość, 
że finansowanie gazety lada moment 
się kończy. Udało się zebrać przy tej 

comiesięcznej pisaninie grupę fanta-
stycznych, wrażliwych, mądrych lu-
dzi. Z tym większym zaangażowaniem 
i nadzieją oczekuję września, bo po-
mysłów na pozyskanie pieniędzy nam 
nie brakuje. Za chwilę rusza zbiórka 
crowdfundingowa, będziemy organi-
zować rozgrywki sportowe, wystawy 
i wiele innych aktywności. Oczywiście 
zachęcamy Was, Drodzy Państwo, do 
wpłat po prostu na konto gazety. Za te 
pieniądze, które do tej pory wpłynęły, 
serdecznie dziękujemy. Daje nam to 
poczucie, że mamy czytelników, któ-
rzy chcą czytać naszą gazetę i czują się 
za nią współodpowiedzialni. Zatem 
podsumowując – wrzesień i paździer-
nik upłynie redakcji na szukaniu pie-
niędzy, ale oczywiście gazeta będzie 
wydawana. Szukajcie nas więc i wy-
patrujcie w różnych miejscach Łodzi 
i w Internecie. Będziemy zachęcać do 
wpłat. Ci, którzy wpłacać nie mogą, bo 
nie mają, niech po prostu ciepło o nas 
myślą, czytają i polecają znajomym.

To już drugi wstępniak o pienią-
dzach, zatem żeby kompletnie nie 
wyjść na pesymistyczną materialist-
kę, chciałabym jeszcze pozdrowić 

wszystkich uczniów, którzy zaczy-
nają rok szkolny. Życzę Wam, żeby-
ście z zachwytem zdobywali wiedzę, 
żebyście mieli nauczycieli pełnych pa-
sji i zaangażowania. Nie życzę Wam 
dobrych ocen, bo nie mają one żadne-
go znaczenia dla Waszego dorosłego 
życia, ale odkrywania talentów, zadzi-
wienia światem, przyjaźni ze szkolnej 
ławy, które przetrwają do końca ży-
cia. A nauczycielom życzę, żeby przy-
pomnieli sobie, dlaczego wybrali ten 
cudny, chociaż trudny zawód, dlacze-
go zafascynowali się dziedziną, którą 
uprawiają. Życzę też wielu dobrych, 
ważnych rozmów z Waszymi ucznia-
mi. I żeby papierami Was ministerstwo 
nie zawalało. Czytajcie Miasto Ł, to do-
bra edukacja regionalna. Korzystajcie 
na lekcjach z naszej gazety. Polecam.

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

ALEKSANDRA 
DULAS

wstępniak

Kochani Czytelnicy 
i Czytelniczki!

RYS. BRUNO, LAT 11
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cach średniej krajowej, jest bar-
dzo trudne. Oczywiście możli-
we, jeśli się przyznasz, że jesteś 
zdana tylko na siebie i zaczniesz 
działać, więcej pracować. Ale jeśli 
bierzesz drugi etat, to nie ma Cię 
w domu przy dzieciach. Jeśli nie 
bierzesz nadgodzin, drugiej pra-
cy, nie masz pieniędzy. Zawsze 
tracą dzieci.

Drugi rodzic, ten który z dziećmi 
nie mieszka, ma ten wspaniały 
komfort, że nie musi codziennie 
patrzeć dzieciom w oczy.
DH: Nie musi się martwić, czy 
dzieci mają co jeść, w co się ubrać. 
Czy mają na podręczniki, na wy-
cieczkę szkolną. Bo tu chodzi jesz-
cze o wstyd dzieci. Syn czy córka 
mówi: Mamo jest wycieczka szkol-
na, daj 300 zł. Co ja mam powie-
dzieć: Nie pojedziesz? Pani w szko-
le zapyta, dlaczego on czy ona na 
tę wycieczkę nie jedzie. Co dziec-
ko ma zrobić? Stwierdzić, że tata 
nie płaci alimentów? Zatem robię 
wszystko, żeby te pieniądze zdo-
być. Oczywiście głównie swoim 
kosztem. Zupełnie tracę z oczu sie-
bie. To zawsze odbywa się kosz-
tem i dzieci, i rodzica, który się 
nimi opiekuje, najczęściej matki.

Dlaczego mężczyźni mają taką 
łatwość porzucania swoich dzie-
ci? Bo ten brak wsparcia finanso-
wego jest jak porzucenie.
DH: Na pewno jest jakiś błąd 
w procesie socjalizacji i wycho-
wania chłopców. Nie uczymy ich 
od początku odpowiedzialności 
za dziecko. Dla większości ko-
biet to jest oczywistość: urodzi-
łam, mam dziecko – mam obowią-
zek się nim zająć. Z mężczyznami 
już nie jest tak prosto. On kocha 
dziecko, może chciałby się nim 
opiekować, ale konflikt i jego roz-
grywanie jest ważniejszy. Waż-
niejszy niż dobro młodego czło-
wieka, bo nagminne są sytuacje 
niepłacenia alimentów na złość 
swojej partnerce. Często mężczy-
zna po rozpadzie związku wcho-
dzi w nową relację, którą traktu-
je jako jedyną rodzinę. Niektórzy 
mówią nawet o byłych partner-
kach i byłych dzieciach z poprzed-
nich związków.

Zgodnie z wyrokami polskich 
sądów rodzinnych dzieci prawie 
zawsze zostają przy matce. Może 
to dodatkowo zwalnia mężczyzn 
z odpowiedzialności? Może oni 
chcieliby opiekować się swoimi 
dziećmi?
DH: Ojcowie bardzo rzadko wy-
rażają chęć, żeby dzieci przy nich 
zostały. To jest jednak ogromny 
obowiązek. A mężczyźni się do 
niego nie rwą. Może to znowu jest 
skutek przyzwolenia społeczne-

go? Tak się utarło, że dzieci zostają 
przy mamie, a ojcowie płacą ali-
menty. Lub nie płacą, bo matka 
sobie przecież i tak poradzi. Jeśli 
nie, to jest złą matką. Taki jest ste-
reotyp. Może czas to zmienić.

No dobrze, zatem jeśli ojciec nie 
płaci alimentów na dzieci, to co 
może zrobić matka?
DH: Teoretycznie dużo, natomiast 
praktyka wygląda znacznie go-
rzej. Jeśli mam zasądzone alimen-
ty, a drugi rodzic moich dzieci ich 
nie płaci, powinnam pójść do ko-
mornika. I wtedy on sprawdza, 
czy ta osoba zarabia i jaki jest jej 

majątek. Trwa to od miesiąca do 
pół roku. W tym czasie jednak lu-
dzie, którzy nie chcą płacić, wy-
zbywają się całego majątku. To 
znaczy przepisują na nowe part-
nerki, rodziców, rodzeństwo, idą 
do szefa, żeby ich zwolnił i zatrud-
nił na czarno albo na umowę zle-
cenie na 100 zł. I okazuje się, że 
egzekucja jest nieskuteczna.

I co dalej?
DH: Z zaświadczeniem od komor-
nika, który mówi, że egzekucja 
jest nieskuteczna, idziemy do po-
mocy społecznej. Jest taka insty-
tucja jak Fundusz Alimentacyjny. 
Ale on obejmuje tylko osoby nisko 
uposażone, czyli takie, które mają 
nie więcej niż 750 zł netto na oso-
bę w rodzinie. Ta kwota była usta-
lona w 2007 roku, kiedy najniższe 

wynagrodzenie wynosiło 697,95 
na rękę. Dzisiaj, w 2016 roku, naj-
niższa krajowa wynosi 1350 zł net-
to. To rodzi patologię. Bo kobiety 
też wzorem dłużnika proszą swo-
jego pracodawcę o zatrudnienie 
na czarno, żeby mieć dodatkowe 
pieniądze z Funduszu Alimenta-
cyjnego. A dzisiaj jest jeszcze 500+. 
To jest właśnie problem samotnej 
matki z dzieckiem. Jeżeli zarabia 
powyżej 1600 zł na rękę, to nie 
dostanie ani pieniędzy z Fundu-
szu, ani 500+.

Jest jeszcze jakaś możliwość uzy-
skania pieniędzy na dzieci?

DH: Można starać się o alimenty 
od dziadków. Niewiele osób się na 
to decyduje, dlatego że w wielu 
przypadkach dziadkowie poma-
gają kobietom. A nawet jeśli nie, 
to kobiety nie mają sumienia ich 
nękać. Co dziadkowie są winni tej 
sytuacji? Kiedy już wyczerpie się 
te wszystkie możliwości, pozosta-
je jeszcze artykuł 209 kk. Mówi on, 
że jeżeli rodzic uporczywie uchyla 
się od płacenia alimentów, podle-
ga karze więzienia lub grzywny.

Jak oceniasz ten zapis kk? Czy to 
jest rozwiązanie?
DH: To jest fatalne rozwiązanie. 
Ja nie chcę, żeby dzieci na pyta-
nie, gdzie jest tata, odpowiada-
ły, że w więzieniu. No i tutaj po-
stulujemy zmianę. Po pierwsze, 
żeby zmienić słowo uporczywie 

(bo co to znaczy?) na coś bardziej 
konkretnego, zamienić więzienie 
na przymusowe prace, aktywi-
zować zawodowo. To byłoby ko-
rzystne dla matek, ojców, dzieci 
i dla państwa.

Jakie jeszcze zmiany powinny 
zaistnieć, żeby samodzielnym 
rodzicom w Polsce było łatwiej?
DH: Trzeba uświadomić praco-
dawców, że ukrywając przychody 
pracownika, stanowią jednocze-
śnie grupę wsparcia dłużnika ali-
mentacyjnego. Będziemy wkrót-
ce robić taką kampanię społeczną 
skierowaną do pracodawców.

A na poziomie rozwiązań praw-
nych?
DH: Współpracujemy z komor-
nikami, m.in. z panem Robertem 

Damskim, który bardzo zaangażo-
wał się w tę sprawę. On wymyślił, 
jak usprawnić system. Na przy-
kład, w artykule 209 zamiast kary 
więzienia proponuje opaskę elek-
troniczną. Widać od razu, czy ktoś 
pracuje. Jeśli codziennie od 8.00 do 
16.00 wychodzi z domu, to nie ma 
wątpliwości. Pokazał również, jak 
można usprawnić komunikację 
między urzędami. Należy wpro-
wadzić system o wdzięcznej na-
zwie RUDA (Rejestr Uporczywych 
Dłużników Alimentacyjnych). Jeśli 
ktoś nie płaci alimentów, a komor-
nik stwierdza, że egzekucja jest 
nieskuteczna, wpisywany jest do 
tego Rejestru. Dostęp ma do niego 
prokurator, inspekcja pracy, ZUS 
i policja. Jeżeli wpływa zgłoszenie 
do ZUS, zapala się lampka i prze-
kazywana jest informacja do ko-
mornika: ten pan pracuje. Taki sys-
tem mógłby być skuteczny.

Do kogo powinien zwrócić się ro-
dzic, który nie może uzyskać za-
sądzonych na dzieci alimentów? 
Gdzie szukać pomocy?
DH: Jest bezpłatna pomoc praw-
na przy Ośrodkach Pomocy Spo-
łecznej, jest Centrum Praw Kobiet, 
ale trudno się tam dostać. Moż-
na też pisać do nas: stowarzysze-
nie@dlanaszychdzieci.com. Po-
staramy się pomóc.

Stowarzyszenie Dla Naszych 
Dzieci tworzą rodzice dzieci, któ-
re latami nie otrzymują alimen-
tów. Osoby te spotkały się zupełnie 
przypadkowo w Internecie, szuka-
jąc informacji i odpowiedzi na py-
tanie: co jeszcze mogę zrobić, by 
jako przedstawiciel ustawowy (ad-
wokat) mojego dziecka, zapewnić 
mu skuteczne wykonanie prawo-
mocnego postanowienia sądu, za-
sądzającego mojemu dziecku ali-
menty. Działają tylko rok, a mają 
na swoim koncie szereg wystąpień, 
konferencji i publikacji. Zaintere-
sowali swoimi problemami rząd. 
Zmierzają do zmian w prawie.

Wszystkie materiały dotyczące 
tematu alimentów w tym numerze 
przygotowała Aleksandra Dulas.
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Minimalne  
wynagrodzenie brutto

Netto
Próg do Funduszu 

Alimentacyjnego na osobę
%

936 zł od 2007 r. 697,95 zł 725 zł 103,88

1 126 zł od 2008 r. 845,17 zł 725 zł 85,78

1 276 zł od 2009 r. 954,96 zł 725 zł 75,91

1 317 zł od 2010 r. 984,15 zł 725 zł 73,67

1 386 zł od 2011 r. 1 047,61 zł 725 zł 69,20

1 500 zł od 2012 r. 1 111,86 zł 725 zł 65,21

1 600 zł od 2013 r. 1 181,38 zł 725 zł 61,36

1 680 zł od 2014 r. 1 237,20 zł 725 zł 58,60

1 750 zł od 2015 r. 1 286,16 zł 725 zł 56,36

1 850 zł od 2016 r. 1 355,69 zł 725 zł 53,47

Gdyby próg do Funduszu Alimentacyjnego rósł wprost proporcjonalnie do 
wzrostu minimalnego wynagrodzenia netto, to dziś wynosiłby 1408,29 zł.

Rodzic z 1 dzieckiem, który zarabia 1 451 zł netto, nie otrzymuje 
alimentów z Funduszu Alimentacyjnego

Rodzic z 2 dzieci, który zarabia 2 175 zł netto, nie otrzymuje 
alimentów z Funduszu Alimentacyjnego

Minimum 
socjalne *
1 772,60 zł

Minimum 
socjalne **
2805,10 zł

ŹRÓDŁO: INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH. * GOSPODARSTWA PRACOWNICZE, 2-OSOBOWE M+K ** GOSPODARSTWA 
PRACOWNICZE, 3-OSOBOWE M+K+DST   UWAGA: UŻYTE SYMBOLE OZNACZAJĄ ODPOWIEDNIO: M I K – MĘŻCZYZNA I KOBIETA W 
WIEKU 25–60 LAT; DS – DZIECKO STARSZE W WIEKU 13–15 LAT.
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Matki 
wszechogarniaczki
Iwona

W lutym 2013 roku sąd orzekł ali-
menty na rzecz jej syna. Wspomi-
na swojego byłego partnera jako 
patologicznego kłamcę, który ni-
gdy nie miał nawet konta w banku, 
bo wiecznie był ścigany za jakieś 
długi. Nigdy nie zapłacił nawet 
złotówki na ich wspólne dziec-
ko. Po rozstaniu pomagała jej te-
ściowa. Zostawała z synem, kie-
dy chorował, zajmowała się nim, 
kiedy Iwona musiała zostać dłu-
żej w pracy. Z tego powodu Iwo-
na zwlekała ze złożeniem sprawy 
u komornika. Bała się, że straci 
jedyne wsparcie. W końcu sytu-
acja stała się na tyle trudna, że 
pękła i zdecydowała się działać. 
W tym czasie dług alimentacyjny 
urósł do 25 tys. złotych. Wszystko, 
co posiadał jej mąż, czyli miesz-
kanie, działka i dom w stanie su-
rowym, zostało przepisane na te-
ściową. Iwona obawia się, że nie 
uda się niczego ściągnąć. Zatem 
musi pracować za dwoje. Tyle że 
w zeszłym roku przeszła poważną 
operację (tętniak aorty) i nie ma 
już tak dużo siły co wcześniej. Wie, 
że powinna szukać jak najlżejszej 
pracy, a rozgląda się za drugim eta-
tem. W tym czasie ojciec dziecka 
zdrowy, silny uchyla się od płace-
nia alimentów. Iwona myśli o tym, 
żeby pozwać dziadków o płace-
nie na rzecz wnuka, ale wtedy bę-
dzie musiała wykazać niedostatek 
swego dziecka. A ona przecież sta-
je na głowie, żeby o żadnym nie-
dostatku nie było mowy. Mieszka 
w centrum, mieszkanie ogrzewa 
prądem. Żeby zapłacić rachunki 
musi zarabiać więcej niż kwota 
przewidziana w Funduszu Ali-
mentacyjnym. Stałe opłaty prze-
wyższają przewidziany próg do-
chodowy. Powtarza, że sobie radzi, 
jest zadowolona, przyzwyczaiła 
się do rytmu dnia, pogodziła pra-
cę i opiekę nad dzieckiem. Martwi 
się, czy będzie w stanie zapewnić 
synowi zajęcia dodatkowe i edu-
kację, która pozwoli mu dobrze 
wystartować w przyszłość. Angiel-
skiego uczy syna sama, bo na do-
datkowe lekcje już jej nie stać. Ale 
ma sukcesy, nauczycielki są pod 
wrażeniem. Żeby odsapnąć, czyta 
książki i ogląda głupie filmy.

Katarzyna

Dziecko miało rok, jej mąż już od 
jakiegoś czasu nie pracował i nie 
mieszkał z nimi. Ona pracowała 
i zajmowała się synem. Opowia-
da, że liczyła wtedy każdą złotów-
kę, miała zaplanowane wszystkie 
wydatki. Wiedziała, ile może wy-
dać na posiłek, że nie ma mowy 
o przekroczeniu tej kwoty. Wspo-
mina zdarzenie, kiedy przygoto-
wała sobie i dziecku obiad na trzy 
dni, żeby nie gotować po powro-
cie z pracy. Poprosiła ojca dziec-
ka, żeby zajął się synem i kiedy 
wróciła, zobaczyła pustą lodówkę. 
Zjadł nasz obiad na trzy dni. Jeśli 
ktoś nie był w takiej sytuacji, to nie 
zrozumie uczucia bezsilności i prze-
rażenia jakie człowieka ogarnia – 
wspomina. To ostatecznie prze-
kreśliło ich relacje. Poczuła, że jest 
sama i musi dać sobie radę. Nie 
godziła się, żeby potrzeby part-
nera zawsze były ważniejsze od 
potrzeb jej i dziecka. A miało być 
tak pięknie. Wielka miłość, ślub, 
snucie fantastycznych planów. 
Aż urodziło się dziecko i okaza-
ło się, że ktoś, kto jest ważniejszy 
w domu i wymaga więcej opieki 
i uwagi, fatalnie działa na psychi-
kę mężczyzny jej życia. Kiedy jesz-
cze stracił pracę, wszystko zaczę-
ło się sypać. Ona po półrocznym 
urlopie macierzyńskim wróci-
ła do pracy, żeby spłacać kredyt 
mieszkaniowy i utrzymać rodzinę. 
Po trzech miesiącach postawia-
ła ultimatum: on musi podjąć ja-
kieś decyzje odnośnie swojego ży-
cia, bo ona nie daje rady ogarniać 

wszystkiego. Wyprowadził się. Od 
czasu do czasu się pojawiał. Nie 
można było na niego liczyć, nie 
interesował się, czy dziecko ma co 
jeść, czy ma pieluchy, to nie była 
jego sprawa. Wpadał okazjonal-
nie. Rozwiedli się po jakimś czasie. 
Ojcu zostały odebrane prawa ro-
dzicielskie, ponieważ w żadnym 
stopniu nie uczestniczył w życiu 
syna. Ona ogarniała wszystko. 
Było ciężko. Nie dostawała gro-
sza, mimo wyroku sądu. Przeszła 
depresję, leczyła się, żeby stanąć 
na nogi. Mężczyzna natomiast ni-
gdzie nie zameldowany okazał się 
nieuchwytny. Komornik był bez-
radny. Po dwóch latach były mąż 
się odnalazł. Wpłaca jakieś nie-
wielkie kwoty. Boi się nie płacić 
nic, bo ciąży na nim wyrok z ar-

tykułu 209, więc może trafić do 
więzienia. Dziś syn ma 16 lat, a za-
dłużenie wynosi 89 tys. złotych. 
Katarzyna jest coraz bardziej sfru-
strowana. Ponieważ pracuje i za-
rabia nie najgorzej, nie należą jej 
się pieniądze ani z Funduszu Ali-
mentacyjnego, ani 500+. Czasami 
myśli, że lepiej by było pracować 
na czarno i przynajmniej mieć 
jakieś wsparcie. Jest uśmiech-
nięta, zadbana, uwielbia swoje-
go syna. Martwi się tylko, że jej 
dziecko zbyt szybko musiało do-
rosnąć, żeby pomagać w codzien-
nym życiu.

Agata

Rozwód trwał krótko, ponieważ 
mąż Agaty nie pojawił się na żad-

nej rozprawie. Miesz-
ka w Wielkiej Brytanii, 
pracuje w szarej stre-
fie. Nie płaci na dziec-
ko od czasu rozwo-
du. Jest ciężko, Agata 
oszczędza na wszyst-
kim, odmawia sobie 
najmniejszych przy-
jemności, żeby jej syn 
mógł rozwijać się tak 
samo jak rówieśnicy. 
Trudno jest też logi-
stycznie, chociaż im 
syn starszy, tym ła-
twiej. Kiedyś wstawa-
ła o 5.00, żeby zrobić 
wszystkie niezbędne 
prace w domu, naszy-
kować syna do przed-

szkola, odwieźć go i pojechać do 
pracy. Dzisiaj wsadza go w tram-
waj, on jedzie do szkoły, a ona do 
swoich zajęć. Zyskała na tym po-
nad godzinę. Pracy ma dość od 
samego rana do wieczora. Kiedy 
wraca, odwozi syna na dodatko-
we zajęcia, odrabia z nim lekcje, 
sprząta, gotuje. Mówi, że czuje się 
jak mama i tata w jednym. Jeździ 
z synem na piłkę nożną, odrabia 
lekcje, rozmawia, pociesza, orga-
nizuje czas wolny. Bywają takie 
dni, kiedy myśli, że już nie da rady, 
że jeszcze jedna rzecz do zrobie-
nia ją przytłoczy, ale później za-
pomina o tym i robi swoje. Cały 
czas poświęca synowi, nie pro-
wadzi życia towarzyskiego, rzad-
ko spotyka się z przyjaciółkami. 
Nie ma już na to siły. Bardzo by 
chciała, żeby syn miał kontakt 
z ojcem, ale on nie odpisuje na 
maile, nie dzwoni. Założył nową 
rodzinę w Wielkiej Brytanii. Sąd 
zasądził na rzecz jej syna alimen-
ty w wysokości 1000 zł. Usłysza-
ła od byłego męża, że jest mate-
rialistką. Powinna zrobić prawo 
jazdy, ale ciągle brak pieniędzy 
i czasu. Wciąż pojawiają się waż-
niejsze rzeczy. Chciałaby czasem 
iść do kina lub do teatru na coś dla 
dorosłych. Ale skoro musi wybie-
rać, na co wydać pieniądze, zabie-
ra syna na film dla dzieci. Myśli 
trzy razy, zanim coś kupi, a i tak 
ma wyrzuty sumienia, jeśli zain-
westuje w siebie.

Wszystko, co posiadał jej mąż, 
czyli mieszkanie, działka i dom 
w stanie surowym, zostało 
przepisane na teściową. Iwona 
obawia się zatem, że nie uda 
się niczego ściągnąć. Zatem 
musi pracować za dwoje. Tyle 
że w zeszłym roku przeszła 
poważną operację (tętniak 
aorty) i nie ma już tak dużo 
siły co wcześniej. Wie, że 
powinna szukać jak najlżejszej 
pracy, a rozgląda się za drugim 
etatem.

Agata oszczędza na wszystkim, 
odmawia sobie najmniejszych 
przyjemności, żeby jej syn 
mógł rozwijać się tak samo 
jak rówieśnicy. Trudno jest też 
logistycznie, chociaż im syn 
starszy, tym łatwiej. Kiedyś 
wstawała o 5.00, żeby zrobić 
wszystkie niezbędne prace 
w domu, naszykować syna 
do przedszkola, odwieźć go 
i pojechać do pracy. Dzisiaj 
wsadza go w tramwaj, on 
jedzie do szkoły, a ona do 
swoich zajęć. Zyskała na tym 
ponad godzinę.

GRAFIKA: DOROTA BANASZCZYK

Alimenty Niezbędnik – str. 12–13 
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10 miliardów 
zadłużenia
Milion dzieci w Polsce nie dostaje zasądzonych alimentów, a 600 000 spraw prowadzą komornicy. W Sądzie Apelacyjnym 
w Łodzi toczy się około 70 000 spraw, z czego 18 tys. dotyczy dłużników alimentacyjnych z naszego miasta. Taka jest skala 
problemu. W Łodzi co 10 dziecko czeka na alimenty, które próbuje wyegzekwować komornik.

Z Andrzejem Ritmannem, szefem łódzkiej Izby Komorniczej, rozmawia Aleksandra Dulas.

Aleksandra Dulas: Dług alimen-
tacyjny w Polsce wynosi 10 mi-
liardów. To jest kwota, którą ro-
dzice są winni swoim dzieciom?
Andrzejem Ritmannem: Nie do 
końca. To są pieniądze, których 
egzekucją zajmują się komornicy. 
A ile jest takich sytuacji, że rodzice 
wychowujący dzieci z różnych po-
wodów odpuszczają egzekucję, na 
przykład zakładając, że i tak nie 
ma możliwości ściągnięcia dłu-
gu? Tego nie wiemy. Wierzycie-
lem jest zawsze dziecko. Potocznie 
myśli się, że to są pieniądze dla ko-
biet. Nic bardziej mylnego. Matka 
(lub ojciec, choć to zdecydowanie 
rzadszy przypadek) jest przedsta-
wicielką prawną, opiekunką. Ale 
pieniądze są dla dziecka. Trzeba 
to podkreślać bardzo wyraźnie, 
bo to zmienia obraz sprawy. Nie 
płacąc alimentów odbieram moż-
liwość dobrego funkcjonowania 
swoim dzieciom.

Co jest nie tak z prawem polskim, 
że egzekucja alimentów jest nie-
skuteczna?
AR: Z samym prawem nie jest naj-
gorzej, ale są sprawy do dopra-
cowania. We wrześniu ubiegłe-
go roku łódzka Izba Komornicza 
zorganizowała konferencję doty-
czącą alimentów. Zrodziło się na 
niej wiele pomysłów. No i wypra-
cowaliśmy kilka rozwiązań.

Jakich?
AR: Podam przykład. Dzisiaj ko-
mornik prowadzący egzekucję 
długu ma obowiązek raz na pół 
roku przeprowadzić dochodze-
nie. To oznacza, że w styczniu za-
pytam w ZUS-ie, czy dana osoba 
pracuje; po raz kolejny zapytam 
w czerwcu. Jeśli dłużnik w tym 
czasie podjął pracę, alimenty 
mogłyby być skutecznie ściąga-
ne. A nie są. Zatem chodzi o to, 
aby komornik miał obowiązek po-
wiadomić ZUS o dłużniku, a ZUS 
w momencie rejestracji pracow-
nika miał obowiązek zgłosić to 
komornikowi. Zyskujemy czas. 

W kolejnym rozwiązaniu opraco-
wanym na tej konferencji chodzi 
o to, żeby nie finansować dłużni-
ka dwukrotnie.

Co to znaczy?
AR: Państwo płaci za dłużnika 
przekazując wierzycielowi pienią-
dze z Funduszu Alimentacyjnego. 
Z drugiej strony dłużnik, który 
uporczywie uchyla się od płace-
nia alimentów, może zostać ska-
zany. Utrzymanie więźnia w Pol-
sce to około 3000 zł miesięcznie. 
Powstał zatem pomysł zastoso-
wania systemu dozoru elektro-
nicznego. Po pierwsze, noszenie 
opaski to wstyd przed otoczeniem. 
Po drugie, łatwo sprawdzić, czy 

ktoś w tym czasie pracuje. I co 
bardzo ważne, takie rozwiąza-
nie kosztowałoby 300-350 zło-
tych w miesiącu. Same korzyści. 
Przyjrzenie się artykułowi 209 kk 
mogłoby znacznie poprawić sy-
tuację. Sądy też nie lubią tego za-
pisu. Chociaż, kiedy widzę umo-
rzenie śledztwa dotyczącego 
niepłacenia alimentów z powo-
du niskiej szkodliwości społecz-
nej czynu, to krew mnie zalewa. 
No ale wyobrażam sobie, że sę-
dziowie i prokuratorzy zakła-
dają, że ostatecznie odzyskanie 
pieniędzy jest nieskuteczne. Stąd 
takie wyroki. Dlatego myślę, że 
dozór elektroniczny mógłby tu 
wiele zmienić, również w podej-

ściu prokuratorów i sędziów. Zo-
baczyliby sens swojej pracy.

Matki też nie chcą mieć byłych 
partnerów w więzieniu.
AR: Oczywiście. Odium społecz-
ne ciążące na dziecku, którego oj-
ciec przebywa w więzieniu, jest 
ogromne. A korzyść żadna. Na do-
datek nie ma już wtedy praktycz-
nie żadnych szans na wyegzekwo-
wanie alimentów. Alternatywa 
w postaci nadzoru elektronicz-
nego tworzyłaby zupełnie inną 
sytuację. Zresztą za opaskę może 
płacić dłużnik, co być może by-
łoby jeszcze bardziej motywują-
ce. Będzie miał powody, żeby jak 
najszybciej się jej pozbyć. Artykuł 

209 nabrałby sensu. W tej chwili 
jest on kompletnie bezwartościo-
wy. Nikt go nie chce. Wymaga-
na jest zmiana prawa, ale to dro-
biazg. Sejm może się z tym uporać 
bardzo szybko. Trzeci konkretny 
pomysł, to Rejestr Uporczywych 
Dłużników Alimentacyjnych.

Jakie skutki dla dłużnika mia-
łaby taka rejestracja?
AR: Nie kupi telefonu, nie weźmie 
kredytu. Jest dłużnikiem alimen-
tacyjnym i to jest jawne.

Czy czuje Pan, że obecny Sejm 
może te zmiany wprowadzić?
AR: Może, tylko czy będzie chciał. 
Wydawać by się mogło, że jest to 
temat, którego rozwiązanie po-
winno interesować wszystkich, 
bez względu na opcję polityczną. 
Natomiast doświadczenie uczy, że 
politycy są w stanie wszystko upo-
litycznić. Chociaż z drugiej strony, 
patrząc cynicznie z punktu widze-
nia wyborów, mogą pokombino-
wać i zastanowić się, które głosy 
są dla nich cenniejsze? Alimen-
ciarzy, którzy nie płacą, czy ma-
tek i dzieci, które za chwilę sta-
ną się wyborcami. Może warto tu 
pokalkulować i podjąć właściwe 
decyzje. Bardzo cenną inicjatywą, 
którą politycy powinni się zain-
teresować, jest powołany przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
i Rzecznika Praw Dziecka Zespół 
do spraw Usprawnienia Egzeku-
cji Alimentów, który pracuje już 
od kilku miesięcy. Jednym z jego 
członków jest zresztą komornik 
Robert Damski, jeden z prelegen-
tów naszej konferencji i pomy-
słodawca wspomnianych prze-
ze mnie rozwiązań. Pomysły są, 
ludzie potrzebni do ich dopraco-
wania również. Mamy nadzieję, 
że znajdą się też politycy, którzy 
je poprą.

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

ALEKSANDRA 
DULAS

ANDRZEJ RITMANN, FOT. ARCHIWUM ŁÓDZKIEJ IZBY KOMORNICZEJ
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Warto wspierać
Jeżeli ktoś oczekuje, że zaangażuje się w działania społeczne i to mu się bezpośrednio przełoży na sprzedaż, 
jest w błędzie. To tak nie działa. Natomiast buduje pozytywny odbiór i taki ciepły klimat wokół biznesu. 
Fajnie się pracuje, kiedy idąc w nowe miejsce, mówisz: – Cześć jestem z Fiero i słyszysz: – Fiero? Kurcze, jeste-
ście fantastyczni! – mówi Ewa Szmitka, członkini Zarządu Perte Pizza Sp. z o.o., właściciel marki Fiero! Pizza.

Tamara Rymska: Czym jest biz-
nes zaangażowany społecznie?
Ewa Szmitka: To taki, który bie-
rze odpowiedzialność za ludzi. 
Bo to nie miejsca tworzą klimat, 
wartość, tylko ludzie. Zatem biz-
nes społecznie zaangażowany 
dba o tych wszystkich, którzy są 
w jego otoczeniu: współpracow-
ników, pracowników, kontrahen-
tów, odbiorców, klientów.

Dba, to znaczy…
ESz: Troszczy się o ich potrzeby. 
Jeśli mam pracownika, ważne jest 
dla mnie nie tylko to, jak wyko-
nuje swoją pracę, ale też co myśli, 
czuje, jak się odnajduje w pracy, 
czy się w niej spełnia, rozwija, 
uczy i czy ja mogę mu jakoś po-
móc. Jeśli jest to mój kontrahent, 
dbam o uczciwe relacje: o płatno-
ści w terminach, regulowanie zo-
bowiązań itp. To są takie proste 
rzeczy. Życie składa się z tych pro-
stych rzeczy.

Kto tworzy sieć pizzerii Fiero?
ESz: Za siecią pizzerii stoi sześć 
osób. Łączą nas powiązania przy-
jacielsko-familijne. Każdy z nas, 
oprócz tego że tworzy zarząd Fie-
ro, prowadzi również swój lokal 
lub lokale.

O czym decyduje zarząd?
ESz: Wspólnie decydujemy o wy-
borze strategii marketingowej, 
o tym, w jakie akcje społeczne 
chcemy się włączyć, jaki będzie 
wystrój naszych lokali, co będzie 
się znajdowało w menu.

Porozmawiajmy więc chwilę 
o działaniach społecznych, któ-
re wspieracie, bo właściwie po-
znałam Cię, Ewo, jako aktywistkę 
raczej niż kobietę biznesu. Dla-
czego to robicie? Jest tyle firm, 
które nie wspierają żadnych 
działań społecznych i świetnie 
sobie radzą.
ESz: To jest właśnie ten biznes 
społecznie zaangażowany. My 
chcemy, żeby nam było dobrze 
i ludziom z nami też. Jeśli kon-
centrujesz się tylko na zarabia-
niu pieniędzy, to odzierasz swoje 
życie z wielu bezcennych emocji. 
Takich chwil, kiedy zanosisz na 
dzień dziecka pizzę do Fundacji 
Gajusz czy Pracowni Alternatyw-

nego Wychowania i słyszysz ten 
pisk dzieciaków, ten krzyk rado-
ści. Nie wiem, czy są na świecie 
pieniądze, na które dałoby się to 
zamienić.

Macie też drużyny sportowe 
z Fiero w nazwie.
ESz: Mamy kobiecą drużynę pił-
karską. Przez parę lat była to eki-
pa amatorska, czyli nie należąca 
do PZPN-u, nie biorąca udziału 
w rozgrywkach ligowych. Od tego 
sezonu będziemy grać w lidze. Po-
łączyłyśmy się z Zawiszą Rzgów – 
z klubem mającym zaplecze tech-
niczne, którego my nie posiadamy. 
Takimi działaniami łączymy pro-
mocję firmy z osobistą pasją. Ro-
bisz to, co kochasz, i jednocześnie 
promujesz swoją firmę.

A dlaczego akurat piłka nożna?
ESz: Oczywiście z pasji, ale też 
swoimi działaniami próbujemy 
rozwiązywać problemy społeczne. 
Wiemy, że nie zmienimy świata. 
Ale widzimy, że dysproporcje po-
między kobiecą i męską piłką są 
olbrzymie, wręcz gigantyczne, są 
to dwa różne światy. Jakiekolwiek 

wsparcie tej kobiecej piłki, cho-
ciażby tylko powiedzenie o niej, 
pokazanie jej, to już jest walka 
ze stereotypami, uprzedzenia-
mi. Kiedy zaczynałyśmy kopać 
na Orliku pięć lat temu, budziły-
śmy sensacje wśród okolicznych 
mieszkańców. Teraz już się przy-
zwyczaili, nie robi to na nich wra-
żenia. – O! Dziewczyny dzisiaj gra-
ją – i tyle.

Dużo jest tych grających w pił-
kę dziewczyn?
ESz: Około 20, 30. To się zmienia, 
jest nas coraz więcej. I to bardzo 
cieszy.

Wspieracie jakieś inne działa-
nia?
ESz: Tak, biegi przełajowe, biegi 
na orientację. Wspieramy orga-
nizacje pozarządowe, takie jak 
Słonie na Balkonie, Fundacja 
Gajusz, Pracownia Alternatyw-
nego Wychowania, Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci. Fundujemy na-
grody w konkursach i wydarze-
niach sportowych. Wiele takich 
rzeczy robimy, ale o jednej war-
to więcej powiedzieć. Współpra-

cujemy z Ochotniczymi Hufcami 
Pracy. Przyjmujemy na praktyki 
dzieciaki w wieku 15–18 lat. To jest 
często młodzież z różnymi trud-
nościami. No bo z wielu przyczyn 
te dzieciaki kontynuują naukę 
nie w zwykłym gimnazjum, tyl-
ko w gimnazjum z przygotowa-
niem zawodowym. To jest dla nas 
ogromna praca, ale ona daje szan-
sę na to, by chociaż część z nich 
wyposażyć w wędkę i nauczyć ło-
wienia ryb. Oni pobędą u nas rok, 
dwa, trzy, potem pójdą w świat 
i sobie poradzą. Młody człowiek, 
który do nas trafił, będzie miał za-
wód, pracę, będzie umiał zacho-
wać się w środowisku pracy. To 
będzie fantastyczna osoba. To, że 
prawdopodobnie nie skończy stu-
diów, nie ma tu żadnego znacze-
nia. Ale część z nich może skoń-
czy, bo pójdzie za ciosem i pomyśli: 
Chcę czegoś więcej. Frajda niesamo-
wita. Zaczynasz prace z brzydkim 
kaczątkiem. Mija kilka lat i na-
gle masz łabędzia, który mówi do 
mnie: – Pani Ewo, idę w świat. My-
ślę: Leć, rozwiń skrzydła i leć. Wróć 
tylko za jakiś czas i opowiedz, jak 
tam jest. I wracają.

Czy to się Wam opłaca? To wspie-
ranie NGO-sów, OHP-ów?
ESz: Jeżeli ktoś oczekuje, że zaan-
gażuje się w działania społeczne 
i to mu się bezpośrednio przeło-
ży na sprzedaż, jest w błędzie. To 
tak nie działa. Natomiast budu-
je pozytywny odbiór i taki ciepły 
klimat wokół biznesu. Fajnie się 
pracuje, kiedy idąc w nowe miej-
sce, mówisz: – Cześć jestem z Fiero 
i słyszysz: – Fiero? Kurcze, jesteście 
fantastyczni, byłem u Was na takiej 
i takiej imprezie, moje dziecko gra-

ło w piłkę na turnieju, który organi-
zowaliście. Lub ktoś krzyknie: – A! 
Państwo pomagacie Fundacji, w któ-
rej moje dziecko bierze udział w za-
jęciach. To jest świetne, to cieszy 
i daje satysfakcję, która nie prze-
kłada się na pieniądze. Pamiętam, 
jak wspieraliśmy Finał WOŚP. Sta-
liśmy przy scenie w Manufaktu-
rze i rozdawaliśmy kawałki piz-
zy za wrzutki do puszki. Podszedł 
Pan – był już koniec imprezy, po 
fajerwerkach – otworzył portfel 
i wyjął plik banknotów. To nie były 
10-cio złotówki. Myśmy zdurnieli 
i zapytali, czy jest pewien, że chce 
nam to wrzucić, a on powiedział: – 
Tak, bo ja mam do Was zaufanie. 
Po prostu. I dlatego warto.

Można powiedzieć, że ludzie ku-
pując u Was pizzę, przy okazji 
wspierają innych?
ESz: No, chyba tak. Potrzebna jest 
świadomość, że warto wspierać 
swoimi pieniędzmi tych, którzy 
później będą robić coś wartościo-
wego w naszym otoczeniu. Bo to 
taki dobry przepływ gotówki. Zo-
stawiam swoje pieniądze w fir-
mie, o której wiem, że część z nich 
przeznaczy na coś, co będzie słu-
żyło innym ludziom w moim oto-
czeniu, a być może również mnie. 
Wsparcie małego, lokalnego biz-
nesu ma naprawdę duży sens. Ty 
pomagasz nam swoimi zakupa-
mi. My dzięki Twoim zakupom 
jesteśmy w stanie pomagać ko-
muś następnemu.

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

TAMARA 
RYMSKA

ZAJĘCIA DLA DZIECI W PIZZERII FIERO, FOT. EWA SZMITKA

DRUŻYNA FIERO, FOT. ARCHIWUM DRUŻYNYFOT. ARCHIWUM FIERO! PIZZA
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Społeczna strona  
biznesu
Z Bożeną Ziemniewicz, wiceprezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej,  
działaczką organizacji zrzeszających biznes, rozmawia Jan Koszetniczek.

Jan Koszetniczek: Proces rewi-
talizacji jest dotychczas kojarzo-
ny z organizacjami społecznymi 
i szeroko rozumianymi ruchami 
miejskimi. Czy środowiska lo-
kalnego biznesu także są zain-
teresowane rewitalizacją?
Bożena Ziemniewicz: Aby rozma-
wiać o rewitalizacji, należy odejść 
od pewnych stereotypów. War-
to zwrócić uwagę na trzy z nich. 
Po pierwsze, złe rozumienie poję-
cia. Rewitalizacja to nie jest Pro-
gram Miasto100 Kamienic, który 
dotyczył remontów; tu najważ-
niejsza jest warstwa społeczna 
tego procesu. Po drugie, stereo-
typem jest kojarzenie przedsię-
biorcy z kapitalistą pokroju Scro-
oge’a ze znanej powieści Dickensa, 
chodź i on pod wpływem nawie-
dzających go zjaw zamienił się 
w filantropa. Przedsiębiorczość, 
którą od zawsze promowałam, 
to branie odpowiedzialności za 
siebie i swoje otoczenie, to odwa-
ga odrzucenia stałej pensji wpły-
wającej regularnie bez względu 
na okoliczności. To także odwa-
ga tworzenia nowej rzeczywisto-
ści na własny rachunek, ciężka 
praca i niezależność. Ta przedsię-
biorczość nie dotyczy tylko biz-
nesu. Jest udziałem wszystkich 
ludzi, którym o coś w życiu cho-
dzi. Dlatego właśnie cenię pod-
mioty ekonomii społecznej (np. 
spółdzielnie socjalne), które są 
znakomitym przykładem odpo-
wiedzialnego i kreatywnego pod-
chodzenia do swojego życia i ży-
cia lokalnej społeczności. Trzeci 
stereotyp to założenie, że intere-
sy pracowników i lokalnych pra-
codawców muszą być sprzeczne. 
Lokalnemu pracodawcy zależy na 
bezpieczeństwie i stabilizacji jego 
firmy, a podstawą jej funkcjono-
wania są zatrudnieni w niej lu-
dzie. Dotyczy to zwłaszcza małych 
firm produkcyjnych i usługowych. 
Trzeba sobie uświadomić, że dla 
pracodawcy z sektora MŚP (małe 
i średnie przedsiębiorstwa) waż-
ne jest zapewnienie pracownikom 
dobrych warunków w imię ich 
bezpieczeństwa, które jest podsta-

wową potrzebą każdego człowie-
ka. Jak wiadomo dobry pracow-
nik jest na wagę złota. Pytał Pan, 
czy środowiska lokalnego bizne-
su są zainteresowane rewitaliza-
cją. Moim zdaniem tak, ale należy 
wyraźnie oddzielić dwie katego-
rie: duży biznes i mali przedsię-
biorcy, którzy działają lokalnie, 
często od pokoleń.

Jakie są podstawowe postulaty 
środowiska łódzkich przedsię-
biorców dotyczące kształtu re-
witalizacji?
BZ: Mali, lokalni przedsiębior-
cy patrzą na rewitalizację jako 
proces niosący ze sobą więcej za-
grożeń a mniej szans. Kojarzą ją 
przede wszystkim z remontami 
paraliżującymi możliwości funk-
cjonowania. Tak było w przypad-
ku ul. Kilińskiego, gdzie zamarła 
wszelka działalność gospodar-
cza. A szanse oddalone w czasie 
są bardzo niepewne. Oczywiście 
pozostaje kwestia zaangażowa-
nia w przebieg rewitalizacji. Nie-
stety, doświadczenie nas uczy, że 
urzędnicy wolą powierzać zada-
nia kompleksowo wielkim wyko-
nawcom. Lokalna przedsiębior-
czość nie ma szans na pozyskanie 
zamówień – jest wypierana przez 
wielkie korporacje. Duży biznes 
może więc skorzystać z rewita-
lizacji na każdym etapie: zarów-
no przy inwestycjach, jak i po ich 
zakończeniu. Pamiętajmy, że no-
welizacja ustawy Prawo zamó-
wień publicznych wymusza na 
wykonawcach zatrudnianie pra-
cowników na umowę o pracę. Cóż 
z tego, skoro wielcy gracze posił-
kują się miejscowymi podwyko-
nawcami, którzy nie są do tego 
zobligowani. Jeśli dodamy brak 
terminowych płatności, to nie 
dość że lokalni przedsiębiorcy 
nie są w stanie sprostać zatrud-
nianiu na umowy o pracę, to jesz-
cze często sami zasilają szeregi 
bezrobotnych. Znakomitym przy-
kładem jest proces budowy auto-
strad, przy którym bankructwo 
ogłosiło zaledwie kilka korpora-
cji budowlanych i setki małych, 

lokalnych firm pełniących funk-
cję podwykonawców. Dlatego też 
łódzcy przedsiębiorcy od dawna 
postulują dzielenie zamówień na 
mniejsze części, co umożliwiłoby 
tworzenie konsorcjów lokalnych.

Faktem jest, że znaczna część ak-
tywistów ruchów miejskich ma 
poglądy lewicowe, a więc inne 
podejście do kwestii gospodar-
czych niż przedsiębiorcy, którzy 
najczęściej prezentują poglądy 
wolnorynkowe. Czy wobec tego 
możliwa jest współpraca tych 
dwóch środowisk na szczeblu 
lokalnym?
BZ: Przedsiębiorca to człowiek 
taki sam jak inni. Jest obywate-
lem naszego miasta i zależy mu 
na jego rozwoju. Wszyscy chce-
my pięknej Łodzi i jesteśmy goto-
wi znosić niedogodności, jeśli to 
służy jej dobru. Mamy wspólny 
cel: Łódź, w której ludziom jest po 
prostu dobrze. Zarówno lokalnym 
przedsiębiorcom, jak i osobom 
o poglądach lewicowych zależy, 
aby na obszarach rewitalizowa-
nych mieszkańcy mieli dostęp do 
pracy i godziwej za nią zapłaty.

Z ramienia przedsiębiorców za-
siada pani w Komitecie Monito-
rującym Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódz-
kiego. Nadzoruje on wydawanie 
większości funduszy UE dla na-
szego województwa, w tym tych, 
przeznaczonych na rewitalizację. 
Czy podczas obrad Komitetu czę-
sto pojawiają się kwestią zwią-
zane z rewitalizacją społeczną?
BZ: Europejski Fundusz Społecz-
ny w całości finansuje program 
pod nazwą „Włączenie społeczne”, 
który obejmuje szereg działań. 
Należą do nich: aktywna integra-
cja osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, 
usługi na rzecz osób zagrożo-
nych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym, i rozwój eko-
nomii społecznej. Część dotycząca 
rewitalizacji obejmuje trzy cele: 

„Zachowanie i ochronę środowi-
ska naturalnego oraz wspieranie 

efektywnego gospodarowania”, 
„Promowanie trwałego i wyso-
kiej jakości zatrudnienia oraz 
wsparcie mobilności pracow-
ników” oraz „Promowanie włą-
czenia społecznego, walkę z ubó-
stwem i wszelką dyskryminacją”.

Dzięki naszemu RPO możliwa 
jest realizacja takich projektów, 
w  których mieszkańcy obsza-
rów zdegradowanych będą ak-
tywizowani w różny sposób: do-
staną wsparcie finansowane na 
zakładanie firm czy prowadze-
nie organizacji pozarządowych. 
Zdobędą także wiedzę, jak sobie 
radzić z problemami. Zamierza-
my szczególnie wspierać inicja-
tywy, takie jak świetlice środowi-
skowe, które umożliwiają rozwój 
najmłodszych. Dużą szansą dla 
mieszkańców obszarów rewita-
lizowanych są podmioty ekono-
mii społecznej, np. wspomniane 
już spółdzielnie socjalne. W ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego będą mogły liczyć 
na wsparcie. Wszelkie działania 
będą zorientowane na niwelowa-
nie skutków wykluczenia społecz-

nego na terenach problemowych 
(w tym obszarach zdegradowa-
nych). Głęboko wierzę, że rewi-
talizacja obszarów zdegradowa-
nych przyczyni się do ożywienia 
społeczno-gospodarczego regio-
nu i – tu zacytuję – „wpłynie na 
podniesienie jakości i atrakcyjno-
ści życia mieszkańców wojewódz-
twa łódzkiego”. Oczywiście pod 
warunkiem, że na każdym eta-
pie podejmowane będą racjonal-
ne decyzje, a decydenci ani przez 
chwilę nie stracą z oczu główne-
go celu: środki unijne mają słu-
żyć ludziom, poprawie warunków 
ich życia, rozwojowi społeczne-
mu i gospodarczemu.

Jan Koszetniczek – osoba związana 
ze sferą biznesu, prowadzi swoją 
działalność gospodarczą na terenie 
miasta.

JAN 
KOSZETNICZEK

Zachęcamy do odwiedzenia platformy 
internetowej OPOWIEDZ SIĘ, otwierającej 

przestrzeń dla historii mówionych. Historii osób, 
które wyróżniają się na tle swojej społeczności, 

żyją po swojemu i pragną podzielić się tym 
doświadczeniem z innymi. Do tej pory na stronie 
opowiedzieli się m.in.: osoba transgender, osoba 
bezdomna, muzułmanka, osoba żyjąca z HIV i gej. 

Wszystkie filmy możecie obejrzeć na stronie 
internetowej opowiedzsie.pl. Zachęcamy też 

do wysyłania swoich historii i do kontaktu pod 
adresem mailowym: opowiedzsiepl@gmail.com.
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Zieleń w mieście – 
zapomniany sojusznik
Według danych z lat 2011–2014 w Łodzi wycięto ok. 35 000 drzew i nakazano nasadzenie 27 tysięcy.  
Nowe nasadzenia pod względem wartości przyrodniczej nie zastępują jednak starodrzewu.

Zieleń w mieście jest często trak-
towana drugoplanowo, jako do-
datek do miejskiej zabudowy, 
gość w przestrzeni zdominowa-
nej przez efekty pracy człowieka. 
Tereny zielone czasem przegrywa-
ją starcie z planami rozbudowy 
miasta, drzewa znikają w wyni-
ku prac budowlanych prywat-
nych i publicznych inwestorów. 
Wycinki starodrzewu rzadko są 
w pełni rekompensowane przez 
tzw. nasadzenia zastępcze. Sa-
dzonki potrzebują dekad, aby 
osiągnąć rozmiar usuniętych 
drzew. Problem dotyczy nie tyl-
ko Łodzi, ale większości polskich 
miast, o czym rok temu alarmo-
wała Naczelna Izba Kontroli, 
a ostatnio Fundacja Ekorozwo-
ju w raporcie „Na Straży Drzew”. 
Co przyczyniło się do tej sytuacji 
i jak można jej uniknąć?

Zieleń – wielki przegrany 
w przestrzeni polskich 
miast?

Drugoplanowe traktowanie ziele-
ni w miastach ma długą historię 
i wiele przyczyn. Choć statystycz-
nie Łódź jest jednym z najbardziej 

„zielonych” miast Polski, w rzeczy-
wistości jakość terenów zielonych 
dostępnych mieszkańcom pozo-
stawia wiele do życzenia. Od lat 
problemem było niedofinanso-
wanie w tym obszarze. Ochro-
nie zieleni nie sprzyjała niewie-
dza projektantów, decydujących 
o inwestycjach miejskich. Brako-
wało kompetentnych osób odpo-
wiedzialnych za projektowanie 
i utrzymanie zieleni. Problem do-
tyczył nie tylko działań urzędu, 
ale także prywatnych inwesto-
rów, dla których zachowanie zie-
leni koliduje z ich planami.

Ochronie drzew i zieleni nie 
pomagają też przepisy. Prawo 
jest jednym z głównych narzę-
dzi wyznaczających ramy tego, 
co mogą i powinni robić urzędni-
cy, aby chronić drzewostan. Waż-
ne są tu procedury związane z do-
puszczeniami do wycinki drzew 
oraz planowanie przestrzenne. 

Obecny system sprawia, że urzędy 
nie zawsze skutecznie korzysta-
ły z mechanizmów odszkodowań 
i nasadzeń zastępczych. Według 
raportu „Na Straży Drzew” wro-
cławskiej fundacji Ekorozwoju, 
w latach 2010–2014 w polskich 
miastach wojewódzkich wycię-
to ponad 800 000 drzew, a zale-
dwie 17,3% zezwoleń na wycinkę 
uzupełniono żądaniem nasadzeń 
zastępczych. Według danych 
z lat 2011–2014 w Łodzi wycięto 
ok. 35 000 drzew i nakazano na-
sadzenie 27 tysięcy. Nowe nasa-
dzenia pod względem wartości 
przyrodniczej nie zastępują jed-
nak starodrzewu.

Od 2014 roku przepisy ustawy 
o ochronie przyrody ulegały dal-
szej liberalizacji. Jej nowelizacja 
z 2015 r. złagodziła przepisy o od-
szkodowaniach za wycinkę drzew. 
Nowy projekt, poddany konsulta-
cjom społecznym, zakłada zniesie-
nie kolejnych ograniczeń w likwi-
dacji drzewostanu, m.in. usuwa 
obowiązek uzyskania pozwolenia 
na wycięcie, nie przewiduje kar 
za bezprawną wycinkę, a wszel-
kie regulacje przenosi do poziomu 
gmin. Niedoprecyzowanie zasad 
działania tego systemu i dotych-
czasowa praktyka pozwalają się 
spodziewać dalszej dewastacji zie-
leni w polskich miastach.

Niedofinansowanie czy nie-
precyzyjne przepisy, choć ważne, 
przesłaniają poważniejszy czyn-
nik, który często był powodem 
traktowania zieleni po macosze-
mu. Jest nim brak kultury posza-
nowania przyrody jako integral-
nego elementu przestrzeni życia 
w mieście. W polskich miastach 
przez lata lekceważono tereny zie-
leni, nie będące dużymi miejskimi 
parkami czy lasami włączonymi 
w granice miasta. Dla zarządza-
jących przestrzenią był to zasób, 
który można w dowolny sposób 
eksploatować dla realizacji no-
wych inwestycji: zabudowy, dróg, 
sieci uzbrojenia. Wycięcie drzew 
dla podwieszenia trakcji tramwa-
jowej, jak w przypadku ul. Koper-
nika, czy realizacji nowego, wy-

łożonego kostką obszaru, jak na 
placu Dąbrowskiego, było możli-
we, ponieważ twórcy nie widzieli 
w istniejącej zieleni wartości wy-
magającej ochrony i zachowania 
w projekcie. Zakłada się, że wyci-
nana i likwidowana zieleń i tak 
sobie poradzi w nowych warun-
kach, a na jej właściwe kształto-
wanie musimy poczekać, gdyż 
realizujemy ważniejsze projek-
ty modernizacji miasta.

Innym zagrożeniem, wynika-
jącym z priorytetów, jest także 
pęd do komercjalizacji przestrze-
ni miasta i szukania możliwości 
zabudowy za wszelką cenę każ-
dego wolnego fragmentu. Pogoń 
za wskazaniem terenów pod in-
westycje wpływa nie tylko na za-
pisy planów miejscowych, które 
zamiast terenów otwartych wska-
zują zabudowę. Innym efektem 
jest kurczenie się dostępnych za-
sobów gruntów publicznych pod 
tworzenie nowych parków lub na-
sadzeń zastępczych. Dzieje się to 
w wyniku sprzedaży wolnych 
miejskich działek inwestorom. 
Skutek poznaliśmy np. podczas 
poszukiwania terenów dla loka-

lizacji tzw. „parków kieszonko-
wych” na Starym Polesiu.

Niedoceniany 
sprzymierzeniec

Służebne traktowanie zieleni wią-
że się także z tym, że nieświadomi 
jesteśmy pracy jaką przyroda dla 
nas wykonuje. Nie zdajemy sobie 
sprawy z tego, że nawet w zdomi-
nowanej przez człowieka prze-
strzeni jaką jest miasto, tworzy 
ona spójny, działający ekosystem. 
Miejska zieleń nie tylko „pracuje” 
dla zapewnienia bezpieczeństwa 
jako dodatkowa forma miejskiej 
infrastruktury, ale, co jest równie 
ważne, pomaga zachować zdro-
wie i dobre samopoczucie miesz-
kańców.

Najważniejszym zadaniem 
zieleni w mieście jest oczyszcza-
nie powietrza. Drzewa absorbu-
ją zanieczyszczenia i produku-
ją tlen. W Łodzi to zieleń może 
być skutecznym lekarstwem na 
brak przewietrzania obszarów 
Śródmieścia czy zanieczyszcze-
nia powodowane przez tzw. „ni-
ską emisję” (w tym ruch samo-

chodowy i indywidualne piece 
opalane węglem). Tereny otwarte 
są enklawami dla różnych form 
życia nawet w najbardziej zurba-
nizowanym fragmencie miasta, 
a drzewa i krzewy to dom dla pta-
ków i owadów. Zieleńce, jeśli nie 
są obsadzane najtańszymi berbe-
rysami, potrafią być siedliskami 
wielu gatunków roślin, zapew-
niając bioróżnorodność koniecz-
ną do utrzymania życia przyro-
dy na terenie miasta. Cień drzew 
jest zabezpieczeniem przed falami 
upałów, chroni przez wzrostem 
temperatur w środku miasta. Zie-
leń wykorzystuje się jako wspar-
cie dla zatrzymania wód deszczo-
wych. Rozbicie skorupy betonu 
i asfaltu, pokrywającej centrum 
Łodzi, pozwala także na spowol-
nienie spływu wód opadowych, 
zmniejszając niebezpieczeństwo 
podtopień.

Techniczne myślenie o ziele-
ni nadal jednak nie oddaje jej 
głównej wartości. To jej obec-
ność sprawia, że miasto staje się 
przyjemnym miejscem. Ograni-
czenie poziomu zanieczyszczeń 
zmniejsza ryzyko zachorowań 
mieszkańców na choroby dróg 
oddechowych, choroby krążenia 
czy zachorowań na astmę wśród 
dzieci. Dobry dostęp do zieleń-
ców i placów zabaw daje możli-
wości wypoczynku blisko miej-
sca zamieszkania. Pomaga to nie 
tylko w rozładowaniu stresu, ale 
też zwiększa szanse na utrzyma-
nia dobrej kondycji. Ostatecznie, 
to parki, jako przestrzeń egalitar-
na i darmowa, stają się miejscem 
spotkań. Nie dotyczy to wyłącznie 
zaspokajania potrzeb mieszkań-
ców ścisłego Śródmieścia, gdzie 
jak w przypadku Łodzi bliski do-
stęp do terenów zieleni może być 
ograniczony, ale także podmiej-
skich osiedli. Tworzenie terenów 
zielonych blisko miejsc zamiesz-
kania i swoboda w korzystaniu 
z nich to dzisiaj projektowy stan-
dard dla wielu miast na świecie, 
m.in. Sztokholmu, miasta wyróż-
nionego tytułem Zielonej Stoli-
cy Europy.

PLAC DĄBROWSKIEGO, FOT. MM

ŁUKASZ 
PANCEWICZ
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POMÓŻ ZMIENIĆ 
SCHRONISKO DLA 

ZWIERZĄT W ŁODZI

Ten pies spędził całe swoje życie 
w schronisku. Trafił tu jako szczeniak. 
Teraz ma sześć lat i naprawdę najwyż-
szy czas, żeby miał swój dom. Będzie 
fantastycznym kompanem na jesienne 
spacery i długie zimowe wieczory. Jest 
wesoły, ma dużo uroku, brakuje mu 
tylko kochającego człowieka. Czytelni-
cy Miasta Ł, pokażcie, że można napra-
wić trochę świat, jeśli się tylko chce. 
Zmieńcie los Dżekiego. To bardzo dobry 
pies.

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.

Wojna o zieleń, bitwy 
o parki

Dyskusja o ochronie zieleni co-
raz częściej toczy się w tle kolej-
nych protestów aktywniejszych 
mieszkańców przeciwko wycince 
drzew. Z reguły to oni podejmują 
walkę o zatrzymanie prac lub po-
wiadamiają urząd o działaniach 
inwestorów, ponieważ są najbar-
dziej narażeni na ich konsekwen-
cje. Protesty te nasilają się od kil-
ku lat w wielu miastach Polski 
i potrafią łączyć ludzi z różnych 
środowisk i pokoleń. Przykładem 
takiej mobilizacji ponad podzia-
łami był sprzeciw wobec wycinki 
drzew w Parku Wielkopolskim na 
Ochocie w Warszawie, który zgło-
siło ponad dwieście osób.

W  Łodzi protesty wzbudzi-
ły duże miejskie inwestycje jak 
niedawno planowany remont Ni-
ciarnianej, ale też działania pry-
watnych inwestorów, np. wycin-
ka drzew na Złotnie czy usunięcie 
drzew z terenu strzelnicy w No-
wosolnej. W obydwu przypad-
kach Wydział Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa UMŁ przyznał 
inwestorom wysokie odszkodo-
wania. Jednym z nielicznych przy-
kładów pozytywnej zmiany, wy-
wołanej przez mieszkańców, był 
zieleniec przy ul. Popiełuszki i Ku-
socińskiego. Teren wskazywany 
jako możliwa lokalizacja centrum 
handlowego, po licznych wnio-
skach mieszkańców został „za-
bezpieczony” zapisem planu miej-
scowego jako lokalny park.

Łódzki budżet obywatelski stał 
się furtką i kolejnym polem walki 
o zapewnienie terenów zieleni 
w mieście. W tegorocznej edycji 
największym poparciem cieszy-
ły się projekty rozbudowy du-
żych miejskich parków – popra-
wy przestrzeni Parku Julianów 
czy dalszej przebudowy Stawów 
Stefańskiego. Choć wszystkie pro-
pozycje muszą być zaopiniowane 
przez urzędników, część z nich 
szła w kontrze do miejskich pla-
nów. Jednym z takich projektów 
były „Ogrody Karskiego” Marty 
Karbowiak – projekt zagospoda-
rowania ponad 2,8 ha terenu jako 
ogólnodostępnego parku na Pole-
siu. Propozycja uzyskała poparcie 
ponad dwóch tysięcy siedmiuset 
mieszkańców. Projekt, ze względu 
na plany związane z budową tu-
nelu średnicowego PKP i wstrzy-
manie przekształceń działki do 
2020 roku, pozostał niezreali-
zowany. W jego miejsce urząd 
zobowiązał się do realizacji sie-
ci tzw. „parków kieszonkowych” 
w dzielnicy. Efektem było wy-
walczenie przez społeczników 
zachowania tego terenu jako re-
zerwy pod miejski park w planie 

miejscowym. Wcześniejsze plany 
Miasta zakładały przeznaczenie 
większości obszaru pod zabudo-
wę mieszkaniową. Po długotrwa-
łych negocjacjach z propozycji 
w planie miejscowym pozosta-
wiono jedynie fragment parkin-
gu wielopoziomowego dla obsługi 
oraz rezerwę dla trasy Karskiego. 
Protest społeczników utorował 
drogę dla inicjatywy „Zielonego 
Polesia” – inicjatywy komplekso-
wej poprawy przestrzeni publicz-
nych dzielnicy, która wcześniej 
nie mogła zdobyć wymaganego 
finansowania. Jeden z projektów – 
wniosek o dosadzenie drzew na 
ul. Pogonowskiego – dziś zawie-
ra plan budowy pełnowymiaro-
wego woonerfu.

Kolejnym społecznym projek-
tem, pomyślanym jako alterna-
tywa dla planów magistratu, był 
park i ścieżka ekologiczna przy 
ul. Brzezińskiej w Nowosolnej. Tu 
jednak miasto nie ugięło się pod 
żądaniami mieszkańców i chce 
przeznaczyć część zazielenionych 
terenów pod zabudowę willową. 
Wiele projektów inicjowanych 
przez mieszkańców ma charak-
ter naprawczy, np. plany przy-
wrócenia zieleni na ul. Koperni-
ka, Piotrkowskiej czy ostatnio na 
placu Dąbrowskiego. Efektem jest 
najczęściej umieszczanie drzew 
w donicach lub stawianie kwiet-
nych gazonów, niewspółmiernym 
jednak ze stanem sprzed wycinki.

Wyjście z impasu – każdy 
musi wykonać swoją 
robotę

Społeczne „bitwy o parki”, choć 
nie zawsze skuteczne, zaczynają 
przynosić pierwsze pozytywne 
zmiany. Oprócz decyzji o wspar-
ciu wspomnianego „Zielonego Po-
lesia”, Zarząd Zieleni Miejskiej zo-
stał dofinansowany kwotami na 
nasadzenia zieleni, które realizu-
je. Pracownicy urzędu, zajmujący 
się nadzorem nad inwestycjami 
dróg, deklarują większe zrozu-
mienie dla potrzeb ochrony drzew 
na etapie projektowania i wdro-
żenia. Rewitalizacja kwartałów 
w Śródmieściu ma też obejmo-
wać projekty zieleni. Są to waż-
ne inicjatywy, ale jeszcze wiele 
pozostaje do zrobienia.

Ryzykiem jest doraźna formuła 
tych działań. Opieranie tworzenia 
systemów zieleni o Budżet Oby-
watelski czy bazowanie na indy-
widualnych projektach zamiast 
całościowej strategii sprawia, że 
wypracowane kompromisy zo-
staną zapominane w przypadku 
wyczerpania się środków budże-
towych czy odejścia przeszkolo-
nych urzędników. A przed nimi 
kolejne zadania: kompleksowa 

inwentaryzacja zieleni, włącze-
nie jej rozwoju w wieloletnie bu-
dżetowanie miasta, opracowanie 
strategii jej konsekwentnego roz-
woju na terenach, które tego po-
trzebują.

Przykładem dla Łodzi mogą być 
inne, duże polskie miasta. Gdy-
nia pięć lat temu sporządziła plan 
działania – „Zielona Gdynia”. Od 
wielu lat ma też swojego ogrod-
nika miejskiego. Zadbane, zielo-
ne przestrzenie miasta stanowią 
jej wizytówkę. Kraków przystą-
pił do sporządzenia specjalnego 
programu planowania i rozwoju 
zieleni (Kierunki rozwoju i zarzą-
dzania terenami zieleni w Krako-
wie na lata 2017–2030, Kraków 

„Miasto w zieleni”), realizowanego 
wspólnie przez urzędników Zarzą-
du Zieleni Miejskiej i specjalistów 
z krakowskich uczelni: dendro-
logów, ornitologów, architektów 
krajobrazu i inżynierów środowi-
ska. Projektowanie zieleni w tam-
tym mieście to realne narzędzie 
walki ze smogiem. Zachodnie mia-
sta od dawna prowadzą projekty 
masowego zazieleniania swojej 
powierzchni. Nowy Jork, inicju-
jąc projekt miliona drzew, chce 
nie tylko stworzyć „miejski las”, 
ale też spowolnić zmiany klima-
tu, widząc w nich zagrożenie dla 
tej nadmorskiej metropolii. Za-
lążkiem takiego myślenia w Ło-
dzi był projekt „Błękitno-Zielonej 
Sieci” wyprzedzający o kilka lat 
koncepcje realizowane obecnie 
przez Hamburg. Był to pomysł na 
odtwarzanie i zachowanie zielo-
nych korytarzy łódzkich rzek. Ni-
gdy nie został on w pełni wdrożo-
ny. Powstał także „Zielony Krąg 
Tradycji i Kultury” – plan połą-
czenia sieci parków otaczających 
Śródmieście, głównie w oparciu 
o istniejące parki.

Budowanie „zielonego miasta” 
jest działaniem całościowym – za-
czyna się na etapie planowania 
oraz gospodarki nieruchomościa-
mi i bazuje na realnym tworzeniu 
nowych terenów zieleni dzięki 
stałemu finansowaniu, opiece 
i ochronie zieleni. W tym pro-
cesie uczestniczą wszyscy: od 
mieszkańców po specjalistów 
i urzędników. Liczy się tu przede 
wszystkim konsekwencja. Gra to-
czy się o zdrowie i dobre samopo-
czucie mieszkańców.

dr inż. arch. Łukasz Pancewicz – 
architekt-urbanista. Wykładowca 
Wydziału Architektury 
Politechniki Gdańskiej, 
współprowadzi pracownię 
projektową a2p2 architecture & 
planning. W swojej działalności 
zajmuje się działaniami na rzecz 
planowania partycypacyjnego, 
tworzenia zielonych miast 
i rewitalizacji.

DŻEKI
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Wolontariat europejski 
w łódzkiej odsłonie
Komisja Europejska przez rok płaci ci za to, że poznajesz inny kraj, ludzi, kulturę, wspierasz swoimi umie-
jętnościami organizację, którą sama wybrałaś, bo interesuje Cię profil jej działania. Dostajesz też kieszon-
kowe. To jest wielka szansa rozwoju. I przygoda – z Alicją Zachert i Daną Solonean z Fundacji FERSO 
oraz Tizianą Lapeyre, wolonatriuszką z Francji, rozmawia Anna Jurek.

Co oznacza skrót EVS?
Alicja Zachert: „European Volun-
tary Service”, czyli wolontariat 
europejski. Każda osoba między 
17 a 30 rokiem życia może poje-
chać do kraju Unii Europejskiej 
i pracować jako wolontariusz lub 
wolontariuszka w organizacji po-
zarządowej. Najczęściej wybiera 
te instytucje, które zajmują się 
tematami bliskimi jej sercu. To 
może być edukacja nieformalna, 
praca na rzecz zwierząt, z osoba-
mi z niepełnosprawnościami czy 
działania ekologiczne.

Czy Fundacja FERSO jest jedyną 
organizacją, która zajmuje się 
wolontariatem europejskim 
w Łodzi?
Dana Solonean: Nie. Są także In-
stytut Działań Twórczych, stowa-
rzyszenia Słyszę Serce czy kobie-
ty.lodz.pl.

Ile osób macie obecnie pod swo-
ją opieką?
AZ: Jedenaście osób z Austrii, Hisz-
panii, Gruzji, Włoch, Mołdawii, 
Turcji i Rumunii.
DS: Ogółem, od 2005 r. opiekowa-
liśmy się około setką osób.

Na czym polega rekrutacja?
DS: Do wszystkich państw Unii 
Europejskiej, będących w bazie 
EVS, wysyłamy informację o tym, 
kogo poszukujemy. Dostajemy 
zgłoszenia. Wybieramy te, które 
odpowiadają naszym potrzebom 
i zainteresowaniom wolontariu-
szy. Nawiązujemy kontakt i zaj-
mujemy się tymi osobami przez 
czas ich pobytu w Łodzi.

Tiziana, dlaczego zdecydowałaś 
się na przyjazd do Polski?
Tiziana Lapeyre: Mam 19 lat. Do-
piero skończyłam liceum. Chcia-
łam zrobić coś innego, niż uczenie 
się. Miałam ochotę podróżować, 
uczyć się języków, żyć niezależnie. 
Chciałam mieć czas na to, żeby po-
myśleć, co chcę dalej robić w ży-
ciu. Komisja Europejska przez rok 
płaci za to, że poznajesz nowy kraj, 

ludzi, kulturę, wspierasz swoimi 
umiejętnościami organizację, któ-
rą sama wybrałaś, bo interesuje 
Cię profil jej działania. Dostajesz 
też kieszonkowe. To jest wielka 
szansa rozwoju. I przygoda.

Jesteś tutaj od 10 miesięcy. Czym 
zajmujesz się jako wolontariusz-
ka?
TL: Uczę seniorów języka francu-
skiego. Organizowałam też spo-
tkania dotyczące kultury fran-
cuskiej, prowadziłam warsztaty 
o stereotypach i dyskryminacji. 
W ramach wymiany można także 
tworzyć własne koncepcje, współ-
pracowałam zatem przy projek-
cie „Hand to hand market” (tłum. 

„Z ręki do ręki”) – edukacyjny 
pchli targ. Pomagałam też przy 
organizowaniu wydarzenia In-
ternational Boat of Culture. Inni 
wolontariusze pracują także w bi-
bliotekach i przedszkolach.

Co robią w przedszkolach?

TL: Warsztaty dla dzieci, animacje, 
pomagają w organizowaniu wy-
cieczek, pikników, wystaw.

Czy nieznajomość języka pol-
skiego nie przeszkadza w pra-
cy w dziećmi?
TL: Mówię trochę 
po polsku, choć nie 
płynnie. Kiedy po-
trzebowałam przeka-
zać dłuższą lub bar-
dziej skomplikowaną 
myśl, wspierał mnie 
tłumacz, który cho-
dził ze mną na zajęcia.
DS: Kiedy pracujesz 
z dziećmi, nie potrze-
ba dużo mówić. Im le-
piej się przygotujesz 
do zajęć, tym mniej 
musisz tłumaczyć. 
No i dzieci świetnie 
czytają język ciała. Są bardzo 
otwarte na to, co chcesz im po-
wiedzieć i uczą Cię polskiego, co 
sprawia im dużą frajdę.

TL: Kiedy byłam na zajęciach 
w szkole podstawowej w Łagiew-
nikach, przez pierwsze 20 minut 
nie mogłam rozpocząć spotkania, 
bo uczniowie i uczennice byli bar-
dzo podekscytowani moją wizytą. 
Ciągle pytali mnie: Jak wygląda 

Twój dom? Czy masz chłopaka? 
Czy masz psa? Jak się nazywa? 
Czy to prawda, że Francuzi jedzą 
żaby? Czy Ty je jesz?

I co im powiedziałaś? Jesz żaby?
TL: Raz zjadłam, kiedy byłam 
mała. Teraz jestem wegetarian-
ką, więc nie jem zwierząt. Część 
wiedzy, jaką mają dzieci na te-
mat obcego kraju, np. Francji, jest 
ogólnie znana: stolicą Francji jest 
Paryż, w kuchni podaje się żaby 
i ślimaki, jesteśmy stolicą mody. 
Niektóre informacje są prawdzi-
we, inne nie. Rozmawiając z praw-
dziwym Francuzem czy Francuz-
ką, można je zweryfikować.

Jakie korzyści przynosi organi-
zacji współpraca z wolontariu-
szami z innych krajów?
DS: Praca w organizacji poza-
rządowej może być wyczerpu-
jąca. Czasem masz wrażenie, że 
jesteś jak Cervantes i walczysz 
z wiatrakami. Nowi ludzie wno-
szą dużo dobrej energii i są bar-
dzo kreatywni. Ponieważ są z in-
nych kultur, mają inne korzenie, 
inaczej myślą – inaczej widzą pro-
blem i sposób jego rozwiązania. 

ANNA JUREK

WYDARZENIE „INTERNATIONAL BOAT OF CULTURE”, FOT. DANIEL MARTI

Praca w organizacji 
pozarządowej może być 
wyczerpująca. Czasem 
masz wrażenie, że jesteś 
jak Cervantes i walczysz 
z wiatrakami. Nowi ludzie 
wnoszą dużo dobrej energii 
i są bardzo kreatywni. 
Ponieważ są z innych kultur, 
mają inne korzenie, inaczej 
myślą – inaczej widzą problem 
i sposób jego rozwiązania.
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Kontakt z obcokrajowcami jest 
bardzo ważny dla społeczności lo-
kalnych w kontekście oswajania 
tego, co inne. Spotkanie żywego 
człowieka jest bardziej wartościo-
we, niż przeczytanie książki czy 
obejrzenie filmu. To jest bardzo 
ważne, szczególnie dzisiaj, kiedy 
mamy kryzys zaufania do osób 
przychodzących z zewnątrz.
AZ: Dla mnie, podobnie jak dla 
Dany, ważne są kreatyw-
ność, zupełnie inne spoj-
rzenie, energia. Ale także 
bardzo konkretne umie-
jętności, np. praca w pro-
gramach graficznych, zna-
jomość języków obcych, 
zdolności artystyczne, jak 
malowanie i  rysowanie. 
To są wartości, w oparciu 
o które tworzy się potem 
warsztaty. Dzięki osobom 
z innych krajów, organiza-
cja lepiej się rozwija.
TL: Szczególnie dobry kontakt 
mamy z seniorami. Robimy ra-
zem pikniki, pieczemy ciasta, 
ktoś przyniesie akordeon i gra 
polskie piosenki. Poznajemy się 
bliżej. Czasem traktują nas jak 
swoich wnuków i wnuczki. To 
jest bardzo miłe.

Z jakich powodów Komisja Euro-
pejska wspiera takie działania?
DS: Zależy jej na wspieraniu soli-
darności między państwami Unii 
Europejskiej, mobilności zawo-
dowej, wymianie kompetencji 
i umiejętności. Dodam, jako cieka-
wostkę, że z takich wymian mię-
dzynarodowych urodziło się dużo 
dzieci. Choć nie sądzę, żeby Ko-
misja przewidziała akurat takie 
konsekwencje (śmiech).
AZ: Jednym z rezultatów progra-
mu EVS jest minimalizowanie 
wykluczenia społecznego. Pro-
gram jest bezpłatny i każdy mię-
dzy 17 a 30 rokiem życia może 
z niego skorzystać: osoby, które 
mają trudności materialne, miesz-

kają na wsi, są niepełnosprawne. 
Najważniejsze, aby organizacja 
przyjmująca była do tego dobrze 
przygotowana, poznała swoich 
przyszłych wolontariuszy i wie-
działa, co może im zaoferować 
i czego może od nich oczekiwać.

Czy zajmujecie się także osoba-
mi z Łodzi, które chcą wyjechać 
do innego kraju?

AZ: Oczywiście. Tym, którzy de-
cydują się na pracę wolontariac-
ką za granicą, radzę, aby szukając 
organizacji goszczącej, wybierali 
mądrze. Czasami zdarza się, że or-
ganizacje nie wiedzą jak współ-
pracować z wolontariuszami i wo-
lontariuszkami. Dopiero się tego 
uczą. To jeden z powodów, dla któ-
rego postanowiliśmy włączyć się 
w projekt EVSification – inicja-

tywę, która wspiera mniej do-
świadczonych koordynatorów 
EVS w ich pracy.

Tiziana, jesteś w Łodzi od kilku 
miesięcy. Co sądzisz o naszym 
mieście?
TL: Bardzo je lubię. Obserwując 
ludzi czy architekturę, widzę 
wiele kontrastów, alternatyw-
nych działań, bardzo miłych lu-

dzi. Jest tu także dużo zieleni. 
Kiedy podróżujemy i ludzie 
dowiadują się, że na miejsce 
zamieszkania wybraliśmy 
Łódź, pytają: Dlaczego. Nie 
chciałaś pojechać do Krako-
wa, Wrocławia, Warszawy? 
Zawsze im odpowiadam, że 
to znakomite miasto. Zachę-
cam: Znajdź kogoś, kto Cię po 
nim oprowadzi i opowie o jego 
historii, to też na pewno je po-
lubisz.

Alicja Zachert i Dana Solonean są 
koordynatorkami wolontariuszy 
EVS z Fundacji FERSO, 
odpowiedzialnymi również za 
projekt EVSification.

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

Współpracujesz z wolontariuszami lokalnymi lub wo-
lontariuszami EVS? Reprezentujesz organizację, która 
niedawno otrzymała akredytację do prowadzenia pro-
jektów Wolontariatu Europejskiego? A może po prostu 
chcesz dowiedzieć się, jak efektywnie współpracować 
z wolontariuszami?

Jeżeli tak, mamy coś dla Ciebie!

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „EVSifi-
cation: zarządzanie i współpraca z wolontariuszami 
w projektach EVS”, będącą efektem współpracy organi-
zacji z Polski, Rumunii oraz Słowacji, mających kilkulet-
nie doświadczenie w tej dziedzinie.

Bezpłatną publikację można pobrać ze strony:  
www.ferso.org

Podręcznik jest rezultatem projektu EVSification re-
alizowanego w ramach programu Erasmus+ Komisji 
Europejskiej (Akcja 2 – Partnerstwa Strategiczne).

European Voluntary Service (EVS) – Wolontariat Euro-
pejski to akcja umożliwiająca osobom w wieku 17 - 30 
lat podjęcie pracy społecznej w jednym z krajów UE 
(i krajów partnerskich) na okres od 2 do 12 miesięcy. 
Powstał po to, aby młodzi ludzie mogli zdobywać kom-
petencje wpływające na ich rozwój osobisty i zawodo-
wy przez doświadczenia związane z edukacją pozafor-
malną. EVS odbywa się w ramach Programu Erasmus+ 
Unii Europejskiej.

Więcej informacji:  
erasmusplus.org.pl/evs20/

Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Oby-
watelskiego (FERSO) wspiera rozwój świadomego 
społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy, 
w duchu zrównoważonego rozwoju. Działania FERSO 
wykorzystują edukację pozaformalną, skupiają się na 
promowaniu idei wolontariatu, profesjonalizacji współ-
pracy z wolontariuszami, współpracy międzynarodo-
wej. Organizacja powstała w roku 2003.

Więcej informacji:  
www.ferso.org

WYDARZENIE „Z RĘKI DO RĘKI”, FOT. DANIEL MARTI

Ludzie często pytają dlaczego 
wybrałam Łódź? Dlaczego nie 
chciałam pojechać do Krakowa, 
Wrocławia, Warszawy? 
Zawsze im odpowiadam, że to 
znakomite miasto. Zachęcam: 
Znajdź kogoś, kto Cię po nim 
oprowadzi i opowie o jego 
historii, to też na pewno je 
polubisz.

WYDARZENIE „Z RĘKI DO RĘKI”, FOT. RAPHAELA OBERMAIR
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Przez żołądek  
do serca Łodzi

– rozmowa z Anną Wojciechowską, autorką książki „Fifka i żulik, czyli łódzka kuchnia domowa”.

Michał Sobczyk: Co takiego może 
nam zaoferować tradycyjna 
łódzka kuchnia domowa, sko-
ro w każdym większym sklepie 
znajdziemy wiele egzotycznych 
składników, a gazety, telewizja 
i Internet są pełne przepisów 
na ekscytujące potrawy z całe-
go świata?
Anna Wojciechowska: Ostatnio je-
steśmy wręcz zasypywani zagra-
nicznymi przepisami, i to bardzo 
dobrze. Niestety, przy okazji zapo-
minamy o polskich daniach, nie 
wspominając o łódzkich – a prze-
cież mają one tyle do zaofero-
wania… Udowodniono, że lubi-
my to, co znamy, a więc smaki, 
które pamiętamy z dzieciństwa 
(nawet zupę mleczną!). Dlatego 
po latach z taką przyjemnością 
odtwarzamy przepisy na potra-
wy przygotowywane przez nasze 
mamy i babcie. Właśnie dlatego 
napisałam swoją książkę: żeby nie 
zapomnieć i dać następnemu po-
koleniu szansę posmakowania 
dań, które spożywało się w mo-
jej rodzinie.

A jeśli ktoś nie jest rodzinnie 
związany z Łodzią i względy sen-
tymentalne nie mają dla niego 
czy dla niej znaczenia?
AW: Tym bardziej powinien skosz-
tować dań kuchni łódzkiej! Prze-
cież kiedy poznajemy dane miej-
sce, przyjemność daje nam nie 
tylko zwiedzanie zabytków, ale 
także możliwość zjedzenia cze-
goś pysznego, czego nie ma gdzie 
indziej.

Niewątpliwie atutem naszej 
kuchni jest jej wielokulturowość. 
Nasza specyficzna i bogata histo-
ria, łącząca tradycje polskie, ży-
dowskie, niemieckie i rosyjskie, 
spowodowała wyodrębnienie się 
lokalnej kuchni łódzkiej. Możemy 
konkurować z kuchniami innych 
narodowości czy regionów rów-
nież dzięki prostocie potraw oraz 
niewygórowanym cenom skład-
ników niezbędnych do ich przy-
rządzenia. Na smaczne i pożyw-
ne dania z mojej książki każdy 
może sobie pozwolić na co dzień, 
co ma szczególne znaczenie np. 
dla studentów.

Łódzka kuchnia jest prosta, ale 
jednocześnie daje duże pole do po-
pisu. Jedynie w zarysie przedsta-
wiłam charakterystyczne dla niej 
potrawy, które można oczywiście 
przyrządzać w bardziej skom-
plikowany sposób, wprowadzać 
zmiany. Mamy już kilku szefów 
kuchni, którzy potrafią przygo-
tować wytworne regionalne po-
trawy wzorując się na domowych 
daniach. W jednej z restauracji ja-
dłam sos na bazie zalewajki – był 
smaczny i bardzo dobrze kompo-
nował się z mięsem. Sami rów-
nież eksperymentujmy i bądźmy 
dumni z naszej wielokulturowej 
spuścizny.

Podsumowując, nie mamy się 
czego wstydzić, a wręcz może-
my śmiało konkurować z kuch-
nią włoską czy hiszpańską, któ-
re w wersjach domowych też nie 
są skomplikowane.

Kuchnię japońską słusznie koja-
rzymy z owocami morza i ryżem, 
meksykańską – z kukurydzą, fa-
solą i chili. Z jakich składników 

przygotowywały obiady łódzkie 
włókniarki?
AW: Tradycyjna, robotnicza kuch-
nia naszego miasta to kuchnia 
biedna, oparta bardziej na po-
mysłowości niż na produktach. 
Z najtańszych, łatwych w prze-
chowywaniu i powszechnie do-
stępnych składników, takich jak 
buraki, marchew i kapusta, po-
wstawały pożywne zupy jarzyno-
we, „zaklepywane” mąką i okra-
szane słoniną; bardzo popularne 
były także różne odmiany zupy 
mlecznej, np. z zacierkami lub 
kaszą manną. W robotniczych 
rodzinach jadło się mało mięsa, 
natomiast powszechnie wykorzy-
stywano podroby, w „wielkiej ga-
stronomii” często traktowane po 
macoszemu – z serc, żołądków czy 
płucek gotowano sycące gulasze. 
Z ryb jadano głównie tanie śle-
dzie, smażąc je lub marynując. 
Typowe składniki to także ziem-
niaki, z których robiono cudow-
ne placki, kasze oraz mąka, np. 
w postaci klusek i makaronów. 
Wymieniać dalej można by długo, 

ale generalnie miało być smacz-
nie, pożywnie, szybko i jak naj-
prościej.

Skąd pochodzą przepisy zgroma-
dzone w książce?
AW: Każdy z nas na dnie szufla-
dy przechowuje stare przepisy. Ja 
swoje częściowo miałam w głowie, 
ponieważ były tak oczywiste i pro-
ste, że nikt ich wcześniej w mojej 
rodzinie nie zapisywał, po prostu 
były przekazywane z pokolenia 
na pokolenie. Aby potwierdzić 
słuszność moich przypuszczeń 
na temat łódzkiej gastronomii, 
wspierałam się literaturą, ale 
przede wszystkim weryfikowa-
łam swoją wiedzę podczas wielu 
rozmów z „rdzennymi” łodziana-
mi. Bardzo szybko potwierdziło 
się, że podobne przepisy zosta-
ły wyniesione z wielu domów, co 
znalazło odzwierciedlenie w mo-
jej książce.

Która z potraw opisanych w „Fif-
ce i żuliku” jest na tyle oryginal-
na, że mogłaby być dla łódzkiej 

kuchni tym, czym migawka sta-
ła się dla naszej gwary – jej wizy-
tówką czy wręcz „ambasadorką”?
AW: Pierwszą potrawą, która 
wszystkim przychodzi do gło-
wy, jest niewątpliwie zalewajka, 
i tu nie ma co się spierać: królu-
je w Łodzi i tyle. Bardzo specy-
ficznym łódzkim daniem jest bez 
wątpienia zaskakujące, słodko-
-kwaśno-słone połączenie knedli 
z truskawkami, młodej kapusty 
ze skwarkami i schabowego. Nie 
spotkałam się z nim nigdzie in-
dziej, choć wszyscy, którzy próbo-
wali, byli zadziwieni, jak pasują 
do siebie poszczególne elementy.

Należy też zwrócić uwagę na 
nazewnictwo. Zupę z włoszczyzny 
i kaszy manny zapewne jada się 
także w innych częściach Polski, 
ale jej nazwa – fifka – jest nasza! 
Również takie słowa jak dziad, 
śmieciówka, prażoki, leberka czy 
żulik same w sobie stanowią część 
naszego dziedzictwa kulinarnego.

Książka okazała się lokalnym be-
stsellerem, co więcej, jakiś czas 

0,5 kg mąki pszennej  
+ dodatkowo 2 łyżki

40 g drożdży
3 łyżki cukru

150 ml mleka
4 łyżki kawy zbożowej 

1 łyżka grubo mielonej kawy zbożowej
100 g masła

1 łyżeczka soli
⅓ szklanki melasy

15 dag rodzynek
białko

Przygotowanie ciasta na żulik rozpoczynamy od dokładnego wymie-
szania drożdży, łyżki cukru, podgrzanego mleka i dwóch łyżek mąki. 
Zaczyn przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 20 minut. Kawę zbo-
żową zalewamy 150 ml wrzącej wody i odstawiamy do ostygnięcia.

Mąkę przesiewamy przez sito i dodajemy do niej łyżkę grubo mielonej 
kawy zbożowej, sól, dwie łyżki cukru, melasę, wcześniej przygotowany 
zaczyn i zaparzoną kawę zbożową, a na koniec rozpuszczone masło. 
Ciasto wyrabiamy przez około 10 minut. Następnie dodajemy rodzynki 
i odstawiamy w ciepłe miejsce na minimum 1 godzinę, aby podwoiło 
swoją objętość. 

Z ciasta formujemy bochenki w kształcie wrzeciona, smarujemy roz-
trzepanym białkiem i pieczemy przez 40 minut w temperaturze 180 ºC.

ŻULIK 2,5 godz.
8 osób

MICHAŁ 
SOBCZYK
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temu powstała Piwnica Łódz-
ka, czyli restauracja serwują-
ca przede wszystkim dania re-
gionalne. Czy można już mówić 
o modzie na tradycyjne łódzkie 
smaki?
AW: Ogromnie miła jest świado-
mość, że moja praca nie poszła na 
marne. Absolutnie nie spodzie-
wałam się tak żywej reakcji na 
książkę. Powiem więcej: bałam 
się, że okaże się kompletną kla-
pą. Nie myślałam, że moje prze-
pisy wywołają tyle wspomnień 
i dyskusji przy rodzinnych sto-
łach. Wiele osób mówiło mi, że 
ich babcia czy mama popłaka-
ła się ze wzruszenia, że potrawy, 
które przez całe życie gotowała, 
nie zostaną zapomniane. Z kolei 
młodsze pokolenia publikacja za-
chęciła do odkrywania na nowo 
smaków dzieciństwa.

Dochodzą mnie słuchy, że już 
naprawdę wiele osób gotuje po 
łódzku. To cudownie. Cieszmy się 

jedzeniem i kultywujmy lokalne 
tradycje.

Twoje działania na rzecz przy-
wracania pamięci o łódzkiej sztu-
ce kulinarnej nie ograniczają się 
do wydania książki, która zresz-
tą właśnie ukazała się w wersji 
anglojęzycznej.
AW: Książka była jedynie wstę-
pem do dyskusji na tematy ku-
linarne. Warsztaty zapoczątko-
wane przy okazji jej promocji są 
nadal kontynuowane w domach 
kultury, bibliotekach, ale przede 
wszystkim w mojej kulinarno-
-fotograficznej pracowni „Tytka”. 
Nasza oferta skierowana jest za-
równo do dzieci, jak i dorosłych, 
a program zajęć daje możliwość 
poznania naszej małej ojczyzny 
w zupełnie zaskakujący sposób. 
Dzieci i młodzież uczą się samo-
dzielnie przygotowywać dania 
kuchni łódzkiej, często po raz 
pierwszy próbują zalewajki… Dla-

tego nauczyciele tak chętnie 
się do nas zgłaszają.

Pracownia Tytka:  
ul. Anyżowa 2A,  
tel. 512 382 321,  
kontakt@pracowniatytka.pl,  
www.pracowniatytka.pl.

Pracownia prowadzi 
wszelkiego rodzaju szkolenia 
kulinarne oraz specjalistyczne, 
w tym dla alergików, 
diabetyków oraz osób 
chorujących na celiakię.

Książkę „Fifka i żulik, czyli 
łódzka kuchnia domowa” 
można kupić na stronie 
wydawcy, Centrum REGIO: 
www.regiocentrum.pl.

Michał Sobczyk –  rodowity 
łodzianin, niedzielny 
redaktor, niereformowalny 
wolontariusz. Członek m.in. 
kolektywu Jedzenie Zamiast 
Bomb oraz klubu sportowego 

„Wodzionka”.

Spełniam 
marzenia…
Będąc uczniem liceum (a było to 
za czasów późnego Gierka), ma-
rzyłem o sławie… Chciałem być 
światowej klasy psychoterapeutą, 
przeczytałem więc wszystkie dzie-
ła Freuda. Chciałem współpraco-
wać z Ingmarem Bergmanem, bo 
bardzo podobały mi się filmy tego 
szwedzkiego reżysera, napisałem 
przeto scenariusz psychologicz-
nie dusznego filmu specjalnie 
dla niego. Chciałem też śpiewać 
w chórkach zespołu ABBA – tłu-
maczyłem ich piosenki (nawet się 
rymowały), ale śpiewnego głosu 
Matka Natura poskąpiła. Zresztą, 
siermiężna komuna nie znosiła 
takich indywiduów jak ja, więc 
twórczość moja nie doczekała się 
publikacji. Oprócz wierszy, na-
pisałem też jedyny w życiu dow-
cip, bo zapragnąłem być świato-
wej sławy pisarzem. A że dowcip 
to skondensowana opowieść za-
kończona puentą, dlatego posta-
nowiłem kilkoma słowami wyra-
zić to, co przy wielosłowiu byłoby 
po prostu nudne.

Dzieło to powstało w 1977 r. 
Warto było poczekać prawie 40 lat 
na tę niewielką publikację w ram-
ce. Ale Wy nie czekajcie ani chwili. 
Spełniajcie marzenia już teraz.

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

WOJCIECH 
NYKLEWICZ

Facet w restauracji 
zamawia ślimaki. Kelner 
pyta: Podać na czczo… 
czy najedzone?
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Bajki dla dorosłych
Moda na wymieniane co sezon ubrania przeskoczyła na pralki, zmywarki czy samochody.  
Przecież przetopienie zardzewiałego auta w hucie i wyprodukowanie nowej maszyny zabiera  
znacznie więcej energii niż jeżdżenie starszym modelem, który odrobinę więcej palił.  
Co najgorsze, nowe maszyny są tak budowane, by nie żyły zbyt długo.

No nie może być inaczej. Stoję 
w elektrycznym w kolejce po 
przewód zasilający do czajnika 
i słyszę biadolenie faceta, które-
mu myjnia bezdotykowa zdarła 
lakier z ukochanego samocho-
du. Gościa bez wątpienia bardzo 
rozczarowała reklama „bezdo-
tykowości”. Poza tym przewód, 
o którym wspominałem, spalił 
mi się w czajniku bezprzewodo-
wym. Za chwilę dojdę do sprze-
dawcy i co? O co zapytać faceta, 
który zna mnie od lat i wie, że 
mam raczej poukładane w gło-
wie? Jak mam się zwrócić? Po-
proszę o przewód do bezprze-
wodowego podgrzewacza wody? 
Z drugiej strony, właściwie każ-
dy przekaz może mnie zaatako-
wać dezinformacją. Prawie każ-
da reklama wciska mi coś, co jest 
absolutnie niezgodne z prawdą. 
Przykład? Najbardziej znany slo-
gan reklamowy na świecie mówi, 
że tic-tac ma dwie kalorie. Wiem, 
że człowiek bez poważnej wady 
wzroku nie przeczyta drobnego 
druku na opakowaniu, ale wy-
starczy wziąć szkło powiększają-
ce, żeby zobaczyć, że na każdym 
pudełku jest napisane: drażetka 
ma dwie… kilokalorie. Dwie kilo, 
czyli dwa tysiące kalorii. Każda 
pastylka!

Obietnic „tak zwanych” polity-
ków przed jakimikolwiek wybora-
mi przywoływać nie powinienem. 
Najkrócej można to skomento-
wać hasłem: Nikt nie da ci tyle, ile 
ja jestem w stanie ci obiecać. Lepiej 
nic więcej nie mówić o prawdo-
mówności, pożal się Boże „mę-
żów stanu”.

Dopiero za chwilę zrobię z sie-
bie błazna w ulubionym sklepie, 
więc jeszcze pomyślę o coraz czę-
ściej spotykanych w naszym mie-
ście samochodach na baterie. Do-
myślam się, że najczęściej można 
je spotkać w okolicy Piotrkowskiej, 
bo polityka magistratu pozwala 
na parkowanie bez ograniczeń na 
centralnej ulicy miasta, jeżeli po-
jazd ma ekologiczny napęd.

Idea wspaniała. Ale pojazd elek-
tryczny też kopci, tylko że z ko-
mina… w Bełchatowie. W końcu 
prąd w naszym kraju robi się pra-
wie wyłącznie z węgla. No może 
to i lepsze, niż kolejna rura wy-

dechowa w Śródmieściu, bo po 
pierwsze, elektrociepłownia ma 
doskonałe elektrofiltry, a po dru-
gie, nasz pył osiada najczęściej do-
piero w okolicy Przemyśla.

Czasem tylko zastanawiam się, 
dlaczego władze miasta propo-
nują udogodnienia dla pojazdów 
elektrycznych, skoro wymyśli-
ły, że samoloty będą lądowały na 
Lublinku. Ścieżka podejścia cięż-
kich maszyn przebiega dokładnie 
nad centrum miasta, a więc przy 
każdej, nawet małej korekcie wy-
sokości, ogromne silniki wyplu-
wają z tysiąc razy więcej spalin, 
niż najbardziej zdezelowana łódz-
ka taksówka i to wszystko spada 
na nasze głowy. Poza tym, do wy-
konania nowoczesnych, lekkich 
i pojemnych akumulatorów, na-
pędzających takie cacuszko, po-
trzeba litu. Pierwiastek rzadki 
i drogi, a co najgorsze, żeby go 
wydobyć, trzeba rozkopać tysią-
ce hektarów Australii lub Chin. 
Straty ekologiczne są gigantycz-
ne, ale my dajemy się okłamywać, 
że wszystko jest cacy, a samocho-
dy elektryczne są eko.

Na dodatek nie zrobimy sobie 
tym wycieczki z Piotrkowskiej 
do Szczecina, bo zasięg takie-
go pojazdu to zaledwie sto kilo-
metrów. Po każdej stówce trze-
ba przez parę godzin ładować 
litowe baterie. Prądem. On jest 
z elektrowni. Elektrownia spala 
węgiel i kopci. Węgiel jest z ko-
palni. Kopalnia…

Wracając do kłamstw, zwykle 
odsuwamy myśl, że zatruwamy 
naszą Ziemię, kupując coraz now-
sze rzeczy, chociaż stare doskona-
le służą. Moda na wymieniane co 
sezon ubrania przeskoczyła na 
pralki, zmywarki czy samocho-
dy. Przecież przetopienie zardze-
wiałego auta w hucie i wyprodu-
kowanie nowej maszyny zabiera 
znacznie więcej energii niż jeż-
dżenie starszym modelem, któ-
ry odrobinę więcej palił. Co naj-
gorsze, nowe maszyny są tak 
budowane, by nie żyły zbyt dłu-
go. Dla wytwórców to nakręcanie 
koniunktury, ale w mojej skrom-
nej głowie nie chce się zmieścić, że 
nikt nie jest pociągany do odpo-
wiedzialności za zabijanie naszej 

planety. Przecież każdy recykling 
to mniej ropy i węgla pod stopa-
mi, a więcej dymu w atmosferze.

Okłamujmy się, że kupowane 
w marketach koszulki wyprodu-
kowane w Chinach czy Indiach 
nie zatruwają naszego powietrza. 
Zatruwają, tylko w innej szeroko-
ści geograficznej. Zapytałem mą-
drą kobietę, klimatologa, profesor 
Joannę Wibig z Wydziału Nauk 
Geograficznych naszego Uniwer-
sytetu, czy to naprawdę my nap-
sociliśmy w życiodajnej atmos-
ferze? Niestety, nie ma żadnej 
wątpliwości. Wszystkie wulka-
ny świata nie dorastają do stóp 
wyziewom naszego, ludzkiego 
przemysłu i transportu.

Cztery piąte lasów Madagaska-
ru wycięto, żeby stworzyć planta-
cje kaktusów, z których powstaje… 
sizal do produkcji ekologicznych 
opakowań! Dżungle wysp Pacy-
fiku są wypalane dla stworzenia 
upraw produkujących ekologicz-
ne paliwo z naturalnego oleju. 
Zastanawiam się głęboko, czy ja 
zwariowałem, czy świat stanął 
na głowie.

Czterysta – to zawartość dwu-
tlenku węgla w atmosferze. Tyle 
ppm CO2, czyli części na milion 
innych cząsteczek zawiera powie-
trze, które nas otacza. Od kilkuset 
milionów lat, tak nie było, ale cóż, 
może nie warto o tym myśleć tuż 
przed zakupami w sklepie z elek-
trycznością.

Dobrze, wystarczy. Zrobię za-
kup i za chwilę pójdę do domu, 
włączę telewizor i obejrzę kolej-
ny film fabularny. Ale zaraz, fa-
bula, to po łacinie bajka. No nie 
chce być inaczej.

Po dobranocce dla dzieci – Wia-
domości lub Fakty. Znowu bajka, 
tym razem dla dorosłych?

Zaczynam tracić pewność, czy 
dziennik wieczorny też nie nale-
ży do gatunku „lubimy być okła-
mywani”.

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

RADOSŁAW  
WILCZEK

FOT. AJ
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Miriam Ulinower
Wiersze, które składały się na cykl „Fun majn bobes ojcer”, pokazała Dawidowi Friszmanowi, 
znanemu żydowskiemu pisarzowi i krytykowi literackiemu. Friszman przyjął je dość sceptycznie, 
spodziewając się modernistycznej poezji, którą zaciekle krytykował. Tymczasem to, co otrzymał, 
rozwiało obawy pisarza. 

Dla przyszłej pisarki – taką dedy-
kację Szolem Alejchem, wybitny 
pisarz żydowski, wpisał 15-letniej 
Miriam Ulinower do książki, któ-
rą podarował jej w czasie swojej 
wizyty w Łodzi. Wiele lat póź-
niej Ulinower wydała swój de-
biutancki tomik Der bobes ojcer 
zyskując przychylność krytyki 
literackiej. Uznawany jest za je-
den z pierwszych tomików poezji 
kobiecej na świecie. W swoich 
wierszach Ulinower propono-
wała „powrót do duchowych ko-
rzeni, do tradycyjnej żydowskiej 
rodziny”.

Poetka urodziła się 22 lutego 
1888 r. w Łodzi jako Mania Hi-
rszbejn. Rok 1888 widnieje we 
wszystkich dokumentach: akcie 
urodzenia, akcie ślubu oraz reje-
strze mieszkańców miasta. Jed-
nak jako data jej urodzenia po-
jawia się także rok 1890. Można 
przypuszczać, że wtedy jej naro-
dziny zostały zarejestrowane i ta 
data najczęściej występuje w jej 
notach biograficznych.

Pochodziła z tradycyjnej orto-
doksyjnej rodziny. Jej rodzice po-
brali się w Łodzi w 1887 roku. Oj-
ciec Samuel Hirszbejn zapisany 
był jako uczony w torze, znawca 
wielu języków oraz maskil. Roz-
wiedli się na początku wieku. Bę-
dąc dzieckiem, Miriam spędzała 
czas z dziadkami w Krzepicach, 
niedaleko Częstochowy. Był to 
jedyny kontakt z miasteczkiem, 
które stało się później głównym 
motywem jej twórczości.

Debiutowała w wieku 15 lat na 
łamach łódzkiej prasy utworem 

„Fun di lebns-bulwarn”. Kolejne 
teksty poetyckie i prozatorskie 
publikowała w lokalnej prasie 
w języku polskim, niemieckim 
i rosyjskim, ale czuła, że nie są 
to języki bliskie sercu. Na pewien 
czas zaprzestała pisania, by po kil-
ku latach powrócić jako poetka 
pisząca wyłącznie w języku ży-
dowskim jidysz. Skutkowało to 
zmianą tematu i stylu. Odtąd jej 
twórczość była mocno osadzona 
w żydowskości.

W tym czasie w jej życiu pry-
watnym zaszły spore zmiany. 
W 1912 r. poślubiła Wolfa Ulino-
wera, kupca i przemysłowca po-
chodzącego z chasydzkiej rodziny. 

Wraz z mężem Miriam prowadzi-
ła sklep kolonialny przy ul. Piotr-
kowskiej. W czasie I wojny świa-
towej, w 1915 r. na świat przyszła 
ich pierwsza córka Dina Rochl. 
Mieszkali w  centrum miasta 
przy Narutowicza 11, nieopodal 
głównej ulicy miasta. Z czasem 
ich mieszkanie stało się jednym 
w ważniejszych adresów na lite-
rackiej mapie żydowskiej Łodzi. 
Prowadzenie domu religijnego 
nie przeszkadzało jej w publiko-
waniu utworów literackich na ła-
mach światowej oraz moderni-
stycznej prasy Łodzi i Warszawy.

W okresie międzywojennym 
publikowała w pismach literac-
kich, m.in. w Heftn, Di Jugend, Ge-
zangen, ale także w dwóch naj-
większych łódzkich dziennikach 
Lodżer Togblat oraz Lodżer Fołks-
blat. W 1921 r. jej wiersz „Dos ringl” 
(Pierścionek) przetłumaczony na 
język polski ukazał się w „Anto-
logii poezji żydowskiej” zredago-
wanej przez Samuela Hirszborna.

Rok wcześniej Miriam odważy-
ła się na krok, który – jak pisze 
badaczka jej twórczości Natalia 
Krynicka – otworzył jej drzwi do 
świata literatury. Wiersze, które 
składały się na cykl „Fun majn 
bobes ojcer”, pokazała Dawidowi 
Friszmanowi, znanemu żydow-
skiemu pisarzowi i krytykowi 
literackiemu. Friszman przyjął 
je dość sceptycznie, spodziewając 
się modernistycznej poezji, którą 
zaciekle krytykował. Tymczasem 
to, co otrzymał, rozwiało obawy 
pisarza. Jego zdaniem, poezja Uli-
nower, tak bardzo zakorzeniona 
w tradycji, okazała się zjawiskiem 
niezwykle interesującym. Był pod 
ogromnym wrażeniem natural-
ności i prostoty jej wierszy. Tomik 

„Der bobes ojcer” (Skarbczyk ba-
buni) ukazał się drukiem w 1922 
roku – był pierwszym i zarazem 
ostatnim jaki wydała. W tym sa-
mym roku urodziła się jej druga 
córka.

„Der bobes ojcer” to niezwykle 
wyrafinowane w formie ujęcie 
tradycyjnych motywów i częścio-
wo zapomnianych już wtedy lu-
dowych wyobrażeń, które ożywa-
ją we wspomnieniach nauk i rad 
udzielanych przez babcię w od-
ległym „sztetl”. Tomik ukazał się 

w religijnej oficynie wydawniczej 
należącej do braci Lewin-Epsztajn 
w stosunkowo dużym, jak na po-
ezję, nakładzie wynoszącym 2 tys. 
egzemplarzy. Słowo wstępne na-
pisał sam Dawid Friszman. Der 
bobes ojcer został bardzo dobrze 
przyjęty przez krytyków w kra-
ju i za granicą. Był popularny za-
równo w kręgach świeckich jak 
również religijnych.

Po tym sukcesie prestiż lite-
racki Ulinower w Łodzi zdecy-
dowanie wzrósł. W mieszkaniu 
przy ul. Narutowicza 11 prowadzi-
ła salon literacki, gdzie spotykali 
się głównie młodzi pisarze z Ło-
dzi i okolic. W pamięci uczestni-
ków tych spotkań zachowało się 
wspomnienie ciepła, serdeczno-
ści i gościnności. Mimo religijne-
go charakteru dom był otwarty 
dla wszystkich. Chaim Lejb Fuks 
wspomina, że młodzi pisarze trak-
towali Ulinower jak starszą sio-
strę. Jeszajahu Szpigiel, który 
bywał jej częstym gościem, za-
notował: Było to miejsce spotkań 
mocno zakorzenione w tradycji sa-
lonu Pereca. Zaś Rachmil Bryks 
powiedział po latach, że czuł się 
u niej jak u mamy.

Mimo sporego sukcesu pierw-
szego tomu poezji, Ulinower nie 
wydała kolejnych. Sporadycznie 
na łamach prasy literackiej oraz 
w kilku antologiach ukazywały 
się jej pojedyncze wiersze. Pra-
cowała nad kolejnymi cyklami 
Majn zejdns ojcer, Chelemiade oraz 
Chumesz-lider.

Była niezwykle skromną i dys-
kretną osobą. Najwięcej czasu spę-
dzała w domu i z rzadka uczest-
niczyła w toczącym się obok niej 
życiu kulturalnym miasta. Nie-
mniej nie była zupełnie odcięta od 
otaczającego ją świata. Czasami 
włączała się w działania kultural-
ne, np. była związana z grupą pi-
sarzy skupionych wokół Jicchoka 
Kacenelsona. Byli to łódzcy pisa-
rze, malarze, twórcy kultury, re-
ligijni i świeccy, młodzi i starzy. 
Można tam było spotkać Moj-
żesza Broderzona, Herszele, Je-
szajahu Szpigla, Izraela Rabona. 
Zasiadała w zarządzie stowarzy-
szenia Biblioteki im. Ajzenszlosa, 
miejsca spotkań łódzkich litera-
tów. Co najmniej raz odwiedziła 

Związek Pisarzy i Dziennikarzy 
Żydowskich w Warszawie przy 
słynnej ul. Tłomackie 13.

W czasie wojny rodzina Uli-
nower bardzo wcześnie została 
zmuszona do przeniesienia się 
na teren getta, bowiem lepsze 
i okazalsze mieszkania w cen-
trum miasta w pierwszej kolejno-
ści były przejmowane przez oku-
panta. Początkowo powodziło im 
się stosunkowo dobrze. Jej mąż 
Wolf Ulinower, który znalazł się 
w drugim składzie Judenratu, pro-
wadził restaurację korzystając ze 
swojej uprzywilejowanej pozycji. 
Niestety, po zamknięciu restau-
racji, poetka i jej rodzina głodo-
wali. Sytuacja poprawiła się, kiedy 
zwiększono zatrudnienie. Miriam 
pracowała w domu przerabiając 
odpady tekstylne, które w dużych 
ilościach trafiały do getta. Później 
pleciono z nich dywany.

Osiedlili się przy ul. Jakuba 13. 
W krótkim czasie Ulinower za-
częła gromadzić wokół siebie pi-
sarzy i poetów, którzy podobnie 
jak ona znaleźli się w getcie. Spo-
tkania odbywały się w jej miesz-
kaniu, były nieregularne i miały 
charakter nielegalny. Uczestni-
czyli w nich m.in. Chava Rosen-
farb, Symcha Bunem Szajewicz, 
Rachmil Bryks, Jeszajahu Szpi-
gel, Abraham Cykiert. Jeszajahu 
Szpigel tak opisał po latach ich 

atmosferę: Tu, na Bałutach, w za-
mkniętym getcie promieniowała we-
wnętrznym światłem. W ciemności 
getta w jej towarzystwie przebywała 
grupa pisarzy. […] Jeśli było w getcie 
coś podniosłego dla przebywających 
tu pisarzy, to była to domowa atmos-
fera u Ulinower. Poetka motywo-
wała młodych pisarzy do tworze-
nia, dodawała im odwagi i otuchy. 
Nie ma natomiast pewności, czy 
w getcie pisała. Niektórzy poeci 
zapamiętali ją czytającą wiersze 
podczas tych spotkań. Inni temu 
zaprzeczają, mówiąc, że to, co pre-
zentowała, należało do napisa-
nych wcześniej utworów. Przyj-
muje się, że temat wojny pojawił 
się w jedynym jej wierszu Joasia 
napisanym zapewne tuż przed 
utworzeniem getta. Poetka opo-
wiada w nim o polskiej dziewczy-
nie, która uratowała zwoje Tory 
i przeniosła je na teren zamknię-
tej dzielnicy.

Miriam Ulinower została w get-
cie niemal do końca. 18 sierpnia 
1944 r. wraz z całą rodziną zo-
stała deportowana do obozu Au-
schwitz-Birkenau. Tam zginęła.

Iza Desperak – socjolożka z Bałut.

IZA 
DESPERAK

Miasto Ł w eterze

Na antenie Studenckiego Radia Żak  
Politechniki Łódzkiej rozmawiamy o wszystkim,  

co łódzkie, zachęcamy do działań na rzecz miasta, 
promujemy ciekawe rozwiązania,  

rozmawiamy z łodzianami i łodziankami 
realizującymi inspirujące projekty,  

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

w naszej audycji będzie rozwijane i dyskutowane.
Zapraszamy do słuchania  

w każdą środę w godz. 18.00 – 19.00 
na 88,8 MHz!

www.zak.lodz.pl
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Łódź K…aliska! Dworzec 
niechciany, nielubiany
Równolegle rozważano jednak rezygnację z budowy nowej stacji i „modernizację” zabytku. 
Na przeszkodzie stanęły złe doświadczenia wyniesione z podobnych prac przeprowadzonych 
na dworcu Łódź-Fabryczna. Rzekomo odbudowano antyk, ale grzyb sięga już sufitu –  
argumentowano. Ostatecznie zrezygnowano z efektownej, ale kosztownej koncepcji Lacherta. 
Łódzki architekt Jan Gorgul stworzył nowy projekt.

Łódź k…a! – klnie pod 
nosem Cezary Pazura 
w filmie „Ajlawju” Mar-
ka Koterskiego, gdy po-
tyka się na zniszczonych 
schodach. W tle widzimy 
szare, spękane płytki 
i fragment wejścia, nad 
którym widnieje napis 

„Łódź Kaliska”. Jak doszło 
do tego, że obiekt, któ-
ry miał być architekto-
niczną wizytówką mia-
sta, stał się przedmiotem 
kpin?

W połowie lat 70. po-
dróżni wysiadający na 
Kaliskiej utyskiwali na 
panujące na dworcu wa-
runki. Obładowani baga-
żami i stłoczeni na peronach czy 
w holu biletowym, po cichu ma-
rzyli o nowoczesnej, wygodnej 
i przestronnej stacji. Budynek 
dworca wzniesiony na począt-
ku XX wieku według projektu 
Czesława Domaniewskiego za-
chwycał wprawdzie secesyjnym 
detalem, ale był bardzo zaniedba-
ny. Wymagał poważnego remon-
tu oraz modernizacji, bowiem był 
za mały jak na potrzeby 800-ty-
sięcznego miasta.

W 1976 roku warszawski archi-
tekt Rudolf Lachert (syn Bohda-
na, jednego z czołowych twórców 
polskiej awangardy) przedstawił 
koncepcję nowej Łodzi Kaliskiej. 
Obok podstawowej funkcji komu-
nikacyjnej zaproponował w niej 
liczne usługi mające ułatwić życie 
podróżnych. Wokół połączonego 
z przestronnym hallem kasowym 
wewnętrznego patio rozmieścił 
lokale gastronomiczne, drobne 
usługi i handel. Za nimi znajdo-

wały się ruchome schody prowa-
dzące na perony. Całość przekry-
wał ogromny, przerzucony nad 
torami dach o wymiarach 192x108 
metrów. Oto dworzec na kolejne sto 
lat, budynek godny miana Mister 
Łodzi – tryumfalnie obwieszcza-
ła prasa.

Niszczejący budynek Doma-
niewskiego miał służyć łodzia-
nom do czasu ukończenia prac 
budowlanych, a następnie zostać 
rozebrany. Roboty jednak nie ru-

szyły, a stary dworzec do-
słownie rozsypywał się. 
Odpadały kawałki spęka-
nego tynku, a nawet ze-
gar z budynku główne-
go! Na szczęście nikomu 
nic się nie stało – mówił 
poirytowany naczelnik 
stacji. W 1982 roku dwo-
rzec zamknięto, a kasy bi-
letowe przeniesiono do 
prowizorycznych drew-
nianych pawilonów. Rów-
nolegle rozważano jed-
nak rezygnację z budowy 
nowej stacji i „moderni-
zację” zabytku. Na prze-
szkodzie stanęły złe do-
świadczenia wyniesione 
z podobnych prac prze-

prowadzonych na dworcu Łódź 
Fabryczna. Rzekomo odbudowa-
no antyk, ale grzyb sięga już sufi-
tu – argumentowano.

Ostatecznie zrezygnowano 
z efektownej, ale kosztownej kon-
cepcji Lacherta. Łódzki architekt 
Jan Gorgul stworzył nowy projekt, 
w którym starał się pogodzić wy-
mogi współczesności z tradycyj-
nym układem dworca z halą pe-
ronową. W 1987 roku zakończono 
rozbiórkę istniejących zabudo-

wań i rozpoczęto budowę nowe-
go gmachu. W tym czasie pier-
wotna koncepcja Gorgula uległa 
zmianie, a ostateczny wygląd ele-
wacji i wnętrz opracowali Marek 
Skurnóg i Wojciech Garszyński. 
Ukończony w 1993 roku dworzec 
rozczarował łodzian. Szybko za-
pomnieli o dawnych niewygo-
dach i zatęsknili za starym bu-
dynkiem Domaniewskiego.

Dziś ponad 20-letni obiekt nie 
budzi już tak silnych emocji, jak 
w latach 90. Jest jednym z kilku 
zaledwie postmodernistycznych 
dworców w Polsce. Przywykliśmy 
do jego nieco topornej formy 
i wielu niedogodności funkcjo-
nalnych. Stał się niemalże re-
liktem pierwszych lat transfor-
macji – podobnie jak wiśniowe 
marynarki, białe skarpety, wzo-
rzyste krawaty czy dom handlo-
wy Saspol.

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

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

Plac Wolności, Piotrkowska, 1992 r. 
Zdjęcie ze zbiorów Edwina Dekkera, holenderskiego 
studenta, który w latach 90-tych fotografował Łódź  

podczas swojego pobytu na studiach.

MIASTOGRAF.PL 
CYFROWE ARCHIWUM 
ŁODZIAN

ZDJĘCIE Z ROKU 1991 Z KOLEKCJI EDWINA DEKKERA, HOLENDERSKIEGO ARCHITEKTA, KTÓRY STUDIOWAŁ 
W ŁODZI NA POCZĄTKU LAT 90.
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Kobiety bezdomne z ulicy 
Strzelców Kaniowskich. 
Herstorie łódzkie
Przed wojną w schronisku dla kobiet było przygotowanych 180 miejsc dla potrzebujących. Działało do 24 lutego 1940 r., 
gdy zjawiło się w nim Gestapo. Żołnierze wywieźli w nieznanym kierunku 140 obecnych w nim kobiet, a dwa dni później 
Albertynki dostały rozkaz opuszczenia domu.

Opowieści o losach kobiet pełne 
są nieznanych nazwisk. „Hersto-
ry” (ang.), czyli „jej historia”, to od-
krywanie na nowo i pisanie nie-
znanej dotąd historii kobiet. Taką 
właśnie perspektywę przyjmu-
je projekt Kobiety, wojna, pokój. 
Podejmujemy w nim kwestie toż-
samości europejskiej budowanej 
w oparciu o doświadczenia i role 
kobiet; przypominamy kobiety, 
które nie widniały na pierwszych 
stronach gazet. Nawet jeśli przez 
chwilę należały do głosu historii 
głównego nurtu, to pamięć 
o nich przeminęła, wypłowia-
ła. Pytamy: czego my, współ-
cześni Europejczycy, możemy 
nauczyć się od naszych babek 
i prababek; jak wykorzystać 
ich doświadczenia oraz jak 
dzięki nim ustrzec się wie-
lu zagrożeń. Tym bardziej, 
że bieżące wydarzenia poli-
tyczne i rosnąca radykaliza-
cja życia publicznego, wska-
zują na wiele podobieństw do 
sytuacji Europy z lat trzydzie-
stych XX wieku.

Herstorie, które wybrały-
śmy do projektu, związane 
są z Łodzią, gdyż jako miasto 
o wielokulturowych korze-
niach może szczególnie dużo 
zaoferować Unii Europejskiej. 
Kobiety, o których opowiada-
my, wywodzą się z różnych 
kontekstów kulturowych. Są to: 
Alina Szapocznikow – w czasie 
wojny przebywająca w łódzkim 
getcie, a później słynna rzeźbiar-
ka; Maria Eugenia Jasińska – apte-
karka, członkini polskiego ruchu 
oporu; Johanna Majewska repre-
zentująca łódzką mniejszość nie-
miecką czy Regina Milichtajch 
(Inka) pochodzenia żydowskiego.

Jedna z opowieści dotyczących 
pamięci naszego miasta mówi 
o schronisku dla kobiet bezdom-
nych w Łodzi zarządzanego przez 
Siostry Albertynki. Dom Noclego-

wy znajdował się przy ul. 28. Puł-
ku Strzelców Kaniowskich 32. Co 
ciekawe, budynek stoi do dziś 
i mieści się w nim Dom Pomocy 
Społecznej. Przed wojną w schro-
nisku dla kobiet było przygoto-
wanych 180 miejsc dla potrze-
bujących. Działało do 24 lutego 
1940 r., gdy zjawiło się w nim Ge-
stapo. Żołnierze wywieźli w nie-
znanym kierunku 140 obecnych 
w nim kobiet, a dwa dni później 
Albertynki dostały rozkaz opusz-
czenia domu.

Eksterminacja osób bezdom-
nych podczas II wojny świato-
wej jest faktem mało znanym. 
Wynikała z zasad eugeniki spo-
łecznej stosowanej w III Rzeszy 
[wg Słownika Języka Polskiego, 
eugenika to nauka głosząca do-
skonalenie rasy ludzkiej poprzez 
zmiany genetyczne i stwarzanie 
odpowiednich warunków rozwo-
ju – przyp. red.]. Określone miej-
sce w hierarchii uzależnione było 
od pochodzenia etnicznego – go-
rzej lub lepiej wartościowanego 
– a także od miejsca zajmowane-

go w strukturze społecznej ze 
względu na poglądy, tożsamość 
seksualną oraz klasę społeczną. 
W polityce społecznej III Rzeszy 
wyodrębniano bowiem tzw. ele-
menty aspołeczne, które definio-
wano dość szeroko. Zaliczano do 
nich żebraków, bezdomnych, włó-
częgów, alkoholików, narkoma-
nów, prostytutki, drobniejszych 
przestępców, także ludzi ubogich. 
Osoby przypisane warstwie aspo-
łecznej w trakcie II wojny świa-
towej trafiały do obozów koncen-

tracyjnych, podobnie jak 
przedstawiciele grup na-
rodowościowych, przeciw-
nicy polityczni i mniejszo-
ści seksualne. „Aspołeczni” 
oznaczani byli w obozach 
czarnym trójkątem.

Próbowałyśmy odnaleźć 
ślady tych kobiet w róż-
nych archiwach. Konsulto-
wałyśmy się ze specjalista-
mi, pytałyśmy: co mogło 
stać się z takimi osobami 
wywiezionymi przez Ge-
stapo. Łódź podczas dru-
giej wojny światowej włą-
czona była do terytorium 
III Rzeszy, więc kobiety te 
mogły zostać wywiezione 
do obozu w głąb ówcze-
snych Niemiec, a nie np. 
do Auschwitz. Mogły też 
zostać po prostu rozstrze-

lane po drodze. Może gdzieś znaj-
duje się bezimienna mogiła 140 
kobiet ze schroniska przy Strzel-
ców Kaniowskich?

Na podstawie:

Zwoliński P.: Działalność społeczno-
dobroczynna Kościoła łódzkiego 
w okresie międzywojennym. Studium 
historyczne, Archidiecezjalne 
Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2006.

Klee E.: Auschwitz. Medycyna III 
Rzeszy i jej ofiary, Universitas, 
Kraków 2012.

Projekt Women War and Peace (Kobiety, wojna, po-
kój) jest realizowany w ramach programu „Europa dla 
obywateli” przez partnerów z Irlandii (Smashing Times 
Theatre Company), Hiszpanii (Institute de Formacion Y 
Estudios Sociales), Niemiec (Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universitaet Hannover) i Polski (Akademia Humani-
styczno-Ekonomiczna w Łodzi). Ma na celu podniesie-
nie świadomości dotyczącej praw człowieka, równości 
płci i różnorodności kulturowej. Działania projektowe 
wszystkich partnerów przebiegają równolegle i w ich 
wyniku powstają: pakiet materiałów badawczych 
zawierający zbiory kobiecych historii i serię artykułów 
dostępnych on-line, internetowe badania ankietowe, 
warsztaty wspomnieniowe z wykorzystaniem dramy, 
spektakl teatralny, debaty publiczne, międzynarodowe 
seminarium on-line, a także film „Tell Them our Na-
mes”. Finałem rocznej pracy będzie międzynarodowa 
konferencja, która odbędzie się w Dublinie w dniach 
14-16 września 2016 r., na której zaprezentowane zo-
staną efekty projektu oraz doświadczenia około sze-
ściuset zaangażowanych weń Europejczyków.

INGA B. KUŹMA 
EDYTA PIETRZAK

Eksterminacja osób bezdomnych 
podczas II wojny światowej jest 
faktem mało znanym. Wynikała 
z zasad eugeniki społecznej 
stosowanej w III Rzeszy [wg 
Słownika Języka Polskiego, 
eugenika to nauka głosząca 
doskonalenie rasy ludzkiej 
poprzez zmiany genetyczne 
i stwarzanie odpowiednich 
warunków rozwoju – przyp. red.]. 
Określone miejsce w hierarchii 
uzależnione było od pochodzenia 
etnicznego – gorzej lub lepiej 
wartościowanego – a także 
od miejsca zajmowanego 
w strukturze społecznej ze 
względu na poglądy, tożsamość 
seksualną oraz klasę społeczną.

Inga B. Kuźma – etnografka 
i badaczka z Instytutu Etnologii 
i Antropologii Kulturowej 
UŁ. Zajmuje się problematyką 
wykluczenia (bezdomność) 
i miejskimi studiami 
z problematyki kobiet.

Edyta Pietrzak – politolożka 
i antropolożka z Katedry Teorii 
Polityki i Myśli Politycznej AHE 
w Łodzi. Zajmuje się peryferiami 
i marginaliami sfery publicznej, 
społeczeństwem obywatelskim, 
women studies.
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Zbierając materiały do pierwszej części opowieści o Bałutach, spotkałam niezwykłych ludzi, którzy w sposób czuły, z rozbawie-
niem i przejęciem opowiadali o tej części miasta. Usłyszałam wtedy więcej historii niż mogłam zmieścić w artykule. A zatem 
w sposób naturalny pojawił się pomysł kontynuowania tego cyklu. Przedstawiam kolejne historie. Przeczytajcie o pałacu w Par-
ku Julianowskim, o honorowym kodeksie bałuckim, rybkach pływających w dużych akwariach na Rynku Bałuckim, Biglu na 
Żytniej, kinie Iwanowo, o kurach i krowach na osiedlu Wł. Jagiełły i Jacku z Bałut, który śpiewa o bokserze Maxie Szmelingu.

1.
Jeśli wejdziemy do Parku Julia-
nowskiego od strony zbiegu ulic 
Biegańskiego i Zgierskiej, a na-
stępnie pójdziemy aleją lipową, 
znajdziemy się na błoniach. Dzi-
siaj jest tam głaz upamiętniają-
cy Żołnierzy Sztabu Armii Łódź. 
Ale jeszcze w latach 30. XX wie-
ku w tym miejscu stał Pałac Ju-
liusza Heinzla. Wokół były stawy 
oraz park, znacznie większy niż 
teraz, z częścią sadową i leśną. Sa-
dzonki drzew sprowadzano po-
dobno za ogromne sumy pienię-
dzy z Berlina.

Jeśli natomiast będziemy szli 
na północ od Parku, trafimy na 
dużą liczbę dobrze zachowanych 
willi z okresu międzywojenne-
go, głównie z lat 30. XX w. To są 
perełki architektury, które do tej 
pory nie zostały dokładniej zba-
dane i opisane. Można je zobaczyć 
np. przy ul. Sowińskiego.

Przy tej ulicy stoi także wiel-
kie, niedawno powstałe bloczydło 
z dachem wzorowanym na Pała-
cu Poznańskiego. Trwają dysku-
sje, czy jest to chwalebne nawiąza-
nie do tradycji łódzkiej, czy może 
synonim kiczu. Zwłaszcza że od 
strony ulicy znajduje się brama 
w stylu propylejów w starożyt-
nym Egipcie.

Danuta Niśkiewicz,  
Przewodnicy Łódzcy Totutotam

2.
Kodeks bałucki istniał na pewno, 
a dotyczył m.in. tego, że własne-
go terenu się pilnuje, że na wła-
snym terenie się nie kradnie i że 
swoich się nie tyka. Ludzie, którzy 
przestrzegali kodeksu, byli zazwy-
czaj powiązani różnymi zależno-
ściami. Jeśli jeden ukradł, to drugi 
sprzedał. Ale nigdy nie kradli na 
swoim terenie – to była jedna ze 
złotych zasad. Jeszcze 10 lat temu 
było tak, że jak Cię skroili na osie-
dlu, a znałaś odpowiedniego czło-
wieka, to skradziona rzecz do Cie-
bie wracała. Przy czym, jeśli to był 
ktoś z rejonu, to dostawał po mor-
dzie za złamanie kodeksu.

Ida, ul. Wspólna

3.
Na obszarze Rynku Bałuckiego, 
Targowiska Dolna i dzisiejszego 
chińskiego marketu widać życie 
przeciętnego mieszkańca Bałut. 
Jak spojrzysz z perspektywy kil-
kunastu lat czy więcej na to, co 
było sprzedawane na rynku, przez 
kogo i jak to wyglądało, to dosta-
niesz ciąg interesujących obraz-
ków społeczno-ekonomiczno-oby-
czajowych.

Z okresu transformacji pamię-
tam, jak Targowisko Dolna za-
pewniało mieszkańcom dostęp 
do nowości filmowych. Jako że 
telewizja kablowa była jeszcze 
mało powszechna, można było 
korzystać z usług przenośnych 

wypożyczalni wideo, czyli panów 
z dużymi brezentowymi siatami. 
Wypożyczasz film, oczywiście pi-
racki, oglądasz, a potem zwracasz 
go w tym samym miejscu.

Można było kupić dużą ilość 
mocno już zczytanych komiksów 
z Tytusem, przez część osób usil-
nie poszukiwanych, a niemożli-
wych do zdobycia na Allegro, bo 
wtedy jeszcze tego nie było.

W latach późniejszych, ale jesz-
cze w erze przedinternetowej, ku-
powało się od obywateli republik 
postradzieckich płyty z muzyką. 
Coś, co teraz w dobie wszechobec-
nego piractwa sieciowego nie bar-
dzo ma rację bytu.

Inna rzecz, która mnie bardzo 
fascynowała, a związana była z ni-
skimi standardami ochrony zwie-
rząt, to całe stoiska rybek akwario-
wych, pływających w akwariach 
pod gołym niebem, co dla mło-
dego dzieciaka było dużą atrak-
cją, prawie jak wyprawa do zoo. 
Oczywiście, można też było kupo-
wać żywe kury oraz surowe mię-
so. Wzdłuż ul. Limanowskiego cią-
gnęła się aleja stoisk, baraków czy 
przyczep, w których sprzedawa-
no mięso wiszące na hakach lub 
tasakowane na pieńkach. Towa-
rzyszyły temu odpowiednie za-
pachy i bzyczenie much.

I jeszcze jedno, może niezbyt 
ważne, ale chcę to powiedzieć: we 
wczesnych latach osiemdziesią-

tych na osiedlu Jagiełły zbiera-
łem grzyby.

Michał, ul. Przodowników Pracy

4.
Opowiem o naszym Biglu na Żyt-
niej, który odbył się 13 września 
2015 r. Zależało nam na tym, żeby 
to była wspólna impreza: nasza 
i mieszkańców. Staraliśmy się 
przekonać ludzi do siebie. Napi-
saliśmy listy z zaproszeniem na 
spotkanie w sprawie wydarzenia, 
zrobiliśmy warsztaty z dziećmi.

W ramach przygotowań, miesz-
kańcy bardzo nas wsparli, dali 
przestrzeń, pozwolili nakleić zdję-
cia, pomogli podłączyć się do prą-
du. Przyjęli nas. Bardzo pomógł 
nam także Wydział Komunal-
ny, który posprzątał ulicę i wy-
ciął krzaki. Mieszkańcy byli ab-
solutnie zachwyceni, że miasto, 
po raz pierwszy od dawna, dało 
coś od siebie. Za darmo.

Kiedy Bigiel już trwał, a ja przy-
glądałam się, widziałam, że ludzie 
potrzebowali takiej energii. Po-
dobało im się, że inni przyszli do 
nich cieszyć się, bawić, słuchać 
muzyki, a nie tylko opowiadać 
o tym, jaka to jest zakazana dziel-
nica. Kiedy już kończyliśmy, chło-
paki, którzy tam mieszkają, mó-
wili: Zapraszamy za rok. Trzeba 
to koniecznie powtórzyć. Dodali 
też: Wszystko nam się podobało, 
ale jedno nie. Na zdjęciach, które 

pokazaliście na wystawie, był Wi-
dzew, a nie było ŁKS-u. Myśmy zda-
wali sobie sprawę z tego podziału, 
ale kiedy drukowaliśmy zdjęcia, 
nie do końca pamiętaliśmy, żeby 
tę równowagę zachować i chłop-
cy grzecznie zwrócili nam na to 
uwagę (śmiech).

Zarzucano nam, że zrobiliśmy 
imprezę na Żytniej, która nie jest 
na Bałutach tylko na Starym Mie-
ście. Ale dla mieszkańców Bałut, 
to jest samo serce dzielnicy. Już 
w okresie międzywojennym Sta-
re Miasto i Bałuty były traktowa-
ne jako jeden organizm – tak ta 
okolica jest opisywana w litera-
turze. Nikt nie nazywał niczego 
Starym Miastem.

Myślę, że koniecznie trzeba 
znaleźć dla tej dzielnicy pozytyw-
ną mitologię, ale też pokazać, że 
tu jest fajnie, że Bałuty to miej-
sce, które ma swoją historię, opo-
wieść, wartość, że tu są sąsiedzi, 
którzy sobie nawzajem pomagają. 
Że stąd wywodzą się fajni, cieka-
wi ludzie. A wielu z nich jest dum-
nych, że z Bałut pochodzi.

Joanna Podolska, Centrum Dialogu 
im. Marka Edelmana

5.
Swego czasu bywałem częstym 
gościem na Ciesielskiej, niewiel-
kiej uliczce blisko zbiegu Lima-
nowskiego i Zachodniej. Dopiero 
po dłuższym czasie dowiedzia-

Czego nie wiesz 
o Bałutach cz. 2 ANNA JUREK
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łem się, że ulica Ciesielska to był 
pierwszy adres mojej babci po 
przyjeździe do Łodzi, niedługo 
po wojnie. Na Bałuty przyjecha-
ła jako dziecko i spędziła tam, pod 
różnymi adresami, resztę życia. 
Odziedziczyłem po niej jej ostat-
nie mieszkanie. Mój blok (Lima-
nowskiego przy Włókniarzy) był 
jednym z pierwszych, które tu sta-
nęły. Elektrociepłownia EC-3 po-
wstała kilka lat później. Co cieka-
we, ciepłą wodę doprowadzono do 
tego bloku dopiero w XXI wieku… 
O ironio, kominy elektrociepłow-
ni widziane z mojego okna wy-
dają się być na wyciągnięcie ręki.

Kiedy wprowadzał się tu mój oj-
ciec, będący wtedy siedmioletnim 
chłopcem, nie było jeszcze nawet 
mowy o Teofilowie. Nad torami 
przy Żabieńcu biegła drewniana 
kładka, po której chodziło się ku-
pować mleko i jajka od rolników. 
Tory były swoistą granicą. W stro-
nę Rynku Bałuckiego jechało się 
do Miasta, do kawiarni. Za nimi 
były pola i wiejskie zabawy. Przy 
torach, w okolicach dzisiejszego 
dworca Łódź Żabieniec znajdo-
wały się stawy, w których kąpały 
się okoliczne dzieciaki. Wydarze-
niem było powstanie kina Iwano-
wo, w tamtym czasie być może 
najnowocześniejszego w mieście 
(dla bałuciarzy na pewno takie 
było).

Na Bałutach bardzo ważny był 
honor. Nie można było zaczepiać 
gościa, jeśli szedł z dziewczyną, 
nie można było bić się „dwóch na 
jednego”, nie można było używać 

„sprzętu” i było to bardzo restryk-
cyjnie przestrzegane. Nawet naj-
większe giciory wstawały z ławki 
i kłaniały się: Dzień dobry, Panie 
Dzielnicowy.

Ogród Jordanowski na Teofi-
lowie, do którego dziadek zabrał 
kiedyś mnie i brata to raj utraco-
ny, ziemia obiecana, utopia, eden! 
Jedno z naszych najintensywniej-
szych wspomnień z dzieciństwa. 
Niedawno, przypadkiem go odna-
lazłem. Jest dużo mniejszy i o wie-
le bliżej niż mi się przez całe ży-
cie wydawało.

Uwielbiam napisy na murach: 
Całe Bałuty nie jedzą mięsa czy Za 
dużo wszystkiego, gówno zobaczysz. 
Lubię myśleć, że mogły powstać 
tylko Tu, choć wiem, że pasowa-
łyby wszędzie.

Przemek Saktura, 
ul. Limanowskiego

6.
Wprowadziłam się na Bałuty 42 
lata temu. Wtedy stał tu jeden, 
mały blok. To była chyba czwórka. 
Potem wybudowali ten, w którym 
mieszkam – nr 22. Pamiętam, jak 
ludzie hodowali tutaj kury i przy 
ul. Dzikiej paśli krowy, więc za-

wsze można było kupić świeże 
jajka i mleko. Moja córka miała 
wtedy 4 lata. Stopniowo powsta-
wały kolejne bloki i robiło się co-
raz ładniej, a miało być jeszcze 
lepiej. W kwadracie ulic: Sado-
wa, Wspólna, Kochanowskiego 
i Murarska, miał powstać pas zie-
leni. W nim planowano zbudować 
basen, boisko sportowe, a także 
posadzić ogród i park. Takie było 
zamierzenie, ale pieniędzy zabra-
kło. Potem spółdzielnie stawiały 
kolejne bloki. Ale mamy też swój 
Belwederek – tak na niego mówi-
my – dworek stojący przy rogu 
ulic Sadowej i Stefana, w którym 
cały czas mieszkają ludzie. A jeśli 
o ludzi chodzi, to wszyscy znali 
u nas takiego, świętej pamięci już, 
mężczyznę – Kwiatka. Handlował 
korpusami lalek, pumeksem i pił-
kami na gumce. Często można go 
było spotkać pod Kościołem św. 
Ducha na placu Wolności. Te rze-
czy, którymi handlował, to były 
rupiecie, ale leżały na ceracie, za-
wsze równiutko ułożone.

Pani Krystyna, os. Władysława 
Jagiełły

7.
Często chodzę ulicą Zawiszy 
w kierunku Franciszkańskiej, 
na Rynek lub do autobusu. Kiedy 
mija się budynek, w którym kie-
dyś było kino, a potem budę z bia-
łym sidingiem, na którym widnie-
je bodajże napis „stylowo”, czasem 
można spotkać mężczyznę z wą-
sami, w wieku około 60 lat, który 
stoi z kolegami i prowadzi ożywio-
ne rozmowy. On jest stałą posta-
cią, koledzy się zmieniają. To Jacek 
z Bałut. Tak się przedstawia i tak 
funkcjonuje w Internecie, np. na 
YouTubie. Pan Jacek ma psa kun-
dla, wielkości małego owczarka 
niemieckiego, czarnego z podpa-
lanym pyskiem, do którego mówi 
w różnych językach. Pies najczę-
ściej biega wolno lub jest przy-
pięty do drzewa. Obok stoi mi-
ska z wodą.

Po ładnych paru latach takiego 
mijania się, pewnego razu mnie 
zagadnął. Chyba szukał kolegi do 
rozmowy. Rozmawialiśmy, a ra-
czej to on mówił. Zadawał pyta-
nia z rodzaju krzyżówkowych. Py-
tał mnie np. o to, jakie miasto jest 
stolicą Australii. Byłem przekona-

ny, że Sydney, a okazało się, że Ca-
naberra. Dowiedziałem się także 
wielu informacji o cegłach, przez 
co zakładam, że robił kiedyś w bu-
dowlance. Kiedy zachęcił mnie do 
tego, żebym znalazł go w Interne-
cie, trafiłem na śpiewaną przez nie-
go piosenkę o walce niemieckiego 
boksera Maxa Szmelinga z nieja-
kim Louisem, a było to w Chicago. 
Ze względu na głównego bohate-
ra utworu jest to piosenka o za-
rabianiu na biciu i byciu bitym, 
a ostatni jej fragment brzmi tak:

Już zabrzmiał dzwonek 
na pierwszą rundę,
po niej się wzięli za głowy
i zaraz Louis wziął nad nim 
przewagę zadając lewy sierpowy.
Lewy sierpowy jest już na deskach 
i nie podniesie się więcej,
a bokser Louis za to dostaje 
300 dolarów tysięcy.
Z tej opowiastki morał wynika, 
jak tam się ludzie bogacą,
a na Bałutach też w mordę leją,
ale im za to nie płacą.

Tomek z Marysina, 
ul. Komunardów

Tekst „Czego nie wiesz o Bałutach?” 
pojawił się w gazecie, w paździer-
niku 2015 r. Można go przeczytać 
na www.lodzkagazeta.pl/czego-nie-

-wiesz-o-balutach

P.S. W mojej głowie kiełkuje 
pomysł stworzenia materiałów 
o Śródmieściu, Polesiu, Widzewie 
i Górnej. Czego jeszcze o tych 
miejscach nie wiemy? Serdecznie 
zachęcam do przesyłania 
opowieści dotyczących 
wymienionych dzielnic Łodzi 
na adres: anna.jurek@miastol.pl.

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

FOT. ARCHIWUM CENTRUM DIALOGU IM. MARKA EDELMANA
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lewa strona talerza

Jaffa, czyli Tęsknię 
za tobą Żydzie

Zamierzeniem twórców było przeniesienie współczesnej kuchni żydowskiej do Łodzi. 
Pamiętajmy, że Izrael ze względu na swoje położenie geograficzne jest pod wpływem 
kultury Arabskiej. Kuchnia arabska to przede wszystkim warzywa, takie jak bakłażan, 
pomidor, papryka, cukinia, cebula czy czosnek, i owoce: granaty, figi i cytryny.

Tęsknię za tobą Żydzie – taki napis 
pojawił się w czerwcu tego roku 
na terenie Off Piotrkowska. Szyb-
ko przykuł uwagę łodzian. Bar-
dziej wnikliwi od razu rozpoznali 
akcję performera Rafała Betlejew-
skiego, który od 2004 roku pro-
paguje akcję pod tym właśnie ty-
tułem. Zdaniem Betlejewskiego, 
słowo „Żyd” zostało zawłaszczo-
ne przez internetowych hejterów 
i kiboli. Pojawia się w przestrzeni 
publicznej najczęściej w kontek-
ście negatywnym. Chcąc to zmie-
nić, Betlejewski zaproponował 
akcję malowania hasła Tęsknię 
za tobą Żydzie na murach w ca-
łej Polsce. Mimo upływu ponad 
dziesięciu lat, akcja wciąż budzi 
zainteresowanie, a czasem nie-
zrozumienie. W przypadku Off 
Piotrkowskiej napis był nie tylko 
artystycznym wyrazem, ale tak-
że zapowiedzią powstania w tym 
miejscu nowej żydowskiej restau-
racji (właściwie baru) Jaffa.

W Łodzi, aby posmakować spe-
cjałów kuchni żydowskiej, moż-
na wybrać się do Anatewki. Jed-
nak proponowana tam kuchnia to 
typowe specjały łódzkich Żydów, 
którzy przed drugą wojną świato-
wą stanowili jedną trzecią miesz-
kańców naszego miasta. Dlate-
go w menu królują mięsa, śledzie 
i zupy. Jedną z nielicznych potraw 
charakterystycznych dla Bliskie-
go Wschodu jest Szakszuk, czyli 
jajka zapiekane z pomidorami, 
czosnkiem, papryką i oriental-
nymi przyprawami.

Inaczej jest w Jaffie, niewielkim 
barze pachnącym humusem i czo-
snkiem. Zamierzeniem twórców 
było przeniesienie współczesnej 
kuchni żydowskiej do Łodzi. Pa-
miętajmy, że Izrael ze względu 
na swoje położenie geograficz-
ne jest pod wpływem kultury 
Arabskiej. Kuchnia arabska to 
przede wszystkim warzywa, ta-
kie jak bakłażan, pomidor, papry-
ka, cukinia, cebula czy czosnek, 

i owoce: granaty, figi i cytryny. 
Jest to kuchnia pachnących ziół 
i przypraw oraz ryżu, kasz i roślin 
strączkowych, zwłaszcza ciecie-
rzycy i soczewicy. W kuchni arab-
skiej rzadko pojawiają się ziem-
niaki. Zamiast nich do każdego 
dania podawane są cienkie placki 
z pszennej mąki.

Mały bar, do którego wszedłem, 
już od progu zaskakuje prostotą. 
Klimat tworzą zapachy potraw 
i miła obsługa, a nie wyszukane 
meble czy nietypowe rozwiąza-
nia architektoniczne. Pierwsze, 
co skupia naszą uwagę, to duża 
przeszklona lodówka, w której 
stoją misy pełne kolorowych hu-
musów i warzyw. Krzątający się 
za barem kucharze chętnie pod-
powiadają nowemu przybyszo-
wi, co zjeść.

W menu wiszącym na ścianie 
królują humusy, smażone bakła-
żany i kiszone (tak, tak) pomidory. 
W tak zacnym gronie nie braku-
je falafeli – niewielkich smażo-
nych na głębokim tłuszczu krąż-
ków z ciecierzycy. Podawane są 
najczęściej z różnymi dodatkami: 
pikantnymi sosami, piklami, dak-
tylowymi BBQ czy Labneh – bar-
dzo popularnym w krajach arab-
skich twarożkiem robionym na 
bazie lekkiego jogurtu. Co cieka-

we, w Jaffie próżno szukać potraw 
mięsnych z popularnej w Izraelu 
baraniny czy kurczaka zapieka-
nego z cebulą i migdałami. Wi-
docznie właściciele postawili na 
kuchnię jarską. Dla mnie w sam 
raz.

Na mniejszy głód Jaffa propo-
nuje wyśmienite sałaty z zieloną 
soczewicą i suszonymi pomidora-
mi lub brzoskwiniowy chłodnik 
z kozim serem – nowość w menu.

Wszystkie potrawy wygląda-
ją bardzo kolorowo i apetycznie. 
Są podawane w małych blasza-
nych foremkach i słoiczkach. Ja 

zamówiłem zestaw: falafel, sałat-
ka i sos (do wyboru). Co ciekawe, 
dostałem także miseczkę wspo-
mnianego Labneh. Nie wiem, czy 
był to gratis dla nowego klienta, 
czy składnik zestawu, ale całość 
tworzyła bardzo smakowity – i co 
ważne – sycący, zdrowy posiłek. 
Na koniec zamówiłem jeszcze her-
batę po arabsku, gotowaną z cu-
krem i kardamonem. Trzeba po-
wiedzieć, że taka herbatka stawia 
na nogi o wiele lepiej niż najmoc-
niejsza kawa.

Falafele z ostrym sosem i Lab-
neh bardzo mi smakowały, ale 

jeszcze lepsza okazała się sałatka 
Tabbouleh z pszenicy bul gur z do-
datkiem mięty, pietruszki i ogór-
ka. Naprawdę pycha, i w sam raz 
na upalny dzień, w jaki odwie-
dziłem Jaffę.

Do baru zajrzę pewnie jesz-
cze nie raz – wieczorem, by po-
próbować do kolacji koszernych 
win, a rano, by zjeść wspomniany 
Szakszuk (jest serwowany w Jaf-
fie tylko na śniadanie).

Miejsce urzekło mnie nie tyl-
ko swoją kuchnią i  prostotą 
wnętrza. Przede wszystkim nie 
dostrzegłem tam często spoty-
kanego stereotypu – wiszących 
na ścianach wizerunków Żydów 
liczących dukaty. Takie maskotki 
były swego czasu rozdawane po 
kolacji w Anatewce, co spotkało 
się z dużym niezrozumieniem ze 
strony izraelskich przyjaciół mo-
jej znajomej.

Jaffa to nowoczesne miejsce, 
w którym znajdziemy kulturę 
i smaki Izraela takimi, jakimi są, 
a nie jakimi były.

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

MICHAŁ KWIATKOWSKI
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Kalendarz imprez
 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela

26
18:00 KLUB 
PODRÓŻNIKÓW: 
MEKSYK – 
TAJEMNICZA 
KULTURA MAJÓW, 
PRELEKCJA  
TOMASZA PROKOPA
Łódzki Dom Kultury 
ul. Traugutta 18 (sala 221)

28
17:00–20:00 
NIEBOSTAŃSKI 
DYSKUSYJNY KLUB 
KSIĄŻKI
Klub Niebostan 
ul. Piotrkowska 17

27
18:00 SPOTKANIE 
ALFABET MISTRZÓW 
FOTOGRAFII: 
AUSTRIACCY 
TWÓRCY: ALFONS 
WALDE I ANDREAS 
H. BITESNICH
Poleski Ośrodek Sztuki 
ul. Krzemieniecka 2a

30
21:00 ZESPÓŁ DNIA 
NASTĘPNEGO – 
KONCERT
Keja Pub 
ul. Kopernika 46

29
20:00 SASHA BOOLE 
(FOLK/COUNTRY, 
UKRAINA) – 
KONCERT
Klub Żarty Żartami 
ul. Wólczańska 40/42a

12
18:00 KLUB 
PODRÓŻNIKÓW: 
TAJLANDIA, 
PRELEKCJA 
KRZYSZTOFA 
STRZECHY
Łódzki Dom Kultury 
ul. Traugutta 18 (sala 221)

13
17:45 URODZINY 
TUWIMA 2016 – 
KONCERTY 
I DYSKUSJE
Dom Literatury 
ul. Roosevelta 17

15
15:30 
OPROWADZANIE 
PO WYSTAWIE 

„OD MATEJKI DO 
WOJTKIEWICZA. 
U ZARANIA 
NOWOCZESNOŚCI”
Muzeum Pałac Herbsta 
ul. Przędzalniana 72

17
10:00 SPACER 

„STARY CMENTARZ – 
ARCYDZIEŁA SZTUKI 
SEPULKRALNEJ”
Muzeum Miasta Łodzi 
Miejsce zbiórki: brama główna 
części katolickiej

14
17:00 SPOTKANIE 
DYSKUSYJNEGO 
KLUBU KSIĄŻKI, 
JACEK HUGO-BADER 

„BIAŁA GORĄCZKA”
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź-Polesie Filia nr 7 
ul. Kostki Napierskiego 4

16
21:00 DARK SIDE OF 
THE 80’S VOL.II
Williamsburg bistro & bar 
ul. Piotrkowska 6

18
11:00 „SPACER 
SZLAKIEM ŚWIĄTYŃ 
I SYNAGOG WIE-
LOWYZNANIOWEJ 
ŁODZI”
Muzeum Miasta Łodzi 
Miejsce zbiórki: plac Kościelny

19
20:00–23:00 LASSE 
MATTHIESSEN – 
KONCERT W ŁODZI
Klub Żarty Żartami 
ul. Wólczańska 40/42a

20
20:00–22:00 SECRET 
SHOW NA POGONCE
Pogonka House Gig 
ul. Pogonowskiego 45

21
12:00 PROJEKT MAŁY 
KSIĄŻKOMANIAK: 
SPOTKANIE 
AUTORSKIE Z BEATĄ 
OSTROWICKĄ
Dom Kultury „502” 
ul. Maksyma Gorkiego 18

22
18:00–20:00 OTWAR-
CIE WYSTAWY 

„NOTATKI Z POD-
ZIEMIA. SZTUKA 
I MUZYKA ALTER-
NATYWNA W EURO-
PIE WSCHODNIEJ 
1968–1994”
ms², ul. Ogrodowa 19

23
ŁÓDZKI FESTIWAL 
FANTASTYKI 
KAPITULARZ
Wydział Nauk Geograficznych 
Uniwersytetu Łódzkiego 
ul. Narutowicza 88

24
12:00–18:00 MUZEUM 
MIASTA ŁODZI 
OTWARTE DLA 
SENIORÓW
ul. Ogrodowa 15  
(wydarzenie obejmuje  
także 25.09)

25
20:00 JAM SESSION – 
ELITA MUZYKÓW, 
TWÓRCÓW 
I ARTYSTÓW
New York Klub Muzyczny 
ul. Piotrkowska 62

5
12:00 SPOTKANIA 
KLUBU 
BRYDŻOWEGO
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź-Polesie 5 
ul. Wileńska 59/63

6
18:30 WYSTAWA 

„FOTOHUMANISTA 
ROKU 2016”
Galeria Fotografii ŁTF 
im. Eugeniusza Hanemana 
ul. Piotrkowska 102

7
20:00 CHŁOPCY 
KONTRA BASIA – 
KONCERT
Z innej beczki 
ul. Moniuszki 6

8
15:00 13. EUROPEJSKI 
FESTIWAL FILMOWY 

„INTEGRACJA TY 
I JA” – FESTIWAL 
FILMOWY
Kino Charlie 
ul. Piotrkowska 203/205

9
19:00 JOLLY ROGER 
W NEW YORK – 
KONCERT
New York Klub Muzyczny 
ul. Piotrkowska 62

10
10:00–17:00 
BRAZYLIJSKI PIKNIK
Zielona Łódź i pasjonaci 
brazylijskiej kultury i sportu 
Park im. A. Mickiewicza

11
12:00 MAJEROWSKIE 
POLE NA BRUSIE – 
SPACER ZIELONEJ 
ŁODZI
Zbiórka: na przystanku 
tramwaju linii 9 przy 
ul. Krańcowej, kierunek 
Konstantynów

2
18:00 NABÓR DZIECI 
DO ZESPOŁU TAŃCA 
NOWOCZESNEGO AD 
ASTRA – SPOTKANIE 
ORGANIZACYJNE
Poleski Ośrodek Sztuki 
ul. Krzemieniecka 2a

1
17:30 GRA W BULE 
(PETANQUE)
Zielona Łódź i Klub Graczy 
Bulowych 
Park Staromiejski

3
9:00–13:00 PARK 
ŚNIADANIOWY 
(W KAŻDĄ SOBOTĘ 
DO 17.09)
Park Źródliska I

4
12:30 „TO NIE BYŁ 
TYLKO RADIOWĘ-
ZEŁ”, SPOTKANIE 
Z REŻYSEREM ZA-
KŁADOWEJ ROZGŁO-
ŚNI ŁZR FONICA
Muzeum Miasta Łodzi 
ul. Ogrodowa 15 (Sala 
Lustrzana)

W S P I E R A J Ą  N A S

wrzesień 2016

Marianna Sysio – z trzeciego pokolenia łodzianka, 
fanka kameralnych spotkań kulturalnych, 
dyskusyjnych klubów książki i muzyki na świeżym 
powietrzu.
Grafika przedstawiająca Mariannę autorstwa – 
@ Virginia Ink www.facebook.com/VirginiaInk/

POLECA 
MARIANNA 
SYSIO
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kaprawym okiem zgreda

Kochane zadupie
Moja ukochana Łódź jest zadupiem. Ma to swoje dobre strony. Gdyby miała być drugą Warszawą uciekłbym do Pcimia, 
Taplar czy podobnego miejsca. Ale to, że Łódź jest zadupiem kolejowym, jest nieznośne i wprawia w osłupienie.

Już po wakacjach? Skończyły się? Pewno 
było zimno, lało i robactwo cięło. Korki, 
tłok i drożyzna? Przestańcie narzekać! To 
zgredzia robota. Czyli moja. Narzekam ta-
nio, fachowo, solidnie. I wyłącznie w fe-
lietonach, takich jak ten. No to do roboty.

Przez kilkadziesiąt lat mojego zbędnego 
żywota (większość w PRL-u, a do wyklętych 
się nie załapałem) wrosłem w Łódź, zapu-
ściłem korzenie i nie dam się wykarczo-
wać. Spodobała mi się od pierwszego wej-
rzenia. Krótko mówiąc: Zapałałem. Chyba 
byłem pod wpływem, bo drugie wejrzenie 
obnażyło wady mojej wybranki: ani śla-
du makijażu, pryszcze, wrzody, kulawa, 
cuchnie i łażą po niej insekty. Bieda pisz-
czy, a perspektywy krzywe. Im dłużej pa-
trzę, tym gorzej. Czemu ona z tym nic nie 
zrobi? Niechby się chociaż umyła. To tu-
taj nauczyłem się kląć jak poseł (bo chyba 
nie w szkole). A uczucie pozostało. A na-
wet rosło. Może Łódź ma dobry charak-
ter? Może to dobre miasto jest?

W czasach, gdy nieskutecznie i całkiem 
niepotrzebnie zgłębiałem tajniki chemii 
w łódzkiej polibudzie, co do jednego mia-
łem absolutną pewność: jeśli po dłuższej 
nieobecności wrócę do Łodzi, znajdę ją taką, 
jaką była – nic nie przybyło, niczego nie 
ubyło. Może tylko ludzie częściej mówią: 

„k…” i „ch…”. A może pamięć mnie zawodzi. 
I tak przez wiele, wiele lat – marazm, con-
stans, śpiączka. Kiedy wreszcie cała komu-
na wyleciała w kosmos, tam gdzie jej miej-
sce, moje miasto ledwie zipało. Było za silne, 
żeby umrzeć i za słabe, żeby żyć. Zdrowaśki 
nie pomagały. Wieloletnia reanimacja pra-
wie denata pomogła na tyle, że prawie de-
nat mógł się podrapać po… Miasto stać było 
jedynie na lewatywę. Aż tu nagle pojawił 
się brudny szmal złodziei, masonów, Ży-
dów i lewaków, czyli Unii Europejskiej. Nic 
to, bo te pieniądze zamienione na asfalt, 
beton i stal już nie śmierdzą. Gdyby jesz-
cze Oni przestali nam zaglądać do michy…

Łódź pięknieje. Perspektywy jakby mniej 
mgliste. Czasem nawet widać kierunek. 
Bywa, że ludzie się dogadają. Coś uzgod-
nią. W czymś się zgodzą. Na początek nie-
źle. Oczywiście, klnę jak dawniej.

Tu niejasne przetargi, tam niekompe-
tentni urzędnicy, nierzetelni wykonaw-
cy. Głupie, nietrafione pomysły. Po latach 
z pewnością okaże się, że ktoś coś ukradł, 
zdefraudował, wziął łapówkę. Przy takich 
pieniądzach nie może być inaczej. Na ra-
zie zmiany, zmiany, zmiany. Bez przymiot-
ników. Dopiszemy je później, gdy już bę-
dziemy wiedzieli jakie.

Marnie narzekam? Jeszcze nie za-
cząłem. Ale zacznę. Teraz.

Moja ukochana Łódź jest zadupiem. 
Ma to swoje dobre strony. Gdyby mia-
ła być drugą Warszawą uciekłbym do 
Pcimia, Taplar czy podobnego miejsca. 
Ale to, że Łódź jest zadupiem kolejo-
wym, jest nieznośne i wprawia w osłu-
pienie. Wielkie miasto w środku Polski. 
Miliony wydane na infrastrukturę ko-
lejową. Nowe dworce, wiadukty, tory, 
tunele – wszystko nowe. Po cholerę? 
Jeśli właściwie nigdzie poza Kraków, 
Warszawę, Katowice i kilka ościen-
nych miasteczek bez przesiadki nie doje-
dziesz? Wybierasz się do Rzeszowa, Zielonej 
Góry, Lublina, Olsztyna, Opola? Weź wa-
łówkę, śpiwór i nocnik. Średnia prędkość 
podróży koleją z przesiadkami to jakieś 
30 km/godz. Nocnik przyda się na mniej-
szej, czyli prawie każdej stacji, bo tam WC 
zamykają o godz. 18. Jeśli jakaś trasa prze-
biega akurat przez Łódź, to mamy szczę-
ście. Jeśli nie – przesiadka. Jedna, dwie, trzy… 
Rozkład jest tak pomyślany, żebyś musiał 
czekać przynajmniej kilka godzin. Jadąc 
z przesiadką, wylądujesz u celu najczęściej 
w środku nocy. Gdy jedziesz dalej, wiele 
godzin spędzisz na dworcu. Autobusy kur-
sują od rana. Jeśli trasę 300–400 km po-
konasz w ciągu 14 godzin, masz fart. To 

znakomite połączenie. Przeczytałem, że 
z Łodzi można bezpośrednio dojechać ko-
leją do Chin. W Tworkach to mają ubaw.

Niedawno wracałem do domu z Kryni-
cy Zdrój. Najlepszym połączeniem okazało 
się to z przesiadką na dworcu Warszawa 
Zachodnia. Długo musiałem sobie wma-
wiać, że to nie ja oszalałem.

Skoro już wspomniałem o Krynicy, to 
spotkała mnie tam pouczająca przygoda.

Jestem palaczem – papierosów oczywi-
ście, nie w kotłowni. Przeciwnikom pa-
lenia mówię: nie palcie, to jest szkodliwe. 
Domorosłym ekonomistom zwracam uwa-

gę, że pieniądze, które zapłaciłem w akcy-
zie i podatku, wystarczyłyby na leczenie 
moich płuc przez jakieś trzysta lat. Zbaw-
ców informuję, że lubię palić i nic im do 
tego. Nie kopcę w towarzystwie niepalą-
cych i tam, gdzie to zabronione, czyli już 
prawie nigdzie. Zresztą na co dzień posłu-
guję się elektroniką – dla zdrowia, wygody 
i oszczędności. Jednak elektronika wyma-
ga zasilania. Zgłodniała akurat na dworcu 
w Krynicy. Pozostało zapalić tradycyjnego, 
cuchnącego, trzepiącego mózg papierosa. 
Dworzec pusty, tylko ja z towarzystwem. 
Ale nie wolno. WC zamknięte, zresztą tak-
że nie wolno. Wychodzę na ulicę. Miasto 
nagle wymarło? – myślę. Wokół żywej du-
szy, nawet gołębia. Zaciągam się z lubo-

ścią… i w tej chwili materializują się du-
sze. Żywe. W radiowozie. Zatrzymały się 
na środku jezdni, bo przecież żywej duszy, 
i wzywają mnie do siebie służbowo. Pan 
palił na przystanku, więc należy się mandat – 
zwraca się do mnie jedna, na oko w wie-
ku gimnazjalisty. Jaki przystanek, gdzie? 
Rzeczywiście, kilkanaście metrów dalej 
stoi słupek z tabliczką. Przystanek. Ale tu 
nikogo nie ma, jestem sam. Gdzie rozsą-
dek? Takie są przepisy – mówi policyjna du-
sza. Przepisy są policji, rozsądek jest mój, 
więc dostałem mandat 20 zł. Mogłem za-
robić pięćset, ale nie jestem recydywistą 

(tak pocieszył mnie dzielny funkcjo-
nariusz). W tym czasie drugi, starszy 
odebrał wiadomość: gdzieś tam, ktoś 
tam się awanturuje, jest pijany i agre-
sywny – jedźcie. Nie możemy, mamy in-
terwencję – odpowiedział policjant. Po-
czułem się bezpieczny i zaopiekowany. 
Poczułem dumę z naszej policji.

Tymczasem w Warszawie i wielu 
innych miastach Polski przeszły fa-
szyzujące marsze wszelkiej maści 
narodowców z Hitlerem w sercach 
i umiłowaniem ojczyzny na ustach. Fa-
szystowskie gesty, emblematy, hasła nie 

zaniepokoiły stróżów prawa i władz miej-
skich. Minister pewnie szczęśliwy. Nie od-
notowano zgłoszeń złamania prawa. Nie 
było zgłoszeń? Były, ale nie odnotowano.

Nie zwariowałem, nie, na pewno nie. Nie 
zwariowałem. A może…?

Wybierasz się do Rzeszowa, Zielonej 
Góry, Lublina, Olsztyna, Opola? 
Weź wałówkę, śpiwór i nocnik. 
Średnia prędkość podróży koleją 
z przesiadkami to jakieś 30 km/godz. 
Nocnik przyda się na mniejszej, 
czyli prawie każdej stacji, bo tam 
WC zamykają o godz. 18. Jeśli 
jakaś trasa przebiega akurat przez 
Łódź, to mamy szczęście. Jeśli nie – 
przesiadka. Jedna, dwie, trzy…


