
Do 28 grudnia 2015 r. trwały kon-
sultacje uchwały o wyznaczeniu 
obszaru zdegradowanego i rewi-
talizacji w Łodzi. 3 grudnia Urząd 
Miasta Łodzi zaprezentował – 
podczas warsztatów z mieszkań-
cami – granice obszarów, zaś 9 
grudnia odbyła się debata publicz-
na. Wzięli w niej udział: Marcin 
Obijalski, dyrektor Biura ds. Rewi-
talizacji, Marek Janiak, dyrektor 
Biura Architekta Miasta, Jolanta 
Woźnicka z Centrum OPUS, Ma-
ria Kowalska, prezes Łódzkiego 
Stowarzyszenia Zarządców Nie-
ruchomości oraz Andrzej Siecz-
kowski, właściciel Lokalu.

Zarówno na spotkaniach, jak 
i w artykułach w prasie lokalnej, 
dominowały te same argumenty. 
Niezmienna pozostaje również 
linia sporu. Urząd Miasta broni 

sposobu wyznaczenia terenów 
miasta, które chce wyciągać z kry-
zysu i nie jest skory do zmian – bo 
nie ma czasu, bo trzeba działać, 
bo uciekną nam pieniądze. Takie 
podejście krytykuje część miesz-
kańców, ekspertów i członków or-
ganizacji pozarządowych, którzy 
domagają się większego namysłu. 
Bo źle zaplanowana rewitalizacja 
nie będzie miała sensu.

Skrajności, nieścisłości 
i ślepe plamki

W pierwszej części dyskusji z 9 
grudnia paneliści wypowiadali 
się o zaproponowanym obszarze 
rewitalizacji. W praktyce spro-
wadzało się to do ciągłego powta-
rzania, że obszar zdegradowany 
został wyznaczony poprawnie. 

Dopiero Jolanta Woźnicka zauwa-
żyła – dość zresztą łagodnie – że 
na podstawie zaprezentowanych 
map można wyciągnąć nieco inne 
wnioski. Gdyby ograniczyć się je-
dynie do analizy wybranych pro-
blemów społecznych, należałoby 
oprócz części Strefy Wielkomiej-
skiej uwzględnić również frag-
menty Bałut i Górnej. Obszar zde-
gradowany przypominałby więc 
bardziej „klepsydrę” niż plan „ko-
ścioła”.

Przypomnijmy. Obszar zde-
gradowany i obszar rewitaliza-
cji, to nie to samo. Aby wyzna-
czyć obszar rewitalizacji, trzeba 
wcześniej zdiagnozować i wyzna-
czyć obszar zdegradowany, a na-
stępnie wykroić z jego terenów te, 
które zamierzamy poddać „od-
nowie”. Obszar zdegradowany to 

opis obszaru, jaki jest teraz. Ob-
szar rewitalizacji to teren, gdzie 
będziemy wprowadzać zmiany.

Na prezentacji Urzędu Miasta 
pokazano tylko jedną mapę. Wy-
nika z niej, że w Łodzi mamy je-
den obszar zdegradowany, który 
będziemy w całości rewitalizo-
wać. Co to oznacza w praktyce? 
Że jako część miasta wymagają-
cą wsparcia uznano m.in. Ma-
nufakturę, Sukcesję, Parki Po-
niatowskiego i  Źródliska czy 
północną część kampusu Poli-
techniki Łódzkiej.

Już sam ten fakt ujawnia non-
szalancję naszych planistów i po-
twierdza wątpliwości, czy obszar 
zdegradowany został wyznaczo-
ny prawidłowo.
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dokończenie na stronie 3 

Sukcesja, czy ser 
szwajcarski?

Lodowisko, 
boisko i kort 
tenisowy pod 
blokiem
Nie, to nie jest kolejny pomysł 
na zadanie z budżetu obywa-
telskiego. To pomysł dawno 
zrealizowany, a potem – jak to 
bywa z dobrymi pomysłami 
i praktykami – zapomniany.

strona 6

Bezradne 
osiedla?
W samych Radach trzeba 
przełamać poczucie bycia ob-
lężoną twierdzą i zachęcić do 
pracy wspólnie z mieszkań-
cami. Oczywiście zdarzają się 
wspaniale działający ludzie, 
ale to jeszcze ciągle są wy-
jątki. Większość odbiera no-
minację od pani Prezydent 
i chce mieć przez 4 lata świę-
ty spokój.

strona 10

W stronę słońca
Studentów Politechniki Łódz-
kiej, m.in. z kół naukowych 
Miłośników Motoryzacji oraz 
Młodych Mikroelektroników, 
połączyło zuchwałe marzenie 
– zaprojektowanie i zbudowa-
nie od podstaw samochodu 
zasilanego prądem uzyska-
nym z promieni słonecznych, 
a następnie udział w presti-
żowym międzynarodowym 
wyścigu takich pojazdów, or-
ganizowanym co dwa lata 
w Australii.

strona 12

Gdzie się po-
działy… Balaton 
i inne bary
Ci sami dziennikarze, którzy 
jeszcze kilkanaście miesięcy 
wcześnie zachwycali się re-
alizacją Wilka i Beilla, narze-
kali na ciasną kuchnię, nie-
działającą wentylację, okna, 
których nie można otworzyć. 
Pisali, że w letnie upały do 
„Balatonu” przywożono 200 
kg lodu dziennie, a pracowni-
cy chłodzili się kładąc go na 
parapetach okiennych [sic!].

strona 12

Z rewitalizacją Ło-
dzi wiązane są duże 
nadzieje, dlatego 
wszelka krytyka 
odbierana jest cza-
sem jak zamach na 
cały proces, który 
jeszcze właściwie 
się nie rozpoczął. 
Jakość pierwsze-
go etapu przygoto-
wań budzi jednak 
wiele wątpliwości. 
Nic więc dziwnego, 
że pojawiły się gło-
sy żądające zmian. 
Póki nie jest jeszcze 
za późno.
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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

No i kolejny rok za nami. Niektórzy 
decydują się na podsumowania 

i rozliczenia, bilansują sukcesy i po-
rażki. I mnie też kusiło, żeby przej-
rzeć ostatnie numery Miasta Ł i spraw-
dzić, o jakich to ważnych sprawach 
pisaliśmy w 2015 r. Co się udało w Ło-
dzi, a co nie, jakie inicjatywy podej-
mowali mieszkańcy naszego miasta, 
a jakie władze. Ale w porę się opamię-
tałam – zamiast tracić czas, postanowi-
łam pomyśleć do przodu. Jakie plany 
na kolejny rok? Otóż przede wszyst-
kim, Drodzy Czytelnicy, Łódzka Ga-
zeta Społeczna przez cały 2016 rok 
będzie się ukazywać jak dotychczas 

– każdego miesiąca. Dzięki dotacji Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej mamy pieniądze na podstawowe 
opłaty związane z wydawaniem ga-
zety. Redakcja będzie nadal oddawać 
jej łamy grupom marginalizowanym 
w innych mediach: o niższym statu-
sie materialnym, starszym, młodzie-
ży, kobietom, osobom innych naro-
dowości i religii. Każdy, kto czuje, że 
jego głos jest mniej słyszalny, że o ja-
kiejś ważnej dla niego sprawie nikt 
nie mówi, może się z nami kontak-
tować. Poza tym zaplanowaliśmy, że 

bacznie będziemy się przyglądać: re-
witalizacji (zaczynamy już w tym nu-
merze), dużym łódzkim budowom, ko-
munikacji miejskiej (to temat, który 
doprowadza mnie do białej gorączki 
i którym osobiście się zajmę), ziele-
ni w mieście. Będziemy pytać władze 
miasta i urzędników, drążyć i docie-
kać: dlaczego miało działać, a nie dzia-
ła? Bo wbrew doniesieniom innych 
mediów, mam w sobie naiwne prze-
konanie, że rok 2016 będzie rokiem 
dużych, pozytywnych zmian. Nie dla-
tego, że rząd nam pomoże i naprawi, 
co zepsuły inne rządy, ale raczej po-
mimo tego, że rząd będzie psuł jesz-
cze bardziej, tyle że z większym roz-
machem niż poprzednicy. To rodzi 
frustrację, która jest uczuciem twór-
czym, bo drażni i doskwiera. I wte-
dy człowiekowi, któremu do tej pory 
było wygodnie na kanapie, już na niej 
wygodnie nie jest. Wszystko swędzi 
i piecze. I to jest moment, w którym 
można zacząć budować społeczeństwo 
obywatelskie. I na to liczę, że zrobimy 
wspólnie kawał dobrej roboty, że po-
czujemy się odpowiedzialni za to, co 
wokół nas. Będziemy się spotykać na 
pokojowych wiecach, demonstracjach 

i pikietach, będziemy tworzyć wspól-
noty. Będziemy budować na przekór 
wiatrowi historii społeczeństwo nowo-
czesne, otwarte, równościowe. A może 
tu w Łodzi spróbujmy, czysto ekspery-
mentalnie, zrealizować projekt Mia-
sto Otwarte, w którym pracodawcy 
będą dobrze traktować swoich pra-
cowników, w szkołach wszystkie dzieci 
bez względu na płeć, wyznanie, kolor 
skóry i włosów będą się czuły dobrze, 
gdzie programy In Vitro i edukacji sek-
sualnej będą finansowane z budże-
tu miasta, gdzie rower będzie równo-
prawnym środkiem transportu. Będzie 
zielono, a właściciele będą sprzątać 
po psach. No i będziemy dla siebie 
życzliwi. Tylko w tym roku. Na prze-
kór, na złość. Jak nam się nie spodo-
ba, to w 2017 wszystko wróci do sta-
nu wyjściowego.

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

ALEKSANDRA 
DULAS

wstępniak

Eksperyment
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Szybko, czy dokładnie?

Na wątpliwości dotyczące kry-
teriów wyboru, wyrażone przez 
Ewę Boryczkę ze Stowarzysze-
nia Forum Rewitalizacji, paneli-
ści nie odpowiedzieli bezpośred-
nio. Powtarzali za to obawę, że 
jeżeli będziemy analizować sytu-
ację w nieskończoność, ominie 
nas szansa na fundusze europej-
skie. Przyjmowany ton, zgodnie 
z którym „dłuższe diagnozowa-
nie może się skończyć tym, że 
chory nie wytrzyma”, buduje 
poczucie zagrożenia. Urzędni-
cy proponują, by nie tracić cza-
su, nie oglądać się, korzystać 
z okazji.

A przecież przed nami jeszcze 
stworzenie Gminnego Progra-
mu Rewitalizacji, który będzie 
podstawowym dokumentem 
strategicznym, określającym 
co i w  jaki sposób należy zro-
bić, żeby rewitalizacja się udała. 
Ustawa o rewitalizacji, która we-
szła w życie w listopadzie, precy-
zyjnie określa, jak taki program 
przygotować. Dokument przyję-
ty przez Radę Miejską nie trafi 
do szuflady. Ocenią go pracow-
nicy Urzędu Marszałkowskiego. 
Od ich pozytywnej decyzji zale-
ży, czy Łódź w ogóle będzie mogła 
starać się o środki europejskie na 
rewitalizację. Potrzebujemy więc 
dobrej diagnozy, żeby dobierać 
skuteczniejsze „leki” i na koń-
cu wiedzieć, czy „wyleczyliśmy” 
chorego, czy tylko go przypudro-
waliśmy.

Na moje wątpliwości dotyczą-
ce kształtu proponowanego tere-
nu, uzyskałam odpowiedź na tyle 
zawiłą, że pozwolę sobie przyto-
czyć szerszy fragment dyskusji:

MM: W obszarze proponowanym 
do rewitalizacji włączone są między 
innymi tereny Manufaktury czy 
Sukcesji, gdzie raczej nie kumulu-
ją się negatywne zjawiska, o któ-
rych wciąż mówimy. (…) Państwo 
cały czas w swoich wypowiedziach 
staraliście się potwierdzić zasadność 
wyróżnienia tego obszaru i nikt nie 
przeczy, że tam też znajdują się okre-
ślone problemy, ale jednak bardzo 
konkretnie rzecz biorąc – te granice 
wydają się w niektórych momen-
tach kuriozalne, właśnie włącza-
jąc chociażby Manufakturę czy pół-
nocną część kampusu Politechniki 
Łódzkiej.

Dyr. Marcin Obijalski: Ta 
uwaga trafia w samo sedno, na-
wiązuje również do wniosków 
i  uwag, które pojawiały się na 
spotkaniu z częścią warsztatową, 
gdzie pojawiały się pytania, czy 
to jest zasadne. Bo trudno stwier-
dzić, że Manufaktura wymaga re-
witalizacji społeczno-gospodarczej 
czy też technicznej. Gołym okiem 

widać, że to jest przestrzeń, która 
radzi sobie świetnie, żyje 12–14 go-
dzin na dobę.

MM: Tam przede wszystkim nikt 
nie mieszka.

Dyr. Marcin Obijalski: Nie ma 
mieszkańców na stałe, tam jest dzia-
łalność gospodarcza. To jest cenna 
uwaga, ale taka sama uwaga może 
dotyczyć obszarów pokolejowych, 
które znajdują się w ustawie o re-
witalizacji. Obszary pokolejowe czy 
pogórnicze również w programie re-
witalizacji mogą być objęte. W mo-
mencie, kiedy z naszego gminnego 
obszaru rewitalizacji, który chcieli-
byśmy przygotować wspólnie z pań-
stwem, musi pojawić się odpowiedź 
na pytanie, czy taki obszar, jak po-
kolejowy…

MM: Przepraszam, ale sprzeci-
wiam się, aby pan cały czas porów-
nywał Manufakturę do obszaru po-
kolejowego.

Dyr. Marcin Obijalski: Zaraz 
powiem, dlaczego. Kiedy wybie-
ramy taki niezamieszkany obszar, 
ważne jest, czy jego zmiana może 
oddziaływać na nasz obszar zre-
witalizowany. (…) Czy Manufaktu-
ra powinna być wykrojona z tego? 
Ja nie wiem. Rozmawiajmy o tym. 
Rozumiem, że pani sugeruje, że po-
winniśmy Manufakturę wykro-
ić i traktować jako wyspę. Czyli 
z drugiej strony, żadnych działań 
społecznych, na przykład zajęć 
dla dzieci okolicznych, które tam 
przychodzą zamiast siedzieć w bra-
mach, na rynku Manufaktury nie 
powinniśmy w ramach rewitali-
zacji wykonywać, bo to będzie ob-
szar, który wyłączyliśmy z obsza-
ru rewitalizacji.

Paweł Jaworski, moderator: 
Żeby wątki się nie pomieszały. Py-
tanie dotyczyło zasadniczo obiek-
tów handlu wielkopowierzchnio-
wego. Ustawa faktycznie dopuszcza 
włączanie w obszary rewitaliza-
cji terenów pokolejowych, pogórni-
czych, pohutniczych, ale tylko wte-
dy, kiedy ich przekształcenia będą 
oddziaływały na obszary, które są 
zdegradowane.

W dalszym toku rozmowy po-
jawiły się i zaostrzały skrajności 
na temat priorytetów rewitali-
zacji: skorupy, czy ludzie; archi-
tektura, czy społeczeństwo; dia-
gnoza, czy działanie; cała Strefa 
Wielkomiejska, czy rozproszo-
ne obszary – wszystko albo nic? 
Dyr. Janiak stwierdził, że jeżeli 
będziemy nieustannie diagno-
zować, przesuwać i wycinać za-
proponowany obszar, zrobimy 
z niego „ser szwajcarski”. Wy-
raził także obawę, że przezna-
czenie dużej puli pieniędzy na 
działania „miękkie” stanowiło-
by zagrożenie dla finansowa-
nia odnowy zniszczonej tkanki 
miejskiej.

Co po rewitalizacji?

Maria Nowakowska z Centrum 
OPUS zadała wobec tego pytanie, 
czy nie istnieje zagrożenie prze-
kształcenia centrum na podobień-
stwo Sukcesji – w przestrzeń nową, 
schludną, ale pustą. „Zrewitalizo-
wane pustki” – tak nazywa się ten 
fenomen. Nie, nie ma takiego za-
grożenia. – odpowiedzieli dyrekto-
rzy Biura Architekta Miasta i Biu-
ra ds. Rewitalizacji. Na pewno?

Aby aktywnie przeciwdziałać 
zagrożeniom, należy je wcze-
śniej uwzględnić, a zagrożenie 

„efektem Sukcesji” jest realne 
we wszystkich polskich miastach, 
które będą jedynie remontowane, 
a rewitalizacja nie przebiegnie 
w sposób kompleksowy.

Kolejną „ślepą plamką” w kon-
strukcji panelu dyskusyjnego byli 
lokalni przedsiębiorcy. Zgodnie 
z duchem koncepcji rozwoju prze-
mysłów kreatywnych, zipiącej 
jeszcze gdzieś na zapleczu UMŁ, 
zaproszono przedstawiciela ta-
kich właśnie usług (konkretnie: 
modnej ostatnio restauracji i klu-
bokawiarni w jednym). Zabrakło 
tymczasem tych, którzy realnie 
stanowią „trzon” lokalnej przed-
siębiorczości i którzy w swoich 

„niekreatywnych” biznesach zma-
gają się z szeregiem problemów, 
poczynając od lokalowych, a koń-
cząc na konkurencji ze strony kor-
poracji. Zwrócił na to uwagę do-
piero jeden z mieszkańców, który 
opowiedział jak „sieciówki” w ro-
dzaju Rossmanna i Biedronki wy-
pierają z Bałut tamtejszych „drob-
nych prywaciarzy”. Zabrakło też 
przedstawicieli wielkiego bizne-
su, ale oni nie bywają nigdy na ta-
kich spotkaniach, aby spowiadać 
się ze swoich działań. Mimo że są 
na tym polu dużymi graczami, nie 
stają się partnerami rewitalizacji.

Ostatnia, mocno niepokoją-
ca kwestia – nikt nie poruszył 
sprawy Nowego Centrum Łodzi 
i „zszywania miasta”, której kie-
dyś poświęcono w Urzędzie spe-
cjalne warsztaty. Ze skrótowej 
prezentacji Masterplanu NCŁ do-
stępnej na stronie internetowej 
możemy się dowiedzieć, że pla-
nuje się tam stworzenie Specjal-
nej Strefy Rewitalizacji. Jaka jest 
gwarancja, że ten projekt (opiera-
jący się głównie – nomen omen 

– na odzyskiwaniu terenów po-
kolejowych) nie rozrośnie się po-
nad miarę angażując większość 
sił i środków miasta?

Urealnijmy tę rozmowę

Przestańmy rozrywać tę dyskusję 
pomiędzy skrajnościami – inwe-
stować w budynki, czy „działania 
miękkie”. Powinniśmy przyłożyć 

się równomiernie do obu tych czę-
ści – tak właśnie swój efekt budo-
wało Bilbao, na które lubimy się 
powoływać. Wbrew obiegowym 
opiniom, to miasto nie zawdzię-
cza swojej odnowy Muzeum Gug-
genheima, ale konsekwentnie re-
alizowanej od lat 90. rewitalizacji. 
Kompleksowo zajęto się tam po-
prawą sytuacji lokalnej społecz-
ności, gospodarki, środowiska, 
komunikacji miejskiej oraz in-
frastruktury mieszkaniowej i po-
przemysłowej.

Pamiętajmy o kosztach. Każdy 
kwartał obszaru rewitalizacji to 
konkretne pieniądze, które trze-
ba zdobyć, na ogół w specjalnych 
konkursach. Jeżeli obszar zosta-
nie źle wytyczony – to również 
pieniądze mogą zostać zmarno-
wane lub stracone.

Pamiętajmy o ludziach. Każ-
dy kwartał wyznaczony w miej-
scu, w którym naprawdę istnie-
je taka potrzeba, może realnie 
wpłynąć na życie ludzkie. „Mięk-
kie działania”, które wydają się 
tak płynnym, niejasnym i niepew-
nym elementem w porównaniu 
do remontu murów i wymiany 
chodników, to nie festiwale, fe-
styny i krótkie, powierzchowne 
szkolenia. To programy edukacyj-
ne skierowane do dzieci i młodzie-
ży, programy oddłużania, progra-
my ekonomii społecznej, centra 
terapii i wsparcia psychologiczne-

go, programy wychodzenia z bez-
domności. Specjalna, stopniowa 
polityka czynszowa zamiast au-
tomatycznych podwyżek po re-
montach – to też jest „działanie 
miękkie”. Od wiedzy i świadomo-
ści pracowników Urzędu Miasta 
zależy więc ostatecznie, czy ta 
społeczna rewitalizacja będzie re-
alizowana skutecznie. Poprawa 
warunków bytowych – niesławne 
braki toalet w mieszkaniach – to 
tylko jeden z elementów koniecz-
nych do wychodzenia z kryzysu.

***
Urząd ma 30 dni na podsumowa-
nie konsultacji i określenie (wraz 
z uzasadnieniem), które uwagi 
zostały przyjęte, a które odrzuco-
ne. W momencie, w którym pu-
blikowany jest ten artykuł, nie 
wiemy jeszcze, jak się do nich od-
niosą osoby odpowiedzialne za 
pierwsze etapy przygotowania 
rewitalizacji.

Mapę pokazującą obszar zdegrado-
wany i obszar rewitalizacji w mie-
ście Łodzi można znaleźć na stro-
nie: www.bip.uml.lodz.pl/index.
php?str=11887

Marta Madejska – łodzianka 
z wyboru, archiwistka z przypadku. 
Doktorantka Instytutu Kultury 
Współczesnej UŁ, związana ze 
Stowarzyszeniem Topografie 
i Fundacją Miejski Kolektyw.
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Murale miasta 
rewolucji
Ktoś powiedział: zombie, inny, że to duchy – du-
chy rewolucji. Trzeci szepnął: przerażające, a za-
raz potem wskazał palcem w stronę ulicy Ster-
linga, gdzie w kamienicy pod numerem 16/18 
od 1908 roku mieścił się areszt śledczy – areszt 
dla rewolucjonistów. Przerażające, ale ważne. 
To nasza historia – dodał.

– Ile ścian dużego formatu można 
zrobić? Trzydzieści? Czterdzieści? 
Pięćdziesiąt? Jeśli nie przyświe-
ca temu jakaś głębsza idea, inna 
niż estetyzacja miasta, to zaczy-
na to być nudne. – mówił Seba-
stian Frąckiewicz w październi-
kowym wywiadzie dla Dziennika 
Łódzkiego. Ten publicysta Poli-
tyki komentował nadmiar murali, 
które choć interesujące, mogły-
by powstać w każdym mieście – 
w Berlinie czy brazylijskim Recife. 
– W tych muralach brakuje stycz-
ności z tożsamością Łodzi, z jej tra-
dycjami wielokulturowymi, z wła-
snym mitem. – mówił Frąckiewicz 
i trudno nie przyznać mu racji. 
W Łodzi ze świecą szukać dzieł 
sięgających do jej barwnej prze-
szłości. Owszem, jest szalony wi-
zerunek Artura Rubinsteina – mu-
ral na podstawie pracy Samuela 
Szczekacza z łódzkiej awangardy 
oraz – od biedy – „babcia z kurą” 
przy alei Politechniki, inspirowa-
na wierszem Tuwima. Zdarzają 
się miniaturowe graffiti, takie jak 
Dzieci Bałut i te z Aleksym Rżew-
skim – rewolucjonistą 1905 roku, 
pierwszym prezydentem Łodzi 
w II RP – ale giną w krzykliwym 
tłumie wielkoformatowych malo-
wideł. Być może brak czytelnych 

odwołań do historii miasta jest 
spowodowany tym, że sprawia 
ona artystom i artystkom kłopot. 
Bo jeśli sięgać wstecz, to po jakie 
wydarzenie? Po jaką postać? Od-
powiedź na te pytania nie jest ła-
twa, jeśli nie chcemy iść na skróty 
i wpaść w koleiny fabrykanckie-
go mitu – nieprawdziwego i na-
iwnego, choć od lat nachalnie 
lansowanego – i wystawić laur-
kę „fabrykantom-dobrodziejom”. 

– Łódź zawsze była miastem robotni-
czym i to, wbrew pozorom, jej wiel-
ka wartość. – kontynuował Frąc-
kiewicz. Tożsamość robotnicza 
Łodzi to dobry trop, ale trudny. 
To kopalnia tematów, ale tema-
tów złożonych, niepoddających 
się łatwym interpretacjom, nie-
dających się przyciąć do prostej 
gry „nasi kontra nieprzyjaciel”, co 
dzieje się chociażby z mate-
rią Powstania Warszawskie-
go. Tożsamość robotnicza to 
historia społeczna. Niełatwo 
ją opowiadać w kraju, w któ-
rym z pamięci o ruchu pierw-
szej Solidarności – niezależ-
nego związku zawodowego 

– usuwa się postulaty socjalne. 
Zwłaszcza, że duża część tych 
postulatów wydaje się wciąż 
aktualna. Siłą rzeczy artysta, 
który odwoła się do robotni-
czej przeszłości miasta, a przez to 
do licznych demonstracji i straj-
ków, wejdzie w dialog z teraźniej-
szością: niepewnością na rynku 
pracy, dręczącą ogół pracowni-
ków i pracownic; warunkami ży-
cia, które często trudno nazwać 
godnymi. Znalezienie środków 
finansowych na realizację takich 
prac – na wskroś politycznych – 
bywa kłopotliwe, a też nie każdy 
artysta zgodzi się na ich realizację, 
np. ze względów koniunktural-
nych. Może dlatego Rok Tuwima – 
pisarza zaangażowanego – który 
obchodziliśmy w 2013 roku, ob-

rodził przede wszystkim pracami 
niekontrowersyjnymi, apolitycz-
nymi „Lokomotywami” we włócz-
ce, „Trąbalskimi” czy muralem 
na podstawie wiersza „W aero-
planie”. Od kilku lat łódzki klub 
Krytyki Politycznej próbuje prze-
bić się z inną narracją, odwołu-
je się do robotniczej tożsamości 

miasta, organizuje obchody rocz-
nicy Rewolucji 1905 roku – w któ-
rej Łódź była ważniejszym ośrod-
kiem buntu. Te w 2015 roku miały 
szczególny charakter, w związku 
ze 110-leciem zrywu. Na począt-
ku października, gdy na łamach 
Dziennika Łódzkiego padły słowa 
o braku łączności murali z tożsa-
mością miasta, trwały gorączko-
we poszukiwania ściany pod mu-
ral przedstawiający czarnobiały 
tłum, wzorowany na zdjęciach 
strajków i manifestacji z lat 1905–
1907. Tłum robotników i robotnic 
różnych narodowości, uczestni-

ków zrywu o wyzwolenie spo-
łeczne i narodowe – postaci ze 
sztandarami niepodległościowy-
mi i flagami partii rewolucyjnych: 
Polskiej Partii Socjalistycznej i ży-
dowskiego Bundu. Mural ostatecz-
nie powstał pod koniec listopa-
da, dzięki uprzejmości wspólnoty 
mieszkaniowej kamienicy przy ul. 

Rewolucji 1905 roku nr 
58. Został zrealizowany 
przy wsparciu Narodo-
wego Centrum Kultury 
i Fundacji Nowoczesnej 
Edukacji SPUNK, a pro-
jekt wykonała grupa Ta-
kie Pany. Wieńczył in-
tensywny rok, w trakcie 
którego udało się dopro-
wadzić do oficjalnych, 
miejskich obchodów 
rocznicy Rewolucji – 

pierwszych od dziesięciu lat. Od-
była się manifestacja uliczna połą-
czona z występem teatru Chorea, 
ukazała się jednodniowa gazeta 
historyczna Łodzianka i zreali-
zowano pomysł videospacerów 
śladami Rewolucji. Ze ściany spo-
gląda na przechodniów gromada 
czarnobiałych postaci. Ktoś po-
wiedział: zombie, inny, że to duchy 
– duchy rewolucji. Trzeci szepnął: 
przerażające, a zaraz potem wska-
zał palcem w stronę ulicy Sterlin-
ga, gdzie w kamienicy pod nume-
rem 16/18 od 1908 roku mieścił się 
areszt śledczy – areszt dla rewolu-

cjonistów. Przerażające, ale ważne. 
To nasza historia – dodał. Jak na 
zawołanie, na początku grudnia 
powstał kolejny mural odnoszą-
cy się do robotniczej tożsamości 
miasta. Z okazji 90. urodzin Za-
kładu Wodociągów i Kanalizacji 
stworzono przy ulicy Wierzbo-
wej 53 obraz z wizerunkami bu-
downiczych łódzkich kanałów. 

– Łódź zawdzięcza swój dynamicz-
ny rozwój nie tylko fabrykantom – 
ich pieniądzom i przedsiębiorczości, 
ale przede wszystkim ciężko pracu-
jącym ludziom – mówił rzecznik 
ZWiK w wywiadzie dla Dzienni-
ka Łódzkiego. – Mural to hołd dla 
robotników, którzy ucywilizowali 
Łódź. […] Może przyszedł już czas na 
mural poświęcony łódzkim włók-
niarkom. Z pewnością taki obraz 
mógłby przywołać historię kobiet, 
dotychczas nieobecną w prze-
strzeni publicznej. Oby koniec 
2015 roku okazał się początkiem 
zmiany myślenia o muralach, bo 
historia „miasta rewolucji”, jego 
tożsamość, to niewyczerpalne źró-
dło inspiracji.

Michał Gauza – programista, ma-
gister Informatyki na Uniwersy-
tecie Łódzkim; ukończył Wyższe 
Studium Scenariuszowe w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Filmo-
wej, Telewizyjnej i Teatralnej 
w Łodzi. Prowadzi stronę inter-
netową o Rewolucji 1905 roku 
(http://rewolucja1905.pl).

MICHAŁ 
GAUZA

Tożsamość robotnicza 
Łodzi to dobry trop, ale 
trudny. To kopalnia tematów, 
ale tematów złożonych, 
niepoddających się łatwym 
interpretacjom, niedających się 
przyciąć do prostej gry „nasi 
kontra nieprzyjaciel”, co dzieje 
się chociażby z materią 
Powstania Warszawskiego.

POMYSŁADOWCY, WSPÓŁTWÓRCY I SYMPATYCY MURALU. FOT. MILENA MOŹDZIEŻ
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Miasto nie potrzebuje 
100 kamienic

Skoro udało mi się na chwilę za-
trzymać uwagę czytelników nad 
tytułem, postaram się najlepiej 
wykorzystać ten moment. Chcę 
nawiązać do artykułu Pauliny Mi-
lewskiej Miastu nie potrzebne jest 
100 bibliotek. Przedstawia w nim 
wyniki pracy Fundacji Fenomen, 
która bada łódzkie biblioteki. Ty-
tułem artykułu nawiązuje do po-
stulatów modernizacji łódzkie-
go bibliotekarstwa publicznego 
zaproponowanych wcześniej na 
łamach „Miasta Ł” przez Izę De-
sperak.

Jakie wnioski wypływają z ba-
dań Fundacji Fenomen? Że w łódz-
kich bibliotekach niewiele jest 
nowości wydawniczych, że są 
niedoinwestowane, zaniedbane, 
nieatrakcyjne wizerunkowo. To 
wszystko prawda. Ale Fundacja 
ma rozwiązanie – sugerując się 
przykładem wrocławskim i gdań-
skim stwierdza, że filie bibliotek 
należy łączyć. Czyli likwidować 
niektóre placówki, choć trzeba 
przyznać, że słowo „reorgani-
zacja” brzmi mniej ofensywnie. 
Przytoczone przykłady ukazu-
ją takie rozwiązanie w jak naj-
jaśniejszych barwach – poprawi 
się w ten sposób warunki loka-
lowe i ułatwi zarządzanie biblio-
tekami, wzrośnie liczba czytelni-
ków, odwiedzin, wypożyczeń itd.

Żyć nie umierać. Ale myślę so-
bie, dlaczego w takim razie pro-
gram „Mia100 kamienic” nie zo-
stał zrealizowany w  podobny 
sposób? Dla Łodzi, największe-
go właściciela kamienic w Polsce, 
utrzymanie budynków jest prze-
cież ogromnym obciążeniem bu-
dżetowym. Gdyby tak remonto-
wać co drugą, a niektóre zburzyć? 
Wyobrażacie sobie Państwo pro-
test środowisk architektów, spo-
łeczników czy mieszkańców?

Dlaczego więc tak łatwo mówi 
się o likwidacji bibliotek pod pre-
tekstem zmian usprawniających? 
Moja odpowiedź jest taka: bu-
dynki są bronione przez archi-
tektów, konserwatorów, społecz-

ników znających tkankę miejską, 
natomiast za bibliotekami od po-
czątków transformacji ustrojo-
wej (1989) nie za bardzo ma się 
kto wstawić. Niewielu liczy się 
z opiniami Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich czy środowiska 
naukowego. Kiedyś grupy te przy-
najmniej opiniowały zmiany, mia-
ły wpływ na politykę biblioteczną. 
Jednak odpowiedzi, jakie wtedy 
padały, trudno było przyjąć, po-
nieważ (uogólniając) sprowadzały 
się do wykazania trzech najistot-
niejszych zagadnień: pieniędzy, 

pieniędzy, pieniędzy. Środków na 
nowości wydawnicze, na remon-
ty, na godne pensje, na promocję 
czytelnictwa. Chyba nie odkry-
wam Ameryki stwierdzając, że 
kultura w Polsce jest niedoinwe-
stowana. A jeśli tak się dzieje, to 
nic dziwnego, że nie działa na peł-
nych obrotach.

Sugerowana propozycja trochę 
przypomina następujący model 
działania: nie mamy więcej pie-
niędzy na biblioteki, to zlikwi-
dujmy chociaż część, a tak poczy-
nione oszczędności przekażmy 
pozostałym istniejącym. To jed-
nak działanie krótkofalowe. To 
prawda, że utrzymanie biblio-
tek kosztuje. To prawda, że naj-
łatwiej można obniżyć koszty ich 
funkcjonowania przez likwidację 

i łączenie placówek. Ta rewolucja 
może jednak pożreć własne dzie-
ci. Gdy już będzie mniej bibliotek, 
to od nich zacznie się ponowną 
redukcję kosztów. Najpierw zwol-
ni część pracowników (którym 
wcześniej zapewniono pracę), na-
stępnie utnie dotację na zbiory. 
Redukcja liczby bibliotek to dzia-
łanie doraźne! Tu trzeba zmian 
systemowych. A że we Wrocła-
wiu i Gdańsku się to sprawdzi-
ło (na pewno?) mnie nie przeko-
nuje. Jeśli we Wrocławiu w ciągu 
20 lat zlikwidowano, jak poda-

je Paulina Milewska, aż 54 filie 
– czy społeczna cena tego „doko-
nania” rzeczywiście jest nieodczu-
walna? Nie mówię, że nie należy 
likwidować ani jednej placówki 
w Łodzi. Ale proszę Państwa, we 
Wrocławiu zniknęły nie 1–2–5, ale 
50 (słownie: pięćdziesiąt) miejsc, 
z których ktoś korzystał!

Łódź nie jest Wrocławiem. Po-
równujemy miasta o stosunko-
wo podobnej liczbie mieszkań-
ców. Czy o podobnym wskaźniku 
bezrobocia? Czy o identycznych 
problemach społecznych? Do-
tąd wprowadzaliśmy rozwiąza-
nia, których inne miasta się od 
nas uczyły – niech za przykład po-
służą programy „Mia100 kamie-
nic”, „Pro100 chodnikiem”, uru-
chamiany program rewitalizacji 

społecznej. Uczmy się od innych, 
ale nie dajmy sobie wmówić, że 
sami nie mamy nic do powiedze-
nia, że musimy się na kimś wzo-
rować.

Ucieszyła mnie wiadomość, 
że powstanie nowa biblioteka, 
że miasto chce stworzyć Media-
tekę w Nowym Centrum Łodzi. 
To ważne miejsce na mapie kul-
turalnej i trzeba to jak najlepiej 
wykonać. Nie możemy jednak za-
pominać o innych dzielnicach czy 
częściach naszego miasta. Nie 
wszyscy będą podróżować z Wi-

dzewa, Chojen, Polesia do cen-
trum, by skorzystać z Internetu 
czy nośników multimedialnych. 
Jeśli przybędą – na pewno nie co 
dzień. Naturalnym miejscem re-
alizacji podstawowych potrzeb in-
formacyjnych pozostaną widzew-
ska, chojeńska i poleska biblioteki 
wraz z filiami. No, chyba że część 
z nich zlikwidujemy. Chcąc nie 
chcąc trzeba będzie wówczas do 
centrum przyjechać. Albo faty-
gować przez pół dzielnicy. 

Łódzkie bibliotekarstwo pu-
bliczne, przy wszystkich proble-
mach natury finansowej i organi-
zacyjnej, potrzebuje zmian. Nie 
ufam jednak teoriom, które ba-
zują na ukrytym w nich słowie – 
likwidacja. Nikt nie pyta, gdzie by 
zbudować nową bibliotekę. Nikt, 
zamiast likwidacji przestarzałej 
placówki, nie oferuje remontu 
i wzbogacenia oferty zbiorów 
albo lepszej siedziby, nowocze-
snego wystroju, nikt nie wykorzy-
stuje potencjału kadry naukowej 
i studentów, by zmieniać biblio-
teki w prawdziwe centra promo-
cji wiedzy.

O bibliotekach trzeba rozma-
wiać, więc dobrze, że wywołano 
ten temat. Jednak gdy decydują-
cym argumentem w rozmowie 
jest element finansowy, może 
się okazać, że wylejemy dziec-
ko z kąpielą. Że wizerunkowo 
otrzymamy w wyniku propono-
wanych zmian wspaniałe, nowo-
czesne i multimedialne biblioteki, 
do których trzeba będzie podró-
żować przez pół miasta, aby na 
zbiory multimedialne zapisy-
wać się z półrocznym wyprze-
dzeniem. Nie o to chyba chodzi? 
Rzecz w tym, by biblioteki były 
blisko ludzi i umożliwiały reali-
zację wszystkich potrzeb czytel-
niczych i informacyjnych w naj-
wyższej jakości (jak daleko nam 
tu do ideałów amerykańskich czy 
skandynawskich…). Proponuję:
 ◊ przeanalizować obecną sieć 

bibliotek pod kątem realizo-
wanych usług i obszaru, na 
którym działają, a decyzji nie 
uzależniać od liczby zapisa-
nych osób (liczba czytelników) 
czy wypożyczeń, a rzeczywi-
stego i potencjalnego terenu 
funkcjonowania placówki (licz-
ba wszystkich użytkowników – 
czytelników i nie-czytelników).

 ◊ w przypadku każdej dzielnicy 
zastanowić się na przykładzie 
bibliotek, czy realizują wszyst-
kie stawiane przed nimi zada-
nia. Jeśli nie, zreorganizować 
je tak, by wychodziły z aktual-
ną i bogatą ofertą czytelniczą, 
informacyjną, warsztatową 
i pomocową do mieszkańców 
wszystkich grup społecznych: 
0–3,4–6, 7–14, 15–18, 19–30, 31–
65, 65+. Każda z tych grup ma 
specyficzne potrzeby i wyma-
gania. Nowoczesnością będzie 
dążenie do ich spełnienia. Im 
mniej bibliotek, tym bardziej 
to zadanie będzie traktowane 
po macoszemu.

 ◊ wprowadzić jednolitą, ale 
atrakcyjną, nowoczesną iden-
tyfikację wizualną bibliotek, je-
den system biblioteczny, jedną 
kartę biblioteczną, zmoderni-
zować czytelnie i wypożyczal-
nie, wprowadzić automaty do 
napojów, wyremontować bi-
blioteki lub znaleźć im atrak-
cyjniejsze siedziby, nawet 
w centrach handlowych.

Rzecz w tym, by 
biblioteki były blisko 
ludzi i umożliwiały 
realizację wszystkich 
potrzeb czytelniczych 
i informacyjnych 
w najwyższej jakości.

Dlaczego więc tak łatwo mówi się o likwidacji bibliotek pod pretekstem zmian usprawniających? 
Moja odpowiedź jest taka: budynki są bronione przez architektów, konserwatorów, społeczników 
znających tkankę miejską, natomiast za bibliotekami od początków transformacji ustrojowej 
(1989) nie za bardzo ma się kto wstawić.

FOT. ba 2.0, KIRRUS

ZBIGNIEW 
GRUSZKA
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Lodowisko, boisko 
i kort tenisowy 
pod blokiem
Kawałek asfaltu zimą mógł się zamienić – przy dobrej woli dozorcy – w międzyblokowe 
lodowisko. Wystarczyło usypać i uklepać śnieg po bokach, robiąc z niego podłużne kopczyki, 
wylać wężem wodę i voilá – za wyrównanie lodu odpowiadały dzieciaki ślizgające się na butach.
Nie, to nie jest kolejny pomysł na 
zadanie z budżetu obywatelskie-
go. To pomysł dawno zrealizowa-
ny, a potem – jak to bywa z do-
brymi pomysłami i praktykami 

– zapomniany.

Gdzieś na przełomie lat pięć-
dziesiątych i sześćdziesiątych, kie-
dy projektowano i budowano na 
Bałutach osiedle Nowy Żubardź, 
zaplanowano nie tylko szko-
ły, przedszkola, żłobki i ośrodki 
zdrowia czy biblioteki, nie wspo-
minając o schronach. Między blo-
kami pozostawiono przestrzeń, 
w której odnajdujemy dziwne 
słupki i prostokątne kawałki as-
faltu. Dziś trudno to zobaczyć, bo 

asfalt zastawiony samochodami, 
a słupki gdzieś zniknęły. Kiedyś 
tereny te miały służyć jako bo-
isko do siatkówki, badmintona, 
kort tenisowy, zimą zamieniony 
na lodowisko.

Prostokątny kawałek asfaltu 
można był rozdzielić siatką, za-
wieszoną na słupkach, z zacze-
pami na różnej wysokości. Jesz-
cze paręnaście lat temu grałyśmy 
tam z moim dzieckiem w tenisa, 
rozpinając sznurek, zastępują-
cy siatkę. Z czasem ów asfalto-
wy prostokąt coraz częściej za-
stawiały samochody. Dziś trudno 
uwierzyć, że to nie zawsze był 
parking.

Ten kawałek asfaltu zimą mógł 
się zamienić – przy dobrej woli do-
zorcy – w międzyblokowe lodowi-
sko. Wystarczyło usypać i uklepać 
śnieg po bokach, robiąc z niego 
podłużne kopczyki, wylać wę-
żem wodę i voilá – za wyrówna-
nie lodu odpowiadały dzieciaki 
ślizgające się na butach. Podobne 
lodowiska organizowano na bo-
iskach szkolnych. Ślizgały się tam 
wszystkie dzieciaki, o ile miały ły-
żwy. Dziś po takie atrakcje trzeba 
jechać przynajmniej kilka przy-
stanków autobusem, no i niestety 
trzeba za wejście zapłacić.

Te prymitywne lodowiska sta-
nowiły alternatywę dla ślizgania 
się po zamarzniętych stawach, 
gdzie wiosną było niebezpiecz-
nie. Stawów w Łodzi też zresztą 
niewiele i nie każdy miał łyżwy. 
Jednak kiedyś nie było butów z ły-
żwami, tylko łyżwy zakładane na 
buty. Nie wymagały one mega 
umiejętności, bowiem składały 
się dwóch równolegle umieszczo-
nych kawałków metalu. I nawet 
największa ofiara losu dawała 
radę ujechać. Ba, nawet na jednej 
nodze uzbrojonej w jedną łyżwę.

Pomysł na boiska czy lodo-
wiska pod blokiem zapewniał 
wszystkim równy dostęp do spor-

tu i organizował „po szkole” zaba-
wę w grupie rówieśników. Nie wy-
magał więc od rodziców wożenia 
dzieciaków po mieście. Podobnie 
mają działać dzisiaj Orliki, pro-
jekt, który sprawił, że zaniedbane 
szkolne czy osiedlowe boiska od-
żyły. Szkoda, że nie przewidziano 
tam mini-lodowisk, ale zdaje się, 
że ocieplenie klimatu wymaga te-
raz aparatury chłodzącej – dwie 
ostatnie zimy były ciepłe, a tem-
peratury w listopadzie przypo-
minają te wiosenne.

Obok Orlików koło szkół poja-
wiły się też place zabaw ze zjeż-
dżalnią i huśtawkami, ale z ja-
kiegoś powodu one już nie są 
dla wszystkich. Mimo zapraszają-
cych do wizyty otwartych furtek, 
nauczycielki wypraszają z nich 
dzieci, które jeszcze nie chodzą 
do szkoły, tłumacząc, że przeszka-
dzają w lekcjach. Ale w wakacje 
na szczęście Orliki i place zabaw 
są otwarte dla wszystkich, a jeśli 
zima pozwoli, wkrótce pojawią 
się lodowiska.

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

 ◊ promować Łódź jako mia-
sto bibliotek, miasto wie-
dzy, miasto kultury. Wierzyć 
w Łódź, podglądać rozwiąza-
nia wprowadzone u innych, 
ale nie kopiować ich auto-
matycznie.

 ◊ zmieniać, ale nie rewolucjo-
nizować. Jeśli decentraliza-
cja bibliotek nie sprawdza 
się w Łodzi, zastanówmy się, 
co nie działa w tym syste-
mie i naprawmy to z wyko-
rzystaniem istniejącej lub 
powstającej infrastruktu-
ry. Czy centralą nie mogłaby 
być Mediateka, którą widzę 
jako nowoczesną, multime-
dialną książnicę – przyczy-
nek do pozytywnych zmian 
na bibliotekarskiej mapie 
Łodzi?
Prowadzone przez Fundację 

Fenomen badania mogą wyka-
zać nieskuteczność działania 
niektórych filii. Ale żeby się ich 
z tego powodu pozbywać? Li-
kwidować? Zapytajmy lepiej, 
dlaczego część osób nie korzy-
sta z bibliotek. Co jest w tych 
filiach niepoprawnego? I co mo-
żemy zaoferować nie-czytelni-
kom, jak na nich wpłynąć, by 
do bibliotek zajrzeli. Nie war-
to bezrefleksyjnie naśladować 
tych, którzy biblioteki zlikwi-
dowali, bo nie mamy gwaran-
cji, że odbyło się to z pożytkiem 
dla całej, zróżnicowanej spo-
łeczności. I jeszcze jedna ważna 
uwaga. Uważam, że wskaźniki 
ilościowe – liczba wypożyczeń, 
czytelników, wysokość budżetu, 
liczba filii itd. – nie są wystar-
czającym narzędziem do roz-
mowy o jakości bibliotek. Jeśli 
chcemy, by biblioteki napraw-
dę „zaczęły” działać, sprawdź-
my, czy to co robią, odnosi sku-
tek. Jest to niekiedy trudne do 
uchwycenia, ale badania ja-
kościowe wymagają pełnego 
uczestnictwa badacza w mo-
nitorowanym obszarze. Taka 
jest moja rekomendacja.

Wpływajmy na poziom 
łódzkich bibliotek. Zadbajmy 
przede wszystkim o  jakość 
usług, a nie tylko liczbę placó-
wek. I zacznijmy wreszcie w bi-
blioteki realnie inwestować. Al-
bowiem pieniądze na kulturę 
nigdy nie są wydatkiem stra-
conym, a trochę przypominają 
mi środki przeznaczone na re-
monty kamienic. Kiedyś ruiny, 
dziś zdobią przestrzeń miejską.

dr Zbigniew Gruszka – adiunkt, 
Katedra Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej 
Uniwersytetu Łódzkiego

IZA 
DESPERAK

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

ul. Główna 50 (dzisiejsza al. J. Piłsudskiego), 1965. 
Ulica Główna stanowiła główny trakt na osi 

wschód-zachód kształtującej się Łodzi; łączyła 
Nową Dzielnicę z ulicą Piotrkowską. 

Za budynkiem nr 50 biegnie ul. Kilińskiego.

MIASTOGRAF.PL 
CYFROWE ARCHIWUM 
ŁODZIAN

RYS. DONA SOŁTYSIAK
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Włada z ulicy Dworskiej
Więzienie było dla niej uniwersytetem – twierdziły pracujące z nią koleżanki. Imponowała im swym 
oczytaniem i determinacją w działaniu. Ponownie aresztowano ją w sierpniu 1932 roku, gdy jechała do 
Ozorkowa, by podsycać strajk w fabryce Schlosserów. Zasądzono jej wówczas 6 lat więzienia.

Dziś takie życiorysy nie są w mo-
dzie. Działacze komunistyczni, 
których nazwiska nosiły PRL-ow-
skie ulice, znaleźli się na margine-
sie historii, a czasem i poza nim. 
Skompromitowani, ustąpili miej-
sca innym, rzadko kto o nich pa-
mięta, choć niekiedy w Interne-
cie lub publikacjach prasowych 
czy źródłach historycznych moż-
na znaleźć o nich interesujące in-
formacje. Jedną z takich posta-
ci jest Włada Bytomska – łódzka 
robotnica i działaczka, niegdyś 
patronka jednej z bałuckich ulic 
i zakładów pracy, kontrowersyjna, 
o tragicznym życiorysie.

Urodziła się w 1904 roku w Ło-
dzi, w ubogiej rodzinie. Jak wspo-
minała jej koleżanka, musiała 
chodzić na wieś do chłopa, gdzie 
wybierała świniom kartofle z koryt-
ka. Wraz z rodzicami i dwiema sio-
strami mieszkała przy ul. Dwor-
skiej 29, w skromnym pokoiku 
na parterze czynszowej kamie-
nicy. Ukończyła 7 klas szkoły po-
wszechnej, a potem – jako 17-latka 
– znalazła zatrudnienie w fabryce 
Rosenblatta, która w przedwojen-
nej Łodzi mieściła się przy ulicy 
Karola 36 (dziś ul. Stefanowskie-
go). Środowisko robotnicze było 
wówczas rozpolitykowane, w za-
kładach pracy przeprowadzano 
agitację, dążący do poprawy wa-
runków pracy robotnicy podej-
mowali działalność związkową. 
W 1927 roku Włada Bytomska 
została członkiem PPS-Lewicy, 
a następnie Komunistycznego 
Związku Młodzieży Polskiej i KPP. 
Organizowała strajki, występowa-
ła w obronie praw robotników, co 
naraziło ją na represje. Pierwszy 

raz aresztowano ją w 1928 roku, 
gdy walczyła o podwyżki. Pod-
czas rewizji w jej mieszkaniu 
znaleziono ulotki KPP – dosta-
ła wyrok 4 lat pozbawienia wol-
ności. Więzienie było dla niej uni-

wersytetem – twierdziły pracujące 
z nią koleżanki. Imponowała im 
swym oczytaniem i determinacją 
w działaniu. Ponownie aresztowa-

no ją w sierpniu 1932 roku, gdy 
jechała do Ozorkowa, by podsy-
cać strajk w fabryce Schlosserów. 
Zasądzono jej wówczas 6 lat wię-
zienia. Choć oba wyroki skrócono, 
Włada Bytomska spędziła w wię-

zieniu w sumie 7 lat. Gdy wyszła 
na wolność, pozbawiona środków 
do życia, koledzy zrobili dla niej 
zbiórkę pieniędzy. – My jej powie-

dzieli, żeby kupiła sobie kamaszki 
i co jej potrzebne. Wkrótce dzięki 
lewicowym związkom otrzymała 
pracę w tkalni wełny i jedwabiu 
Hirszberg i Birnbaum przy ulicy 
Wodnej 23, gdzie została wybrana 
przez koleżanki na negocjatorkę 
warunków pracy. Ze wspomnień 
pracujących z nią osób wynika, że 
nie była specjalnie lubiana, cenio-
no jednak jej przywódcze zdolno-
ści i odwagę. Solidaryzując się ze 
zwolnionymi z pracy prządkami, 
przekonała inne robotnice, by za-
strajkowały w ich obronie. Strajk 
wyznaczono na 3 listopada 1938 
roku. Włada Bytomska nie wzię-
ła w nim udziału. Zmarła tragicz-
nie w nocy z 2 na 3 listopada. Oko-
liczności jej śmierci do dziś nie 
zostały wyjaśnione. Z informa-
cji zamieszczonych w ówczesnej 
prasie wynika, że została oblana 
benzyną i żywcem spalona. Miało 
to miejsce przy cmentarzu na Do-
łach przy ulicy Smutnej. Po woj-
nie oskarżano o tę zbrodnię sa-
nacyjną policję, są jednak i inne 
poszlaki – niewykluczone, ze stała 
się ofiarą porachunków na styku 
rozpadającej się KPP ze światem 
przestępczym. Nie wyklucza się 
też samobójstwa, choć jest to ra-
czej mało prawdopodobne.

Grób Włady Bytomskiej znaj-
duje się na łódzkim cmentarzu 
komunalnym na Dołach – tam, 
gdzie ją podpalono. Zdobi go so-
crealistyczna rzeźba wykonana 
przez Helenę Nałkowską (siostrę 
pisarki – Zofii). Kiedyś imię By-
tomskiej nosiło jedno z bałuckich 
osiedli i spółdzielnia gorseciarska 
w Głownie, jednak po 1989 roku 
zrezygnowano z tego patronatu. 

Z kolei ulica im. Włady Bytom-
skiej, dawna Dworska, przy któ-
rej Włada mieszkała z rodzicami 
i siostrami, została przemianowa-
na na ul. Organizacji WiN, choć 
jednocześnie pozostawiono jako 
patrona jednej z łódzkich ulic Szy-
mona Harnama (właściwie Char-
nama) – towarzysza Bytomskiej 
z KZMP (Komunistyczny Związek 
Młodzieży Polski 1922 - 1938). Gdy 
został zastrzelony w 1929 roku 
podczas przemawiania do ro-
botników fabryki Biedermanna, 
przebywająca wówczas w wię-
zieniu Włada napisała wiersz – 
Pięść się zaciska, gromadzi się gniew. 
Znów się polała robotnicza krew.

Bibliografia:
Słownik biograficzny działaczy 
polskiego ruchu robotniczego. T 1. 
Warszawa 1985.
Matys M.: Potrzebowali bohaterki. 
Gazeta Łódzka, 24.10.1997.
Gronczewska A.: Łódź – Co się stało 
z Władą Bytomską?. Dziennik 
Łódzki, 16.07.2010.
www.polskaniezwykla

Joanna Sikorzanka – dziennikar-
ka od 35 lat związana z Radiem 
Łódź; absolwentka polonistyki (UŁ) 
i dziennikarstwa (UW); autorka au-
dycji literackich i reportaży; laure-
atka wielu konkursów na reportaż, 
nominowana do Prix Europa za 

„Limankę na koniec wieku” (2001) 
i zdobywczyni Grand PiK za arty-
styczną formę radiową „Ta nasza 
młodość” (2009); publikuje felieto-
ny z cyklu „Piszę, więc jestem” na 
portalu RŁ; drukowała w Polityce, 
Midraszu i Arteriach.

JOANNA 
SIKORZANKA

19 stycznia o godz. 19:07 
„Maria Stewart”

Mała Sala Teatru Studyjnego, ul. Kopernika 8

POMNIK WŁADY BYTOMSKIEJ. FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA

Prezent Noworoczny od Redakcji Miasta Ł i Teatru Studyjnego w Łodzi
Szanowni Czytelnicy,

W prezencie Noworocznym mamy dla Was zaproszenia na spektakle realizowane przez Teatr Studyjny w Łodzi.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie smsa o treści „Maria” lub „Iwona” na telefon redakcji 726 515 510. 
Liczy się kolejność zgłoszeń. Oddzwonimy do zwycięzców i podamy szczegóły związane z odbiorem biletów. 
Posiadamy dla Państwa 10 podwójnych zaproszeń na każdy ze spektakli. 

21 stycznia o godz. 19:07 
„Iwona księżniczka Burgunda”

EC1, ul. Targowa 1/3
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W listopadowym numerze Miasta Ł przeprowadziłam wywiad 
z Urszulą Sochacką, autorką filmu „Nie wolno się brzydko ba-
wić” o obozie hitlerowskim dla dzieci i młodzieży przy ul. Prze-
mysłowej. Rozmawiałyśmy o tym, jak mądrze pamiętać o trud-
nych wydarzeniach. Oswajać je, czy raczej pozwolić o nich 
zapomnieć? Upamiętniać w duchu smutku i patosu, a może po-
dejść do tematu subtelnie, a nawet czule? Urszula opowiada-
ła o swojej współpracy z Bożeną Będzieńską-Wosik, dyrektor-
ką Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi, w której historia obozu 
jest nadal żywa. Dbają o to dzieci, nauczyciele, nauczycielki oraz 
ludzie, którzy nazywają siebie przyjaciółmi Chudego (chłopca 
z pomnika Pękniętego Serca).

W dniu 11 grudnia 2015 r. w szkole miał miejsce Dzień Patrona, 
nazywany także imieninami Chudego. Miałam ogromną przy-
jemność przyglądać się obchodom tego niezwykłego święta, 
a nawet być jego częścią. Zobaczcie sami, jakie działania miały 
miejsce.

Rzecz 
o mądrym 
pamiętaniu

Uczniowie i uczennice odpisywali na listy, które 
dzieci z obozu wysyłały do swoich rodziców.

Grupy dzieci ruszały sprzed szkoły, aby wyznaczać granice obozu 
umieszczając przygotowane wcześniej kukiełki – maskotki w jego 
granicach. Każda grupa trzymała transparent z jednym z napisów: 
„Prawda”, „Sprawiedliwość”, „Tolerancja”, „Przyjaźń”, „Rodzina”.

Grupa przygotowująca pantomimę odtwarzała sceny z obozu. 
W tle widać płachtę ciemnego materiału, do którego przycze-
pione są własnoręcznie zrobione pacynki i szmaciane lalki. 

Maskotki znajdują swoje miejsce na drzewach lub między gałęziami.

ANNA JUREK
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FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA

O pamięci i szacunku 
opowiada Eryk z klasy 4c
Anna Jurek: Dzisiaj w szkole ob-
chodzicie Dzień Patrona, nazy-
wany także imieninami Chudego. 
W jakie działania się zaangażowa-
łeś?
Eryk: Razem z siostrą odpisywali-
śmy na listy, które dzieci z obozu 
pisały do swoich rodzin. Napisali-
śmy: Drogi Jasiu, zbliżają się świę-
ta i bardzo chcielibyśmy, żebyś był 
z nami. Urodził Ci się braciszek i ma 
na imię Krystian. Wysyłaliśmy do 
Ciebie listy, ale nie dostaliśmy odpo-
wiedzi. Wiemy jednak, że czekasz na 
nas. Przyjdziemy do Ciebie w sobotę 
z braciszkiem. Bardzo chcielibyśmy, 
żebyś był z nami. Bardzo Cię kocha-
my z tatą.

Czy nie jest Ci smutno, kiedy o tym 
myślisz?
Eryk: Trochę jest, bo gdyby w na-
szych czasach to wszystko się wy-
darzyło i nie byłoby polskich władz, 
to bardzo bym się bał. No i kto by 
nas wtedy obronił? Pewnie nie do-
żylibyśmy wieku 50. czy nawet 30. 
lat. To jest dramatyczna historia, że 
Niemcy zabierali dzieci do obozu. 
Przy czym, ja lubię ulicę Przemy-
słową, ale nie lubię tego, że Niem-
cy zaatakowali Polskę. Gdyby nie 
było na świecie Hitlera, to nie by-
łoby tej wojny.

Grupy uczniów chodziły dziś po 
osiedlu i rozdawały własnoręcznie 
zrobione pudełeczka z informa-
cjami dotyczącymi życia w obozie.
Eryk: W moim umieściłem kar-
teczkę, na której było napisane, że 
jeśli dzieci nie robiły tego, co ka-
zali Niemcy, to kazano im się roz-
bierać i polewano ich zimną wodą 
albo kazano tańczyć dopóki to po-
dobało się straży.

Kiedy podchodziłeś do ludzi, to 
czy chcieli Cię wysłuchać?
Eryk: Na początku byli zdziwieni, 
ale po wyjaśnieniach rozumieli, 
czego dotyczy akcja.

Komu dałeś pudełeczko?
Eryk: Rodzicom z dzieckiem, star-
szej pani i panu, który powiedział, 
że nie ma pieniędzy, żeby to kupić, 
ale powiedziałem mu, że nie cho-
dzi o pieniądze.

Dużo różnych działań toczyło się 
dzisiaj w szkole i poza nią. Co Ci 
się najbardziej podobało?
Eryk: Ta… ta… pantomima.

Co pokazywała?
Eryk: Jak Chudy trafił do obozu.

Czy można się z Chudym kolego-
wać?
Eryk: Tak. Chudy jest w naszym 
wieku i gdybyśmy chcieli, to mógł-
by być naszym kolegą lub nawet 
przyjacielem.

Dlaczego takie historie jak te, 
w obozie na ul. Przemysłowej, dzie-
ją się na świecie?
Eryk: Kiedy dorośli ludzie nie mają 
do siebie szacunku, to wtedy za-
czynają się kłócić. A jeśli są bar-
dzo ważnymi ludźmi i mają władzę, 
mogą robić bardzo złe rzeczy. Jeśli 
my, jako ludzie, byśmy siebie nie-
nawidzili, to życie byłoby jak pole 
bitwy, a nasz kraj mógłby w koń-
cu zniknąć z mapy.

Co zrobić, żeby ludzie byli dla sie-
bie lepsi?
Eryk: Nauczyć ich szacunku, a jeśli 
nie będę chcieli się tego nauczyć, to 
nie będzie dla nich ratunku.

Co to jest szacunek?
Eryk: Gdybym powiedział do ja-
kiejś starszej pani, że nie chce mi 
się zrobić czegoś, o co mnie popro-
si, to byłby brak szacunku.

Czy to jest życzliwe odnoszenie się 
do innych osób?
Eryk: Tak. Ja jako człowiek muszę 
mieć szacunek do drugiej osoby, 
a nie, że ją olewam. Na przykład, 
kiedy ktoś mnie o coś pyta, ja od-
powiadam. Szacunek to także po-
maganie innymi.

Czego ta historia może nauczyć 
Ciebie, ale też Twoich kolegów 
i koleżanki?
Eryk: Nasza szkoła nosi imię Bo-
haterskich Dzieci Łodzi i te dzie-
ci były bohaterskie. Dzięki takim 
wydarzeniom jak dzisiaj, dowiadu-
jemy się więcej o ich życiu, uczy-
my się szacunku do nich, ale też do 
starszych ludzi. Wydaje mi się przy 
tym, że dzieci z obozu nie powinny 
mieć szacunku do tamtych Niem-
ców. Przy czym, dzisiejsi Niemcy są 
lepsi. Dziś Polska jest niepodległa 
i jeśli jacyś bandyci by nas zaata-
kowali, np. terroryści, to inne kra-
je Europy by nam pomogły, w tym 
także Niemcy.

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

Dzieci przygotowały także kolo-
rowe pudełka: – Co jest w środku? 
– pytam jednego z chłopców. – To 
jest pudełko pamięci. A w nim infor-
macja o tym, że w obozie przybywa-
ły dzieci od 8 do 16 lat, ale bywały 
też dużo młodsze.

Dziewczynki dają pudełko pamię-
ci spotkanym na osiedlu miesz-
kańcom, opowiadają o dniu pa-
trona szkoły i o historii obozu. 

Gościem honorowym wydarze-
nia była pani Krystyna Spigiel, 
była więźniarka obozu, która opo-
wiadał o swoich wspomnieniach 
z dzieciństwa przy ul. Przemy-
słowej. 

Urszula Sochacka przyjechała razem z delegacją z Krakowa. Grupę tworzyli studen-
ci dziennikarstwa i komunikacji społecznej z Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw-
ła II oraz młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Krakowie. Uczen-
nice z klasy 5 prowadziły dla nich grę terenową związaną z historią Chudego.
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Bezradne osiedla? 
Część ludzi działających w Radach myśli tak: my jesteśmy mieszkańcami i my sobie wystarczymy za wszystkich mieszkańców. 
I jeśli my nie widzimy problemu, to go nie ma. Natomiast oni są po to, żeby nas reprezentować, a co za tym idzie – słuchać. – 
mówi Maria Nowakowska koordynatorka Łódzkiego Centrum Obywatelskiego z ramienia Centrum Opus.

Aleksandra Dulas: Czy warto 
szkolić Rady Osiedli?
Maria Nowakowska: To zdecy-
dowanie dobry pomysł. Dlatego, 
że większość obywateli ma dość 
nikłą świadomość istnienia Rad. 
A o ich kompetencjach to już mało 
kto cokolwiek wie. A one dużo 
mogą. Ponieważ jednak obywate-
le o Radach nie wiedzą, to same 
Rady są bardzo wsobne, niechęt-
ne kontaktom z mieszkańcami 
i zmianom. Nurt zmian nie pły-
nie, czas się dla Rad zatrzymał. 
Propozycja wyjścia do obywateli 
i zrobienia czegoś nowego często 
odbierana jest jako atak na suwe-
renność. Po co robić coś nowego, 
skoro do tej pory było dobrze?

Jakie są główne problemy w pra-
cy z Radami?
MN: W Radach Osiedli jest bar-
dzo mała rotacja członków. To są 
ciągle ci sami ludzie. Zatem bar-
dzo trudno wprowadzać zmiany. 
Bywa tak, że jest silny Zarząd, któ-
ry zasiada w Radzie od lat i kar-
ty ma już rozdane, a pozostałych 
członków traktuje jak pionki. Są 
takie, gdzie mamy zwalczające się 
obozy. I kiedy pada propozycja: 
wpuśćcie mieszkańców na obra-
dy, zapytajcie, co chcieliby zrobić 
na osiedlu – to pojawia się silny 
opór. Dlatego szkolenia są bardzo 
potrzebne, szczególnie z nowocze-
snych metod pracy, takich jak po-
zyskiwanie środków, networking, 
animacja społeczna.

Jakie są kompetencje Rady Osie-
dla?
MN: Rada Osiedla dysponuje bu-
dżetem, który może przekazać na 
lokalne inwestycje, oraz mniej-
szymi pieniędzmi, które może 
przeznaczyć na dowolny cel: na-
grody na konkurs w pobliskiej 
szkole, książki dla biblioteki itp. 
Ale przede wszystkim koncepcja 
jest taka, żeby były pośrednikiem 
między mieszkańcami a poszcze-
gólnymi wydziałami Urzędu Mia-
sta. Ale to nie działa, bo Rady nie 
lubią, gdy ludzie pojawiają się na 
ich spotkaniach. Wiadomo, że to 
niesie ze sobą pracę i problemy. 
Rady mogłyby być przyczółkiem 
lokalnej animacji, partycypacji, 
tworzenia małej ojczyzny. Tylko, 

że na razie to jest optyka bardzo 
dla nich egzotyczna.

Co robić, żeby to zmienić?
MN: Edukować. Ale to jest bar-
dzo trudne, bo chodzi tak napraw-
dę o zmianę postaw. Członkowie 
muszą sami zauważyć potrzebę 
kształcenia. Nie wiem, czy kto-
kolwiek potrafi odpowiedzieć 
na pytanie: co zrobić, żeby lu-
dzie chcieli się rozwijać, zwłasz-
cza wtedy, kiedy jest im wygodnie 
i bezpiecznie. W samych Radach 
trzeba przełamać poczucie bycia 
oblężoną twierdzą i zachęcić do 
pracy wspólnie z mieszkańcami. 
Oczywiście zdarzają się wspania-
le działający ludzie, ale to jeszcze 
ciągle są wyjątki. Większość od-
biera nominację od pani Prezy-
dent i chce mieć przez 4 lata świę-
ty spokój.

To dlaczego kandydują, co nimi 
kieruje?
MN: Pewien rodzaj splendorku.

Malutkiego, skoro nikt tych lu-
dzi nie zna.
MN: Tak. Możesz wejść do Rady 
mając 49 głosów. Jeśli jeszcze za-
głosują na ciebie sąsiedzi z bloku, 
z którymi pijesz herbatę, to po-
winno wystarczyć. A później dzie-
lisz pieniądze na osiedlu. Jeśli jest 

tam szkoła, do której chodzi twój 
wnuczek, to możesz sobie kon-
kursik z nagrodami zrobić, Miko-
łajki dla dzieci, możesz dofinanso-
wać lokalną drużynę sportową. To 

wszystko poprawia wizerunek na 
osiedlu. Świetnie, ale może trzeba 
zapytać mieszkańców, czy oni tak 
samo wyobrażają sobie wydatko-
wanie tych pieniędzy.

A co mieszkaniec, obywatel, oby-
watelka może zrobić, żeby mieć 
dobrą Radę Osiedla?
MN: Może uczestniczyć świado-
mie w wyborach, mądrze głoso-
wać. Zastanowić się, czy oddaje 
głos na swojego sąsiada, bo poży-
cza szklankę cukru, czy napraw-
dę uważa go za osobę aktywną, 
która potrafi zrobić coś konstruk-
tywnego. Można namówić jakiś 
aktywistów, żeby kandydowali 
do Rady, jeśli się takich zna. No 
i można kandydować samemu. 
A jak Rada już jest, to można przy-
chodzić na jej posiedzenia z pyta-
niami, problemami, zapraszać do 
współpracy. Mamy do tego pełne 
prawo. Błędem jest założenie, że 
Rada ma pieniądze i tylko po to 
do niej przychodzimy. Trzeba ra-
czej nastawić się na współpracę, 
współdecydowanie, oswajać się 
nawzajem.

Może warto jeszcze podkreślić, 
że Rady Osiedla są dla mieszkań-
ców, nie same dla siebie czy dla 
Urzędu Miasta.
MN: Dotknęłaś bardzo ważnego 
problemu. Część ludzi działają-

Dobre praktyki 
– rozmowy z przedstawicielami  
Rad Osiedli Stoki i Chojny

Miasto Ł: Dlaczego kandydo-
wałeś do Rady?
Radny Osiedla Stoki: Przepro-
wadziłem się, polubiłem to 
miejsce i stwierdziłem, że mo-
głoby się lepiej rozwijać. Przede 
wszystkim zauważyłem, że na 
drogach nie jest bezpiecznie. 
Dzieciaki jeżdżą na rowerach, 
bawią się właściwie na ulicy, 
a nie ma żadnej infrastruktury 
zapewniającej im bezpieczeń-
stwo. A marzą mi się podwórce, 
przyjazna okolica dla pieszych, 
rowerzystów, właścicieli psów. 
W Radzie nikt się tym nie zaj-
mował, więc postanowiłem 
kandydować.

I jak Ci się pracuje?
ROS: Bardzo dobrze. Zaraziłem 
innych moimi pomysłami, za-
częliśmy współpracować z orga-
nizacjami pozarządowymi, np. 
z Fundacją Fenomen. Uczymy 
się i już za chwilę będziemy ro-
bić pierwsze inwestycje.

Jakie?
ROS: Na Janosika uspokoimy 
ruch, zrobimy spowalniacze, 
specjalne przewężenia. To jest 
projekt, który był zgłaszany do 
budżetu obywatelskiego, tylko 
nie dostał wystarczającej liczby 
głosów. Korzystamy z tych go-
towych propozycji i je wdraża-

my. To są bardzo dobre pomysły, 
ale zabrakło im głosów. I jesz-
cze skrzyżowanie Krokusowa - 
Pomorska. Tam jest bardzo nie-
bezpiecznie. Zrobimy takie mini 
rondo. Co prawda ZDIT twierdzi, 
że się nie da. Ale się da.

A masz z kim w Radzie współ-
pracować?
ROS: Tak. Ludziom się podoba. 
To jest zaraźliwe, kiedy się uda-
je. Oglądamy rozwiązania z róż-
nych europejskich miast i chce-
my je mieć u siebie.

Jako Rada Osiedla braliście 
udział w projekcie szkolenio-

PROJEKT EDUKACYJNY REALIZOWANY DLA SZKÓŁ PRZEZ RADĘ OSIEDLA STOKI. FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA 
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wym w Centrum Opus. Czego się 
nauczyliście?
ROS: Projekt uczył badać potrze-
by mieszkańców. Do tego trzeba 
mieć narzędzia i umiejętności. Bo 
często jest tak, że Rada robi swoje, 
a ludzie mają zupełnie inne po-
mysły. Trzeba odwrócić sytuację. 
My jako Rada jesteśmy tylko wy-
konawcą.

Mieszkańcy przychodzą na ze-
brania Rady?
ROS: Tak. Stworzyliśmy profil na 
Facebooku, umieszczamy w Inter-
necie sprawozdania z posiedzeń 
i jest odzew. Ludzie przycho-
dzą na spotkania, żeby po-
słuchać, zobaczyć, podysku-
tować, zaproponować jakieś 
rozwiązania.

Rada Osiedla Chojny brała 
udział w warsztatach pro-
wadzonych przez Centrum 
Opus. Warto było?

Radny Osiedla Chojny: Warszta-
ty prowadzone przez OPUS w ra-
mach projektu „Dobre Rady Dla 
Łodzi” uświadomiły mi, jaką rolę 
odgrywają jednostki pomocnicze. 
Są swego rodzaju łącznikiem mię-
dzy obcą, odległą panią z Urzę-
du a mieszkańcem, który widzi 
krzywy chodnik, brak kosza na 
śmieci, chce rozwiązać problem, 
a nie wie, gdzie się z nim zgłosić.

Podczas warsztatów uczyliśmy 
się diagnozować środowisko lo-
kalne, badać mocne i słabe strony 
osiedla, a także wymienialiśmy 
się metodami mobilizacji miesz-

kańców, aby aktywniej włą-
czali się w działania na rzecz 
osiedla.

Realizowaliście też własne 
działanie w ramach mini 
grantu. Jakie?
ROCh: W czerwcu przepro-
wadziliśmy ankietę wśród 
mieszkańców dotyczącą ob-
szarów, w których Rada Osie-
dla powinna bardziej się za-
angażować. Jedną z  częściej 
wymienianych potrzeb była or-
ganizacja imprez integrujących 
mieszkańców. Dlatego zdecydo-

waliśmy się na zorganizowanie 
pikniku rodzinnego „Pożegnanie 
Lata”, na którym przeprowadzi-
liśmy serię konkursów dla młod-

szych oraz starszych miesz-
kańców, dzięki którym mogli 
się poznać, pośmiać, zinte-
grować. Wykorzystaliśmy 
ten czas także na zachęcenie 
mieszkańców do głosowania 
na projekty z naszego Osiedla 
zgłoszone do Budżetu Obywa-
telskiego. Opłacało się, bo dwa 
z nich będą realizowane w na-
stępnym roku.

Czy dzięki szkoleniom Rada 
działa lepiej?
ROCh: Nasza Rada małymi 
kroczkami idzie w  kierun-
ku otwartości i polepszenia 
komunikacji z mieszkańca-
mi. Pracujemy nad skutecz-
niejszym wykorzystaniem 
FB, w następny roku planu-
jemy uruchomić stronę WWW. 
Zachęcamy mieszkańców do 
przychodzenia na nasze obra-

dy – ludzie zaczynają rozumieć, 
że mają prawo przyjść, posiedzieć, 
posłuchać i poobserwować, jak 
działają i zachowują się radni, któ-
rych wybrali.

Jest jeszcze coś, czym pragnę się 
pochwalić. Podczas dyskusji nad 
przeznaczeniem ponad 1,5 mln 
zł z tzw. algorytmu nasza Rada 
dopuściła do głosowania wszyst-
kie projekty, które nie otrzymały 
dofinansowania z Budżetu Oby-
watelskiego w poprzednim roku. 
Wydaliśmy na te zadania ponad 
600 tys. zł.

cych w Radach myśli tak: my je-
steśmy mieszkańcami i my sobie 
wystarczymy za wszystkich miesz-
kańców. I jeśli my nie widzimy 
problemu, to go nie ma. Nato-
miast oni są po to, żeby nas re-
prezentować, a co za tym idzie 

– słuchać.

Centrum Opus realizuje projekt, 
który wspiera Rady Osiedli. Jak 
to robicie?
MN: Zorganizowaliśmy szkole-
nia z animacji społecznej, promo-
cji zarządzania itp. Każda Rada 

dostała od nas materiały promo-
cyjne, czyli tabliczkę na siedzi-
bę, plakaty, ulotki, notesy. Zapew-
niliśmy też wsparcie animatora 
i mini grant w wysokości 3000 
zł na projekt do zrealizowania 
na osiedlu.

Jakie projekty były realizowane?
MN: Różne. Decydowali miesz-
kańcy, bo projekt był poprzedzo-
ny konsultacjami. Były działania 
dla seniorów, młodzieży, piknik 
dla mieszkańców i mieszkanek, 
kiermasz, wycinka mirabelek, bo 

przeszkadzały dzieciom w dro-
dze do szkoły. Ale najdziwniej-
sze jest to, że niektórym Radom 
nie chciało się wypełnić wniosku, 
żeby móc z tych 3000 zł skorzy-
stać. Nam bardziej zależało niż 
im, żeby te działania się odbyły. 
W projekcie uczestniczyło 9 Rad, 
ale tylko 3 projekty zostały zreali-
zowane bez problemów.

Dlaczego?
MN: Moim zdaniem, mamy obec-
nie jakiś kryzys wiary w sens an-
gażowania się. Łatwo jest powie-

dzieć: edukować, zachęcać. Ale 
przejdźmy do konkretów. Mu-
szę iść do Kowalskich, którzy 
mieszkają pod piątką i zapropo-
nować im coś lepszego niż to, co 
robią w wolnym czasie. Bo my nie 
konkurujemy z ich pracą, tylko 
ze wszystkimi przyjemnościami 
i aktywnościami, które oni mają 
po powrocie do domu. Jak by mia-
ła wyglądać taka edukacja, żeby 
była atrakcyjną alternatywą dla 
wszystkiego, co oni lubią i chcą 
robić w czasie wolnym? Myślę też, 
że dopóki ludzie nie mają zaspo-

kojonych podstawowych potrzeb, 
nie maja dochodu na przyzwo-
itym poziomie, nie będą się an-
gażować. Wtedy myślą o zupeł-
nie podstawowych sprawach i nie 
mają siły na więcej. Gdy się pra-
cuje po 8 godzin w fabryce i za-
rabia 1200 zł, to naprawdę ma się 
w nosie aktywność obywatelską. 
Oby zaczęło się to zmieniać.

Na Janosika uspokoimy ruch, 
zrobimy spowalniacze, spe-
cjalne przewężenia. To jest 
projekt, który był zgłaszany 
do Budżetu Obywatelskiego, 
tylko nie dostał wystarczają-
cej liczby głosów. Korzystamy 
z tych gotowych propozycji 
i je wdrażamy.

W czerwcu przeprowadziliśmy ankietę wśród miesz-
kańców dotyczącą obszarów, w których Rada Osiedla 
powinna bardziej się zaangażować. Jedną z częściej 
wymienianych potrzeb była organizacja imprez inte-
grujących mieszkańców. Dlatego zdecydowaliśmy się 
na zorganizowanie pikniku rodzinnego „Pożegnanie 
Lata”, na którym przeprowadziliśmy serię konkursów 
dla młodszych oraz starszych mieszkańców, dzięki któ-
rym mogli się poznać, pośmiać, zintegrować.

RADNI OSIEDLOWI NA SZKOLENIU W CENTRUM OPUS. FOT. ARCHIWUM CENTRUM OPUS
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W stronę słońca

Łódź w awangardzie proekolo-
gicznej rewolucji w przemyśle mo-
toryzacyjnym? Dzięki młodym 
pasjonatom i pasjonatkom taki 
scenariusz jest dzisiaj możliwy.

Studentów Politechniki Łódz-
kiej, m.in. z kół naukowych Miło-
śników Motoryzacji oraz Młodych 
Mikroelektroników, połączyło zu-
chwałe marzenie – zaprojekto-
wanie i zbudowanie od podstaw 
samochodu zasilanego prądem 
uzyskanym z promieni słonecz-
nych, a następnie udział w pre-
stiżowym międzynarodowym 
wyścigu takich pojazdów, organi-
zowanym co dwa lata w Australii. 
Współpraca ze Studenckim Kołem 
Naukowym Marketingu Marke-

TEAM, działającym przy Uniwer-
sytecie Łódzkim, pozwoliła stwo-
rzyć zespół łączący kompetencje 
inżynierskie z umiejętnościami 
w zakresie pozyskiwania środków 
czy promocji. Tak powstał KGHM 
Lodz Solar Team, który po wielu 
miesiącach ciężkiej pracy stwo-
rzył bolid „Eagle 1”, czyli „Orzeł 1”, 
i pod koniec października wystar-
tował nim w World Solar Chal-
lenge 2015.

Skonstruowanie nowoczesne-
go bolidu, napędzanego energią 
uzyskiwaną z ogniw fotowolta-
icznych, oraz dopuszczenie go 
do uczestnictwa w rajdzie było 
ogromnym sukcesem, jednak jego 
konstruktorom udało się osiągnąć 

jeszcze więcej. Zajęli 6. miejsce 
w kategorii pojazdów zaprojekto-
wanych pod kątem użyteczności 
w jeździe „na co dzień”, uzysku-
jąc najlepszy wynik wśród debiu-
tujących drużyn. Zdobyli także 
nagrodę za najbezpieczniejszy 
samochód i najlepsze przygoto-
wanie ekipy do przejazdu 3 tys. 
km przez cały kontynent. Co wię-
cej, podczas całej trasy z Darwin 
do Adelajdy, wiodącej przez pu-
stynię, „Orzeł” nie uległ awarii.

Wspaniałe osiągnięcie mło-
dych naukowców było owo-
cem wzorowej pracy zespołowej. 
Uczestnicy i uczestniczki projek-
tu, którego opiekunem nauko-
wym był dr inż. Przemysław Ku-

Gdzie się podziały… 
Balaton i inne bary

„Balaton” nie tylko zmodernizowano i upiększono, ale także przygotowano na nadchodzące mistrzostwa świata w piłce 
nożnej, montując w jednej z sal telewizor „Beryl”. Nie obyło się bez drobnych usterek. Podczas inauguracji, gdy orkiestra 
zagrała nieco głośniej, na głowy gości spadły dwa klosze, o czym nie omieszkali wspomnieć uszczypliwi reporterzy.

Budynek na rogu ulicy Struga 
i alei Kościuszki stanowi dziś sie-
dzibę kilku klubów i sklepu spo-
żywczego. Ożywa nocą, kiedy – 
ku utrapieniu sąsiadów i radości 
młodego pokolenia łodzian – w lo-

kalach trwają imprezy. W dzień 
zamiera, strasząc elewacjami 
przypominającymi przypadko-
wy zlepek nieprzystających do 
siebie form i materiałów. A prze-
cież kilka dekad temu popularny 

„Balaton” był jednym z charakte-
rystycznych punktów na gastro-
nomicznej mapie Łodzi…

Bar szybkiej obsługi „Balaton” 
został zaprojektowany przez ar-
chitektów Jerzego Wilka i An-

toniego Beilla z warszawskiego 
Biura Studiów i Projektów Han-
dlu Wewnętrznego. Ukończony 
w 1963 roku pawilon, oparty na 
konstrukcji szkieletowej, ma plan 
prostokąta. Niewielkie wewnętrz-
ne atrium umożliwia doświetle-
nie pomieszczeń na zapleczu. Na 
parterze zlokalizowano bar szyb-
kiej obsługi oraz garmaż i ciast-
karnię (z czasem pojawił się tzw. 
bar węgierski). Piętro zarezerwo-
wano dla kawiarni z dancingiem. 
Od strony zachodniej utworzono 
przestronny taras otwierający się 
na al. Kościuszki. Prosta, ale efek-
towna bryła wpisywała się w obo-
wiązujące dla tego typu budow-
nictwa standardy, dając pewien 
posmak nowoczesności. Bez wąt-
pienia lśniący nowością „Balaton” 
budził zainteresowanie mieszkań-
ców Łodzi, umiejętnie podsycane 
przez lokalną prasę.

Dość szybko okazało się jednak, 
że nowy bar posiada szereg man-
kamentów. Ci sami dziennikarze, 

którzy jeszcze kilkanaście mie-
sięcy wcześnie zachwycali się re-
alizacją Wilka i Beilla, narzekali 
na ciasną kuchnię, niedziałają-
cą wentylację, okna, których nie 
można otworzyć. Pisali, że w let-
nie upały do „Balatonu” przywo-
żono 200 kg lodu dziennie, a pra-
cownicy chłodzili się kładąc go 
na parapetach okiennych [sic!]. 
Już po dziesięciu latach „Balaton” 
musiał przejść generalny remont. 
Termin jego zakończenia zmienia-
no kilkakrotnie, a Łodzianie z nie-
cierpliwością spoglądali na prze-
dłużające się w nieskończoność 
prace. Ostatecznie, w 1974 roku 
Dziennik Łódzki, który na bieżąco 
śledził przebieg robót i informo-
wał o ich postępach, z satysfakcją 
obwieścił zakończenie remontu. 

„Balaton” nie tylko zmodernizowa-
no i upiększono, ale także przy-
gotowano na nadchodzące mi-
strzostwa świata w piłce nożnej, 
montując w jednej z sal telewizor 

„Beryl”. Nie obyło się bez drobnych 

Skonstruowanie nowoczesnego bolidu, napędzanego energią uzyskiwaną z ogniw fotowoltaicznych, 
oraz dopuszczenie go do uczestnictwa w rajdzie było ogromnym sukcesem, jednak jego konstruktorom 
udało się osiągnąć jeszcze więcej. Zajęli 6. miejsce w kategorii pojazdów zaprojektowanych pod kątem 
użyteczności w jeździe „na co dzień”, uzyskując najlepszy wynik wśród debiutujących drużyn.

BŁAŻEJ 
CIARKOWSKI

MICHAŁ 
SOBCZYK

BALATON. FOT. ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ŁODZI

BOLID I KGHM LODZ SOLAR TEAM. FOT. ARCHIWUM PROJEKTU
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POMÓŻ ZMIENIĆ 
SCHRONISKO DLA 

ZWIERZĄT W ŁODZI

Kaszmir czeka już 6 lat!!!

Jest jednym z tych, który trafił do 
schroniska jako niespełna roczny pies 
i… utknął na lata. Najpiękniejsze, szcze-
nięce lata spędził za kratami. A mimo 
to jest nadal radosnym, rozbrykanym, 
otwartym na cały świat psem. Uwielbia 
spacery, szaleństwo na wybiegu, rado-
sne gonitwy z psimi kolegami i kole-
żankami. Jest wciąż młody i absolutnie 
wpatrzony w człowieka. Może Nowy 
Rok okaże się dla niego szczęśliwy?

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.

usterek. Podczas inauguracji, gdy 
orkiestra zagrała nieco głośniej, 
na głowy gości spadły dwa klosze, 
o czym nie omieszkali wspomnieć 
uszczypliwi reporterzy.

Duet Wilk - Beill, oprócz „Ba-
latonu”, zaprojektował także bar 

„Kęs” przy ulicy Obrońców Stalin-
gradu (dzisiaj Legionów), a Biu-
ro Studiów i Projektów Handlu 
Wewnętrznego, w którym pano-
wie byli zatrudnieni, opracowa-

ło budynek Powszechnego Domu 
Towarowego „Uniwersal” wraz 
z barem „Rarytas” przy Pl. Nie-
podległości oraz „Magdę”, czyli 

„Dom Gospodyni” przy Piotrkow-
skiej. Niestety, czas nie potrakto-
wał łaskawie obiektów powsta-
łych w latach 60. Z biegiem lat 
zniknęły bary szybkiej obsługi 
i  spółdzielcze sklepy. Pojawili 
się nowi najemcy, których bar-
dziej od wyglądu całości intere-

sował „ich” fragment budynku. 
Dziś „Kęs” i „Universal” mają cał-
kowicie nową aranżację elewacji, 
która w niczym nie przypomina 
oryginalnych projektów. „Mag-
da” i „Balaton” nie dostąpiły na-
wet tej „łaski” – efekty prowizo-
rycznych przeróbek i remontów 
tworzą chaotyczną kompozycję, 
skrywającą ostatnie ślady daw-
nej świetności.

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

biak, od początku dawali z siebie 
wszystko. – Podzieliliśmy się na 
zespoły, które były filarami całego 
przedsięwzięcia. Powstała grupa 
mechaniczna, elektryczna, PR-owa 
oraz logistyczna, odpowiedzialna 
m.in. za transport samochodu do 
Australii. Jednak wszyscy brali 
udział w budowie pojazdu. Ręce 
do pracy były potrzebne nie tylko 
przy zadaniach typowo inżynier-
skich, niezbędna była także zwykła 
pomoc w garażu. Każda z dwudzie-
stu osób, które brały udział w przy-
gotowaniach, a następnie stanowi-
ły ekipę biorącą udział w wyścigu, 
istotnie przyczyniła się do nasze-
go sukcesu – zapewnia Beata Mor-
dzak, absolwentka elektroniki 
i telekomunikacji koordynują-
ca całość prac Lodz Solar Team. 
Warto podkreślić, że dziewczę-
ta, nadal stanowiące mniejszość 
wśród kadr inżynierskich bran-
ży motoryzacyjnej, wniosły bar-
dzo istotny wkład w prace nad 
bolidem. – Maria Paszkiewicz za-
projektowała układ hamulcowy, 
a Paula Mierzejewska odpowiadała 
za nadkola – wyjaśnia Mordzak.

Łodzianie i łodzianki mogą być 
tym bardziej dumni z „Orła”, że 
zastosowano w nim elementy bę-
dące dorobkiem lokalnej myśli 
technicznej. Jazda w piekielnym 
upale byłaby niemożliwa, gdyby 
nie PORA System – nowatorski 
sposób odprowadzania pary 
z potu kierowcy, stworzony przez 
łódzkich wynalazców: Zbigniewa 
Polińskiego i Krzysztofa Raczyń-
skiego. Z kolei nakładki na fotele 
wykonała firma BOWI-STYL, pro-
ducent ultranowoczesnych dzia-
nin będący godnym kontynuato-
rem najlepszych tradycji Miasta 
Włókniarek. Trzeba także pamię-
tać o wielu zwykłych mieszkań-
cach Łodzi, którzy wsparli przed-
sięwzięcie finansowo w ramach 
zbiórki zorganizowanej za pośred-
nictwem portalu PolakPotrafi.pl.

KGHM Lodz Solar Team pod-
kreśla, że jego pojazd jest w peł-
ni użytecznym, wygodnym, miej-
skim samochodem spełniającym 
wymogi prawne stawiane autom 
ubiegającym się o dopuszczenie 
do ruchu, a zastosowane w nim 
rozwiązania mogą mieć realny 

wpływ na rozwój rodzimych, pro-
ekologicznych technologii. Prze-
bojowa ekipa ma też inne ambi-
cje. Chce zaszczepić w nas dbałość 
o środowisko naturalne, a także 
zainspirować rówieśniczki i ró-
wieśników do wytrwałego po-
dążania za marzeniami. Oczy-
wiście zamierza również nadal 
spełniać własne. – W przyszłym 
roku wprowadzimy poprawki do 
naszej konstrukcji i wystartujemy 
w konkursach pojazdów solarnych 
w RPA i w Belgii. A za dwa lata, 
z nowym autem, ponownie spró-
bujemy sił w Australii – zdradza 
rzeczniczka zespołu, Aleksandra 
Łomża. A Beata Mordzak zachęca 
do odwiedzania strony lodzsolar-
team.pl, gdyż zespół będzie nie-
długo poszukiwał nowych człon-
ków wśród ludzi, którzy nie boją 
się patrzeć w słońce.

Michał Sobczyk – absolwent 
ochrony środowiska, obecnie pra-
cownik branży gastronomicznej. 
Od urodzenia mieszka na łódzkich 
Bałutach.

Na parterze zlokalizowano bar szybkiej obsługi 
oraz garmaż i ciastkarnię (z czasem pojawił się 
tzw. bar węgierski). Piętro zarezerwowano dla 
kawiarni z dancingiem. Od strony zachodniej 
utworzono przestronny taras otwierający się 
na al. Kościuszki.

KASZMIR

BALATON DZIŚ. FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA
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lewa strona talerza

Qlinarna,  
czyli qchnia polska 
w dawnej zajezdni
Sposobiąc się do kolejnej kulinarnej wyprawy po Łodzi, najpierw musimy  
cofnąć się w czasie do początku lat 60. zeszłego stulecia.

W styczniu 1961 roku oddano 
do użytku zajezdnię autobuso-
wą przy ul. Kraszewskiego. Póź-
niej wjazd do zajezdni przeniesio-
no i autobusy wjeżdżały do niej 
od ulicy Kilińskiego 298, jednak 
zajezdnia wciąż funkcjonowała 
w świadomości łodzian pod „sta-
rym” adresem. Był to, jak na owe 
czasy, bardzo duży i nowoczesny 
obiekt, w którym parkowały słyn-
ne Jelcze „Ogórki”, potem Ikaru-
sy, a od lat 90. ubiegłego wieku – 
niskopodłogowe Mercedesy. Na 
początku zajezdnia znajdowała 
się na obrzeżach miasta. Jednak 
szybki rozwój Łodzi w latach 70. 
sprawił, że dookoła niej wyrosło 
wiele bloków mieszkalnych. Za-
częła przeszkadzać okolicznym 
mieszkańcom, którzy narze-
kali na uciążliwy zapach spalin, 

a zimą na pracujące silniki star-
szych modeli autobusów. W 2008 
roku podjęto więc ostateczną de-
cyzję o jej likwidacji.

Nowy właściciel postanowił 
zbudować tu niewielki park han-

dlowy i dyskont spożywczy. Miej-
sce nazywa się Squer. Wjazd od 
wspomnianej już ulicy Kilińskie-
go 298.

Tutaj właśnie znajduje się nowo 
otwarta restauracja Qlinarna. 
Mieści się dokładnie w miejscu, 
gdzie kiedyś stała główna hala dla 
przegubowych autobusów.

Wnętrze restauracji jest bardzo 
jasne i przestronne. Goście mogą 
usiąść przy jednym z wielu nie-
wielkich stoliczków dla dwojga 
lub przy dużym familijnym stole, 
gdzie wygodnie zmieści się nawet 
sześcioosobowa rodzina. Pod su-
fitem zainstalowano bardzo wy-
dajny system wentylacji, który 
swoją surową formą nawiązuje 
trochę do dawnego charakteru 
budynku. Dzięki wentylacji w lo-
kalu jest przyjemnie rześko, a opa-

ry i zapachy z kuchni są praktycz-
nie niewyczuwalne.

Qlinarna to typowy lokal sa-
moobsługowy w stylu skandy-
nawskim. Klienci z tacami prze-
mieszczają się wzdłuż długiej lady 

i sami wybierają potrawy z bema-
rów. Lada zaczyna się od deserów 
z mistrzowskim sernikiem na cze-
le, który dodawany jest 
gratis do pysznej kawy 
(kawie dedykuję osobne 
akapity).

Następnie dobieramy 
surówki w cenie 3 zł za 
porcję. Tu królują „fla-
gowce” polskiej kuchni, 
czyli surówka z kiszonej 
kapusty czy tartej mar-
chewki z jabłkiem. Dalej 
kuszą ciepłe dodatki, ta-
kie jak zasmażana mar-
chewka, kapusta, puree 
ziemniaczane lub wyborne kluski 
śląskie – wszystko także po 3 zł.

Dania główne (9 zł porcja) to 
również reprezentanci naszej 
swojskiej kuchni na czele ze ste-

kiem siekanym z cebulką i prze-
pysznymi gołąbkami. Gołąbki 
robione są na „sposób babuni”, 
czyli dużo mięsa mniej kapu-
sty, by wnuczęta wyszły od bab-
ci na pewno najedzone. Pośród 

dań głównych znajdziemy tak-
że pulpety w sosie, filet z kur-
czaka i łosoś na parze. Bardziej 

głodni mogą wybrać jeden z kil-
ku dużych zestawów takich jak 
schab z kością z dodatkiem mize-
rii czy golonkę pieczoną w piwie 
z chrzanem i musztardą. Warto 

poczekać na te dania 20 minut.
Jak zapewnia właściciel restau-

racji – Paweł Głódź – wszystko 
przygotowywane jest na dany 
dzień z naturalnych i świeżych 
składników. Bemary służą jedynie 

do podtrzymania odpowiedniej 
temperatury przysmaków. Jeżeli 
jakaś potrawa się kończy kuch-

nia na bieżąco przygoto-
wuje kolejne porcje. Qli-
narna stawia na polskie 
smaki, choć czasem sze-
fową kuchni ponosi fan-
tazja i przygotowuje coś 
ekstra, np. z produktów 
sezonowych.

Codziennie rano od 
9.00 do 11.00 restaura-
cja serwuje śniadania. 
Proste i pożywne dania 
za kilka złotych. Wśród 
nich omlet ziołowy, jaja 

na bekonie czy zdrowy twarożek 
dla dbających o linię.

Na koniec słów kilka o kawie. 
Niestety w restauracjach samo-
obsługowych rzadko można zna-
leźć dobrą. Jeżeli jest, to najczę-
ściej przygotowywana w prostym 
automacie kawowym albo z za-
lanego wrzątkiem rozpuszczal-
nego ersatzu. Ale nie w Qlinar-
nej! Tutaj do deseru dostaniemy 
prawdziwą włoską Pavin Caffe. 
To jedna z bardziej cenionych ma-
rek kaw na świecie. W restaura-
cji przygotowywana jest w orygi-
nalnym ciśnieniowym ekspresie. 
I jak zapewnia właściciel, jak na 
razie nie ma jej w żadnej innej 
restauracji w mieście.

Qlinarna to kolejny dowód 
na to, że nie samym „centrum” 
Łódź żyje. Coraz częściej łodzia-
nie szukają dobrych restauracji 
w pobliżu swoich domów. Dzięki 
temu dawna zajezdnia nadal słu-
ży mieszkańcom naszego miasta. 
Z tą różnicą, że kiedyś dokuczał tu 
zapach spalin i warkot silników, 
a dziś pachnie kawą i pysznymi 
gołąbkami… Coraz fajniejsza ta 
nasza Łódź! Smacznego!

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

MICHAŁ KWIATKOWSKI
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FOT. MICHAŁ KWIATKOWSKI

Qlinarna to typowy lokal 
samoobsługowy w stylu 
skandynawskim. Klienci 
z tacami przemieszczają się 
wzdłuż długiej lady i sami 
wybierają potrawy z bemarów. 
Lada zaczyna się od deserów 
z mistrzowskim sernikiem na 
czele, który dodawany jest gratis 
do pysznej kawy.
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POLECA
ANNA JUREK Kalendarz imprez

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela

25
18:00 KLUB 
PODRÓŻNIKÓW 
PANAMA: DŻUNGLA 
I KANAŁ PANAMSKI, 
PRELEKCJA IZABELI 
KNYCHALSKIEJ
Łódzki Dom Kultury, sala 221
ul. Traugutta 18

26
20:30 NIGHT 
RUNNERS
Park na Zdrowiu
zbiórka: parking od strony 
ul. Srebrzyńskiej

27
12:00–16:00 
SPOTKANIA KLUBU 
BRYDŻOWEGO
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź-Polesie Filia nr 15
ul. Garnizonowa 38

28
19:00 KAWIARNIA 
LITERACKA DOROTA 
KOMAN „MASZYNA 
DO CZYTANIA” – SPO-
TKANIE AUTORSKIE
Dom Literatury
ul. Roosevelta 17

29
17:00 „RAZ NA 
LUZIE” – SPOTKANIE 
TANECZNE DLA 
SENIORÓW
Poleski Ośrodek Sztuki Filia 
Karolew
ul. Bratysławska 6a

30
11:00–14:00 
FILATELISTYCZNE 
SPOTKANIA 
WYMIENNE
Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18

31
10:00 OŚMIORNICA 
ŁÓDZKA – KLUB 
MIŁOŚNIKÓW GIER 
BITEWNYCH
Łódzki Dom Kultury, sala 308
ul. Traugutta 18

11
18:00–19:30 
ŚWIAT ISLAMU 
GENEZA ŁADU 
TERYTORIALNEGO 
I POLITYCZNEGO
Centrum Dialogu im. Marka 
Edelmana
ul. Wojska Polskiego 83

12
18:00 KONCERT 
NOWOROCZNY 

– ORKIESTRA 
DĘTA AKADEMII 
MUZYCZNEJ 
W ŁODZI
Akademia Muzyczna w Łodzi
ul. Żubardzka 2a

14
17:00 SPOTKANIE 
GRUPY LITERACKIEJ 

„CENTAURO”
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź-Śródmieście Filia Nr 6
ul. Narutowicza 91a

16
11:00 WARSZTATY 

„TAŃCA W KRĘGU” 
Z BENIAMINEM 
KACPRZAKIEM
Poleski Ośrodek Sztuki Filia 
Karolew
ul. Bratysławska 6a

13
17:30–19:00 MOJE 
MIASTO, A W NIM 

– ŚWIETLICA. 
DYSKUSJA NT. 
REWITALIZACJI
Miejski Punkt Kultury 
PREXER-UŁ
ul. Pomorska 39

15
18:00 WERNISAŻ 
WYSTAWY GRUPY 
PLUSMINUS 

„SPOTKANIE”, 
JUBILEUSZ 10-LECIA
Galeria 526, Poleski Ośrodek 
Kultury
ul. Krzemieniecka 2a

17
19:07 FRYDERYK 
SCHILLER „MARIA 
STUART”, REŻ. GRZE-
GORZ WIŚNIEWSKI
Spektakl dyplomowy 
studentów Wydziału 
Aktorskiego 2015/2016
Teatr Studyjny, Mała Sala, 
ul. Kopernika 8

18
20:00 BIEGAM BO 
LUBIĘ NOCĄ
Park Piłsudskiego
al. Unii Lubelskiej 4, przy 
wejściu do Aquapark FALA

19
16:00 LITERATURA 
BEZ GRANIC. OTWAR-
TE SPOTKANIA 
KONWERSACYJNE 
ZORGANIZOWANE 
WE WSPÓŁPRACY 
Z UNIWERSYTETEM 
TRZECIEGO WIEKU 
IM. HELENY KRETZ
Dom Literatury
ul. Roosevelta 17

20
17:15 SPOTKANIE 
DYSKUSYJNEGO 
KLUBU KSIĄŻKI 
(WOKÓŁ „CASTROP” 
PAWEŁA HUELLE)
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź-Bałuty Filia nr 28
ul. Motylowa 13

21
17:00 KONCERT DLA 
BABCI I DZIADKA 
W WYKONANIU 
DZIECI UCZĘSZCZA-
JĄCYCH NA ZAJĘCIA 
W DOMU KULTURY 

„502”
Dom Kultury „502”
ul. Gorkiego 16

22
18:00 ZAGRYWKI 

– OTWARTE 
SPOTKANIA Z GRAMI 
PLANSZOWYMI
Miejski Punkt Kultury 
PREXER-UŁ
ul. Pomorska 39

23
„PRIME TIME 2015”. 
NAJLEPSZE DY-
PLOMY AKADEMII 
SZTUK PIĘKNYCH 
IM. WŁ. STRZEMIŃ-
SKIEGO W ŁODZI 
(WYSTAWA DOSTĘP-
NA DO 21.02.2016)
Centralne Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi
ul. Piotrkowska 282

24
11:00 II URODZINY 
ŁÓDŹ STREET FOOD 
FESTIVAL
Strefa Kreatywna 
Piotrkowska 217

30 31 1
NOWY ROK

2
18:00 
II NOWOROCZNY 
BIEG POD 
GWIAZDAMI
start/meta: napis # Kocham 
Łódź
róg ul. Piotrkowskiej 
i Al. Piłsudskiego

3
17:00 NIEDZIELA 
Z MUZYKĄ 
U ŚW. MATEUSZA
Parafia Ewangelicko- 

-Augsburska św. Mateusza 
w Łodzi
ul. Piotrkowska 283

4
18:15 WIECZÓR 
MUZYCZNY
Sala kameralna Akademii 
Muzycznej Łódź
al. 1 Maja 4

5
WYSTAWA „BAŁUTY, 
KTÓRYCH JUŻ NIE 
MA (CZĘŚĆ III) 
FOTOGRAFIE 
ŁUKASZA Z BAŁUT” 
(TRWA DO 15.01.2016)
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź-Bałuty Filia nr 6
ul. Marynarska 9

6
20:00 NEW YORK 
FESTIWAL! XVIII 
EDYCJA: BLANT & 
PAGE & SUGESTIA
Klub New York Łódź
ul. Piotrkowska 62

7
18:30 SPOTKANIE 
DYSKUSYJNEGO 
KLUBU KSIĄŻKI PT. 

„SPOTKANIE NOWO-
ROCZNE Z URSZULĄ 
KOWALSKĄ I JEJ 
OPOWIEŚCIĄ O RO-
DZIE POZNAŃSKICH”
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź-Polesie Filia nr 15
ul. Garnizonowa 38

8
18:00 ZAGRYWKI 

– OTWARTE 
SPOTKANIA Z GRAMI 
PLANSZOWYMI
Miejski Punkt Kultury 
PREXER-UŁ
ul. Pomorska 39

9
12:00 WARSZTATY TE-
ATRALNE DLA DORO-
SŁYCH I SENIORÓW 
ZATYTUŁOWANE 

„LIDIA ZAMKOW – 
W TEATRZE WSZYST-
KO WOLNO, ALE NIE 
WSZYSTKO NALEŻY 
ROBIĆ”
Muzeum Miasta Łodzi
ul. Ogrodowa 15

10
11:00 WYKŁAD PT. 

„BY NIE ODESZŁY 
W MROK ZAPOMNIE-
NIA – O ROLI KOBIET 
W POWSTAŃCZEJ 
I WOJENNEJ HISTO-
RII ŁODZI I REGIONU
Oddział Kultur i Tradycji 
Wyznaniowych Muzeum 
Miasta Łodzi
pl. Wolności 2

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

Koryto a sprawa polska
Tyle lat czekałem! Warto było jeść mar-
chewkę i szpinak (jakież to świństwo!). 
Doczekałem. Każdego roku, po balu, gdy 
już głowa przestała boleć i połączyłem 
się z tożsamością, rozglądałem się go-
rączkowo po rzeczywistości: co nowe-
go? Co się zmieniło? Może chociaż ja je-
stem lepszy, przystojniejszy może? Nic! 
Nic! Nic! Wory pod oczami nawet więk-
sze, mieszkanie dalej nie moje. Kon-
to bez zmian. Dobrze – nikt mnie nie 
okradł. W wannie sąsiad. W kranie cie-
pła woda. W polityce stop-klatka. Stabil-
na, betonowa równowaga – PiS-PO, PO-
-PiS. Jak nie oni, to oni; jak nie urok, to 
rozwolnienie. Reszta w d… Nuda. Aż do 
teraz. Zaczął się wspaniały, przełomowy, 
rewolucyjny Rok Pod Znakiem Koryta. 
Właśnie teraz, w 2016 roku, gdy nieba-
wem podziękuję wszystkiemu za współ-
pracę, zrozumiałem Absolut! Pojąłem, co 
jest istotą wszystkiego!

Koryto! Święty Graal Prezesa. Istota 
istotności, oczywistość oczywistości – dro-
ga i sedno. Pojąłem i oniemiałem. Moim 
wątłym, zmanipulowanym przez wroga 
umysłem błądziłem przez lata po manow-
cach. Szukałem odpowiedzi u filozofów, 
socjologów i psychologów. Archeologów, 
kynologów i filatelistów. Ale nie u Prezesa. 
Nie doceniałem gościa. A on mnie oświe-
cił. Dlaczego albo My, albo Oni? Dlacze-
go nie razem? Prezes wie: Koryto głupcze! 
Oni nam zabrali, teraz my im zabierze-
my. Żeby znowu nie zabrali, my to kory-
to zabezpieczymy. Bo to jest teraz nasze 
polskie koryto.

Przyznam się: wróg mnie ogłupił. By-
łem na demonstracji, broniłem koryta. 
Trochę mi wstyd, ale jakież tam było to-
warzystwo! I chociaż „Żydzi” jeszcze nie 
wypłacili mi należności za usługę, pójdę 
jeszcze raz, dla towarzystwa właśnie. My, 
kundle, musimy trzymać się razem.

Dzięki Prezesowi wiem, jak i  gdzie 
budować narodową zgodę – przy kory-
cie naturalnie. Trzeba zbudować nowe, 
wielkie, polskie, patriotyczne koryto. Na 
miarę naszych marzeń i możliwości. Przy 

nim każdy znajdzie swoje miejsce i swo-
je papu. Oparte na planie krzyża będzie 
miało lewą i prawą stronę. Niezdecydo-
wanym zaoferuje strefę neutralną. Wśród 
radosnego mlaskania i chrumkania nie 
sposób się awanturować. Rozwiążemy 
wszystkie nasze trudne sprawy. Zapanu-
je zgoda, a nawet miłość bliźniego. Paw-
łowicz nie będzie już udawała prymitywa 
i pokaże swoje piękne, subtelne oblicze. 
Petru przestanie na nią krzyczeć, a Pre-
zes być może pocałuje go w Nowoczesną. 
Prezydent to podpisze. Układ rozpadnie 
się z wrażenia. Hosanna!

Trochę sobie podworowałem. To niezły 
sposób na przetrwanie. Teraz poważnie.

Nie nadaremno wzywałem imię Preze-
sa. To wielki mąż stanu. Odważny, przebie-
gły, dla dobra kraju gotów poświęcić sie-
bie i współpracowników. Jego diaboliczny 
plan naprawienia nienaprawialnego jest 
wart Nobla. On wie: póki nie znikną PO 
i PiS, nie odblokuje się polskiej areny po-
litycznej (scena brzmi zbyt dumnie). Nie 
zmieni się polaków w Polaków. On zrozu-
miał i działa. Przez chwilę wydawało się, 
że PO pokrzyżuje mu plany – gnuśnością 
wiedzeni odeszli na własną prośbę.

Nie ze mną te numery – powiedział Pre-
zes i wdrożył plan awaryjny: wykończyć 
PiS bez pomocy PO. Od środka.

Co czynić, gdy sytuacja beznadziejna? 
Gdy znikąd pomocy?

Koń trojański jest rozwiązaniem. Sku-
tecznym i sprawdzonym. Koń da radę, cho-
ciaż sytuacja jest trudna, a elektorat po-
krętnie zróżnicowany:
 ◊ Żelazny – nie do ruszenia (prawda jest 

jedna, nasza i nikomu nie oddamy);
 ◊ Kamikadze – na złość wam niech nam 

uszy odmarzną;
 ◊ Śpiochy – mnie wszystko wisi, jeszcze 

jedno piwko;
 ◊ Gorszy sort – ukłony dla Państwa.

Plan Prezesa – przewrotny i genialny 
w swej prostocie – działa. I to jak!

Najpierw wypuścił z szafy swoich har-
cowników i posłał w ministry. To by może 
wystarczyło, ale na wszelki wypadek roz-

począł rekonstrukcję państwa systemem 
talibskim: jak najszybciej rozpirzyć w pył 
wszystko, co się da. Najlepszy efekt w nocy. 
Prezydentowi polecił doskonalić podpis. 
Dostarczył odpowiednie dokumenty do 
prób. Kempie pozwolił mówić, co chce. 
Wreszcie zwymyślał i obraził kogo mógł. 
Na koniec wkurzył Ojca Dyrektora. Veni, 
vidi, vici!

Gimnazjaliści z pasją dyskutują o Kon-
stytucji i Trybunale. Śpiochy się budzą 
z oczami w słup. Co raz to ktoś tam bąknie, 
że pięćset to zbyt niska łapówka za nicnie-
widzenie. Prawnicy ekspresowo biorą ko-
repetycje. Rozkwit kabaretów murowany. 
Po prostu świetnie!

Oby nam się tylko Prezes za bardzo nie 
rozpędził. Ten bałagan trzeba będzie prze-
cież niedługo posprzątać.

OKAZJA. Fot. Włodzimierz Polis


