
Magistrat sprzedaje mieszkania na potęgę. Nowe lokale socjalne buduje w tempie 40 mieszkań 
rocznie. Rewitalizuje budynki, do których nie wracają dotychczasowi lokatorzy. A dłużników  
wyprowadza poza centrum miasta. Na lokal zastępczy poczekają nawet siedem lat.
Justyna będzie musiała uklęknąć, 
żeby wyjrzeć przez okna w swoim 
nowym mieszkaniu na poddaszu. 
Okiennice znajdują się na wyso-
kości jej kostek. Tak przypuszcza, 
bo w mieszkaniu nie była. Widzia-
ła tylko przez dziurę w ścianie. Do 
środka nowego domu urzędnicy 
jej nie wpuścili.

Justyna ma syna i córkę w pod-
stawówce, chorego teścia i mamę 
po wylewie. Nie ma szans na pra-
cę, bo mama i teść nie mogą zostać 
sami. Nie ma też mieszkania, ale 
ten akurat problem rozwiązała 
sama – włamując się do pustosta-
nu przy ul. Włókienniczej. W po-
przednim mieszkaniu właściciel-
ka groziła, że wyrzuci ich na ulicę. 
A Justyna nie miała z czego zapła-
cić czynszu i nadal za bardzo nie 
ma. Stąd ten pustostan. A że jest 
tam nielegalnie, nie przywiązuje 

się do niego zbytnio. Zresztą do 
nowego domu, który zapewnił jej 
urząd miasta, też nie. I złości ją to, 
jak patrzą na nią w urzędzie. Jak-
by była jakimś gorszym sortem. 
Przecież Justyna wolałaby praco-
wać, niż opiekować się chorą ro-
dziną. Jak ktoś nie ma mieszka-
nia, to nie znaczy od razu, że jest 
nie wiadomo jakim „elementem”.

Dłużnicy – owszem, ale 
poza centrum

Na Włókienniczej nie ona jedna 
przytuliła pustostan. Pod nume-
rem szóstym zamieszkała Karoli-
na, matka siódemki dzieci, w tym 
jednego z autyzmem. Piąty rok 
czeka tu na mieszkanie socjal-
ne. Ma nadzieję, że będzie mieć 
w nim łazienkę. Ostatnie, które 
oglądała, nie miało WC. Nie mó-

wiąc o tym, że było na trzecim pię-
trze, a ona z osteoporozą za wy-
soko nie wejdzie. Z tego samego 
powodu nie może znaleźć pracy. 
Zresztą nie miałaby z kim zosta-
wić dzieci. I tak jest coraz lepiej. 
Poprzednio proponowano jej dwa 
oddzielne lokale socjalne, więc 
musiałaby podzielić rodzinę. Za 
to jej siostrze trafił się lokal 23-me-
trowy. Nie czekała na lepszy, tyl-
ko brała w ciemno. Według prze-
pisów przysługuje 5 metrów na 
osobę. Wcześniej zaproponowali 
jej 19 metrów. Dla niej i dla syna 
te trzy dodatkowe metry to luk-
sus, którego nie zamierza stracić.

Czeka też babcia Danuta. Dla 
niej akurat mieszkanie socjalne 
się znalazło, w kamienicy. Ale jest 
na trzecim piętrze, a toaleta na 
pierwszym. Generalnie, ludzie 
dostają mieszkania w fatalnym 

stanie. Ale co się dziwić – ironizu-
je „Włókienka” – Lepiej zbudować 
w mieście pomnik jednorożca, niż 
odnowić lokale.

Przy Włókienniczej 6 wszyscy 
mają wyroki eksmisyjne i prawo 
do lokali socjalnych. Tylko coś 
tych lokali nie widać. Sąsiadka 
Danuty czeka od siedmiu lat.

Ich kamienica, jak większość 
w tej okolicy, będzie rewitalizowa-
na. Budynki zyskają nowe życie. 
Urząd miasta szczyci się rewita-
lizacją. Zaniedbane dzielnice sta-
ną się chlubą miasta. Ale akurat 
mieszkańcom Włókienniczej re-
witalizacja nie kojarzy się zbyt do-
brze. Dla nich oznacza opuszcze-
nie okolicy, w której spędzili całe 
życie. Zakładają, że do Śródmie-
ścia nie wrócą, jeśli po remoncie 
czynsz pójdzie w górę. Dla dłużni-
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Najpiękniejsza 
zabawa
Nowy Rok sprzyja postano-
wieniom, może zatem war-
to obiecać sobie, że będziemy 
częściej sięgać po opowiada-
nia, powieści, literaturę fak-
tu? Czytanie książek to naj-
piękniejsza zabawa, jaką sobie 
ludzkość wymyśliła – powie-
działa Wisława Szymbor-
ska. Zachęcam zatem do tego, 
żeby bawić się jak najczęściej.
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Złośliwe redaktory
Rzeczywiście pierwszym 
łódzkim pojazdem zasilanym 
energią słoneczną był „So-
larek”, czyli jacht elektrycz-
ny płynący z Krakowa do 
Gdańska. Tak, przyznaję się. 
To ja w 2006 roku popełni-
łem grzech zaprojektowania, 
własnoręcznego zbudowania 
i przepłynięcia Wisły tym po-
jazdem.
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Dzwony 
cerkiewne
I tak codziennie rano Kie-
rownik Kosmosu dyskretnie 
oznajmiał światu, że czuwa, 
że jest, i że wszystko jest w po-
rządku. Bez względu na porę 
roku otwierałem okno, by 
usłyszeć ten dźwięk niesiony 
wiatrem.
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Grill & Kumpir, 
czyli ziemniak 
po turecku
To prawdziwa obiadowa 
uczta. Ser z masłem i ziem-
niakami jest bardzo sycący 
i smaczny. Dodatki mają wy-
raźny smak i są zawsze świe-
że. Śmiało mogę stwierdzić, 
że była to jedna ze smaczniej-
szych i ciekawszych potraw, 
jakie jadłem w zeszłym roku.
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Muszę Wam się przyznać, Drodzy 
Czytelnicy, że cieszę się, kiedy 

możemy dobrze o czymś pisać. To nie 
znaczy, że nie lubię psioczyć, narzekać, 
szukać dziury w całym. Uwielbiam. 
Podoba mi się, kiedy jako dziennika-
rze możemy się do czegoś przyczepić, 
ale tym większą mam satysfakcję, kie-
dy mimo całego wysiłku włożonego 
w znalezienie mankamentu, widać 
samo dobre. I tego życzę sobie i Wam 
w nowym roku. Żeby nie udawało 
się znajdować nieudanych inwesty-
cji, niepotrzebnie wyciętych drzew, 
dziur w jezdni, głupich uchwał i nie-
rozsądnie wydanych pieniędzy. Żeby 
było tak dobrze, że aż nudno. Wtedy 
pisalibyśmy o fantastycznych inicja-
tywach społecznych podejmowanych 
przez łodzianki i łodzian, o pięknie 
odnowionych przestrzeniach, o so-
lidarności społecznej, autobusach, 

które zawsze dojeżdżają, świetnych 
biznesach, zielonych podwórkach. 
Taka gazeta pełna dobrych wiado-
mości byłaby absolutnym novum na 
polskim rynku wydawniczym. Kil-
ka takich pozytywnych tekstów znaj-
dziecie już w najbliższym numerze 
Miasta Ł. Szczególnie polecam tekst 
Piotra Goldsteina o dyskretnym akty-
wizmie, rozmowy Anny Jurek o książ-
kach czy materiał Radosława Wilcz-
ka Złośliwe redaktory. Wszystkie one 
są ciekawe, optymistyczne, pokazują-
ce pasje, fantastyczne pomysły, ener-
gię, chęć rozwoju i zmieniania świa-
ta na lepsze. Od nich w nowym roku 
zacznijcie lekturę Miasta Ł. Żebyście 
uwierzyli, że może być dobrze. Później 
przejdźcie do szarej rzeczywistości. 
Bo jednak jeszcze dużo jest do zrobie-
nia. Są zatem w tym numerze rów-
nież teksty pokazujące niesprawie-

dliwość, trudności, złe zarządzanie. 
To początek takich tematów. W ko-
lejnych numerach nie będzie lepiej. 
Zajmiemy się bowiem przemocą do-
mową, polityką lokalową, bezdomno-
ścią, smogiem, problemami w eduka-
cji. Ale obiecuję zawsze zadbać o łyk 
nadziei, o tematy, które pokazują lu-
dzi i świat z najlepszej strony. Przed 
nami kolejny rok. Obiecujemy pisać 
o Łodzi najpełniej, najrzetelniej, naj-
mądrzej. Pokazywać ją z różnych stron. 
I choćby było nawet najbardziej gorz-
ko, zawsze przyprawiać nasze rozwa-
żania odrobiną słodyczy.

Aleksandra Dulas – socjolożka, 
członkini Łódzkiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego. Redaktorka 
naczelna gazety.
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ków będzie to wyprowadzka na 
zawsze. Lokale socjalne, jakie pro-
ponuje im urząd, znajdują się przy 
al. Politechniki, Wojska Polskie-
go, Zachodniej i Lutomierskiej. 
Czyli poza centrum. Ich obawy 
nie są bezpodstawne. W miesz-
kaniach komunalnych znajdują-
cych się w budynkach odnowio-
nych w ramach Mia100 Kamienic 
czynsz wynosi siedem złotych za 
metr. Niby niedrogo, ale dla osób 
z rentą 600 złotych – jednak spo-
ro. Nic dziwnego, że tylko co trze-
ci lokator wrócił, choć urzędni-
cy podkreślają, że powodem nie 
musi być zbyt wysoki czynsz. Po 
prostu część najemców wyprowa-
dzających się z kamienic na czas 
remontu, traktuje nowe miesz-
kania jako docelowe. Co się teraz 
z nimi dzieje?

Zresztą gmina nie bardzo chce 
ich mieć w centrum. W strategii 
mieszkaniowej 2020+ czytamy, że 
miasto zaspokoi potrzeby miesz-
kaniowe najuboższych lokalami 
socjalnymi, ale poza obszarami 
kluczowymi w centrum miasta.

Gwoli sprawiedliwości trzeba 
dodać, że miasto nie całkiem po-
zostawia dłużników samych so-
bie. Jolanta Baranowska z biura 
prasowego magistratu przytacza 
przykład projektu odpracowania 
zaległego czynszu. Akcja trwa od 
ponad roku. Zgłosiło się 300 osób. 
Do tej pory 160 z nich odpracowa-
ło ponad 600 tys. zł. Każda godzi-
na pracy to o 11 zł mniejszy dług. 
Ale nie wszyscy mogą w ten spo-
sób zmniejszyć swoje zaległości, 
choćby z powodów zdrowotnych.

Jolanta Baranowska przypo-
mina, że gmina musi „obsłużyć” 
swoimi lokalami każdą eksmi-
sję z prawem do mieszkania so-
cjalnego również z zasobów pry-
watnych, spółdzielczych. – Gmina, 
która jest dysponentem jedynie 13 
procent mieszkań w mieście. Gmina, 
która musi gonić czas i nadrabiać 
zaniedbania z poprzednich 50 czy 
70 lat. Stąd projekt Mia100 kamie-
nic, który trwa od 2011 r. i oznacza 
200 wyremontowanych budynków 
za ponad 200 mln zł. I ruszająca 
właśnie rewitalizacja obszarowa. 
Ale to też 250 mln zł długów, jakie 
ma wobec miasta ok. 20 tysięcy na-
jemców gminnych lokali, ale rów-
nież tych, którzy z tych mieszkań 
się wyprowadzili lub zmarli. Są też 
tacy, którzy od razu wpłacili 38 tys. 
zł (tak, to prawdziwy przykład), gdy 
zajrzała im w oczy wizja eksmisji. 
Dlaczego nie płacili regularnie?

Kogo stać na te 
mieszkania?

Na Księżym Młynie budynki 
sprzed 130 lat może i są piękne, 
ale lista kłopotów, z którymi bo-

rykają się mieszkańcy, jest dłu-
ga. Helena wymienia tylko nie-
które: grzyb za każdym meblem, 
wiatr wiejący od okna (dobrze, że 
syn wypchał je watą, to jakoś daję 
radę zimą), no i piec na węgiel, 
w którym już nie ma siły palić. 
Zwłaszcza okna są zmorą wszyst-
kich. O ich wymianę prosili ad-
ministrację jeszcze w 2009 roku. 
Dostali wtedy pismo, że żadnych 
inwestycji na razie nie będzie. Za-
bytkowe budynki trafią bowiem 
do generalnego remontu. Do tego 
czasu urząd nie zamierza robić 
tam większych prac. Kamienica, 
w której mieszka, jeszcze czeka 
na rewitalizację. Sąsiedni budy-
nek jest już po remoncie. Hele-
na widziała, że wróciły trzy ro-
dziny. Dla reszty podobno było 
zbyt drogo.

Jeszcze przed chwilą wisia-
ło nad Heleną widmo eksmi-
sji. Urząd pozwał ją, bo zalegała 
z czynszem – 1300 zł. Z odsetka-
mi zrobiło się z tego trzy tysiące. 
A zalegała, bo musiała wybrać: 
pieluchy dla chorego męża albo 
czynsz. Kupowała pieluchy. Sama, 
przez chore nogi, nie pracuje na 
stałe. Koleżanka obiecała, że na 
wiosnę załatwi jej pracę – kleje-
nie torebek okolicznościowych, 
za 35 gr od sztuki. Ciekawe, ile 
zarobi i czy wystarczy na czynsz.

Mąż był bardzo ciekaw nowego 
lokalu. Niestety nie doczekał. Czas 
oczekiwania na mieszkanie so-
cjalne to najmniej pięć lat. Kolejka 
liczy 5,5 tysiąca osób – w większo-
ści dłużników z nakazami eksmi-
sji. Na szczęście sprawą Heleny 
zajął się Piotr Ikonowicz z Ruchu 
Sprawiedliwości Społecznej, któ-
ry w gazecie napisał o jej losach. 
Na apel odpowiedziała urocza 
Pani ze Szwecji, która zapłaciła 
1300 zł z jej długu. Helena spłaciła 
resztę. Chce zamienić stare miesz-
kanie na nowe, komunalne, takie 
z centralnym ogrzewaniem. Nie 
ma już siły palić w piecach. Tyl-
ko nie wie, jak długo poczeka. Ko-
lejka do lokali komunalnych też 
nie jest krótka. Jadąc tramwajem 
do urzędu, mija nowe inwestycje 
Tree Development Group. I myśli: 
Po co deweloperzy budują te lofty? 
Kto tam będzie mieszkał? Kogo stać 
na takie mieszkania?

Matki też trafią na bruk

Lokale socjalne to mieszkania 
o najniższym standardzie, gdzie 
na jednego członka rodziny przy-
pada pięć metrów kwadratowych. 
Przysługują one osobom o naj-
niższych dochodach. Dlaczego 
ludzie czekają na nie po siedem 
lat? Najprościej mówiąc: dlate-
go, że eksmitowanych przybywa 
(w 2010 r. 4 tysiące osób złożyło 

wniosek o lokal socjalny, dziś cze-
ka już 5,5 tys.). Za to mieszkań – 
nie bardzo. W roku 2011 w Łodzi 
było ich 1850. Dziś jest dwa tysiące 
czterdzieści. Co ciekawe, w Polity-
ce Miasta Łodzi dotyczącej zasobu 
mieszkaniowego 2020+ zapisano 
cel: „miasto bez eksmisji”. By go 
zrealizować, miasto powinno za-
pewnić dziesięć tysięcy mieszkań 
socjalnych do 2020 roku. Przez 
cztery lata trzeba by więc wybu-
dować osiem tysięcy mieszkań.

Brak takich lokali powoduje, że 
tysiące rodzin z nakazami eksmi-
sji żyje na walizkach. Nie wiedzą, 
gdzie ani kiedy dostaną mieszka-
nie. Dotyczy to osób, którym sąd, 
po eksmisji, przyznał lokal socjal-
ny. Automatycznie, z mocy prawa, 
mieszkanie socjalne przysługuje 
rodzinom z dziećmi, emerytom, 
bezrobotnym, rencistom. Przy-
najmniej na razie. Rząd Prawa 
i Sprawiedliwości chce wprowa-
dzić zmiany w ustawie o ochronie 
praw lokatorów. Zdaniem resor-
tu, należy zrezygnować z katalo-
gu osób uprzywilejowanych, czyli 
zwolnić sąd z obowiązku przy-
znania lokalu socjalnego np. ro-
dzinie z dziećmi czy emerytowi. 
Rzecznik Praw Dziecka i Helsiń-
ska Fundacja Praw Człowieka nie 
mają wątpliwości – będzie wię-
cej osób eksmitowanych na bruk.

Brak lokali socjalnych ma też 
poważny wpływ na budżet miasta. 
Dopóki bowiem eksmitowani nie 
dostaną lokali socjalnych, zajmu-
ją swoje dotychczasowe mieszka-
nia – także te prywatne. Ich wła-
ściciele mogą domagać się od 
gminy odszkodowania. Przecież 
lokal zajmowany przez dłużników 
mogliby wynająć. W zeszłym roku 
na takie odszkodowania Łódź wy-
dała 4,6 miliona zł.

Jak informuje Jolanta Baranow-
ska, nowe lokale powstaną przy ul. 
Łęczyckiej 70b. W istniejącym bu-
dynku będzie 58 mieszkań, każde 
z aneksem kuchennym i łazienką. 
W dobudowanej części przewi-
dziano kolejnych 15. – Chcemy, by 
swoje miejsce znalazły tu m.in. eme-

rytki, które dziś zajmują duże lokale 
w centrum miasta i nie są w stanie 
ich utrzymać, oraz samotne matki 
z dziećmi – wyjaśnia. Planuje się, 
że pierwsi najemcy wprowadzą 
się w 2018 r. Urząd miasta adap-
tuje też budynek po bursie stojący 
przy ul. Rogozińskiego 15. Powsta-
nie tu 101 lokali socjalnych. Inwe-
stycja ma być gotowa już w lutym. 
Planowana jest modernizacja bu-
dynku przy ul. Helskiej pod ok. 
40 lokali socjalnych. 

W kwestii braku lokali socjal-
nych rozwiąże to pewne problemy, 
ale może stworzyć zupełnie nowe. 
Jarosław Ogrodowski, związany 
wcześniej z łódzkim Biurem Re-
witalizacji, mówił w wywiadzie 
dla „Miasta Ł” w maju 2016 roku: 
Dawny budynek szkoły przeznaczo-
no na 100 lokali socjalnych zgroma-
dzonych w jednym miejscu, ale to 
nie jest dobre rozwiązanie. Doświad-
czenia polityki mieszkaniowej z in-
nych miast i krajów jasno świadczą 
o tym, że jeżeli gdzieś koncentru-
jemy mieszkania socjalne w dużej 
ilości, w jednym budynku, to prę-
dzej czy później ten budynek staje 
się ogromnym problemem. Tak się 
zawsze dzieje, kiedy nie prowadzi 
się z mieszkańcami żadnej poważ-
nej pracy społecznej. Te braki łata 
się teraz różnymi pomysłami, ale 
jeżeli o wszystkich, którzy potrzebu-
ją tak zwanej reintegracji społecz-
nej, myśli się z góry jak o krymina-
listach, to są małe szanse na sukces.

Zaspokajanie potrzeb?

Oprócz lokali socjalnych mia-
sto ma też „zwykłe” mieszka-
nia o wyższym standardzie, tzw. 
komunalne. Tych również uby-
wa, i to dramatycznie. W 2011 r. 
Łódź miała blisko 60 tysięcy ta-
kich mieszkań. Dziś zostało ich 46 
tysięcy (ta liczba wciąż jest znacz-
na na tle innych dużych miast). 
Polityka mieszkaniowa Łodzi za-
kłada, że celem gminy jest rosną-
cy udział mieszkań prywatnych. 
To znaczy: odblokowanie rynku 
dla deweloperów i sprzedaż wła-

snego zasobu. Zazwyczaj miesz-
kania sprzedawane są osobom, 
które do tej pory wynajmowały 
je od gminy. Gmina sprzedaj je 
z 30, 40 lub 70-procentową bo-
nifikatą – zależnie od tego, jak 
stary jest budynek. Im starszy, 
tym obniżka większa. To okazja 
do kupienia lokalu znacznie po-
niżej ceny rynkowej. A dla magi-
stratu wciąż opłacalny interes – 
bo gmina nie musi martwić się 
już kosztami remontów i utrzy-
mania mieszkań. To ważne, jeśli 
weźmiemy pod uwagę, że tylko 
2 procent mieszkań w Łodzi jest 
w dobrym stanie (choć sytuacja 
poprawi się dzięki rewitalizacji).

Pomysł niby trafny, bo pozwa-
la lokatorom bardzo tanio kupić 
mieszkanie. Jednak nadal jest to 
wydatek rzędu kilkunastu tysięcy 
złotych. Dla wielu osób suma nie-
osiągalna. Poza tym, malejąca licz-
ba mieszkań komunalnych ska-
zuje mieszkańców na wynajem 
lub zakup lokali prywatnych. To 
również założenie polityki miesz-
kaniowej magistratu. Ale wyna-
jem na wolnym rynku to także 
czynsz kształtowany przez ten 
rynek. Trudno wyobrazić sobie, 
by zapłaciła go Danuta, babcia 
Karoliny, z rentą wynoszącą 600 
złotych.

W jeszcze obowiązującej usta-
wie o ochronie praw lokatorów 
czytamy: Tworzenie warunków 
do zaspokajania potrzeb mieszka-
niowych wspólnoty samorządowej 
należy do zadań własnych gminy. 
I dalej: gmina zaspokaja potrzeby 
mieszkaniowe gospodarstw domo-
wych o niskich dochodach. Te zapi-
sy są zgodne z Artykułem 75. Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej: 
1. Władze publiczne prowadzą po-
litykę sprzyjającą zaspokojeniu 
potrzeb mieszkaniowych obywa-
teli, w szczególności przeciwdziała-
ją bezdomności, wspierają rozwój 
budownictwa socjalnego oraz popie-
rają działania obywateli zmierza-
jące do uzyskania własnego miesz-
kania. 2. Ochronę praw lokatorów 
określa ustawa.

Trudno nazwać masową wy-
przedaż mieszkań zaspokajaniem 
potrzeb mieszkaniowych. Dopóki 
będzie brakować tanich mieszkań 
gminnych na wynajem, Justyna, 
Karolina i inne matki w podob-
nej sytuacji będą przeszukiwały 
zapuszczone kwartały miasta. Aż 
znajdą kolejny pustostan.

Bartosz Józefiak – mieszka 
w Łodzi. Pracował w gazetach 
lokalnych w Łodzi, Wrocławiu 
i Pabianicach, współpracował 
z Dużym Formatem, Tygodnikiem 
Powszechnym i Polityką. Jest 
absolwentem Polskiej Szkoły 
Reportażu i swoją przyszłość wiążę 
właśnie z reportażem.

 dokończenie ze strony 1 
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Osiedlowa fontanna,  
czy piętrowy wodotrysk? 
Czyli jak budżet obywatelski odwrócił się do nas tyłem

Na osiedlowym skwerku stanęła fontanna, przy której wychowywały się kolejne pokolenia osiedlowych dzieci.  
W latach siedemdziesiątych grano na murku w Wyścig Pokoju za pomocą kapsli, w latach osiemdziesiątych  
na obramowaniu fontanny się siedziało, bo zniknęły wszystkie ławki, w latach dziewięćdziesiątych  
po wydzieleniu wspólnot mieszkaniowych zdecydowano o wyłączeniu fontanny, która zaczęła niszczeć.

Gdy zaczynałam swoją przygodę 
z Budżetem Obywatelskim dla 
Łodzi, byłam optymistką. Spo-
tkania społecznego ciała, które 
kombinowało, jak to zrobimy, 
były naprawdę pełne obywatel-
skiej energii. Potem z zapartym 
tchem obserwowałam pierwszą 
edycję. Potem z nadzieją czyta-
łam pierwszy tekst o BO w pierw-
szym numerze Miasta Ł. Dziś en-
tuzjazm wyparował, pozostało 
rozgoryczenie… i spacerowe alejki 
na Bałutach.

Pierwsza edycja Budżetu Oby-
watelskiego przyniosła niezwykłe 
ożywienie na moim osiedlu. Lu-
dzie, którzy dotąd mówili sobie 
tylko „dzień dobry”, zaczepiali się 
i pytali, co by tu zrobić. Zebrana 
ad hoc grupka zaczęła się spotykać 
i dzielić pomysłami. Zróbmy skwe-
rek, siłownię pod chmurką. A może 
parking? – od początku mieliśmy 
różne priorytety. Zrobienie na po-
łowie terenu zieleńca, a na drugiej 
parkingu nikogo nie satysfakcjo-
nowało, szukaliśmy więc tego, co 
nas nie dzieli. Wymyśliliśmy bez-
płatne Wi-Fi i chyba trzy tygodnie 
zbieraliśmy informacje potrzeb-
ne do skonstruowania wniosku 
i oszacowania jego kosztorysu. 
W końcu daliśmy sobie spokój 
z Wi-Fi – ktoś inny złożył podob-
ny wniosek w tej czy następnej 
edycji. Zaczęliśmy szacować koszt 
oświetlenia dzikiego parku, przez 
który całe osiedle skraca sobie 
drogę z Manufaktury.

Zebrania spontaniczne prze-
rodziły się w  systematyczne, 
z listą mailingową i terminami 
kolejnych spotkań. Siadaliśmy na 
skwerku pod moim blokiem, na 
murku starej fontanny opiera-
łam komputer i łapałam internet 
przez balkon. Nie przyszło nam 
wtedy do głowy, by do BO zgłosić 
samą fontannę, która od dawna 
nie działa. Byliśmy idealistami 
i wydawało nam się, że nasza fon-
tanna jest za mało obywatelska, 
służy nielicznym, a raczej służy-
łaby, gdyby ktoś ją wyremontował.

Fontanna

Fontanna, znana już czytelni-
kom Miasta Ł, została zbudowana 
w czynie społecznym w 1961 r. Za-
projektował ją jeden z mieszkań-
ców, a sąsiad z bloku naprzeciw-
ko wspomina, jak będąc jeszcze 
nastolatkiem, pchał taczki z pia-
skiem. Materiały dostarczyło 
zapewne miasto, przyłącze wy-
konał Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji. Na osiedlowym skwer-

ku stanęła fontanna, przy której 
wychowywały się kolejne poko-
lenia osiedlowych dzieci. W la-
tach siedemdziesiątych grano 
na murku w Wyścig Pokoju za 
pomocą kapsli, w latach osiem-
dziesiątych na obramowaniu fon-
tanny się siedziało, bo zniknęły 
wszystkie ławki, w latach dzie-
więćdziesiątych po wydzieleniu 
wspólnot mieszkaniowych zdecy-
dowano o wyłączeniu fontanny, 
która zaczęła niszczeć. W 2004 r. 
rada osiedla planowała ją wyre-

montować – zamówiono wtedy 
kosztorys. Podobno jednego dnia 
dorobiono fontannie brakujące 
dysze, a jednej nocy te nowe dy-
sze zniknęły. Tak więc w 2012 
roku siedzimy sobie na murku, 
w czaszy fontanny stoi kałuża, 
z niej zaś sterczą jakieś śmieci, 
potłuczone butelki, zardzewia-
łe puszki.

Wydawało mi się wtedy, że apli-
kowanie do BO o pieniądze na re-
mont byłoby nadużyciem idei BO. 

Myślałam też, że program finan-
sowania inicjatyw lokalnych le-
piej się nadaje do takiego małe-
go sąsiedzkiego przedsięwzięcia. 
Zwłaszcza że inicjatywa lokalna 
wymaga współdzielenia części 
kosztów przez samych mieszkań-
ców, na przykład w formie mate-
riałów i prac, które sami wyko-
nają – byłoby to więc doskonałe 
nawiązanie do genezy fontanny, 
której twórcami czuli się sami 
mieszkańcy (ktoś woził piasek, 
czyjś ojciec mieszał beton).

Inicjatywa lokalna

Przygotowując wniosek do ini-
cjatywy lokalnej trzeba mieć nie 
tylko pomysł, ale grupę ludzi, któ-
rzy zadeklarują zaangażowanie: 
ilość roboczogodzin, które prze-
pracują, rodzaj prac, zakup ma-
teriałów. W tym samym czasie 
dostaliśmy, jako nieformalna gru-
pa mieszkańców, mini-grant na 
aktywizację lokalnych sąsiedztw. 
W ramach grantu trzeba było za-

liczyć dwudniowe szkolenie pod 
Warszawą, na które początkowo 
nikomu nie chciało się jechać. Jed-
nak dwa dni szkolenia z pisania 
takiego wniosku naprawdę nas 
wzmocniło. I okazało się, że to 
wcale nie pisanie wniosku jest 
najtrudniejsze. W ramach gran-
tu dostaliśmy też pieniądze, któ-
re trzeba było wydać. I to już było 
wyzwanie, bo nikt nie wiedział, 
na co. Więc 300 złotych prze-
znaczyliśmy na udział w dorocz-
nym pikniku na boisku szkolnym 

(a właściwie na poczęstunek gości 
naszego stoiska, bo stolik i krze-
sło mieliśmy za darmo), zaś 200 
złotych na ogłoszenia i ulotki. Na-
prawdę dużo ich da się wydru-
kować za 200 złotych, ale potem 
ktoś to musi roznieść, rozwiesić 
i rozkleić. Gdybyśmy zrzucali się 
po parę złotych, pewnie skończy-
łoby się na kilkudziesięciu nędz-
nych ogłoszeniach przyklejanych 
tu i tam. Pięćset sztuk ogłoszeń, 
powieszonych w  dwa popołu-
dnia, zrobiło swoje. Ludzie zaczęli 
mówić o projekcie „rewitalizacji” 
fontanny, oczywiście przyszli na 
piknik, odwiedzili nasze stoisko, 
poczęstunek pochłonęli w ciągu 
pierwszej godziny, wpisywali się 
na listę deklarujących wsparcie, 
gdzie zostawiali nazwiska, nume-
ry telefonów, adresy mailowe. Zja-
wiali się też przeciwnicy fontan-
ny, zwolennicy ciszy i spokoju lub 
wieszczący akty wandalizmu, ale 
i tak pławiliśmy się w atmosferze 
sąsiedzkiej wspólnoty. Dwukrot-
nie składaliśmy wniosek – i dwu-
krotnie się nie udało.

Budżet Obywatelski

Zdecydowaliśmy więc zgłosić 
projekt remontu fontanny do 
kolejnej edycji Budżetu Obywa-
telskiego. Wniosek napisaliśmy 
i złożyliśmy, ogłoszenia rozklejali-
śmy, założyliśmy fontannie stronę 
na facebooku: https://www.face-
book.com/FontannaKtoraChce-
BycFontanna. Byliśmy z ulotka-
mi na biglu na Żytniej, wzięliśmy 
udział w pikniku na dzikim polu, 
nawiedzaliśmy biblioteki, wszyst-
kie lokalne wydarzenia i zaprzy-
jaźnione lokale. Ulotki rozdawał 
z  wózka nawet mój wnuczek. 
Udaliśmy się na piknik Budże-
tu Obywatelskiego na Piotrkow-
skiej, ustawiliśmy przenośny mo-
del fontanny, z którego tryskała 
nawet woda, wydrukowaliśmy 
kolorowe zdjęcia, rozdawaliśmy 
ulotki. Zebraliśmy kilkaset gło-
sów – za mało, by wygrać z inny-

IZA 
DESPERAK
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mi bałuckimi projektami. Energia 
się wypaliła, trzyletnia aktywność 
niewielkiej grupy mieszkańców, 
nawet dobrze poinformowanych, 
świetnie przeszkolonych, angażu-
jących się na rzecz swojego pro-
jektu w czasie wolnym, między 
pracą a obowiązkami rodzinny-
mi, przegrała w starciu z wielki-
mi graczami. W edycji 2016 roku 
już się poddaliśmy. I tak szanse 
były coraz mniejsze.

Wielcy wygrani

Oddolna aktywność miesz-
kańców, podstawowy warunek 
zwiększenia udziału obywateli 
we współzarządzaniu budżetem 
(i miastem), okazała się – mimo 
służącej jej z założenia instytucji 
budżetu obywatelskiego – skaza-
na na marginalizację. Już wcze-
śniej zauważano, że w dzielnicach 
i na osiedlach prym wiodą pro-
jekty służące instytucjom i orga-
nizacjom, z którymi pojedynczy 
obywatele, nawet zebrani w kupę 
w nieformalnej grupie sąsiedzkiej, 
nie mają szans konkurować. Po 
naszym skwerku biegały grupki 
uczniów, zbierających podpisy na 

projekty swoich szkół. Przychod-
nie lekarskie mobilizowały swo-
ich pacjentów. Biblioteki, będące 
jednocześnie punktami głosowa-
nia, zbierały głosy swoich czytel-
ników i czytelniczek. Organizacje 
pozarządowe drukowały plakaty, 
ulotki i dysponowały czasem swo-
ich pracowników i licznych wo-
lontariuszy. Niektóre z nich oskar-
żane były o nieuczciwe praktyki, 
i mimo licznych skarg (włącznie 
z doniesieniami do prokuratury 
w przypadku jednej z nich), nie 
przeszkadzało to w wygraniu gło-
sowania i pieniędzy na realizację 
projektów.

W 2016 r. w mojej dzielnicy 
trzy pierwsze miejsca na liście 
wybranych projektów zajmu-
ją propozycje dotyczące wypo-
sażenia przychodni, jej remon-
tu oraz budowy boiska. Wśród 
projektów ogólnomiejskich wy-
grywa Lunapark, ale sfinansowa-
ny zostanie także prześmiewczy 
projekt wstawienia jednorożców 
do przystanku przesiadkowego 
Centrum, zwanego Stajnią Jed-
norożców. Większość projektów 
wybranych w głosowaniu doty-
czy dofinansowania działających 

w mieście instytucji, dla których 
BO staje się źródłem pieniędzy.

Nie brniemy już w błocie wra-
cając z Manufaktury. Z BO zbudo-
wano nam ścieżkę, choć nikt z nas 
nie spotkał się nigdy z taką inicja-
tywą na osiedlu. Ścieżkę obudo-
wano „nasadzeniami”, na które 
projekt opiewał, ale nijak się one 
mają do istniejących ścieżek, któ-
rymi poruszają się mieszkańcy, 
i funkcji, jakie dzikie pole pełni. 
W dodatku ławki, ustawione w za-
cisznym miejscu, zlikwidowano, 
a nowe umieszczono w pobliżu ru-
chliwej ulicy Drewnowskiej. Nic 
dziwnego, że lokalna miejska le-
genda głosi, że za owym projek-
tem stał Zarząd Zieleni Miejskiej, 
również zmuszony do szukania 
źródeł finansowania w BO. Nie-
ważne, kto zgłosił, nie brniemy 
w błocie. Zgłoszony w tym roku 
pomysł zamontowana tam oświe-
tlenia spotkał się z entuzjazmem 
mieszkańców, przyświecających 
sobie dotąd po zmroku wyświetla-
czami telefonów. Ale sorry, chod-
niki, latarnie, bezpieczne przej-
ścia dla pieszych czy doposażenie 
bibliotek to stałe zadania miasta, 
na które powinno iść 99% jego bu-

dżetu. Nasz jeden procent służyć 
miał nie łataniu dziur w chodni-
kach, ale budowie społecznej od-
dolnej aktywności, wybrzmieniu 
jej głosu i przełożenia go na pie-
niądze.

Fontanny

Fontanna na skwerku przy ul. Ty-
bury nie stała się tematem poli-
tycznych debat, tak jak jej większa 
siostra na placu Dąbrowskiego. 
Nowe, pojawiające się w prze-
strzeni miasta najczęściej nie 
budzą kontrowersji. Wystarczy 
wspomnieć fontanny na Długo-
sza czy tę w projekcie przebudo-
wy placu Wolności. Trzeba jed-
nak dostrzec koszt planowanej 
inwestycji na placu Dąbrowskie-
go i jej zdecydowanie negatywne 
skutki, prowadzące do zburzenia 
nowego przecież obiektu – wszyst-
ko w ramach Budżetu Obywatel-
skiego. I wreszcie warto porów-
nać koszt budowy tego giganta 
z kosztem odbudowy małej osie-
dlowej fontanny, która przez pół 
wieku wpisała się w miejscowy 
krajobraz. A może powinniśmy 
w przyszłym roku złożyć wniosek 

o przeniesienie kontrowersyjnej 
fontanny z Placu na nasz skwe-
rek? Może byśmy wygrali? Gdy 
chodzi o fontanny, w ostatnich la-
tach można zaobserwować pew-
ną gigantomanię, o której w in-
nym kontekście pisał niedawno 
Wojciech Woźniak [Woźniak W.: 
Komu służą megaprojekty. Mia-
sto Ł, listopad 2016 – przyp. red.]. 
Otóż w propozycjach do BO po-
jawiają się nie tylko pomysły na 
remont istniejących fontann, ale 
również na ich rozbudowę i budo-
wę nowych, kilkupoziomowych 
wodotrysków, które oprócz try-
skania wodą wyposażone byłyby 
w odpowiednio pulsujące świateł-
ka i być może emitowałyby jakieś 
dźwięki. Tylko że budowniczym 
naszej fontanny o coś zupełnie 
innego chodziło, gdy sąsiad ten 
piasek taczkami woził…

Iza Desperak – socjolożka z Bałut.

Fontanna, znana już czytelnikom Miasta Ł,  
została zbudowana w czynie społecznym  
w 1961 r. Zaprojektował ją jeden z mieszkań-
ców, a sąsiad z bloku naprzeciwko wspomina,  
jak będąc jeszcze nastolatkiem pchał taczki  
z piaskiem.

FOT. GRZEGORZ PIASECZNY



6
styczeń 2017 • www.miastol.plMIASTO Ł

Najpiękniejsza zabawa
Zawsze przed snem staram się przeczytać chociaż 
kilka stron z książki, która leży na stoliku obok  
łóżka. Wiem, że tak robią także moi znajomi i przy-
jaciele. W komunikacji miejskiej, na przystankach, 
w kawiarniach, widzę ludzi pochłoniętych lekturą. 
A mimo to odsetek ludzi sięgających po książki cały 
czas spada, szczególnie w Polsce. Nowy Rok sprzyja 
postanowieniom, może zatem warto obiecać sobie, 
że będziemy częściej sięgać po opowiadania, powie-
ści, literaturę faktu? Czytanie książek to najpiękniejsza 
zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła – powiedzia-

ła Wisława Szymborska. Zachęcam zatem do tego,  
żeby bawić się jak najczęściej.

Zapytałam osoby w różnym wieku, o różnych 
zainteresowaniach i  profesjach, jakie książki  
poruszyły ich głowy i serca. Może i Państwo wybio-
rą coś dla siebie lub dla innych?

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

MALWINA POLECA SERIĘ SPIRIT ANIMALS. FOT. ŁUKASZ KLIMCZAK

Osobom, które interesują się architekturą, 
zwłaszcza łódzką, na pewno spodoba się 

Łódź, która nie powstała Błażeja Ciarkowskie-
go. Z publikacji można dowiedzieć się o projek-
tach, które miały zmienić oblicze miasta, ale 
nie zostały zrealizowane, jak np. Filharmonia 
Witolda Millo z 1974 r., przeszklone kopuły bu-
dynków Palmiarni Stefana Łobacza z 1963 r. 
czy Muzeum Sztuki w Parku na Zdrowiu Jana 
Fiszera z 1973 r.

Czytając, można sobie wyobrażać, jak Łódź 
mogłaby wyglądać, gdyby udało się zrealizo-
wać te śmiałe wizje. W przypadku niektórych 
możemy się cieszyć, że nie wcielono ich w ży-
cie. Błażej Ciarkowski pisze o architekturze 
bardzo prosto, nie używa skomplikowanych 
terminów, a swoje opowieści przeplata histo-
riami z życia miasta i kraju, co sprawia, że ca-
łość jest bardzo przyjemna w odbiorze.

Marta, architektka w Czachor Studio

Moją ulubioną książką jest Wybacz mi, Leonardzie Matthew 
Quick’a. W tej serii pojawiły się jeszcze: Niezbędnik obser-

watorów gwiazd i Prawie jak gwiazda rocka. Leonard Peacock, 
18-letni chłopak, mierzy się z tematami depresji, myśli samo-
bójczych i śmierci. Jednocześnie uważa, że stanowią one nieod-
łączny element jego osobowości. Z drugiej strony, podchodzi do 
nich z dystansem, w sposób niemal żartobliwy.

Podoba mi się także motyw refleksji nad dorosłością. Głów-
ny bohater postrzega osoby dorosłe jako nieszczęśliwe, zmęczo-
ne, przepracowane i nie mające ważnych celów w życiu. Po co 
zatem dorastać? – pyta siebie i innych. Jedyną sensowną osobą 
w jego życiu jest nauczyciel, który prowadzi otwarte dyskusje 
o Holokauście, uczy niezależnego myślenia i wzajemnego sza-
cunku do siebie. Pyta uczniów i uczennice o to, jak zachowaliby 
się, gdyby żyli w nazistowskich Niemczech. Czy wstąpiliby do 
wojska? Czy zabijaliby na rozkaz, a może ratowali Żydów, ryzy-
kując życie rodziny?

Polecam także książkę Eleonora i Park napisaną przez Rain-
bow Rowell. Jest to opowieść o parze dwóch bardzo nieśmiałych 
osób i ich nieszablonowej relacji. Autorka pokazuje jak funkcjo-
nują ludzie, którym trudno jest umówić się na randkę, którzy 
oswajają się ze sobą powoli i ostrożnie. Akcja rozgrywa się w la-
tach 80. w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu poznajemy ów-
czesne realia i dowiadujemy się, czym interesowała się młodzież 
w tamtych czasach. Tej książce zawdzięczam bardzo dużo, jeśli 
chodzi o kształtowanie gustu muzycznego. Poznałam zespoły, 
które teraz są moimi ulubionymi, jak na przykład The Smiths.

I jeszcze książka Szukając Alaski Johna Greena. To jest opo-
wieść o dorastaniu, zakochaniu bez wzajemności, fascynacji 
drugą osobą i o śmierci. Tytułowa Alaska, siedząc i paląc z ko-
legami papierosy, mówi, że oni palą dla przyjemności, a ona, by 
umrzeć, zatem jej cel jest bardzo konkretny, a działanie prze-
myślane. Oczywiście, wprowadza ich tym w konsternację. Bo-
haterka jest śmiała i otwarta, ale ma też tajemnicę. Zaczynając 
czytać tę powieść, odliczamy dni do jakiegoś ważnego wydarze-
nia. Dochodzimy do niego w pewnym momencie, ale nie mogę 
powiedzieć, co się dzieje, bo to jest ważny moment w historii.

Michalina, licealistka ucząca się  
w szkole plastycznej

Duże wrażenie zrobił na mnie Kot alchemika Waltera Moersa z bardzo ładnymi bia-
ło-czarnymi ilustracjami. Uważam, że te kolorowe są czasem po prostu nie na miej-

scu. Akcja dzieje się w świecie wymyślonym, w Camonii. To jest historia o kocie, który 
ma na imię Echo. Tak naprawdę, to jest krot. Kroty różnią się od kotów tym, że umieją 
mówić i mają dwie wątroby. Echo poznajemy w momencie, w którym zmarła jego wła-
ścicielka. Będąc na skraju wyczerpania, zgadza się na układ z Przeraźnikiem – alche-
mikiem, który proponuje mu miesiąc karmienia, ale w zamian chce dostać jego tłuszcz. 
Echo się zgadza, bo nie ma wyboru, ale perspektywa rychłej śmierci staje się przygnę-
biająca, nawet jeśli teraz ma się pełny brzuch. Pojawiają się także postaci, które ode-
grają ważną rolę w opowieści: jednooki Puchacz, przeraźnica Izanuela i duch Koszula.

Książka ma bardzo ładną okładkę, namalowaną przez autora, a nie zrobioną kompu-
terowo. Jest cała niebieska. Podoba mi się także styl Waltera Moersa. Lubię rozbudowa-
ne zdania i szczegółowe opisy. Opowieść może wydawać się mroczna, a czasem upior-
na, ale warto ją poznać.

Polecam także całą serię Spirit animals. Każda część napisana jest przez innego au-
tora lub autorkę, dlatego jedna książka jest bardziej mroczna, a inna bardziej dziecięca. 
Akcja dzieje się w świecie Erdas, na czterech kontynentach. Bohaterami są dwie dziew-
czynki: Meilin i Abeke oraz dwóch chłopców: Conor i Rollan. Kiedy osiągają 11 rok życia, 
piją magiczny nektar i przywołują zwierzoduchy, które są odzwierciedleniem ich Ja. Dla 
przykładu: jeśli ktoś jest nieśmiały, to może przywołać tygrysa, czyli takie zwierzę, które 
swoim charakterem równoważy charakter dziecka. W przypadku bohaterów opowie-
ści dzieje się coś niezwykłego, bo każde dziecko przywołuje przedziwne zwierzoduchy, 
które jednocześnie są bogami. Wśród nich są lamparcica, panda, wilk i sokolica. W tym 
świecie trwa wojna i zadaniem dzieci jest ją zakończyć. Mogą to zrobić zdobywając ta-
lizmany, które dają im dodatkowe moce. Oczywiście, natrafiają na różne przeszkody.

Dla mnie jest to opowieść o przyjaźni, współpracy i poznawaniu siebie, bo każdy 
z bohaterów i bohaterek ma inną przeszłość i charakter, ale tylko razem mogą powal-
czyć o pokój.

Malwina, 11 lat

Na pewno warto kupić książkę Ranczo. Ku-
lisy serialu wszech czasów, którą napisa-

łyśmy z Martą Lipecką. To doskonały prezent 
dla tych, którzy kochają serial i będą za nim tę-
sknić. Piszemy o Wilkowyjach, czyli Jeruzalu – 
miasteczku, w którym toczy się akcja, o kuli-
sach tworzenia całej serii i o najwierniejszych 
fanach serialu, Ranchersach. Przytaczamy licz-
ne anegdoty z planu filmowego, wspomnienia 
aktorów, opowieści reżysera. Jeden z rozdzia-
łów poświęcony jest Leonowi Niemczykowi, 
który w Ranczu zagrał swoją ostatnią rolę. Pa-
miętałyśmy też o rycerzach zakonu Mamrota 
przesiadujących na słynnej ławeczce, dołączy-
łyśmy także fragmenty genialnego scenariusza 
i ponad sto zdjęć. To jest książka na osuszenie 
łez dla tych 6 mln osób, które co tydzień siada-
ły przed telewizorem.

Ela Piotrowska, dziennikarka  
Radia Eska i współautorka książki
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WALDEK Z MUZEUM MIASTA ŁODZI. FOT. ŁUKASZ KLIMCZAK

Wychodzę z założenia, że dzięki książkom powinniśmy przenosić się do 
innego świata, zarówno realnego, jak i wymyślonego. Ja wybieram ten 

pierwszy, dlatego polecam książkę Na oceanie nie ma ciszy Dominika Szcze-
pańskiego. Podczas lektury poznajemy życie Aleksandra Doby, które całe nie-
mal poświęcił kajakarstwu. Znajdziemy w niej opisy licznych wypraw, m.in. 
po największym jeziorze świata, Bajkale. Warto wiedzieć, że wyprawa przez 
Atlantyk była zwieńczeniem wszystkich wcześniejszych doświadczeń. Pamię-
tam, jak Dobie zepsuła się „komunikacja” i nikt nie wiedział, co się z nim dzieje. 
Może niektórzy to pamiętają z przekazów medialnych. Teraz możemy dowie-
dzieć się, jak on sam to przeżywał, co myślał i czuł, szczególnie, że ma rodzinę, 
która się o niego martwiła. To jest też opowieść o tym, jak ważna jest pomoc 
innych – Aleksander Doba nie przepłynąłby oceanu, gdyby nie wsparcie znajo-
mych, przyjaciół i przypadkowych osób. Ta książka jest podróżą w samotność 
i bezkres oceanu z jednym z najciekawszych podróżników.

Zapraszam także do świata dyplomacji, który znamy z telewizji, ale nigdy nie 
jest taki, jakim go tam widzimy. Łukasz Walewski napisał książkę Przywitaj 
się z królową. Gafy, wpadki, faux pas i inne historie. Wydano ją w zeszłym roku. 
Teraz pojawiła się jej kontynuacja Ambasadorowie, czego nie powie Ci królowa, 
której współautorem jest Marcin Pośpiech. Obaj są dziennikarzami Programu 
3 Polskiego Radia, pochodzącymi z Łodzi. Razem poznajemy wielki świat po-
lityki, na który możemy spojrzeć z przymrużeniem oka. W pierwszej książce 
czytamy o osobach, które nie potrafiły ubrać się na audiencję u papieża, zasy-
piały na ważnych spotkaniach, zwymiotowały na cesarza Japonii. Możemy so-
bie stworzyć ranking tych, którzy popełnili największe gafy, a wśród nich znaj-
dziemy: George’a W. Busha, Silvia Berlusconiego i niektórych polskich polityków.

Drugi tytuł to pogłębione wywiady z polskimi ambasadorami. Poznajemy 
przygody polskich dyplomatów, takie jak zamach na polskiego ambasadora 
w Afganistanie czy zupełnie wyjątkową historię, kiedy polskiemu ambasado-
rowi udało się pocałować królową brytyjską w rękę, a na dodatek sama o to 
poprosiła.

Następna pozycja to bardzo mocna lektura. Książkę 13 wojen i jedna napisał 
Krzysztof Miller, nieżyjący już, jeden z najlepszych polskich fotoreporterów 
wojennych, członek Jury Grand Press Foto. Miller dzieli się historiami z wojen, 
na których był, a widział ich więcej niż niejeden żołnierz, bo jeździł na nie od 
początku lat 90. Opowiada m.in. o wojnie w Czeczeni, na której cudem unik-
nął porwania. To nie są tylko jego własne historie, ale także spotkanych tam 
ludzi, którzy wielokrotnie mu pomagali, a potem tracili życie. Towarzyszył 
znanym dziennikarzom: Marii Wiernikowskiej czy Wojciechowi Jagielskiemu. 
Tej książki nie czyta się łatwo, lekko i przyjemnie, ale warto po nią sięgnąć, bo 
ciągle zbyt łatwo przychodzi nam rozpoczynanie wojen i ich gloryfikowanie.

Krzysiek, dyrektor ds. marketingu i rozwoju w jednej z łódzkich firm

Dla mnie jest tajemnicą, jak kształtuje się ludzkie myślenie. Dlaczego ktoś 
myśli w określony sposób? Dlaczego ja interesuję się mniejszościami na-

rodowymi w Polsce, a dla innych ważna jest tylko większość? Intryguje mnie 
np. to, dlaczego ludzie młodsi ode mnie z taką ochotą chcą wstępować do od-
działów obrony terytorialnej kraju. Albo np. jak odnaleźć się w bigosie infor-
macyjnym, który serwują nam dzisiejsze media, kształtujące nasz stosunek 
do historii czy kraju.

Nie polecam książek miłych, tych, jak to się mówi: do poduszki. Polecam ta-
kie, które na mnie szczególnie podziałały. Przygotowałem 3 tytuły.

Pierwszy to Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569–
1999 Timothy’ego Snydera. W zasadzie jest to pozycja naukowa, a jej wymo-
wa jest taka: Nie jesteśmy tacy wyjątkowi, my Polacy. Autor radzi nam spojrzeć 
wokoło i nie traktować siebie jako narodu wybranego nr 3.

I następna: Gdy nacjonalizm zaczął nienawidzić. Wyobrażenia nowoczesnej 
polityki w dziewiętnastowiecznej Polsce autorstwa Briana Portera-Szűcs’a. Do-
tyczy okresu, kiedy kształtowało się pojęcie narodu obejmującego nie tylko 
szlachtę. Porter jest amerykańskim uczonym i niejako ambasadorem Polski 
w Stanach. Może to jest powód, aby się nim zainteresować.

Trzeci tytuł to Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do 
czasów obecnych Joanny Beaty Michlic. Autorka pisze, że do ukonstytuowania 
się polskości potrzebny był ten Inny. Jego rolę przyjął Żyd, zatem pojęcie pol-
skości w dużej mierze jest budowane na tym, że nie lubimy Żyda. Dla niektó-
rych jest to postawa patriotyczna, dla innych to balast, w zależności od tego, 
co mamy w głowie. Mówi się: Pokaż mi jakie książki czytasz, a powiem ci, kim je-
steś. No więc, to są moje wybory. Problem jest z tymi, którzy nie czytają, bo nie 
wiadomo, kim są.

Waldek, Muzeum Miasta Łodzi

W Nowym Roku poleciłbym trzy książki, które szczególnie lubię i czytałem wie-
lokrotnie. Pierwsza to Grek Zorba Nikosa Kazantzakisa. Dobrze znana jest 

ekranizacja z Anthony Quinnem w roli głównej, scena tańca na plaży i ikoniczne 
biało-czarne kadry. Jednak nie oddaje ona filozoficznego klimatu książki. Otóż, mło-
dy inteligent z Wielkiej Brytanii przyjeżdża na jedną z greckich wysp, w tawernie po-
znaje greka Alexisa Zorbasa i zatrudnia go do prowadzenia swojej kopalni. Jesteśmy 
świadkami spotkania dwóch różnych ludzi, dwóch sposobów życia: inteligenckiego, 
europejskiego, poszukującego, uwikłanego w pisanie książek i buddyzm z bardzo 
żywym, cielesnym doświadczeniem człowieka, który jest blisko życia, natury, zmy-
słów, a jednocześnie ma do nich dystans. Ich spotkanie, rozmowy, wspólne przygo-
dy i piękna katastrofa na końcu zmuszają do myślenia o tym, kim jesteśmy, czego 
pragniemy, co jest dla nas ważne. Oczywiście zaraz potem, masz ochotę kupić bilet 
na najbliższy lot do Grecji i tańczyć na plaży.

Kolejną pozycją jest Sztuka życia według stoików dr Piotra Stankiewicza. Bardzo 
dobry, przystępnie napisany wykład na temat praktycznego stoicyzmu w naszych 
czasach. To nie jest historyczno-filozoficzna książka, a raczej poradnik, ale nie w sty-
lu stoicyzm w weekend. To dobrze poprowadzone seminarium filozoficzne z psycho-
logicznymi przykładami. Filozofia stoicka w tym wydaniu została przez autora uno-
wocześniona. To stoicyzm reformowany. Ja go praktykuję i przynosi mi dobre efekty.

Jako trzecią, wybrałem książkę Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego. Po-
lecam ją osobom, które czują, że wszyscy jesteśmy ze wsi, z ziemi, uprawy roli. Tam 
zaczyna się nasza historia. Przy czym, nie mamy tutaj do czynienia ze stereotypo-
wym, potocznym ujęciem wsi. Losy bohatera śledzimy od przedwojnia, aż do lat 60. 
XX w. Widzimy jak jego wieś się zmienia, jak jego życie splata się z losami kraju. Dla 
mnie to jest opowieść o polskim charakterze, chłopskim uporze i wynikających z tego 
naszych cechach narodowych. Kamień na kamieniu już teraz należy do klasyki pol-
skiej literatury, a Myśliwski, choć jeszcze żyjący, już jest omawiany na studiach po-
lonistycznych, co wiele mówi o klasie tego autora.

Maciek Stańczyk,  
Klubokawiarnia Niebostan
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Joanna Jędrzejczak
Milena Nowak 
Ilona Majewska

Katarzyna Słoboda
Monika Stasiak
Iwona Majak
Marek Defeciński
Hanna Gill-Piątek
Jakub Piasecki
Agnieszka Grabowska
Pani Pe
Tomasz Ganicz
Michał Milczarek
Jola Konarska
Sylwia Kurzela
Marlena Kropidłowska
Marta Panak
Magdalena Glkwcz
Jacek Jedrzejczak
Estera Flieger
Alicja Karwowska
Wojciech Szymański
Sara R
Ewelina Toczek
Jarek Ogrodowski
Mateusz Pich
Anka Grzywacz
Jarosław Ploszajski  

Kubiak
Marta Woźniak-Bobińska
Michał Juszczak
Piotr Jegier
Aleksander Kaczorowski
Bartosz Migas
Joanna Sokołowska
Maria Pawłowska
Tomasz Kuc
Krystian Makowski
Tomasz W. Michałowski
Dorota Rospierska
Jolanta Kwiatkowska
Zdzisław Dulas
Olga Zajkiewicz
Aleksandra Szmurlik
Julian Czurko
Andrzej Haczykowski
Marta Góral
Adam Brajter
Łukasz Pancewicz
Marcin Latko
Anna Ledwoń
Rafał Mikołajewski
Jarosław Kołodziejczyk
Marcin Górski
Anonimowi wspierający

Serdecznie dziękujemy, Kolegium gazety Miasto Ł

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

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

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

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

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

Do zobaczenia!

Dziennik miejski –  
wkraczanie  
w rzeczywistość…
Kiedy niebo, mury, drogi i otoczenie zaczynają się zmieniać w monochroma-
tyczny obraz, kiedy zimno powoli zaczyna przenikać do kości, kiedy słychać 
coraz mniej i mniej śpiewu ptaków, co może ocieplić Twoją duszę? Co może 
sprawić, żebyś poczuł, że ta cisza i smutek są piękne, takie jakie są?

Kiedy wreszcie zaznajomiliśmy 
się trochę bardziej z językiem 
polskim (przynajmniej na tyle, 
by rozróżniać kierunki), nasze 
przygody z błądzeniem po łódz-
kich ulicach stały się już tylko 
zabawnym wspomnieniem. Po-
mimo to znów zaczęliśmy gubić 
się w mieście, tym razem przez 
naszą ciekawość i apetyt, by po-
znać więcej…

Spacer między ulicami Naruto-
wicza, Kilińskiego i Tuwima, któ-
re są jedną z części generalnego 
planu rewitalizacji miasta, był dla 
nas zarówno trudny jak i intere-
sujący. By opisać to dokładnie, cof-
niemy się do okresu, kiedy pyta-
liśmy ludzi, co jednym słowem 
chcieliby powiedzieć na temat Ło-
dzi, miasta dla nas wtedy nowe-
go i nieodkrytego. Jak możecie 
się domyśleć, w większości sły-
szeliśmy: szara, cicha, przemysło-
wa, smutna. Zastanawialiśmy się, 
co te słowa: smutek i cisza mogą 
znaczyć w kontekście fizycznej 
przestrzeni miasta. Jak te emocje 
mogą odnosić się do przestrze-
ni urbanistycznej? I skąd są ge-
nerowane?

Smutek jako jedna z sześciu 
podstawowych emocji opisa-
nych przez Paula Ekamna, waż-
nego amerykańskiego psycho-
loga, jest bólem emocjonalnym, 
kojarzonym z lub też określanym 
przez emocje związane z brakiem, 
utratą, rozpaczą, rozczarowaniem, 
bezradnością i żalem. Dotykanie 

„surowej” części Łodzi, gdzie nie 
ma kłamstw i fałszywych kolo-
rów, było jak próbowanie nowe-
go ciasta, które wydaje się nie do 
przełknięcia. Ciekawość jednak 
mówi Ci, że gdzieś w środku jest 
jakiś niesamowity smak, którego 
żaden tort nie może zaoferować.

Dlatego też staliśmy przed sza-
rym, ciemnym, betonowym tu-
nelem i zastanawialiśmy się, do-
kąd prowadzi. Zajęło nam chwilę, 
zanim przeszliśmy przez niego, 
i wtedy zaczęło być dla nas jasne, 

z czym łączą się te epitety. Zapach 
wilgoci i zardzewiałego żelastwa 
roznosił się wokół nas, podczas 
gdy skromne uliczne światło 
oświetlało naszą drogę. Usiedli-
śmy pod okapem przy drzwiach 
wejściowych do jednego z budyn-
ków, by poobserwować, jak inna 
jest atmosfera już kilka metrów 
od głównej, turystycznej ulicy. 
Wszędzie była tam ta krzycząca 
cisza, a smutek wypełniał krajo-
braz, który mieliśmy przed sobą. 
Tak, mieli rację… ci wszyscy ludzie. 
Jednak, jak wspominaliśmy, smu-
tek to tylko jedna z sześciu emo-
cji i bez niego pozostałe utraciły-
by swój balans.

W tym momencie czuliśmy 
się całkowicie zagubieni w czasie 
i przestrzeni, kiedy nagle, jakby 
znikąd, pojawiła się kobieta i za-
częła zadawać nam wiele pytań, 
które dla nas brzmiały bardziej 
jak: shschshyhsczyży. Szybko jed-
nak zrozumiała, że jesteśmy obco-
krajowcami (prawdopodobnie po 
naszych zdezorientowanych twa-
rzach) i spytała tylko: Zimno? Po-
machaliśmy głowami twierdząco, 
a kobieta zniknęła na dziesięć mi-
nut. Gdy podeszła do nas znowu, 
trzymała w ręku plastikowe ku-
beczki z herbatą. Oboje skamie-
nieliśmy z zaskoczenia, i jedyne 
co mogliśmy powiedzieć to: Dzię-
kujemy Pani. Kobieta usiadła obok 
nas i piła swoją herbatę, uśmie-
chając się do nas za każdym ra-
zem, kiedy nasze oczy się spo-
tkały. Bez słowa. Właśnie wtedy 
zdaliśmy sobie sprawę, że ta cisza 
i smutek to tylko fałszywe wra-
żenie, które zakrywa niesamowi-
te, piękne światło, które kryje się 
w ludzkich oczach.

Fasady będą niedługo pomalo-
wane i dziwny zapach prawdopo-
dobnie się zmieni, ale uśmiech 
i  troska tej kobiety są i  będą 
czymś, co rozświetli każdy sza-
ry i zniszczony zaułek tej okoli-
cy. Tak jak rozświetliły i rozgrza-
ły nasze serca.

Nasz projekt o rewitalizacji 
był na początku stanem umysłu 
i opierał się na interakcji z ludźmi. 
Dzięki temu bardzo spontanicz-
nie i naturalnie zaprowadził nas 
do punktu, kiedy jesteśmy w sta-
nie widzieć piękno w rzeczach 
nieoczywistych. A ponieważ prze-
strzeń jest tworzona ze społecznej 
i fizycznej części, takie podejście 
stanowi idealne połączenie i bar-
dzo dobry fundament do naszych 
dalszych działań.

Vanja Alibašić   
i Francesco Fiordoliva –  
wolontariusze europejscy  
z Fundacji FERSO
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„Konsultacje” trwają
Istotne jest to, że miała to być konferencja konsultacyjna projektu ustawy. Jednak, jak wyjaśniła Agnieszka Rymsza,  
choć projekt jest, to jeszcze go nie ma. Znajduje się w Departamencie Prawnym i jeszcze nie został podpisany.  
Niebawem zostanie zatwierdzony, opublikowany i wtedy rozpoczną się konsultacje.

W grudniu 2016 roku odbyło się 
w Łodzi „Spotkanie poświęcone 
Narodowemu Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego” – 
temat cytuję dosłownie z materia-
łów informacyjnych. Salę konfe-
rencyjną udostępnił Łódzki Urząd 
Wojewódzki. Byłem, widziałem, 
słuchałem. Mogę więc przekazać 
czytelnikom dwie konkretne in-
formacje: spotkanie się odbyło, 
uczestnicy poświęcili swój czas. 
Bezproduktywnie. A poza tym?

Po zagajeniu Mirosława Suskie-
go, dyrektora generalnego ŁUW, 
głos zabrała przedstawicielka De-
partamentu Społeczeństwa Oby-
watelskiego przy Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów dr Agnieszka 
Rymsza. W tym czasie rozdano 
nam formularze, na których mo-
gliśmy zapisać swoje pytania i ko-
mentarze. U góry logo Kancelarii 
Rady Ministrów, poniżej tytuł: Re-
gionalna konferencja konsultacyjna 
projektu ustawy o Narodowym Cen-
trum Rozwoju Społeczeństwa Oby-
watelskiego – Rzeszów, 14.12.2016 r. 
To nie ważne, że akurat byliśmy 
w Łodzi. Przecież narodowe spo-
łeczeństwo obywatelskie ma się 
rozwijać w całej Polsce. Istotne 
jest to, że miała to być konferen-
cja konsultacyjna projektu ustawy. 
Jednak, jak wyjaśniła Agnieszka 
Rymsza, choć projekt jest, to jesz-

cze go nie ma. Znajduje się w De-
partamencie Prawnym i jeszcze 
nie został podpisany. Niebawem 
zostanie zatwierdzony, opubli-
kowany i wtedy rozpoczną się 
konsultacje. Towarzyszący pani 
dr Rymszy prawnik stwierdził, 
że to będą najdłuższe konsulta-

cje z jakimi się spotkał – zakończą 
się 21 stycznia 2017 roku. Grom-
kim śmiechem zebrani wyrazili 
akceptację dla tej wypowiedzi. 
Ten tekst piszę 1 stycznia. Pro-
jektu jeszcze nie ma.

Czego więc się dowiedziałem? 
Planujemy, mamy nadzieję, pra-

gniemy, oczekujemy 
efektów. Najważniej-
sze to: wzrost znacze-
nia organizacji po-
zarządowych, lepsze 
i skuteczniejsze finan-
sowanie, łatwiejsza ko-
munikacja, większe 
szanse, nowe progra-
my wspierające, wa-
runki prawne do peł-
nego wykorzystania 
potencjału, otwar-
tość, konkurencyjność, 
przejrzystość. Nikomu 
i niczego nie chcemy 
narzucać. Chcemy po-
móc małym, margina-
lizowanym organiza-
cjom.

Któr ym? Jak? 
Kiedy? To jest jesz-
cze w świetle planów, 
niekonkretnych roz-
wiązań.

Agnieszka Rym-
sza poinformowała, 
że prace nad projek-

tem ustawy rozpoczęto blisko 2 
lata temu.

Na koniec zachęciła do dys-
kusji. Choć nie bardzo było nad 
czym. Posypały się pytania. Było 
się na czym oprzeć, bo już wcze-
śniej w Internecie pojawił się do-
kument, który miał być tekstem 

tej ustawy. Oparcie zniknęło, gdy 
mnie więcej w połowie dyskusji 
prowadząca spotkanie stwierdzi-
ła, że to nieoficjalny dokument 
wewnętrzny. Ktoś z około 100 eks-
pertów z organizacji pozarządo-
wych, współpracujących przy pro-
jekcie, umieścił go w Internecie.

Gdy wychodziłem, „konferen-
cja konsultacyjna” jeszcze trwała. 
Zapamiętałem jedno z pytań, ja-
kie padło w trakcie: Mówiła pani, 
że wiele małych, lokalnych organi-
zacji ma bardzo ciekawe pomysły 
i chcielibyście, aby przebiły się one 
i zdobyły dofinansowanie. Skąd wy, 
w tym Centrum, będziecie wiedzieć, 
które inicjatywy są najbardziej po-
trzebne lokalnej społeczności? Od-
powiedzi nie pamiętam.

Mam nadzieję, że ta relacja 
rozwieje wiele wątpliwości do-
tyczących rodzącego się właśnie 
Narodowego Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego.

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

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

Górka w Parku Helenowskim  
w miejscu dawnego stawu  

i kaskady, lata 70.  
Fot. Krzysztof Sieroń

MIASTOGRAF.PL 
CYFROWE ARCHIWUM 
ŁODZIAN

WŁODZIMIERZ 
POLIS

RYS. BRUNO, 12 LAT
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Aktywizm dyskretny,  
czyli kawiarnio-księgarnie  
i inne szalone pomysły
Napisano szereg książek i artykułów, w których, czerpiąc ze statystyk, porównywano ilość stowarzyszeń w Europe Za-
chodniej oraz Środkowej i Wschodniej. Okazało się, że jest ich u nas dużo mniej i zapewne dlatego demokracja nie działa, 
tak jak powinna. Żeby sprawdzić, czy taka zależność rzeczywiście istnieje, pojechałem na pół roku do Nowego Sadu.

Na początku lat dziewięćdziesią-
tych amerykański politolog Ro-
bert Putnam opublikował Demo-
krację w działaniu. Książkę napisał 
w oparciu przeprowadzone we 
Włoszech badania, z których ja-
sno wynikało: w tych częściach 
kraju, gdzie dużo jest stowarzy-
szeń, chórów, klubów, itp., ludzie 
bardziej sobie ufają, angażują się 
w sprawy swojego otoczenia, pła-
cą podatki, chodzą na wybory 
i w ogóle demokracja ma się tam 
lepiej niż w miejscach, gdzie wie-
lu stowarzyszeń nie ma i gdzie, 
jak się okazuje, często rządzi ma-
fia. Niedługo potem czasopismo 
Economist ogłosiło, że jeśli jego 
wnioski są słuszne (…), to politycy 
i politolodzy powinni jeszcze raz za-
stanowić się nad przyszłością demo-
kracji w Azji, Ameryce Łacińskiej 
oraz Europie Środkowej i Wschod-
niej. No i politolodzy zastanowili 
się. Napisano szereg książek i ar-
tykułów, w których, czerpiąc ze 
statystyk, porównywano ilość 
stowarzyszeń w Europe Zachod-
niej oraz Środkowej i Wschodniej. 
Okazało się, że jest ich u nas dużo 
mniej i zapewne dlatego demokra-
cja nie działa, tak jak powinna.

Żeby sprawdzić, czy taka za-
leżność rzeczywiście istnieje, 
pojechałem na pół roku do No-
wego Sadu. To drugie pod wzglę-
dem wielkości miasto Serbii, pod 
wieloma względami przypomina 
Łódź – ukształtowało się w XIX 
wieku w  wyniku współpracy 
trzech dużych grup etnicznych: 
Węgrów, Szwabów Dunajskich 
i Serbów. Miasto boryka się z du-
żym bezrobociem i niskimi pen-
sjami, a jednocześnie jest wyjątko-
wo ambitne w dziedzinie kultury.

W  Nowym Sadzie jest cał-
kiem sporo stowarzyszeń. Nie-
które mogą zrobić na przybyszu 
z Łodzi wyjątkowe wrażenie, np. 
ukryty w niepozornej piwnicy 
klub rowerowy, którego ściany 
udekorowane są proporczykami 
z lat 70.: Rajd po Ziemi Łódzkiej, 
Klub Rowerowy Tramwajarz itp. 
Ale tym, co naprawdę przykuło 
moją uwagę, jest zjawisko, które 

można by nazwać „aktywizmem 
dyskretnym”. Przykładem niech 
będą kawiarnio-księgarnie.

Są to najczęściej firmy, ale fir-
my specyficzne, gdyż zdają się one 
aktywnie tracić pieniądze. Robią 
to na kilka sposobów. Po pierw-
sze, sprzedają prawie wyłącznie 
książki dobre, ambitne. To zna-
czy, nie tylko kolorowe książki ku-
charskie, przewodniki turystycz-
ne i przygody postaci z kreskówek, 
lecz również ambitną literaturę, 
o problemach społecznych, edu-
kacyjną. Takie książki sprzedaje 
się z trudem, i powoli nawet tam, 
gdzie nie są drogie. A w Serbii są 
drogie. Na przykład cena egzem-
plarza Państwa Platona stanowi 
tam równowartość siedmiu mi-
nimalnych stawek godzinowych 
(dla porównania w Polsce dwóch, 
w Anglii jednej).

Po drugie, oferują książki w ję-
zykach mniejszości narodowych 
(czyli w przypadku Nowego Sadu 
głównie po węgiersku), choć do-
brze wiedzą, że nikt ich nie kupi 
(bo lokalni Węgrzy, o ile znają ję-
zyk, raczej kupują książki przez 
Internet). Ale, jak mówią właści-
ciele tych księgarni, nie o sprzedaż 
tu chodzi, tylko o szacunek. Sza-
cunek zarówno do konkretnych 
mniejszości, jak i dla idei wielo-
kulturowości w ogóle. W Nowym 
Sadzie od wielu lat przy okazji ko-
lejnych inwestycji, poszerzania 
dróg, budowy centrów handlo-
wych itp. giną po cichu ślady wie-
lokulturowości miasta: pomniki, 
świątynie, cmentarze. Właśnie te 

niekupowane książki przypomi-
nają o tym, że nie wszyscy są tacy 
sami, a spostrzegawczym również 
o tym, że kasa to nie wszystko.

Po trzecie, zaobserwowałem, 
że te kawiarnio-księgarnie wy-
jątkowo często stają się przytuli-
skiem dla wszelkiego rodzaju sto-
warzyszeń, organizacji, ruchów, 
grup nieformalnych, projektów 

artystycznych i innych przedsię-
wzięć – takich, które z różnych po-
wodów nie mogą, bądź nie chcą, 
znaleźć sponsora na wynajem 
lokalu, sceny, ścian na ekspozy-
cję. Wiele z nich to „stowarzysze-
nia” niezarejestrowane, umykają-
ce statystykom, choć często dużo 

bardziej zaangażowane niż te, 
które te statystyki wypełniają. 
Nierzadko właśnie ten brak in-
stytucjonalnych sponsorów, na-
rzucających kierunek i granice 
działania, sprawia, iż są one praw-
dziwie niezależne i bliskie lokal-
nym problemom.

Nowosadzkie kawiarnio-księ-
garnie to bardziej organizacje cha-
rytatywne i aktywistyczne niż fir-
my. Świadczy o tym bankructwo 
wielu z nich. Skoro chcą sprzeda-
wać książki, które mało kto ku-
puje, oddawać nieznanym arty-
stom i organizacjom przestrzeń, 
na której można by zarabiać – no 
to mają.

Ale bynajmniej, nie tylko 
o książki i kawę tu chodzi. Cho-
dzi raczej o pewien ekosystem 
stowarzyszeń, firm, grup, jedno-
stek i ich etos społecznego zaan-
gażowania. Gotowość niezarobie-
nia albo zarobienia mniej po to, 

żeby w mieście było lepiej i cie-
kawiej. W Łodzi też mamy taki 
ekosystem. Kawiarnio-księgarnie, 
jak Litera Cafe czy Niebostan, lo-
kale, takie jak Żarty-Żartami czy 
Owoce i Warzywa, niezależne ga-
lerie, jak Tłustym Drukiem, alter-
natywne kina, jak Bodo czy Char-

lie, inicjatywy wydawnicze, jak 
Miasto Ł, oraz cały szereg grup 
i jednostek, które wśród tej infra-
struktury działają. To dzięki nim 
wyznacznikiem tego, co dzieje się 
w mieście, są nie tylko dochodo-
wość, odgórnie narzucane tren-
dy i pomysły rządzących.

Jeśli Putnam miał rację i sto-
warzyszenia rzeczywiście są pod-
porą demokracji, to społecznie 
zaangażowane kawiarnio-księ-
garnie i inne, podobnie szalone, 
bardziej lub mniej utopijne po-
mysły są taką podporą na pewno. 
Ich szansą na przetrwanie jest, 
miejmy nadzieję, nie tylko komer-
cjalizacja, lecz również wsparcie 
i zaangażowanie tych, którzy wie-
rzą, że są one ważne. A politolodzy 
może powinni jeszcze raz zasta-
nowić się nad przyszłością de-
mokracji w Europie Środkowej 
i Wschodniej, tym razem mniej 
ufając statystykom…

PIOTR 
GOLDSTEIN

MATERRA MESTO/PROSTORIJA: CENTRUM KULTURALNE MIESZCZĄCE KSIĘGARNIĘ,  
KAWIARNIĘ, GALERIĘ, STUDIO NAGRAŃ I CZYTELNIĘ LESBIJSKĄ. FOT. PIOTR GOLDSTEIN

KAWIARNIO-KSIĘGARNIA CAFE LITERA. FOT. ŁUKASZ KLIMCZAK

Piotr Goldstein – z wykształcenia 
filozof, a od dłuższego czasu 
socjolog/antropolog społeczny. 
Bada różne formy aktywizmu 
w Europie Środkowej i Wschodniej. 
Autor książki Wizerunek kobiety 
w filozofii Platona.
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Złośliwe redaktory
W październiku ubiegłego roku z RPA wróciła do naszego miasta grupa studentów Politechniki Łódzkiej.  
Wrócili z tarczą – zdecydowanie! Na antypodach jeździli sobie samochodem napędzanym energią słoneczną.  
Ich wycieczka nie miała jedynie charakteru krajoznawczego. Pojechali się ścigać.

Musiałem tak zatytułować arty-
kuł. Brak gramatyki ma być wy-
razem ekspresji! Zemsta za to, że 
muszę złamać zasady pracy dzien-
nikarza, których uczyłem się od 
Wielkich i Godnych tego świata. 
Jedna z najważniejszych zasad 
brzmi: dziennikarz powinien być 
przezroczysty jak szyba i nigdy nie 
powinien używać słowa „ja”.

My, prawdziwi redaktorzy, 
mamy jedynie relacjonować zda-
rzenia, które widzimy. Jak więc 
mam opowiedzieć o temacie dzie-
sięciolecia łódzkich pojazdów na-
pędzanych energią słoneczną, 
skoro nie da się ominąć mojego 
skromnego imienia w tej historii? 
Szczęśliwie uświadomiłem sobie, 
że przecież piszę felieton. Jak do-
brze, że coś takiego wymyślono. 
Ale, ad meritum, jak mówili sta-
rożytni Rosjanie.

W październiku ubiegłego roku 
z RPA wróciła do naszego mia-
sta grupa studentów Politechniki 
Łódzkiej. Wrócili z tarczą – zdecy-
dowanie! Na antypodach jeździli 
sobie samochodem napędzanym 
energią słoneczną. Ich wyciecz-
ka nie miała jedynie charakteru 
krajoznawczego. Pojechali się 
ścigać. Koło Naukowe Miłośni-
ków Motoryzacji to recydywi-
ści, bo w zeszłym roku robili to 
samo w Australii. Dwadzieścia 
troje studentów i studentek z róż-
nych Wydziałów PŁ pod wodzą 
doktora Przemka Kubiaka z Ka-
tedry Pojazdów wymyśliło samo-
chód, który pobiera energię bez-
pośrednio z najbliższej gwiazdy, 
czyli Słońca, i jeździ gdzie oczy 
poniosą. Przy okazji podłączyli 

mnóstwo czujników i kompute-
rów, dzięki czemu do tej pory ana-
lizują i badają każdy z trzech ty-
sięcy kilometrów przejechanych 
po afrykańskich drogach.

Mamy być z kogo dumni, bo już 
w 2015 roku, w krainie kangurów 
nasi studenci osiągnęli najlepszy 
wynik w kategorii debiutantów. 
Ubiegłej jesieni, na czarnym lą-
dzie byli pierwsi w swojej katego-
rii i zajęli piąte miejsce w klasyfi-
kacji generalnej! Tak, tak. Mamy 
piaty wynik na świecie. Trudno 
się dziwić, skoro łódzki pojazd za-
silany jedynie dwoma pięciokilo-
watowymi silnikami potrafi roz-
pędzić się do 120 km/h. To znaczy, 
tyle udało się pojechać w czasie 
prób na Lublinku, bo nikt nie miał 
odwagi docisnąć pedału do oporu.

Oczywiście, przy takich nasta-
wach po dwóch godzinach aku-
mulator oddałby z siebie ostatnie 
elektrony, a w naszej szerokości 
geograficznej trudno byłoby go 
doładować ze Słońca.

W czasie zawodów komputery 
pozwalały jedynie na jazdę „super 
ekonomiczną”, czyli nie można 
było przekroczyć sześćdziesiątki, 
ale za to zasięg rósł do nieskoń-
czoności.

Obydwa motory napędzające 
tylną oś pobierały mniej więcej 
tyle energii, ile dawały panele sło-
neczne, czyli trochę ponad 1200 
watów. Jeżeli czasami prądu bra-
kowało, bo zjadły trochę więcej, to 
właśnie po to pojazd wozi lekkie 
i pojemne baterie. Rano, przed wy-
jazdem i wieczorem po podróży 

młodzież mogła zrozumieć radość 
rolników. Słonko świeci i samo 
rośnie. To znaczy chłopu na polu, 
a studentom w akumulatorze.

No i teraz nadszedł czas łama-
nia dziennikarskich zasad.

Rzeczywiście, pierwszym łódz-
kim pojazdem zasilanym ener-
gią słoneczną był „Solarek”, czyli 
jacht elektryczny płynący z Kra-
kowa do Gdańska. Tak, przyzna-
ję się. To ja w 2006 roku popeł-
niłem „grzech” zaprojektowania, 
własnoręcznego zbudowania 
i przepłynięcia Wisły tym pojaz-
dem. Konstrukcja wyglądała dość 
rachitycznie. Pływaki pochodziły 
jeszcze z pływającej Syrenki-Fi-
gurenki (to też moja sprężynka). 
Wspólnie z kolegą postanowili-
śmy przekonać się, czy można, 
i okazało się, że to działa! Jeżeli 
ktoś z Państwa myśli, że Wisłę 
można pokonać od tak, wypły-
wając na środek i czekając na 
rozwój wydarzeń, to powiem: nic 
bardziej mylnego. Codzienne przy-
gody, walka z żywiołem, meandra-
mi, płyciznami, palące się silniki, 
a nawet pożar metalowego wie-
szaka z ubraniem (bo spowodo-
wał małe zwarcie) warte są gru-
bej książki. Sądzę, że czytelnik by 
się nie nudził nawet przez chwilę. 
Tam nie było się z kim ścigać, ale 
bezpieczne dopłynięcie bez strat 
w ludziach i droższym sprzęcie 
można uznać za ogromny sukces. 
Liga Morska uznała to Wodniac-
kim Wyczynem Roku i wręczyła 

Glorię Marinero – najwyższe od-
znaczenie przyznawane na wo-
dach śródlądowych.

Wracając do wszystkich łódz-
kich podróży słonecznych, wyda-
je się dziwne, że nie ma parcia ze 
strony „oficjalnych czynników”, 
by rozwijać tę technologię. Po 
rejsie „Solarkiem” – cisza jak po 
śmierci organisty. Studenci z Po-
litechniki Łódzkiej, do których po 
drodze dołączyli koledzy z łódz-
kiego Uniwerku i ASP, też nie czu-
ją wsparcia, o jakim by marzyli. 
Czyżby chodziło o to, że do ener-
gii słonecznej nie można doliczyć 
narzutu, marży, akcyzy i podat-
ku drogowego? Nie wierzę, że 
dla marnych trzech i pół złotego 
na litrze paliwa ktoś mógłby tor-
pedować całkowicie nie trujący 
i nie uzależniający od źródeł do-
staw ropy transport. Miejmy na-
dzieję, że pomysłodawcy zostaną 
w naszym mieście, bo dotarły do 
mnie plotki, że Politechnika Po-
znańska jest bardzo zainteresowa-
na współpracą.

Trzymajmy kciuki, żeby w pol-
skiej czołówce w kategorii pojaz-
dów solarnych była Łódź z uprzej-
mą pomocą Wielkopolan, a nie 
odwrotnie.

Dużo słońca w 2017 roku.

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

RADOSŁAW  
WILCZEK

Rzeczywiście pierwszym 
łódzkim pojazdem 
zasilanym energią 
słoneczną był „Solarek”, 
czyli jacht elektryczny 
płynący z Krakowa do 
Gdańska. Tak, przyznaję 
się. To ja w 2006 roku 
popełniłem grzech 
zaprojektowania, 
własnoręcznego 
zbudowania  
i przepłynięcia Wisły  
tym pojazdem.

BOLID EAGLEONE FOT. Z ARCHIWUM LODZ SOLAR TEAM
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Dzwony 
cerkiewne
I tak codziennie rano Kierownik Kosmosu dyskretnie oznajmiał  
światu, że czuwa, że jest, i że wszystko jest w porządku. Bez względu  
na porę roku otwierałem okno, by usłyszeć ten dźwięk niesiony  
wiatrem. I było mi wtedy tak bardzo dobrze.

Od zawsze byłem przekonany, że 
łódzka cerkiew katedralna jest 
piękna, ale cicha. Cicha, bo dzwo-
ny nie biją, może nawet ich tam 
nie ma. A tymczasem…

W ostatnią sobotę późnym po-
południem dostałem niesamo-
wity prezent. Gdy tamtędy prze-
chodziłem, Kierownik Kosmosu 
zaczepił mnie tym pięknym, głę-
bokim, spokojnym i pewnym, ak-
samitnym Buuummmm – długa 
pauza – i znów Buuummmm – 
długa pauza – i znów Buuumm-
mm – i jeszcze raz, i jeszcze… A po-
tem powietrze zadrgało tysiącem 
radosnych dźwięków dzwonów 
cerkiewnych, których muzykę po 
prostu uwielbiam.

Skąd taka miłość? Nie wiem. 
Jest w tym coś mistycznego. Ten 
dźwięk poznałem na obczyźnie 
kilka lat temu. Codziennie rano 
słyszałem go pomiędzy tysiącem 
innych odgłosów miasta. Był bar-
dzo dyskretny, czasem ledwo sły-
szalny, ale zawsze głęboki, niski, 
zdecydowany, pewny swego i spo-
kojny, i tak ciepły, że aż chciało się 
do niego przytulić. Zawsze wtedy 
czułem się otoczony bezgranicz-
ną opieką i taką prostą, bezwa-
runkową miłością. Coś pięknego!

I tak codziennie rano Kierow-
nik Kosmosu dyskretnie oznaj-
miał światu, że czuwa, że jest, i że 
wszystko jest w porządku. Bez 
względu na porę roku otwiera-
łem okno, by usłyszeć ten dźwięk 
niesiony wiatrem. I było mi wte-
dy tak bardzo dobrze.

W sobotnie popołudnie pod 
łódzką Katedrą prawosławną 
poczułem się podobnie. W tym 
brzmieniu cerkiewnych dzwo-
nów był dobroduszny, porozu-
miewawczy uśmiech, że wszyst-
ko dzieje się tak, jak ma się dziać.

I niech już tak będzie Wszyst-
kim i Wszędzie…

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

POMÓŻ ZMIENIĆ 
SCHRONISKO DLA 

ZWIERZĄT W ŁODZI

Ogi  jest w schronisku od maja 2011 roku. 
To prawdziwy weteran. Ma już 12 lat, ale 
nie zachowuje się jak stateczny senior. 
Wręcz przeciwnie – choć pysk już posiwiał, 
to Ogi na spacerach potrafi brykać, skakać, 
zastygnąć w bezruchu, jakby chciał się 
z człowiekiem droczyć, by znowu pobiec 
jak młodziak. Ten psiak, w typie boksera, 
jest jednym z najdłużej przebywających 
zwierząt w łódzkim schronisku. Jego ko-
ledzy, w mniej więcej tym samym wieku, 
znaleźli domy. A on wciąż czeka. Ogi jest 
sympatyczny, łatwo nawiązuje kontakt 
z człowiekiem, widać, że go bardzo potrze-
buje. Najwyższy czas zabrać go do domu.

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.

KATEDRALNA CERKIEW ŚW. ALEKSANDRA NEWSKIEGO W ŁODZI. FOT. ŁUKASZ KLIMCZAK

OGI

WOJCIECH 
NYKLEWICZ

Dzwony Katedralnej Cerkwi Św. Aleksandra 
Newskiego w Łodzi uroczyście zabrzmią 
w okresie prawosławnego Bożego Narodzenia. 
Święto obchodzone jest w dniach 24 i 25 grudnia 
wg kalendarza juliańskiego, czyli 6 i 7 stycznia. 

Będąc na obczyźnie, zachwycającym 
odkryciem było dla mnie również i to, że osoby 
prawosławne, ale nie tylko, celebrują nadejście 
Nowego Roku dwukrotnie – w czasie, gdy robi 
to cały świat, oraz nocą z 13/14 stycznia. Wtedy 
bowiem przypada Sylwester Juliański. Bez 
względu na dzień tygodnia, w restauracjach, 
klubach muzycznych i dyskotekach odbywają się 
szampańskie zabawy.

Ileż można byłoby czerpać z bogactwa 
wielkokulturowej Łodzi, gdyby najwyższą 
wartością był człowiek, prawda?

Bez względu na światopoglądy, Czytelniczkom 
i Czytelnikom Miasta Ł życzę Wesołych Świąt 
i Szczęśliwego Nowego Roku 2017 po raz drugi,

Wojciech Nyklewicz
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lewa strona talerza

Grill & Kumpir, 
czyli ziemniak po turecku
Pierwsze, co zaskakuje po przekroczeniu progu lokalu, to gościnność tureckiej obsługi. Na dzień dobry dostajemy  
małą szklaneczkę gorącej mocnej herbaty, którą później obsługa dolewa bez żadnych dodatkowych opłat. Kucharze  
chętnie opowiadają o tureckich przysmakach i bardzo sprawnie przygotowują posiłek.

Moja przygoda z kuchnią turec-
ką w Łodzi nie zaczęła się szczęśli-
wie. Restauracja AlaTurka, którą 
opisałem w numerze w kwietnio-
wym (2016) zamknęła się w dniu 
wydania gazety. Dlatego ucieszy-
ła mnie wiadomość o nowym tu-
reckim barze przy ul. Pomorskiej. 
Mała restauracja nazywa się Grill 
& Kumpir. Co to jest kumpir? – 
pomyślałem w pierwszej chwili. 
Oczywiście, zamiast błądzić po 
Internecie w poszukiwaniu in-
formacji i definicji, postanowi-
łem osobiście sprawdzić u źródła.

Lokal mieści się przy ulicy Po-
morskiej 8, blisko Placu Wolno-
ści. Jest mały i przytulny. Posiada 
wygodne kilkuosobowe stoliki. 

Kuchnia jest otwarta, tak by go-
ście mogli obserwować, co się 
w niej dzieje. Dzięki temu po re-
stauracji rozchodzi się wspaniały 
zapach pieczonego mięsa i orien-
talnych przypraw.

Przyprawy i większość produk-
tów do przygotowania potraw 
sprowadzane są wprost z Turcji. 
Jedynie warzywa i pieczywo ku-
powane są w Łodzi.

Jak dowiedziałem się od wła-
ściciela, restauracja serwuje ty-
pową kuchnię, jakiej można spró-
bować w setkach małych barów 

w całej Turcji. Z tą jednak różni-
cą, że można zjeść tutaj również 
obfite dania jak u mamy – oczy-
wiście, tureckiej mamy.

Celowo w tekście używam za-
miennie nazw bar i restauracja, 
ponieważ Grill & Kumpir to lo-
kal samoobsługowy typu fastfo-
od, ale charakter dań klasyfiku-
je go jako restaurację.

Pierwsze, co zaskakuje po prze-
kroczeniu progu lokalu, to gościn-
ność tureckiej obsługi. Na dzień 
dobry dostajemy małą szklanecz-
kę gorącej mocnej herbaty, którą 
później obsługa dolewa bez żad-
nych dodatkowych opłat. Ku-
charze chętnie opowiadają o tu-
reckich przysmakach i bardzo 

sprawnie przygotowują posiłek.
Najpierw zamówiłem oczywi-

ście Kumpir, który znajduje się 
w nazwie restauracji, co sugeru-
je, że jest to specjalność zakładu.

Kumpir po turecku, to po pro-
stu ziemniak po polsku. Jest to 
bardzo popularna w Turcji po-
trawa, często sprzedawana na wy-
nos z ulicznych straganów. Ziem-
niak jest bardzo duży – wielkości 
dwóch złączonych pięści. Piecze 
się go w łupinie, tak by był so-
czysty i nadawał się do dalszej 
obróbki.

Ziemniaki pieczone w łupinie 
z odrobiną masła i twarożku czę-
sto jadłem w górach, jednak to 
co serwowane jest w tureckich 
restauracjach, nie przypomina 
przysmaku z Polski. Swoją drogą, 
ciekawe, czy pieczone ziemniaki 
z dodatkami nie przywędrowały 
do nas właśnie za sprawą Turków, 
z którymi nasza historia tak czę-
sto się splatała.

Siedząc blisko kuchni, dokład-
nie widziałem, jak przyrządza się 
prawdziwy kumpir. Kucharz naj-
pierw rozcina delikatnie ziem-
niak, ale nie dzieli go na pół. Do 
środka wkłada dużo masła i żół-
tego sera, a następnie za pomo-
cą małego noża tnie i miesza tak 
długo, aż powstanie jednolita cią-
gnąca się masa. Następnie wkła-
da do środka różne dodatki, takie 
jak kisir (sałatka z kaszy bulgur), 
haydari (popularny turecki sos), 
bakłażan, ezme (rodzaj popular-
nej tureckiej sałatki). Na wierchu 

układa małe kotleciki kofte lub 
tureckie kiełbaski, i polewa obfi-
cie sosem cacyki. Co ciekawe, ze-
staw dodatków do kumpir nie jest 
ściśle ustalony i w niektórych re-
stauracjach można je dobierać 
samemu.

Kiedy zobaczyłem wielkość po-
trawy, ucieszyłem się, że będę jadł 
przy stoliku, a nie gdzieś na przy-
stanku, trzymając ją w ręku. Spo-
żywając kumpir, trzeba głęboko 
zanurzyć widelec tak, by za każ-
dym razem sięgnąć przepyszne 
pure, do którego przyklejają się 
inne dodatki.

To prawdziwa obiadowa uczta. 
Ser z masłem i ziemniakami jest 
bardzo sycący i smaczny. Dodatki 
mają wyraźny smak i są zawsze 
świeże. Śmiało mogę stwierdzić, 
że była to jedna ze smaczniej-
szych i ciekawszych potraw, ja-
kie jadłem w zeszłym roku.

Nie byłbym sobą, gdybym nie 
spróbował czegoś jeszcze. Dlatego 

zamówiłem Porcję na talerzu. Jak 
zapewnił mnie właściciel, dania 
serwowane w restauracji przy-
pominają te, spożywane podczas 
rodzinnych obiadów w Turcji, 
a wspólne obiady są tam waż-
nym wydarzeniem każdego dnia.

Po kilku chwilach na talerzu 
pojawił się doner (kebab) z dużą 
ilością dodatków jak: kisir, sałat-
ka z cebuli, haydari i ezme. Jedząc, 
dowiedziałem się, że doner (ke-
bab) to rodzaj kotletów, a durum 
to cięte mięso, które piecze się na 
pionowym obrotowym grillu. Nie-
stety, w Polsce często durum błęd-
nie nazywany jest kebabem.

Dania w  Grill & Kumpir są 
naprawdę pyszne. Ceny wahają 
się od 10 do 20 zł za porcję. Do-
datkowo, podczas wizyty turec-
cy kucharze chętnie opowiada-
ją o kulturze i kuchni tureckiej. 
Takie spotkania przy stole zawsze 
uświadamiają mi, że dobre jedze-
nie łączy ludzi i nie zna żadnych 
granic.

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

MICHAŁ KWIATKOWSKI
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To prawdziwa obiadowa uczta. Ser z masłem 
i ziemniakami jest bardzo sycący i smaczny. 
Dodatki mają wyraźny smak i są zawsze 
świeże. Śmiało mogę stwierdzić, że była 
to jedna ze smaczniejszych i ciekawszych 
potraw, jakie jadłem w zeszłym roku.
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Piotr Statucki – zaciekawiony Łodzią tegoroczny 
maturzysta, początkujący rysownik i fotograf.

Kalendarz imprez
 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela

30
16:00 DYSKUSYJNY 
KLUB KSIĄŻKI – 

„HEN. NA PÓŁNOCY 
NORWEGII” ILONY 
WIŚNIEWSKIEJ
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź-Bałuty, Filia nr 21 
ul. Żubardzka 3

1
20:00 NEW YORK 
FESTIVAL – MENTAL 
MELODY & THE 
HEAVY CLOUDS & 
KOHUSE
New York Klub Muzyczny 
ul. Piotrkowska 62

2
18:00–20:00 WIECZÓR 
Z KSIĄŻKĄ
(własna kanapa, najlepiej pod 
kocem i z kubkiem gorącej 
herbaty/kawy/kakao)

3
22:00 KONCERT – 
RIDERS (ROCK, 
BLUES)
New York Klub Muzyczny 
ul. Piotrkowska 62
Wstęp: 10 zł

4
19:00 KONCERT – 
DE ŁINDOWS & 
BLOWJOKE (PUNK 
ROCK, ROCK&ROLL)
Krańcoofka – Klub  
Transportowy 
ul. Piotrkowska 29
Bilet: 15 zł w przedsprzedaży, 
20 zł w dniu koncertu

5
12:00 MAŁY KINE-
MATOGRAF – SPO-
TKANIE Z KSIĄŻKĄ 

„MAŁY GRUFFALO”
Muzeum Kinematografii 
pl. Zwycięstwa 1
Bilet: 12 zł 
(W programie projekcja filmu 
animowanego i rzeźbienie 
zimowych potworów)

31
22:00 WTORKI 
Z SALSĄ NA OFFIE – 
WARSZTATY SUELTY
Daleko Blisko 
ul. Piotrkowska 138/140

16
18:00 ŻYDOWSKIE 
TEMATY – „JUDA-
IZM W DIALOGU 
Z CHRZEŚCIJAŃ-
STWEM”. WYKŁAD 
PROF. PAWŁA ŚPIE-
WAKA
Centrum Dialogu im. Marka 
Edelmana 
ul. Wojska Polskiego 83

17
17:00 SEANS 
TURYSTYCZNY: 
PORTUGALIA
Kino Przytulne ŁDK 
ul. Traugutta 18
Bilet: 6 zł

19
20:00 KONCERT 
DUETU 
AUDIOWIZUALNEGO 
WIDT
Fabryka Sztuki 
ul. Tymienieckiego 3

21
11:00 III URODZINY 
ŁÓDŹ STREET FOOD 
FESTIVAL
ul. Piotrkowska 217
(Wydarzenie trwa do 22.01.)

18
18:15 KONCERT 
Z SERII ORGANY, 
KLAWESYN 
I MUZYKA DAWNA
Akademia Muzyczna w Łodzi 
ul. Gdańska 32

20
12:00-14:00 
INTERNET? 
TO PROSTE – 
KONSULTACJE 
KOMPUTEROWE DLA 
OSÓB 50+
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź-Bałuty, Filia nr 28 
ul. Motylowa 13

22
10:00–15:00 ZAJĘCIA 
FERYJNE „ZIMOWE 
SPOTKANIA Z KUL-
TURĄ W 502”
Dom Kultury 502 
ul. Gorkiego 18

23
12:00–13:00 FERIE 
W MUZEUM – 
ZAJĘCIA 
EDUKACYJNE DLA 
DZIECI W WIEKU 
6–12 LAT
Muzeum Miasta Łodzi 
ul. Ogrodowa 15
(Zajęcie odbywają się w dniach 
23–26.01. Konieczność wcze-
śniejszych zapisów)

24
10:00 NEWSY 
Z NASZEJ 
BIBLIOTEKI: 
TWORZYMY 
GAZETKĘ 
OSIEDLOWĄ. 
WARSZTATY DLA 
DZIECI
Miejska Biblioteka Publiczna 
Łódź-Bałuty, Filia nr 10 
ul. 11 listopada 79

25
20:00 NEW YORK 
FESTIVAL – 
SPONTANICZNA 
GRUPA MUZYCZNA & 
69 & JEDNOCIAŁO
New York Klub Muzyczny 
ul. Piotrkowska 62

26
10:00–15:00 XV 
ZIMOWA AKADEMIA 
TWÓRCZOŚCI
Dom Kultury Ariadna 
ul. Niciarniana 1/3

27
10:00–19:00 DNI 
OTWARTE 
POLESKIEGO 
OŚRODKA SZTUKI
ul. Krzemieniecka 2a

28
12:00 BAJKOPERA – 
JAŚ I MAŁGOSIA. 
(ZAJĘCIA DLA DZIECI 
W WIEKU 4–8 LAT)
Teatr Wielki 
pl. Dąbrowskiego
Bilet: 10 zł. Zgłoszenia 
w Biurze Obsługi Widza

29
12:30 OPROWADZA-
NIE PO WYSTAWIE 

„BRACIA HIRSZEN-
BERGOWIE – W PO-
SZUKIWANIU ZIEMI 
OBIECANEJ”
Muzeum Miasta Łodzi 
ul. Ogrodowa 15 (zbiórka 
w holu głównym)

9
18:00 WIECZÓR 
MUZYCZNY – 
KATEDRA 
INSTRUMENTÓW 
DĘTYCH ZAPRASZA
Sala Kameralna Akademii 
Muzycznej w Łodzi 
al. 1 maja 4

10
18:00 CZYTAM WIĘC 
JESTEM –  
rozmowa z Andrzejem 
Klimem o książce „Tak 
się kręciło. Na planie 10 
kultowych filmów PRL-u”

Poleski Ośrodek Sztuki 
ul. Krzemienieckiego 2a

11
14:30 
PSYCHOLOGICZNA 
AKADEMIA 
FILMOWA – „MARY 
I MAX” (2009)
Kino Przytulne ŁDK 
ul. Traugutta 18
Bilet: 10 zł

12
20:00 KONCERT – 
HENRY NO HURRY!
House Gigs Pogonka 
ul. Pogonowskiego 45

13
20:00 ROZPOCZĘCIE 
TYGODNIA FILMU 
NIEMIECKIEGO
Kino Charlie 
ul. Piotrkowska 203/205
Bilety: 15 i 18 zł (w pozostałe 
dni ceny biletów to 12 i 14 zł)

14
16:00–19:00 PLAN-
SZÓWKOWANIE 2017
Poziom Wyżej 
ul. Piotrkowska 56

15
14:00 25. FINAŁ 
WOŚP – WIELKA 
SZARŻA NA UL. 
PIOTRKOWSKIEJ
(Przejazd rozpoczyna się od 
Pasażu Schillera)

7
13:00 WYCIECZKA 
SZLAKIEM DETALI 
ARCHITEKTONICZ-
NYCH ULICY PIOTR-
KOWSKIEJ (ŁÓDZKI 
DETAL)
Zbiórka pod Klubem  
Nauczyciela 
ul. Piotrkowska 137/139

6
20:00 KONCERT 
TRT (ZESPÓŁ 
Z POGRANICZA 
ROCKA, METALU 
I ALTERNATYWY)
KIJ – multitap bar 
ul. Jaracza 45

5
19:00 KINO 
TURECKIE: „INNA 
MODLITWA” (2009)
Kino Przytulne ŁDK 
ul. Traugutta 18

8
11:00 SPOTKANIE 
Z SEBASTIANEM GLI-
CĄ – SPORT W WIE-
LONARODOWEJ 
ŁODZI (DO 1939 R.)
Oddział Kultur i Tradycji 
Wyznaniowych Muzeum 
Miasta Łodzi 
pl. Wolności 2

P A R T N E R Z Y

styczeń/luty 2017

POLECA  
PIOTR 
STATUCKI
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kaprawym okiem zgreda

Sto lat, niech żyją nam!
Od wielu lat trwały intensywne rozmowy z Chińczykami na temat budowy w Łodzi terminalu przeładunkowego dla towa-
rów z Chin przewożonych drogą lądową – koleją. Tu miały być składowane, sortowane i wysyłane dalej, również pociąga-
mi, do Europy Zachodniej. Wielkie pieniądze, wielka szansa, wiele miejsc pracy. Kto by się spodziewał, że to podstęp?

Nowy Rok jak urodziny – nic się 
nie zmienia nagle oprócz cyferek. 
Nawet jeśli obiecamy, sobie lub in-
nym, że się zmieni. Nic z tego. Naj-
częściej jest, jak było. A jak było? 
Jednym dobrze, innym źle. Jak co 
roku. Ale wszyscy radujemy się 
i bawimy. Czemu? Diabli wiedzą. 
Może właśnie dlatego, że się nie 
zmieniło. Bo mogło na gorsze. Nie-
którzy z nas robią bilans: zyski, 
straty, aktywa, pasywa. Nie wszy-
scy, bo to zwykle nieprzyjemne 
zajęcie – po podsumowaniu, mi-
nus z przodu. Chociaż… Ogromny 
wpływ na rezultat ma poziom sa-
mouwielbienia. Jeśli ktoś zaryzy-
kował i wysłuchał noworocznych 
przemówień przedstawicieli su-
werena, to wie, o czym piszę.

Też się podsumowałem. Nie-
chętnie. Moja miłość własna dość 
chłodna, więc na kreatywną księ-
gowość przy tych rachunkach nie 
mam co liczyć. Cóż, kobyłka cze-
ka. U płota.

O czym to pisałem w zeszłym 
roku? Z czego i z kogo sobie dwo-
rowałem? Niedobrze. Zamiast 
w Łódzkiej Gazecie Społecznej 
zająć się Łodzią, ja o rządzie, pre-
zydencie, ministrach, biskupach 
i posłach. Czyżby w naszym mie-
ście nie było się z czego śmiać? 
Jesteśmy tu wolni od głupoty, hi-
pokryzji, demagogii, przemocy 
i zakutych łbów? Ależ skąd. Mamy 
te dobra narodowe u siebie. Wszy-
scy mają: Niemcy, Rosjanie, war-
szawiacy i pcimianie. Jedni więcej, 
inni mniej. Czemu więc czepiam 
się tych tam, na wysokości? Może 
się jakoś wytłumaczę. Niewielkie 
usprawiedliwienie, ale może bi-
lans wyjdzie na zero.

To, że staliśmy się jak Kargule 
i Pawlaki, nie wzięło się z niebios. 
Przecież nie podczas niedzielne-
go obiadu podzieliliśmy się na 
prawdziwych i nieprawdziwych, 

godnych i niegodnych, zdrajców 
i patriotów. Przypełzło to do nas 
z sejmu, z Kościoła, z przeróżnych 
partii i partyjek. A przede wszyst-
kim z mediów, prawie wszystkich 
niestety – coraz gorszych, coraz 
mniej odpowiedzialnych za słowo. 
Coraz bardziej schlebiających tzw. 
targetowi. Odwołujących się do 
emocji zamiast do rozumu. Ro-
zum potrzebuje czasu i często śpi. 
Emocje działają natychmiast i za-
wsze. Przed tym nie da się uciec. 
Można ogrodzić Sejm. Można 
ogrodzić kwaterę główną preze-
sa. Ale miasta nie ogrodzimy. Nie 
przykryjemy plandeką, żeby rado-
sna twórczość szalonych racjona-
lizatorów nie wylewała nam się 
na ulice. Wszystko, co tam „wy-
myślą”, natychmiast mamy tutaj. 
Kto nas obroni? Odpowiedź w fil-
mie Rejs: Pani, Pan – społeczeństwo. 
Dlatego powstał KOD. Istnieje, bo 
jest potrzebny. I mam nadzieję, 
że przetrwa. Przecież my wszy-
scy, którym odebrano przywileje 
i rozum, musimy się trzymać ra-
zem. Tyle że bez liderów jesteśmy 
zgrają. A liderzy jacy są, każdy wi-
dzi. Mateusz Kijowski, jak dziecko 
we mgle – a to mu wyciągną ali-
menty, a to jakieś rachunki. Wy-
pomną dziadka czy kupno czegoś 
tam. W zarządzie rozpierducha, 
umacniają się przez podział. Ktoś 
się publicznie poskarży, ktoś wy-
wlecze coś do prasy. To piaskow-
nica, a nie ruch społeczny. Opa-
miętajcie się. Przeciwnikiem jest 
bezwzględny cwaniak i jego cała 
rządowa machina. Trybunał wzię-
ty, prezydent… szkoda gadać – je-
steśmy zdani na siebie.

Swoją wielką roztropnością 
polityczną osłabił mnie całkiem 
Ryszard Petru, wyjeżdżając pod-
czas sejmowego protestu gdzieś 
tam, z kimś tam. Moim zdaniem, 
mógł sobie jechać dokądkolwiek 

i z kimkolwiek. Tyle że konse-
kwencje musiały być takie, ja-
kie są. Petru mówi, że to było nie-
zręczne. A było zwyczajnie głupie. 
Z drugiej strony, gdy wziąć pod 
uwagę wyczyny naszych dzisiej-
szych politycznych majsterkowi-
czów, chyba rzeczywiście nie ma 
o czym mówić. Przykłady? Co-
dziennie nowe.

Macierewicz znowu ocalił 
kraj przed upadkiem. Od wielu 
lat trwały intensywne rozmowy 
z Chińczykami na temat budowy 
w Łodzi terminalu przeładunko-
wego dla towarów z Chin przewo-
żonych drogą lądową – koleją. Tu 
miały być składowane, sortowa-
ne i wysyłane dalej, również po-
ciągami, do Europy Zachodniej. 
Wielkie pieniądze, wielka szan-

sa, wiele miejsc pracy. Kto by się 
spodziewał, że to podstęp? Kon-
cepcja Jedwabnego Szlaku, ekspansji 
Chin, jest częścią (…) porozumienia 
Europy Zachodniej z Rosją i z Chi-
nami i wyeliminowania z obszaru 
euroazjatyckiego wpływów Stanów 
Zjednoczonych oraz zlikwidowa-
nia jako niepodległego podmiotu 
Polski – stwierdził superminister. 
Ufff, ależ było groźnie!

WHO, zapewne bez wiedzy pre-
zesa, zlustrowała nam powietrze. 
Na 50 najbardziej zanieczyszczo-
nych miast w Europie aż 33 to 
miasta polskie. Brytyjski dzien-
nik Financial Times uznał pod-
krakowską miejscowość Skałka 
za najbardziej zanieczyszczone 
miejsce na Ziemi. Brzmi groźnie, 
ale bez paniki – minister zdro-

wia Konstanty Radziwiłł nie wi-
dzi problemu: Zagrożenie smogiem 
jest teoretyczne. Radzi rzucić pa-
lenie.

Zdałem sobie sprawę, jak mało 
wiemy i jak bardzo jesteśmy bez-
radni. Gdyby nie ci wszyscy mę-
drcy, spokojnie wpuścilibyśmy 
do kraju śmiertelne zagrożenie 
z Chin, niepotrzebnie martwiąc 
się jakimś tam smogiem. A to 
przecież celowe działanie wrogich 
nam sił, by obniżyć nasze morale. To 
cytat z partyjnej PRL-owskiej no-
womowy. Dobrze, że jeszcze tro-
chę pamiętam. Dzisiaj jak znalazł.

Czarne chmury nad Biełsatem. 
To takie „Radio Wolna Europa” dla 
Białorusinów. Tyle że jak przysta-
ło na XXI wiek, jest telewizją. Na-
daje z Polski. A czym było Radio 
Wolna Europa i co groziło za słu-
chanie – przeczytajcie, Droga Mło-
dzieży, w Internecie. W każdym 
razie Telewizji Biełsat rząd (nasz 
oczywiście) obciął dotacje nie ba-
cząc na to, że bez nich stacja wy-
zionie. To akurat rutynowe dzia-
łanie naszych władz i nic w tym 
dziwnego. Ale przy okazji Mini-
ster Spraw Zagranicznych Witold 
Waszczykowski znów okazał się 
mistrzem dyplomacji. Przecież 
nie ma problemu, bo zamiast te-
lewizji Biełsat nasi wschodni sąsie-
dzi będą mogli oglądać telewizję Po-
lonia. Ale może oni nie mówią po 
polsku? A nauczą się – stwierdza 
minister. Co racja, to racja. Poza 
tym, Białoruś niedługo może być, 
z racji podobnej „demokracji”, na-
szym najlepszym sojusznikiem. 
Dalekowzroczność w dyploma-
cji to podstawa.

Chciałem życzyć Czytelnikom, 
żeby nowy rok był lepszy niż sta-
ry. Jednak zdecydowałem się ży-
czyć Wam stu lat życia. Większa 
szansa, że się spełni.RYS. BRUNO, 12 LAT


