
Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom –  
JESTEM! MYŚLĘ! DECYDUJĘ!
Było nas ok. 10 tysięcy osób, to był największy marsz w Łodzi po Strajku Łódzkich Włókniarek, 
który odbył się w 1971 roku! Aż trudno uwierzyć, że to ogromne przedsięwzięcie zorganizowała 
niewielka grupa osób. Nie wszyscy się znali, ale wszyscy mówili jednym głosem.

Ruch społeczny Dziewuchy 
Dziewuchom zrodził się spon-

tanicznie w kwietniu 2016 roku 
po medialnej informacji o pla-
nach zaostrzenia prawa abor-
cyjnego. Powstała grupa facebo-
okowa, która wzbudziła ogromne 
zainteresowanie. Dołączały do 
niej kobiety niegodzące się na 
tak dużą ingerencję w ich wol-
ność i możliwość decydowania 
o sobie. Bardzo szybko aktywność 
w mediach społecznościowych 
przeistoczyła się w realne działa-
nia mające na celu powstrzyma-
nie zapowiadanych zmian w pra-
wach kobiet.

Agata Kobylińska, dzisiaj 
jedna z  aktywnych działa-
czek grupy Łódzkie Dziewuchy 
Dziewuchom, wspomina: – Pa-
miętam tę sobotę 2 kwietnia 2016 
roku. Uczestniczyłam wtedy 
we współorganizowanych przeze 
mnie warsztatach WenDo. W prze-
rwie zajęć zajrzałam do telefonu 
i zobaczyłam, że zostałam dołączo-
na przez znajomą z Warszawy do 
grupy Dziewuchy Dziewuchom na 
Facebook’u. Na początku w ogóle 
nie wiedziałam, o co chodzi i do-
piero wieczorem doczytałam, że 
istnieje ryzyko zaostrzenia prawa 
aborcyjnego w Polsce. Nie mogłam 
w to uwierzyć. Był początek kwiet-
nia, może to spóźniony Prima Apri-
lis? Okazało się, że nie. Tak w kwiet-
niu 2016 r. w moim życiu zaczęła 
się totalna rewolucja.

Ruch Dziewuchy Dziewuchom 
tworzą kobiety, które mają różne 
doświadczenia życiowe, poglą-
dy, wyznania, przekonania. Łą-
czy je walka na rzecz praw kobiet. 
Walka o to, by stały się równo-
uprawnionymi obywatelkami. 
Teoretycznie równouprawnie-
nie istnieje. Jak jest w praktyce?

Agata, która na co dzień zajmu-
je się edukacją w zakresie prze-
ciwdziałania przemocy, mówi 
o tym tak: – Przez wiele lat praco-
wałam jako nauczycielka edukacji 
przedszkolnej. Już wtedy bardzo bo-
lało mnie to, że edukacja antydys-
kryminacyjna oraz równościowa 
małych dzieci nie istnieje. Podręcz-
niki są przesiąknięte stereotypami. 
Nie zachęcają dziewczynek do by-
cia aktywnymi oraz twórczymi. Do 
tej pory, będąc aktywistką w Łodzi, 

zajmowałam się głównie przeciw-
działaniem przemocy, zwykle pro-
wadząc warsztaty profilaktyczne, 
na których bardzo często mówiłam 
o wyznaczaniu własnych granic. 
Podczas zajęć w gimnazjum spo-
strzegłam, że dziewczyny nie wie-
dzą, jak reagować, kiedy np. kolega 
złapie je za kolano. Najgorsze jest 
jednak to, że bardzo często są zakło-
potane, gdy mają powiedzieć o so-
bie coś dobrego. To powodowało we 
mnie ogromny wewnętrzny bunt. 

Potrzebowałam przestrzeni, w któ-
rej będę mogła szerzej o tym mówić.

Taka przestrzeń pojawiła się 
właściwie w każdym większym 
mieście w Polsce. Współpracę 
z Dziewuchy Dziewuchom za-
częły podejmować również ko-
biety spoza kraju. Wspólne kon-
sultacje (głównie drogą mediów 
społecznościowych), dotyczące 
działań edukacyjnych promu-
jących prawa kobiet oraz wol-
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Jednorożec, 
który kłaniał się 
partycypacji
Odpowiem jeszcze prościej na 
pytanie, dlaczego łodzianie 
i łodzianki ufundowali nam 
jednorożce. Bo mogli. Bo kil-
ka tysięcy osób stwierdziło, że 
właściwie czemu nie. Budżet 
to dialog – ktoś rzuca pomysł, 
reszta demokratycznie go po-
piera lub wybiera inny. Nie 
ma się co obrażać.

strony 6–7

Każdy uczy 
każdego
Mam takie powiedzenie: „na-
leży być w życiu prawdą, któ-
rą się głosi”. Taniec, podobnie 
jak inne pasje, daje przestrzeń 
do kształtowania charakte-
ru. Jeśli chcemy zajmować się 
czymś na poważnie, to musi-
my się zmobilizować i zdyscy-
plinować.

strona 8

„Efekt ostateczny. 
Magazyn wzorów 
uszytych”
Warto się zastanowić, jak 
tkanina jest prezentowa-
na np. w Textile Museum 
w Saint Gallen czy w Nordi-
ska Museet w Sztokholmie. 
Tam kwestie robotnicze mają 
duże znaczenie. Tam też tka-
ninę oddaje się do dyspozycji 
widza bezwarunkowo – moż-
na ją dotykać.

strony 10–11

„Niewidzialna 
Ręka” w obronie 
Puszczy Łódzkiej
W przyszłym roku zacznie się 
budowa Orientarium, już we 
wnętrzu tego zielonego kom-
pleksu. Z wizualizacji widać, 
że Orientarium składać się 
będzie głównie z betonu, a od-
wiedzający ZOO napotkają 
tam plansze, pokazujące przy-
szły obiekt. (…) Jak ta inwesty-
cja wpłynie na otoczenie? Na 
rezerwat Puszczy Łódzkiej 
znajdujący się w jego bezpo-
średnim sąsiedztwie?
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Lato przeminęło z wrześniem. Led-
wie zmieniła się data w kalenda-

rzu, już pożegnaliśmy letnie kiecki, 
krótkie spodnie i sandały. Pada i wieje. 
I oczywiście nie nastraja to najlepiej, 
ale z drugiej strony jakże miło będzie 
Państwu wieczorem przy herbacie, 
w ciepłych skarpetkach, przeczytać 
Miasto Ł. Nic nie będzie Was rozpra-
szać, żadne świergoczące ptaki, pro-
mienie słońca, myśli o wyjściu na spa-
cer. Chociaż do wyjścia z domu będę 
Was, Drodzy Czytelnicy, namawiać. 
Bo jest w tym miesiącu sprawa waż-
na i pilna. Cóż, po wakacyjnej prze-
rwie może powinno być lekko, łatwo 
i przyjemnie, ale temat jest poważny. 
Otóż Komitet Ratujmy Kobiety, wraz 

z kilkoma organizacjami, zbiera pod-
pisy pod projektem ustawy o prawach 
kobiet i świadomym rodzicielstwie. 
Przywraca on pełnię praw reproduk-
cyjnych, daje kobietom prawo do legal-
nego przerwania ciąży do dwunastego 
tygodnia, umożliwia łatwy i darmowy 
dostęp do antykoncepcji, także awa-
ryjnej bez recepty, reguluje stosowa-
nie klauzuli sumienia przez lekarzy 
ginekologów. Zapewnia też rzetelną 
edukację seksualną w ramach pro-
gramu szkolnego. To bardzo ważny 
projekt. W jego tworzeniu i promocji 
biorą udział między innymi Łódzkie 
Dziewuchy Dziewuchom. Zachęcam 
wszystkich naszych czytelników, któ-
rym prawa kobiet są bliskie do popar-

cia tej inicjatywy. Wszystkie ręce na 
pokład. Trzeba zebrać 100 tysięcy pod-
pisów, aby projekt był w ogóle czytany 
w sejmie, a czas mija 10 października. 
Zatem jeśli jeszcze ktoś nie podpisał, 
proszę, by zwrócił uwagę na osoby 
z Komitetu Ratujmy Kobiety, stoją-
ce w różnych punktach Łodzi. Moż-
na je spotkać przy Off Piotrkowska, 
pod Saspolem, w sobotę również na 
Rynku Bałuckim. Jeśli z jakichś przy-
czyn nie traficie Państwo na nie, to 
zajrzyjcie na stronę ratujmykobiety.
org.pl i zobaczcie, jak inaczej można 
złożyć podpis. Naprawdę trzeba ze-
wrzeć szeregi.

Zachęcam do przeczytania tekstu 
Agaty Kobylińskiej o grupie Dziewu-
chy Dziewuchom – szczególnie tych, 
którym słowo feminizm staje kością 
w gardle. Przeczytajcie, ile energii, pa-
sji i siostrzeństwa jest w tych kobie-
tach, jakie są mądre, jak świetnie się 
organizują. Bądźmy w tym miesiącu 
wszyscy po stronie kobiet i ich wol-
ności.
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ność wyboru, zaowocowały wie-
loma akcjami. Agata, która działa 
w Łodzi – jednym z największych 
miast w Polsce – opowiada: – Na 
początku kwietnia 2016 r. odbyło się 
pierwsze spotkanie Łódzkich Dzie-
wuch. Byłam na nim. To było nie-
samowite doświadczenie, przyszło 
wiele kobiet. Spotkałam wtedy na-
wet dziewczyny, z którymi wcze-
śniej współpracowałam przy in-
nych projektach. Prawami kobiet 
nigdy wcześniej się nie zajmowa-
łyśmy. To wtedy pojawiła się pro-
pozycja zorganizowania w Łodzi 
ogólnopolskiego marszu – protestu 
kobiet przeciwko proponowanym 
zmianom w ustawie aborcyjnej. Nie-
stety, nie mogłam się zaangażować 
w jego przygotowanie, bo miałam 
już dawno zaplanowany wyjazd. 
Wróciłam w sobotę 16 kwietnia, 
czyli dzień przed marszem. W nie-
dzielę 17 kwietnia zastanawiałam 
się, czy jechać na marsz, czy będą 
tam w ogóle jacyś ludzie poza or-
ganizatorkami. Zdecydowałam, że 
jadę. To było zbyt ważne, żeby od-
puścić. Powinnyśmy się przecież so-
lidaryzować we wspólnej sprawie. 
Już w tramwaju widziałam osoby, 
które jechały na demonstrację. Pa-
miętam, jak jeden chłopak powie-
dział do dziewczyny: „Zobaczymy 
w końcu, jak wyglądają feministki!”. 
Niestety, nie miałam wtedy odwagi, 
by powiedzieć mu, że właśnie koło 
jednej stoi.

Na miejsce dotarłam nieco wcze-
śniej i nie było jeszcze zbyt wielu 
osób. Jednak z każdą chwilą tłum 
gęstniał, pojawiało się mnóstwo ko-
biet i mężczyzn z różnymi transpa-
rentami. Stanęłam pod sceną i by-
łam jedną z tych, które trzymały 
ogromny baner z napisem: „NASZE 
PRAWA – WSPÓLNA SPRAWA”. 
Z tym transparentem, w towarzy-
stwie cudownych i silnych kobiet, 
przeszłam cały marsz. W tamtej 
chwili naprawdę poczułam SIŁĘ, 
MOC oraz SOLIDARNOŚĆ KO-
BIET. Poczułam to, o czym do tej 
pory uczyłam się lub czytałam w pi-
smach i publikacjach feministycz-
nych. W 2015 r. skończyłam bowiem 
Gender Studies na UMK w Toruniu. 
Wtedy uczyłam się o falach femini-
zmu oraz historii walki o prawa ko-
biet. Oglądałam film pt. „Niezłom-
ne”, który tak mocno mnie poruszył. 
Cieszyłam się, że to już przeszłość, 
i myślałam wtedy, że bardzo podzi-
wiam te kobiety, które niegdyś wal-
czyły o swoje fundamentalne pra-
wa. Zrozumiałam też, jak ważne 
jest, by edukować młodzież w tym 
zakresie. Nie przyszło mi wtedy do 
głowy, że rok później doświadczę po-
dobnych wydarzeń na własnej skó-
rze. To przerażające, że obywatelski 
projekt zwolenników ochrony ży-
cia poczętego całkowicie wykluczał 

aborcję i nakazywał rodzenie dzieci 
z ciąż zagrażających zdrowiu kobiet 
czy powstałych w wyniku gwałtu. 
Zadawałam sobie głośno pytanie: 
jak to jest w ogóle możliwe w XXI 
wieku? Kwietniowy marsz pokazał 
mi, że w Polsce istnieje społeczeń-
stwo obywatelskie, że kobiety połą-
czone we wspólnym celu mają nie-
samowitą siłę. Bardzo ważne były 
dla mnie również wspólne rozmo-
wy dotyczące np. praw reproduk-
cyjnych. Wreszcie miałam poczucie, 
że kobiety przebudziły się z letargu 
i domagają się, by ich głos był wresz-
cie usłyszany. Na marszu było nas 
3,5 tysiąca!

Agata nie brała udziału w bez-
pośrednich przygotowaniach do 
marszu, zjawiła się na nim jako 
uczestniczka, która solidaryzowa-
ła się z innymi kobietami.

Jedną z wielu osób odpowie-
dzialnych za zorganizowanie 
protestu była Aleksandra Kna-
pik. – Kwiecień 2016 to czas, kiedy 
przebudziłam się i zaczęłam działać. 
Już od wyborów denerwowało mnie 
to, co się działo w Polsce, ale ze wzglę-
du na trzyzmianową pracę trudno 
mi było uczestniczyć w protestach 
KOD, chociaż bardzo chciałam. Kie-
dy moja sytuacja w pracy się zmie-
niła i jednocześnie dowiedziałam 
się, jakie zmiany w prawie mogą 
nastąpić, urósł we mnie gniew oraz 
ogromna siła i chęć do działania. 
Szybko włączyłam się w organizację 
marszu w Łodzi. Było to niezwykłe 
doświadczenie. Poznałam mnóstwo 
ludzi, część z nich miała już trochę 
doświadczenia w organizacji prote-
stów, np. członkowie łódzkiego KO-
D-u. Inni, tak jak ja, pierwszy raz 
zaangażowali się w tak duże przed-
sięwzięcie. Współpracowało się nam 
bardzo dobrze. Widać było ogromne 
zaangażowanie wszystkich i moc-
ne przekonanie o słuszności tego, co 
robimy – słuszności wspólnej walki 
o to, by nikt nie mógł odebrać nam 
naszych podstawowych praw. Przy-
gotowania do marszu trwały dwa 
tygodnie. Były bardzo intensyw-
ne – codziennie po pracy, niekie-
dy do późnych godzin nocnych na 
spotkaniach lub w domu. Często ro-
biliśmy różne rzeczy pierwszy raz 
w życiu, jak np.: pisaliśmy e-maile 
do znanych osób z prośbą o wspar-
cie i promowanie marszu. Nie wiem, 
czy wcześniej miałabym odwagę 
to zrobić, niemniej zaangażowa-
nie wszystkich dookoła dodawa-
ły mi siły i odwagi. Przekonałam 
się też, jak wielkim przedsięwzię-
ciem jest organizacja takiego mar-
szu. Trzeba przecież dograć sprawy 
urzędowe, zabezpieczenie (nieoce-
niona straż zgromadzenia), hasła 
i animację marszu, kwestie tech-
niczne – jak scena, nagłośnienie 
czy dostęp do prądu. Ponadto ma-
lowanie transparentów, projekto-

wanie i drukowanie ulotek, które 
następnie trzeba było rozdać, wie-
szanie plakatów, zapraszanie gości 
do przemówień. A wszystko to ręka-
mi wolontariuszy i wolontariuszek. 
Potem już tylko stres, nerwy i nie-
pokój: czy ktoś przyjdzie. Jako orga-
nizatorzy, w sobotę przyszliśmy na 
miejsce dużo wcześniej. Pamiętam, 
że napięcie w oczekiwaniu na lu-
dzi było ogromne. Jednak tłum gęst-
niał z każdą minutą, a potem pa-
miętam już tylko, że ludzie bardzo 
żywo reagowali na przemówienia 
ze sceny. Razem z Gosią kierowa-
łam ruchem na scenie i wtedy nie 
wyobrażałam sobie, że mogłabym 

kiedyś z niej przemawiać. Pół roku 
później stało się to dla mnie zupeł-
nie naturalne. Kiedy marsz ruszył, 
wraz z Gosią animowałyśmy go. 
Czułam wielką siłę i jedność ludzi. 
Widziałam osoby, które znam: bli-
skich, przyjaciół, znajomych, ale też 
dziewczyny, z którymi pracowałam 
przez te dwa tygodnie i które stały 
się niezwykle mi bliskie. Kat robiła 
zdjęcia, Ania z Magdą szły w stra-
ży, Agata niosła baner. Niestety, nie 
wszystkie dziewczyny, z którymi 
pracowałam przy organizacji mar-
szu, zostały w Dziewuchach. Dzia-
łają w różnych przestrzeniach życia 
społecznego, ale zawsze będzie nas 
łączyło jedno – walka o normalność. 
Dlatego do dziś udaje się nam współ-
pracować na wielu płaszczyznach.

Po kwietniowym marszu do 
ruchu zaczęły dołączać kolejne 

kobiety. Łódzkie Dziewuchy zor-
ganizowały kampanię informa-
cyjną „Punkt dla Dziewuch”, żeby 
wyjaśnić mieszkankom i miesz-
kańcom Łodzi, o co chodzi w obu 
projektach ustaw zgłoszonych do 
czytania w Sejmie w 2016 roku: 
zaostrzającej oraz liberalizującej 
prawo aborcyjne. Kampania mia-
ła również na celu poinformowa-
nie łodzian o działaniach grupy.

We wrześniu 2016 r. Sejm już 
w pierwszym czytaniu odrzucił 
obywatelski projekt ustawy Ko-
mitetu „Ratujmy Kobiety”. Mia-
ła ona zagwarantować kobietom 
m.in. prawo do przerywania cią-

ży w bezpiecznych warunkach 
do 12 tygodnia, czyli zgodnie ze 
standardami obowiązującymi 
w krajach UE. Natomiast projekt 
Komitetu „Stop Aborcji”, który 
w założeniu ograniczałby moż-
liwość dokonywania aborcji na-
wet w przypadkach do tej pory 
przez polskie prawo uwzględnia-
nych, przeszedł do dalszych prac 
komisji. – Pamiętam dokładnie ten 
dzień. Byłam pod Sejmem, kiedy od-
bywało się czytanie obu projektów. 
Byłam ja i były setki kobiet, przera-
żonych tym, co dzieje się w Polsce, 
przerażonych brakiem szacunku 
rządzących do ponad połowy spo-
łeczeństwa. Słuchałyśmy obrad na 
bieżąco. Gniew narastał. Rosło też 
poczucie solidarności i pewność, że 
musimy zatrzymać to szaleństwo – 
wspomina Magda Gałkiewicz. Ko-

biety zaangażowane w działania 
Dziewuch oraz innych ruchów 
feministycznych postanowiły 
kolejny raz zaprotestować prze-
ciwko łamaniu ich praw, a przede 
wszystkim przeciwko odebraniu 
im możliwości podejmowania sa-
modzielnych decyzji. Należy za-
uważyć, że ponad 75% składu Sej-
mu to mężczyźni, którzy chcieli 
decydować za polskie kobiety. To 
powód, dla którego w Łodzi 2 paź-
dziernika 2016 r. Łódzkie Dzie-
wuchy Dziewuchom wraz z łódz-
kim KOD zorganizowały Marsz 
w Obronie Praw Kobiet. – Kolejny 
raz poznałam wiele fantastycznych 
kobiet, które wspólnie przygotowa-
ły ten ważny dla nas wszystkich 
marsz. Tym razem miałam więk-
szą możliwość bezpośredniego za-
angażowania. Tworzyłam transpa-
renty, na których najważniejszym 
hasłem były trzy mocne słowa: JE-
STEM! MYŚLĘ! DECYDUJĘ! To ha-
sło było prawdziwą petardą. Ono 
dawało siłę. Pamiętam, że 20 mi-
nut przed rozpoczęciem marszu nie 
było jeszcze zbyt wielu ludzi. Wraz 
z koleżankami zastanawiałyśmy 
się, ile osób przybędzie tym razem. 
Pięć minut przed rozpoczęciem mar-
szu stałyśmy na scenie. Tę chwilę, 
kiedy odwróciłam się w stronę uli-
cy Piotrkowskiej, zapamiętam na 
długo. Zobaczyłam ogromny tłum. 
Nie mogłam w to uwierzyć, wzru-
szyłam się. Tego dnia pierwszy raz 
przemawiałam na scenie. Mówiłam 
o tym, że kobietom w Polsce wma-
wia się, że nie potrafią być solidar-
ne. Było nas ok. 10 tysięcy osób, to 
był największy marsz w Łodzi po 
Strajku Łódzkich Włókniarek, któ-
ry odbył się w 1971 roku! Aż trudno 
uwierzyć, że to ogromne przedsię-
wzięcie zorganizowała niewielka 
grupa osób. Nie wszyscy się znali, 
ale wszyscy mówili jednym gło-
sem. Ogromnym zaszczytem było 
wówczas dla mnie to, że mogłam 
powiedzieć o sobie: jestem Łódzką 
Dziewuchą i znalazłam się w gro-
nie osób, które były odpowiedzial-
ne za to społeczne poruszenie. Moja 
mama nie mogła tego dnia uczest-
niczyć w marszu, ale zadzwoniła 
do mnie wieczorem i powiedzia-
ła, że jest ze mnie bardzo dumna. 
Te słowa bardzo mnie wzmocniły, 
dały siłę do dalszych działań. Jed-
nak najważniejsze jest to, że idąc 
ramię w ramię z kobietami i męż-
czyznami, czułam, że jestem częścią 
historycznego wydarzenia – wspo-
mina Agata.

W tym czasie aktywną działal-
ność w grupie Łódzkie Dziewuchy 
rozpoczęła również Marta Szym-
czyk. – Nigdy wcześniej na angażo-
wałam się w publiczne manifestacje 
dotyczące obrony praw kobiet. Pro-
wadzę działalność edukacyjną, po-
nieważ jestem nauczycielką. Jednak 
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kiedy przeczytałam treść projektu 
antyaborcyjnej ustawy proponowa-
nej przez Ordo Iuris, a w szczegól-
ności zapis, który podawał w wąt-
pliwość poronienia, zagotowało się 
we mnie. Napisałam do Magdy wia-
domość na Facebook’u (właśnie do 
niej, ponieważ znałyśmy się pry-
watnie, a wiedziałam, że aktywnie 
działa w Dziewuchach), że podczas 
Marszu koniecznie chciałabym coś 
powiedzieć. Kiedy w dniu Marszu 
wraz z mężem, dzieckiem i gru-
pą znajomych zjawiliśmy się pod 
Centralem i zobaczyłam ten ogrom 
ludzi dookoła, zwątpiłam w siebie. 
Chciałam się wycofać, podeszłam 
więc do Magdy. To było tuż przed 
rozpoczęciem manifestacji. Mag-
da wraz z resztą dziewczyn stała 
w towarzystwie Barbary Nowac-
kiej. Zauważyła mnie i powiedzia-
ła, że teraz nie mogę nic powiedzieć, 
bo zaraz zaczynamy, ale na koniec 
Marszu jest planowana przestrzeń 
dla uczestniczek, które chciałyby się 
wypowiedzieć. Zbieg okoliczności 
zadecydował, że nie zrezygnowa-
łam. W trakcie Marszu wraz z mę-
żem szliśmy w stronę pl. Wolności. 
Córka usnęła mi na rękach. Emo-
cje były niesamowite – lęk połączo-
ny ze złością, a zarazem rozpaczą. 
Na wysokości ul. Zielonej przeka-
załam mężowi dziecko i ruszyłam 
do przodu. Doszłam do sceny, do-
stałam mikrofon. Opowiedziałam 
swoją historię – kobiety, która 6 lat 
temu poroniła, która przeszła zwią-
zaną z tym traumę. Sugerowanie, 
że mogłabym to zrobić specjalnie, 
że na podstawie zapisu w tej usta-
wie mógłby mi grozić zarzut pro-
kuratorski, było obrzydliwe. Pa-
miętam dokładnie, że apelowałam 
o to, by politycy przestali narażać 
zdrowie kobiet i zajęli się rozwią-
zywaniem ważnych dla nas kwe-
stii. Niosły mnie emocje – ogromne. 
Czułam niesamowitą siłę. Wiem, że 
taki głos był potrzebny. Kilka dni 
później byłam już na pierwszym 
spotkaniu otwartym zorganizo-
wanym przez Łódzkie Dziewuchy. 
Przyszłam, bo chciałam poświęcić 
się działaniom na rzecz praw Ko-
biet, bez reszty. Moje zaangażowa-
nie trwa do dziś i będzie trwało, do-
póki nasza sytuacja w Polsce się nie 
zmieni.

Następnego dnia po Marszu 
w Obronie Praw Kobiet odbył się 
Czarny Protest, do którego Łódz-
kie Dziewuchy Dziewuchom przy-
łączyły się, wspierając Ogólno-
polski Strajk Kobiet. Tego dnia 
swój początek ma cykl spotkań 
Mównice Feministyczne. Doty-
czą problemów współczesnych 
kobiet, mają charakter otwartej 
dyskusji oraz wymiany doświad-
czeń. Niezwykle ważny jest wy-
miar edukacyjny przedsięwzię-
cia, ponieważ istotną częścią tych 

wydarzeń są wystąpienia prele-
gentek, które na co dzień zajmują 
się działaniem na rzecz praw ko-
biet w Polsce. Program pierwszej 
Mównicy obejmował m. in. wy-
stąpienia: dr Izy Desperak („Po-
lityka i aborcja”), dr Ingi Kuźmy 
(„Zachowania obyczajowe i sek-
sualne łodzianek na przestrzeni 
lat”) czy Agaty Kobylińskiej („Po-
tęga słowa NIE! – dlaczego trze-
ba wyznaczać i bronić własnych 
granic?”).

Po pierwszej Mównicy, 3 paź-
dziernika 2016 r., uczestnicy dołą-
czyli do spontanicznego marszu, 
który później nazwano Czarnym 
Strajkiem. Szli w deszczu z para-
solkami w ręku, przypadkowo na-
wiązując do wydarzenia z 1918 r., 
kiedy sufrażystki stukały para-
solkami pod domem marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. Zdjęcia 
z całej Polski oraz ze świata do-
kumentujące to wydarzenie po-
kazały niesamowitą solidarność 
protestujących. W tym sponta-
nicznym spacerze poszło wtedy 
ponad 2 tys. osób. Łódzkie Dzie-
wuchy Dziewuchom kontynuują 
organizowanie Mównic Femini-
stycznych. Do tej pory odbyły się 
cztery takie spotkania. Poruszały 
m. in. tematykę przemocy domo-
wej, molestowania seksualnego, 
mowy nienawiści w przestrzeni 
społecznej oraz jej skutków, pro-
blemów uchodźczyń. Występowa-
ły specjalistki takich dziedzin jak 
prawo, psychologia czy socjolo-
gia. Ważny w kontekście współ-
pracy międzynarodowej okazał 
się wyjazd do Strasburga, gdzie 
Parlament Europejski debatował 
na temat praw kobiet w Polsce. 
Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, 
wraz z Wandą Nowicką, Barba-
rą Nowacką, Agnieszką Grzybek 
i innymi, były częścią reprezen-
tacji polskich aktywistek. Gosia 
Wochowska wspomina:  – Nie-
wyspane i zmęczone po marszu 
w obronie praw kobiet w Łodzi 2 
października i Czarnym Strajku 3 
października, dwa dni później by-
łyśmy już w drodze do Strasbur-
ga. Delegacja łączyła wieloletnie 
działaczki, polityczki i ekspertki, 
jak Wanda Nowicka i nas – mło-
de aktywistki, które zjednoczył ruch 
Dziewuchy Dziewuchom. Dzięki sta-
raniom europosłanek skupionych 
w  komitecie FEMM, takich jak 
Niemka Terry Reintke czy Belgijka 
Marie Arena, Parlament Europejski 
umieścił w agendzie posiedzenia te-
mat praw kobiet w Polsce. Zanim 
odbyła się sesja plenarna, wzięły-
śmy udział w wysłuchaniu obywa-
telskim. Osobiście zachęcałam po-
słanki z całej Europy, by nie bały 
się mówić mocnym głosem w na-
szym imieniu, bo potrzebujemy po-
nadnarodowej solidarności. Podzię-

kowałyśmy im za to, że rozumieją, 
jak ważne są dla nas prawa repro-
dukcyjne. Po wysłuchaniu odbyła 
się debata plenarna, która pokazała 
nam całe spektrum postaw wobec 
praw kobiet w Polsce – od wypowie-
dzi Janusza Korwin-Mikkego, któ-
rego zdaniem przedmiot debaty był 
wydumany i niepoważny, po głosy 
Barbary Spinelli i Ernesta Urtasu-
na, którzy przekonywali o potrzebie 
użycia dostępnych instytucjom eu-
ropejskim instrumentów w obronie 
praw podstawowych Polek.

Prawa reprodukcyjne leżą 
w centrum działań Łódzkich Dzie-
wuch. Różnorodność inicjatyw 
jest naprawdę pokaźna. Spotka-
nia organizacyjne z początku od-
bywały się raz w tygodniu, raz na 
dwa tygodnie. Teraz są stałym ele-
mentem pracy ludzi tworzących 
ruch w Łodzi. Dzięki temu moż-
liwe było podjęcie takich działań 
jak: Rewolucyjne Kino Kobiet, 
weekendowe warsztaty WenDo 
dla dwóch dwunastoosobowych 
grup kobiet, współpraca z inny-
mi grupami i organizacjami, jak 
Centrum Praw Kobiet, Fabryka 
Równości czy Manifa Łódź, któ-
re zaowocowały m.in. udziałem 
Dziewuch w Manifie 2017, Zielo-
nym Uniwersytecie czy też w Mar-
szu Równości. Łódzkie Dziewu-
chy postanowiły także wspierać 
w swoich działaniach matki, stąd 
idea zorganizowania Marszu dla 
Matek, który odbył się w Łodzi 28 
maja 2017 roku. Była to wspólna 
idea, w której realizację zaangażo-
wało się wiele aktywistek i akty-
wistów łódzkich, a organizację ko-
ordynowała Marta. – Jestem mamą, 
więc naturalne jest, że chcę głośno 
mówić o sytuacji matek w Polsce. 
Najważniejsze jednak jest dla mnie 
to, by przestać stereotypowo myśleć 
i przełamać mit Matki Polki – boha-
terki. My również bywamy zmęczo-
ne, bardzo zmęczone. Często mamy 
dość problemów, które napotyka-
my na naszej drodze, począwszy od 
krzywych chodników, a skończyw-
szy na samotnym macierzyństwie 

czy braku miejsca w żłobku. To naj-
częściej my kobiety musimy uciekać 
z domów przemocowych, to my nie 
mamy ochrony w polskim prawie. 
Nie chcemy „wpadać”, chcemy świa-
domie podejmować decyzje o macie-
rzyństwie, bo to piękna, ale trud-
na rola życiowa i nie każda z nas 
chce ją realizować. I niby wszyscy 
o tym wiemy, a jednak nic nie ro-
bimy. Ponadto wraz z dziewczyna-
mi uznałyśmy, po wcześniejszych 
konsultacjach z matkami, że to bę-
dzie również piękny hołd dla na-

szych mam, które wychowały nas 
na silne kobiety!

Na co dzień Dziewuchy Dzie-
wuchom zajmują się również 
organizowaniem akcji eduka-
cyjnych na większą skalę, czego 
przykładem niech będzie orga-
nizacja warsztatów podczas Fe-
stiwalu Transatlantyk w lipcu 
2017 r., dzięki którym chciały 
wspierać rodziców w wychowy-
waniu silnych i mądrych dzieci 
oraz kobiety 50+ w ich aktyw-
nym życiu.

Należałoby wspomnieć, że ko-
biety i mężczyźni tworzący grupę 
Dziewuchy Dziewuchom w Łodzi 
to wolontariusze. Oni pracują za-
wodowo, mają rodziny oraz pry-
watne życie. Pozytywnym za-
skoczeniem jest to, że z każdym 
nowym działaniem coraz więcej 
osób się przyłącza i zostaje w ru-
chu, dzięki czemu możliwe jest po-
dejmowanie kolejnych wyzwań. 
Gosia podkreśla: – Specyfiką gru-
py Łódzkich Dziewuch jest to, że nie 
ma tu liderek czy liderów, ponieważ 
wszyscy są tak samo ważni, a po-
dział realizowanych zadań wyni-
ka z posiadanych przez nas kompe-
tencji i chęci. Czujemy, że wspólnie 
wpływamy na rzeczywistość nie 
tylko przez to, co robimy, ale także, 
w jaki sposób to robimy. Tworzymy 
swoisty kolektyw, a nasze relacje 
oparte są na wzajemnym szacun-
ku oraz przyjaźniach, które zrodzi-
ły się podczas wspólnych działań.

Nic nie wskazuje na to, że moż-
na na chwilę przystanąć. Potrzeb-

ne są działania długofalowe, takie 
jak edukacja czy współpraca z po-
litykami i organizacjami. Trzeba 
reagować na to, co dzieje się na 
scenie politycznej. – Czasy, w któ-
rych żyjemy, i aktualna sytuacja po-
lityczna nie pozwalają nam ani na 
chwilę stracić czujności. Od jesieni 
zeszłego roku rządzący znieśli stan-
dardy opieki okołoporodowej, prak-
tycznie uniemożliwili dostęp do an-
tykoncepcji awaryjnej, a edukacja 
seksualna według nowych założeń 
programowych będzie kolejną lekcją 
katechezy. Środowiska anty-choice 
wraz z episkopatem ponownie po-
dejmują próby zaostrzenia prawa 
aborcyjnego, zaczęli właśnie zbiórkę 
podpisów pod kolejnym projektem. 
Stąd reaktywacja komitetu „Ratuj-
my Kobiety”, w którego skład we-
szłyśmy – mówi Magda. – Wraz 
ze wspaniałymi kobietami ze środo-
wisk feministycznych oraz organi-
zacjami wspierającymi je w walce 
o podstawowe prawa wypracowa-
ny został projekt ustawy, która ma 
gwarantować kobietom prawo do 
decydowania o macierzyństwie. Ma 
również wprowadzić do szkół rze-
telną edukację seksualną oraz za-
pewnić refundowaną antykoncepcję, 
także awaryjną. Musimy uzbierać 
100 tys. podpisów, żeby złożyć pro-
jekt w Sejmie. Mamy czas do 10 paź-
dziernika 2017 roku. Czeka nas ko-
lejna gorąca jesień.

Jednym z ważniejszych projek-
tów, które realizują obecnie Łódz-
kie Dziewuchy Dziewuchom, jest 
kanał Youtube, na co pozyskały 
środki dzięki wsparciu OPUS. – 
Ta droga komunikacji jest istotnym 
elementem działań edukacyjnych, 
ponieważ dociera do dużej liczby 
osób, głównie młodych. Dzięki publi-
kowaniu filmów otwieramy nowy 
rodzaj dyskusji publicznej i posze-
rzania świadomości społecznej na 
temat szeroko rozumianych praw 
kobiet. Start wkrótce – mówi Ania.

Te wszystkie działania nie 
przysłaniają istotnych dla gru-
py wartości. To dzięki wzajemne-
mu wsparciu osiągają swoje cele. 
Tworzą zespół, który jest silny, 
prężny i solidarny. – Szczególnie 
chciałabym podziękować Agnieszce, 
Aleksandrze, Ani, Gosi, Iwonie, Kat, 
Magdzie, Marcie oraz Kubie. Dzięki 
nim przez ten ostatni rok nauczy-
łam się, że współpraca, wspólne cele 
oraz wzajemna pomoc są kluczem 
do sukcesu. To niesamowite, ile moż-
na dokonać WSPÓLNYMI SIŁAMI. 
Tymi słowami chciałabym podzię-
kować także wszystkim kobietom 
i mężczyznom za solidarność w wal-
ce o nasze prawa. Jest w nas MOC! – 
podsumowuje Agata.

Autorki tekstu: łódzki Kolektyw 
Dziewuchy Dziewuchom

MARSZ W OBRONIE PRAW KOBIET – 2.X.2016. FOT. TOMEK OGRODOWCZYK



5MIASTO Ł

Matematyka jest SUPER!
Żeby coś zrozumieć, trzeba to przećwiczyć, wykorzystać w praktyce. Ułamków uczymy się, krojąc  
warzywa, miar – mierząc i warząc, procentów – obliczając podatek lub zysk z lokaty na koncie.

Aleksandra Dulas: Dlaczego dzie-
ci nie lubią matematyki?
Agnieszka Markowska, właści-
cielka ŁamiGłówki: Dlatego, że 
jej nie rozumieją. Wiedza po-
dawana jest teoretycznie, nie 
ma możliwości wykorzystać jej 
w konkretnym działaniu. Żeby coś 
zrozumieć, trzeba to przećwiczyć, 
wykorzystać w praktyce. Ułam-
ków uczymy się, krojąc warzy-
wa, miar – mierząc i warząc, pro-
centów – obliczając podatek lub 
zysk z lokaty na koncie. Tu nie 
chodzi o to, żeby znać wzory, teo-
rię, ale raczej o to, żeby logicznie 
myśleć, kojarzyć fakty. W mate-
matyce nie chodzi o wynik, tyl-
ko o sposób myślenia, i o tym się 
często w szkole zapomina.

Nie uczy się tego w szkole?
AM: Bywa, że na początku nauki, 
w trakcie nauczania zintegrowa-
nego, lekcje matematyki prowa-
dzą osoby, które nie mają specjal-
nego przygotowania, nauczyciele 
i nauczycielki, którzy źle się czu-
ją w naukach ścisłych i dlate-
go studiowali pedagogikę – na-
ukę humanistyczną. Zdarza się 
więc, że przekazują ten lęk swo-
im uczniom. Oczywiście, nie moż-
na uogólniać, ale często tak jest. 
Jeśli ktoś nie ma pasji, nie prze-
każe jej innym.

Czego zatem najbardziej brakuje 
w szkolnej nauce liczenia?

AM: Doświadczenia. Chodzi o to, 
żeby dziecko wzięło liczmany, 
liczydło, poszło na dwór, policzy-
ło szyszki i żołędzie. W ten sposób 
uczy się, że nie ma znaczenia, co 
policzy najpierw – szyszki, czy żo-

łędzie. Kiedy to doda, będzie tyle 
samo. I już ma opanowaną prze-
mienność dodawania. W szkole 
brakuje na to czasu, dzieci uczą 
się do testów, bo to przekłada się 
na ocenę poziomu nauczyciela 

i placówki. A najważniejszą rze-
czą jest nauka logicznego myśle-
nia, nie tylko na matematyce, ale 
również w życiu. I należy rozpo-
cząć ją jak najwcześniej.

Dla kogo realizujecie zajęcia?
AM: Dla dzieci od 5 do 12 lat. 
Uczestników dzielimy na grupy 
według wieku. Obserwujemy, że 
im szybciej rozpoczniemy naukę, 
tym lepiej. Małe dzieci chłoną 
wiedzę jak gąbka. Później trze-
ba przebijać się przez niechęć na-
bytą w szkole. Wspólnie bawimy 
się i oswajamy matematykę. Uczy-
my myśleć, łączyć fakty, wycią-
gać wnioski. To wszystko jest bar-
dzo przydatne we współczesnym 
świecie. Czasem rodzicom wydaje 
się, że dziecko nie ma predyspo-
zycji matematycznych, ale to nie 
ma znaczenia. Każdy z nas może 
nauczyć się prawidłowo wniosko-
wać, rozumować, kojarzyć.

Skąd pomysł na stworzenie Ła-
miGłówki, czyli miejsca, gdzie 
dzieci będą się uczyć i bawić?
AM: Program nauki matematyki 
realizujemy w szkołach i przed-
szkolach. Dzieciaki są zadowo-
lone i osiągają sukcesy. Nie mo-
żemy jednak być we wszystkich 
placówkach, zatem powstał po-
mysł stworzenia miejsca dla mło-
dych ludzi z całej Łodzi. Zaczęły 
też pojawiać się pomysły na inne 
rodzaje zajęć edukacyjnych dla 

dzieci i rodziców. Chcemy podej-
mować tematy związane z tech-
niką, filozofią, animacją, ale też 
realizować zajęcia artystyczne.

Za chwilę wielkie otwarcie. Bę-
dzie można zobaczyć, jak pracu-
jecie?
AM: Tak, oczywiście. Zapraszamy 
na zajęcia próbne 10 września na 
Piotrkowską 38. To będzie uroczy-
ste otwarcie. Zaczynamy o 11.00, 
kończymy o 17.00. Przewidzieli-
śmy dużo atrakcji, konkursy, 
warsztaty dla dzieci, pokazy dla 
rodziców. Planujemy dobrą za-
bawę, będzie można nas poznać 
i zobaczyć, w jakiej atmosferze 
pracujemy. Czekamy na wszyst-
kich zainteresowanych.

Agnieszka Markowska – 
nauczycielka wychowania 
fizycznego, z zamiłowaniem 
do nauk ścisłych, szczególnie 
matematyki. Marzy, żeby dzieci 
chętnie i z pasją poznawały ten 
przedmiot, dlatego realizuje 
program EZO Matematyka. Uczy 
matematyki poprzez zabawę 
i doświadczenie. Udowadnia, że 
każde dziecko może zrozumieć 
nauki ścisłe.

Aleksandra Dulas – socjolożka, 
członkini Łódzkiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego. 
Redaktorka naczelna gazety.
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Jednorożec, który 
kłaniał się partycypacji
Jeżeli partycypacja miałaby swoją puszkę Pandory, to jej otwarcie spowodowałoby uwolnienie rodziny koni  
z rogami na czołach. Od krytyków projektu oberwało się i Urzędowi Miasta Łodzi, i budżetowi obywatelskiemu,  
i samej planowanej inwestycji. Czy słusznie? Nie, niesłusznie.

Budżet obywatelski 2016/2017. 
Wśród prawie 1600 propozy-

cji zadań w edycji trafia się kilka 
mocno odstających od klasycz-
nych inwestycji szkolnych, rowe-
rowych, drogowych etc. Między 
innymi zadanie Jednorożce do staj-
ni jednorożców – nie całkiem po-
ważny pomnik dla małych i dużych 
łodzian. Propozycja zadania jest 
na tyle inna, nietypowa i „mru-
żąca oko”, że swój głos oddaje na 
nią 3774 łodzian i łodzianek. Ja 
też. Być może część osób zagło-
sowało na złość, pewnie część 
prześmiewczo – dla żartu. Ja za-
głosowałem na poważnie. Sum-
ma summarum projekt trafił na 
listę rankingową. I ma być reali-
zowany w tym roku.

Partycypacyjna puszka 
Pandory

Jednorożce od początku budziły 
dużo emocji. No bo jak to? Tyle 
braków w mieście, tyle „poważ-
nych” projektów poprawiających 
jakość życia, stanowiących od-
powiedzi na doraźne potrzeby 
mieszkańców i  mieszkanek  – 
a tu jednorożce? Projekt podzie-
lił łodzian na tych, którym się po-
dobał, i tych, którzy określali go 
jako niepoważny, kpiący z budże-
tu obywatelskiego lub po prostu 
głupi. Prawdziwa burza przyszła 
jednak później – wraz z ogłosze-
niem listy rankingowej dla zadań 
ponadosiedlowych i ponownie, 
wraz z pierwszymi, awangardo-
wymi propozycjami wyglądu jed-
norożców. Naprawdę, jeżeli par-
tycypacja miałaby swoją puszkę 
Pandory, to jej otwarcie spowodo-
wałoby uwolnienie rodziny koni 
z rogami na czołach. Od kryty-
ków projektu oberwało się i Urzę-
dowi Miasta Łodzi, i budżetowi 
obywatelskiemu, i samej plano-
wanej inwestycji. Czy słusznie? 
Nie, niesłusznie. Zanim spróbu-
ję rozebrać dyskurs wokół jedno-
rożców na części, chcę jedynie 
zaznaczyć, że nie mam zamiaru 
bronić pomysłu. Pomysł to po-
mysł, nie będę nikogo przekony-

wał, że jednorożce są potrzebne, 
najpiękniejsze na świecie – nie 
o to chodzi. Mnie się podobają, 
komuś innemu nie muszą. Moim 
celem jest obrona budżetu oby-
watelskiego i partycypacji oraz 
wskazanie, czemu podane ar-
gumenty przeciw jednorożcom 
w znacznym stopniu stanowią 
kulę w płot. Gdzie wypadałoby je 
posłać, by budżet działał lepiej, 
a jednorożce nie dzieliły łodzian 
i łodzianek? Po kolei.

„Ten pomnik to drwina 
z miasta, jego mieszkańców 
i mieszkanek”

„A ja myślałem, że to żart” – takich 
komentarzy na temat jednoroż-
ców pojawiła się cała masa. Nie, 
to nie żart – projekt był jak naj-
bardziej prawdziwy i przeszedł 
wszystkie etapy weryfikacji. Jeżeli 
głosowaliśmy dla żartu, to wła-
śnie okazało się, że niekoniecz-
nie należy żartować z rzeczy po-
ważnych, albo, żartując, liczyć się 
z konsekwencjami. Budżet oby-
watelski w przypadku pomnika 
zadział wzorcowo. Projekt po-
wstał oddolnie, przedstawicie-
le i przedstawicielki Urzędu nie 
ocenili projektu pod kątem jego 
merytoryki, a jedynie wykonal-
ności, zgodności z prawem itp. Na-
stępnie mieszkańcy i mieszkanki 
na niego zagłosowali. Jeżeli nie 
na poważnie, trudno. W każdym 
artykule powtarzam swoją ulu-
bioną analogię, powtórzę ją tak-
że i tutaj: budżet obywatelski jest 
jak kij baseballowy – jak sobie kupi-
my kij i będziemy nim machać, nie 
staniemy się zawodowymi basebal-
listami. Mamy budżet, bierzemy 
w nim udział i wybieramy pro-
jekty dla żartów? Budżet obywa-
telski to narzędzie partycypacji. 
Ma służyć realizacji zadań, któ-
re z perspektywy społeczności je 
zgłaszającej są ważne, potrzebne, 
pożądane. Jeżeli zamiast podjąć 
racjonalną decyzję na temat pro-
jektów, które realnie wpłyną na 
komfort naszego życia, wybiera-
my projekty dla żartu, to nie ro-

zumiemy, jakie narzędzie mamy. 
Jeżeli dziwimy się, że projekt, któ-
ry faktycznie wybraliśmy, zosta-
nie zrealizowany – nie rozumie-
my, jak działa budżet obywatelski. 
Czy propozycja zadania miała na 
celu wyśmiać idee budżetu oby-
watelskiego? Z jej treści to nie 
wynika. Nawet jeśli… większość 
głosujących nie czyta opisów za-
dań, większość głosujących wy-
brała ten pomysł, bo im się po-
dobał bądź rozbawił ich na tyle, 

że oddali swój głos. Reasumując, 
to nie Urząd zgłosił ten projekt, 
to nie miasto wpadło na pomysł 
wydania na niego pieniędzy. Je-
żeli teraz uważamy, że jednoroż-
ce to kpina, kpimy sami z siebie.

„Lepiej byłoby wymienić 
okna w mieszkaniach 
komunalnych”

Pieniądze i ich potencjalne wy-
rzucanie na niepotrzebne nikomu 
pomniki to druga kwestia poja-
wiająca się w kontekście jedno-

rożców. Faktycznie, miasto nie 
należy do najbogatszych, liczba 
niedofinansowanych obszarów 
jest ogromna. I to widać w budże-
cie obywatelskim także. Pierw-
sza liga budżetu obywatelskiego – 
szkoły – nie starają się przecież 
o pieniądze na głupoty. Często 
realizują inwestycje niezbędne 
swoim społecznościom, podno-
szące jakość kształcenia, pozwa-
lające na prowadzenie działalno-
ści edukacyjnej w ogóle (krytyka 

działalności szkół i dyskusja, czy 
powinny znajdować się budżecie 
obywatelskim, czy nie, to odręb-
na kwestia). Skoro zatem tyle jest 
miejsc, instytucji, społeczności, 
które potrzebują pieniędzy, cze-
mu miasto nie wyda tych pienię-
dzy na ich potrzeby? Po pierw-
sze, to niemal mityczne „miasto”, 
czy „władza” w budżecie obywa-
telskim nie ma nic do gadania. To 
mieszkańcy i mieszkanki zgłasza-
ją projekty, to oni głosują. To my 
sami decydujemy, na co wydamy 
czterdzieści milionów zł z budże-

tu obywatelskiego. Po drugie, po-
wtórzę ponownie, budżet obywa-
telski ma służyć realizacji zadań, 
które z perspektywy społeczności 
je zgłaszającej są ważne, potrzeb-
ne, pożądane. Jeżeli ten projekt 
został wybrany głosami prawie 
czterech tysięcy łodzian i łodzia-
nek, znaczy to, że jest społecznie 
legitymizowany. I nikt nie ustalał 
z góry, że tak ma być, żadna „wła-
dza” nie wymyśliła, że mieszkań-
cy tak chcą. To my sami.

„Budujemy pomnik, 
a miasto nie ma programu 
naprawczego w zakresie 
gospodarki mieszkaniowej”

Świadomie rozdzieliłem kwestie 
marnowania pieniędzy i niedofi-
nansowania poszczególnych ob-
szarów funkcjonowania miasta. 
Łódź jest miastem wielu braków. 
To widać na spotkaniach kon-
sultacyjnych podczas rozmów 
z mieszkańcami i mieszkanka-
mi. Ze względu na te braki, mało 
kto myśli o Łodzi w szerszej skali. 
Nie ma w tym nic złego. Zanim 
zaczniemy zastanawiać się, jak 
poprawić ogólnie miasto, chce-
my poprawić swoje najbliższe 
otoczenie, zwłaszcza że niektóre 
z „otoczeń” nie były remontowa-
ne od 40 lat. Mieszkańcy i miesz-
kanki Łodzi nie myślą obszarami 
zarządzania miastem, nie znają 
się na poszczególnych politykach 
miejskich i ich finansach – ani 
oni, ani budżet przeznaczony dla 
nich nie jest od tego. Budżet oby-
watelski ma wspierać łodzian do-
raźnie, u nich pod blokiem, na 
ich ulicy, osiedlu. Jest formą dia-
logu – poprzez składanie propo-
zycji zadań mówimy o swoich 
potrzebach, wybierając projek-
ty w głosowaniu, uznajemy swo-
je potrzeby za ważne lub mniej 
ważne. Budżet obywatelski nie 
służy do dofinansowywania poli-
tyki mieszkaniowej, edukacyjnej, 
społecznej, bo ktoś, kto jest eks-
pertem, widzi w niej braki. W bu-
dżecie obywatelskim ekspertami 
i ekspertkami są łodzianie i ło-

Odpowiem jeszcze prościej na pytanie, 
dlaczego łodzianie i łodzianki  

ufundowali nam jednorożce.  
Bo mogli. Bo kilka tysięcy  

osób stwierdziło, że  
właściwie czemu nie.  

Budżet to dialog –  
ktoś rzuca pomysł,  

reszta demokra- 
tycznie go popiera  

lub wybiera inny.  
Nie ma się co  

obrażać.

RYS. BRUNO POLIS
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dzianki. Czy to znaczy, że gospo-
darka mieszkaniowa nie powin-
na zostać dofinansowana? Czy 
nie powinien powstać program 
naprawczy? Oczywiście, że po-
winien. I to jak najszybciej. Tyl-
ko co to ma wspólnego z budże-
tem obywatelskim?

„To głupi projekt – urzędnicy 
nie powinni go w ogóle 
dopuścić”

To mój ulubiony argument. Poja-
wia się często, nie tylko w przy-
padku jednorożców, zawsze na 
temat projektów, które argumen-
tującego w żaden sposób nie doty-
czą. Jak zaznaczyłem na wstępie: 
nie mam zamiaru bronić pomy-
słu na rodzinę jednorożców. Mogę 
sobie myśleć, co chcę, swoją opi-
nię wyrażam w głosowaniu. Nie 
po to jednak budżet obywatelski 
jest obywatelski, by ktoś oceniał 
za mnie, co jest – mówiąc wprost – 
głupie, a co jest przydatne i po-
trzebne, co jest potencjalnie do-
brze wydanymi pieniędzmi. Jeżeli 
chcemy, by projekty takie jak jed-
norożce nie przechodziły w bu-
dżecie obywatelskim, okej – wpro-
wadźmy ocenę merytoryczną po 
stronie Urzędu. Ale też przestań-
my nazywać budżet obywatel-
skim. Chciałbym również usły-
szeć definicję „głupiego projektu”, 
która pozwoliłaby na elimino-
wanie rzeczy obiektywnie nie-
potrzebnych, zwłaszcza że pro-
jekt jednorożców, który za taki 
dla wielu osób uchodził, został 
przegłosowany, dostał swój man-
dat od mieszańców i mieszkanek 
Łodzi. W budżecie obywatelskim 
o jakości i potrzebności projektu 
świadczą głosy na niego oddane. 
To najlepsza weryfikacja i jedy-
na możliwa przy tym narzędziu 
partycypacji. Przez kolejne edy-
cje pojawiło się wiele projektów, 
które uważałem za głupie – nie 
głosowałem na nie. Tego projek-
tu nie uważam za głupi. Proszę 
sobie wyobrazić, co by się stało, 
gdybym to ja weryfikował zada-
nia pod kątem ich merytoryki.

Suma wiedzących lepiej

Zastanówmy się przez chwilę. 
Dlaczego mieszkańcy i miesz-
kanki głosują na pomnik jedno-
rożca, skoro pieniądze potrzeb-
ne są gdzieś indziej? Gdybym ja 
miał do dyspozycji 40 milionów 
złotych, faktycznie nie wydawał-
bym ich na pomniki jednorożców, 
tylko na rzeczy, które proszą się 
o szybką interwencję. Budżet oby-
watelski nie jest jednak od tego, by 
jedna osoba decydowała, co jest 
najbardziej potrzebne, co potrzeb-
ne nie jest w ogóle. W budżecie 
obywatelskim mówią mieszkań-
cy i mieszkanki. Od zarządzania 
miastem i finansowania miasta 
jest budżet miejski. Inaczej? Bu-
dżet miasta jest budżetem eks-
perckim. Budżet obywatelski 
natomiast to budżet pomysłodaw-
ców – tu pomysły weryfikowane 
są społecznie poprzez głosy, nie 
weryfikowane wykonaniem zało-
żonych planów, wskaźników i im 
podobnych. Pewnie, że to uprosz-
czenie. Odpowiem jeszcze prościej 
na pytanie, dlaczego łodzianie i ło-
dzianki ufundowali nam jedno-
rożce. Bo mogli. Bo kilka tysięcy 
osób stwierdziło, że właściwie cze-
mu nie. Budżet to dialog – ktoś 
rzuca pomysł, reszta demokra-
tycznie go popiera lub wybiera 
inny. Nie ma się co obrażać. Pew-
nie, że każdy z nas ma swoje ra-
cje i wie najlepiej, na co powinny 
pójść pieniądze przeznaczone na 
tę – mówiąc wprost – frywolną 
inicjatywę. Ale jeśli każde z nas 
będzie wiedzieć lepiej, to się nie 
dogadamy. A mamy się dogady-
wać. Po to jest budżet.

Chleba i jednorożców?

Łódź to miasto kominów. I kamie-
nic. I problemów. Często zgrabnie 
zamiatanych pod dywan PR-em. 
Budżet obywatelski stanowi odpo-
wiedź na te najbardziej doraźne. 
Tymczasem nawet tych nie potrafi 
rozwiązać. Rozumiem perspekty-
wę osób mówiących, że jednoroż-
ce to źle wydane pieniądze – to 
nie jest niekonstruktywna kryty-
ka. Za każdą taką osobą stoi po-
trzeba i problem, które miasto 
jest zobligowane rozwiązać. Ro-
zumiem perspektywę osób kry-
tykujących budżet obywatelski, 
w którym nieremontowany od 
czterdziestu lat chodnik ma słabe 
szanse wygrać, w którym inicja-
tywy obywatelskie przegrywają 
z projektami instytucjonalnymi. 
Ale to nie jest wina budżetu. To nie 
wina wywołanych do tablicy Pani 
Prezydent i opiniujących projek-
ty urzędników. Umowa społecz-
na zawarta przy budżecie obywa-
telskim, chociaż niejednokrotnie 

nadwyrężona, nadal obowiązu-
je i jest niezmienna – mieszkań-
cy ustalają, co robimy. Miasto to 
realizuje, nie dyskutując. Każdy 
z wymienionych powyżej argu-
mentów w dyskusji jest, moim 
zdaniem, symptomem problemu, 
który leży kompletnie gdzie in-
dziej – w braku umiejętności roz-
mowy, braku zrozumienia, czym 
jest partycypacja oraz możliwo-
ści wspólnej pracy na rzecz mia-
sta, dzielnicy, osiedla, wspólnoty 
mieszkaniowej. Budżet obywa-
telski to nie jest żadne święto par-
tycypacji, to nie jest wielkie wy-
darzenie, które trzeba celebrować 
piknikiem i plakatem. Budżet to 
inicjatywa, która pozwala miesz-
kańcom dogadać się w sprawie 
swoich potrzeb i wspólnie je sfi-
nansować. Partycypowanie w bu-
dżecie obywatelskim nie polega na 
wyklikaniu dziesięciu projektów 
w ramach głosowania, tylko na ra-
cjonalnym wyborze najbardziej 
potrzebnych. Do tego konieczna 
jest wiedza: jak działa budżet, jak 
rozmawiać ze sobą, jak zachęcić 
mieszkańców i mieszkanki do 
wsparcia priorytetowych inicja-
tyw. Niezbędna jest świadomość, 
że budżet obywatelski to wielolet-
ni proces, w którym lepiej dzia-
łać razem, niż samemu wiedzieć 
najlepiej. I wściekać się, że nasz 
najważniejszy na świecie projekt 
nie przeszedł. Żal mi tych jedno-
rożców. Poważnie. Machamy im 
przed głowami partycypacyjnym 
kijem baseballowym zupełnie bez 
sensu. Tymczasem Urząd Miasta 
nie robi nic, by wyjaśnić nam re-
guły. Szkoda, bo bez programów 
edukacyjnych, wsparcia społecz-
nego dialogu, w końcu wywalimy 
sukces budżetu do śmieci. Zostaną 
nam jednorożce – całkiem niezły 
pomnik partycypacyjnej porażki.

Przemek Górski – łodzianin, 
aktywista, copywriter. Socjolog 
z wykształcenia, celebryta 
z aspiracji. Od 10 lat związany 
ze Stowarzyszeniem Topografie. 
Prowadzi konsultacje społeczne, 
koordynuje kampanie promocyjne 
i edukacyjne.

POMÓŻ ZMIENIĆ 
SCHRONISKO DLA 

ZWIERZĄT W ŁODZI

Florek – jedyny taki pies na świecie.  
Patrząc na jego mordkę, nie można się  
nie uśmiechnąć. A on odwdzięcza się tym 
samym. To bardzo wesoły, pozytywy, 
energiczny i zakręcony psiak.  
Interesuje go wszystko, każdy człowiek 
ma u niego kredyt zaufania.  
Spacery – uwielbia. Przytulanie – uwielbia. 
To psi nastolatek – ma około 2 lat. 
Cudowny pies. Za wyjątkową urodą  
idzie wyjątkowy charakter. Florek –  
brać i kochać! I uśmiechać się razem z nim.

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.
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Każdy uczy każdego
Mam takie powiedzenie: „należy być w życiu prawdą, którą się głosi”. Taniec, podobnie jak inne pasje,  
daje przestrzeń do kształtowania charakteru. Jeśli chcemy zajmować się czymś na poważnie, to musimy  
się zmobilizować i zdyscyplinować. – Z Krzysztofem „Fabianem” Ziębą, prezesem Fundacji Art  
of Breaking, rozmawia Aleksandra Dulas.

Aleksandra Dulas: Jak wpadłeś 
na pomysł, żeby wychowywać 
młodych ludzi przez taniec?
Krzysztof Zięba: Wszystko zaczę-
ło się od mojej pasji. Jako młody 
chłopak zainteresowałem się kul-
turą hip hopu, graffiti, rapem. Do-
wiedziałem się, że jest coś takie-
go jak breakdance. Wciągnęło 
mnie to całkowicie, poznałem 
ludzi, którzy podzielali tę pa-
sję. Chcieliśmy z kolegami tań-
czyć, ale nie było jak i od kogo 
się uczyć. Chcieliśmy korzystać 
z najlepszych wzorców, ale nie 
mieliśmy pieniędzy na wyjazdy. 
Zatem wpadliśmy na pomysł, że 
ściągniemy świat do nas. W 2009 
roku, we współpracy z Poleskim 
Ośrodkiem Sztuki, napisaliśmy 
projekt imprezy, na którą zamie-
rzaliśmy ściągnąć do Polski tan-
cerzy z całego świata. Nie udało 
się, nie dostaliśmy pieniędzy, ale 
to był początek mojego kombi-
nowania, jak zrobić prawdziwy, 
poważny festiwal. Zacząłem pro-
wadzić warsztaty, organizować 
wymiany międzynarodowe, wy-
jazdy, ale dopiero w ramach mojej 
pracy licencjackiej, w 2012 roku, 
udało nam się stworzyć ogólno-
polski festiwal Art of Breaking. 
I to był moment, kiedy musieli-
śmy zdecydować się na ubranie 
tej naszej działalności w formal-
ne ramy. Założyliśmy Fundację.

A celem fundacji jest…
KZ: Kształtowanie postaw mło-
dych osób, poprzez rozwój ich pa-
sji. Taniec jest haczykiem, chodzi 
o pokazanie wzorców i wartości 
życiowych.

To znaczy, że wychowujecie?
KZ: Przede wszystkim staramy 
się świadczyć własnym przykła-
dem. Mam takie powiedzenie: „na-
leży być w życiu prawdą, którą 
się głosi”. Taniec, podobnie jak 
inne pasje, daje przestrzeń do 
kształtowania charakteru. Jeśli 
chcemy zajmować się czymś na 
poważnie, to musimy się zmobi-
lizować i zdyscyplinować. Do-
stosować do tego swój plan dnia, 
wyznaczyć sobie priorytety, za-
stanowić się, co jest dla nas istot-
ne. Jeśli ważne jest utrzymanie 
mojego ciała w formie, to nie za-
rywam nocy, nie spożywam al-

koholu, dbam o dietę. No i teraz, 
jeśli chcę, żeby dzieciaki, które 
do nas przychodzą, dokonywały 
takich wyborów, to ja, moi kole-
dzy i koleżanki, musimy tak żyć. 
Ogromny wpływ miała na mnie 
pani Magdalena Wieczorek, któ-
ra była moją menadżerką, kiedy 
zaczynałem prowadzić zajęcia ta-
neczne z dziećmi. Zaprosiła mnie 
do siebie, usiedliśmy razem przy 
stole, a ona zapytała bardzo po-
ważnie: czy Ty wiesz, że w tym mo-
mencie bierzesz odpowiedzialność 
za te dzieci? Wtedy się zatrzyma-
łem i pomyślałem, że robię coś 
bardzo ważnego. A po kilku mie-
siącach pracy zobaczyłem, że te 
dzieciaki zaczynają wyglądać tak 
jak ja, mówić jak ja, zachowywać 
się jak ja, słuchać tej samej mu-
zyki. I zrozumiałem, że żarty się 
skończyły, muszę być dla nich wła-
ściwym wzorcem. Miałem 18 lat.

Czy to znaczy, że taniec Cię zmie-
nił?
KZ: Na pewno. I dał całe spek-
trum możliwości, pozwolił spełnić 
marzenia, zobaczyć fantastycz-
ne miejsca. Dzisiaj, oprócz tego, 
że jestem trenerem, zajmuję się 
rozwojem osobistym, prowadzę 
wsparcie mentalne dla sportow-
ców. Te 15 lat tańca, prowadzenia 
grup, nauki zarządzania, daje dziś 
rezultaty. Prowadzimy Fundację, 
która realizuje fantastyczne pro-
jekty, wspiera dzieciaki, młodzież 
w indywidualnym rozwoju.

Chcąc zachęcić rodziców, żeby 
przyprowadzili do Was swoje 
dzieci, powiedziałbyś…
KZ: Powiedziałbym, że dzieci po-
winny realizować te pasje, które 
są im bliskie. Jeśli dziecko chce 
tańczyć, niech tańczy, jeśli chce 
malować, niech maluje itd. Każda 
aktywność, która dziecku przyno-
si radość i satysfakcję, jest dla nie-
go dobra. Jeśli więc chce tańczyć, 
to zapraszam je do nas, żeby po-
znało naszych instruktorów, zo-
baczyło, jak pracują, sprawdziło, 
jaka jest u nas atmosfera. Nasze 
zajęcia nie odbywają się na zasa-
dzie odbicia karnetu i pójścia do 
domu. Zawsze staramy się, żeby 
był czas na rozmowę. Pamiętamy, 
żeby zapytać, co słychać, wiemy, 
na kogo zwrócić szczególną uwa-

gę. Tak zarządzamy procesem gru-
powym. Mamy indywidualne po-
dejście do dzieci, wyłapujemy ich 
potencjał. To, że prowadzimy zaję-
cia z Hip Hopu, też jest dużą war-
tością, bo tu nie ma sztywnych 
ram, tu dziecko ma pokazać, jak 

ono czuje muzykę. Jeżeli ktoś ma 
predyspozycje siłowe, budujemy 
na sile, jeżeli ktoś jest rozciągnię-
ty, skupiamy się na tym, jeśli ktoś 
ma doskonałe wyczucie rytmu, 
pokazujemy to jako jego poten-
cjał. Na indywidualności budu-
jemy poczucie własnej wartości 
i sprawczości u dzieciaków. Sku-
piamy się na mocnych stronach. 
To nas wyróżnia – indywidualne 
podejście do dziecka, zwracanie 
uwagi na jego talenty i potrzeby.

Czy zapraszasz na zajęcia tylko 
te dzieci, które są szczególnie 
uzdolnione?
KZ: Wszystkie dzieci są szcze-
gólnie uzdolnione. Każdy z nas 
jest utalentowany. Zaprasza-
my wszystkich. To też jest duża 
wartość, że w naszych zajęciach 
uczestniczą najróżniejsze osoby. 
W tym samym czasie ćwiczą nie-
słyszący i słyszący, dzieciaki ze 
świetlic środowiskowych, domów 
dziecka, różnych szkół. Wszystkie 
mają się dobrze czuć, dobrze ba-
wić, rozwijać. I okazuje się, że oso-
by z różnych środowisk mogą się 
doskonale integrować. To nie jest 
sztuczne, ale zupełnie naturalne 
przy wspólnej pracy, wysiłku i za-
bawie. U nas nie ma lepszych i gor-
szych. Powtarzam dzieciakom, że 

mają być inni, wyjątkowi. A na-
szym zadaniem jest pomóc im od-
naleźć swój potencjał, tę indywi-
dualność, mocną stronę. Ważne 
jest też, żeby instruktor, trener nie 
robił szumu wokół siebie, bo on 
jest super tancerzem, tylko sku-

pił się na dzieciach. U nas na zaję-
ciach nie instruktor ma błyszczeć, 
mają błyszczeć dzieci. Bo one na 
każdych zajęciach budują przeko-
nania na swój temat. Naszym za-
daniem jest pomóc im uwierzyć, 
że są fantastyczne, a jeśli uzna-
ją, że chcieliby nad czymś popra-
cować, to nad tym się skupiamy 
i pracujemy!

Ale nie wszystkie zostaną tan-
cerzami?
KZ: Bo też nie o to chodzi. Z mo-
ich doświadczeń wynika, że wie-
dzę, którą tu zdobywają, wykorzy-
stają późnej w najrozmaitszych 
dziedzinach. Dzwonią czasem do 
mnie ludzie – dziś dorośli – i mó-
wią: korzystam z tego, czego się 
nauczyłem czy nauczyłam na za-
jęciach. Chociaż dziś nie tańczę, 
ale projektuję, maluję, fotogra-
fuję. Oni u nas poczuli, że mogą 
osiągnąć sukces, jeśli włożą w nie-
go wysiłek.

Opowiedz jeszcze o dzieciakach 
głuchych, które przychodzą na za-
jęcia. Tańczą, mimo że nie słyszą?
KZ: Głusi czują muzykę przez wi-
brację, czują rytm. Nastawiamy 
wtedy głośniki na niskie tony i po 
prostu tańczymy. Te dzieci nie sły-
szą, ale poza tym, ruchowo jest 

z nimi wszystko w porządku. Były 
kiedyś takie badania, które poka-
zywały, że utrata słuchu wiąże się 
z zaburzeniami błędnika. Z dzi-
siejszej wiedzy wynika, że to nie 
prawda. I moje obserwacje też na 
to nie wskazują. Te dzieciaki do-
skonale sobie radzą w tańcu. Sta-
ją na głowie, stają na rękach, mię-
śnie budują w taki sam sposób 
jak wszyscy. One tylko nie słyszą.

Czy są znani, niesłyszący tan-
cerze?
KZ: Tak, był u nas na festiwalu 
BBoy Kujo, który nie słyszał na 
jedno ucho. Potem miał całkowity 
zanik słuchu i… tańczy. Patrzył na 
nasze działania i mówił, że nie wy-
obrażał sobie, by ktoś mógł stwo-
rzyć grupę taneczną, składającą 
się z osób niesłyszących. A my 
to robimy. Aktualnie realizuje-
my spektakl w ramach między-
narodowych warsztatów, w któ-
rym biorą udział osoby głuche.

Fundacja się rozwija. Jakie jesz-
cze działania podejmujecie?
KZ: Realizujemy kilka wymian 
międzynarodowych, które opiera-
ją się na kulturze hip hopu. Teraz 
uczestniczymy w projekcie wy-
miany polsko-niemiecko-francu-
skiej oraz organizujemy wymia-
nę polsko-ukraińską. Dzielimy się 
doświadczeniem, odwiedzamy się. 
Oprócz tańca, nasza młodzież do-
staje wiedzę, czasem wakacje, zdo-
bywa wiele doświadczeń. Dzie-
ciaki pomagają nam realizować 
różne działania, projekty, festiwa-
le. Nasi kursanci są również wo-
lontariuszami przy organizowa-
nych przez nas imprezach. Uczą 
się w praktyce. Widzą, że napraw-
dę można robić duże rzeczy, moż-
na spełniać marzenia. Inspiruje-
my się tutaj wzajemnie. Each one 
teach one (ang. każdy uczy każ-
dego) to główne hasło Hop Hopu. 
Staramy się je wdrażać.

Uwaga! Na ostatniej stronie 
gazety kupon na darmową lekcję 
tańca w Fundacji Art of Breaking. 
Zachęcamy.

Krzysztof „Fabian” Zięba – 
prezes Fundacji Art of Breaking, 
trener, coach, trener mentalny, 
organizator międzynarodowego 
festiwalu Art of Breaking, tancerz.

ALEKSANDRA 
DULAS

FOT. ŁUKASZ KLIMCZAK
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Półtora tysiąca drzew!  
Trzy tysiące kwiatów!  
Kto da więcej?
Zieleń miejska w Łodzi to temat delikatny. Powiem więcej: to przedmiot ciekawej matematyczno- 
-ekologicznej rozgrywki, którą władze naszego miasta toczą z nami, mieszkańcami. Jakie reguły  
gry dyktuje nam urząd? Jeśli chcemy wygrać, lepiej mieć je rozpracowane.

Nie ulega wątpliwości, że jeśli 
chodzi o zieleń, władze Łodzi 

z roku na rok mają coraz mniej-
sze pole do samowolnego dzia-
łania. Mieszkańcy patrzą. Żad-
na dewastacja nie ujdzie już ich 
uwadze. Dzięki uzbrojonym w te-
lefony z aparatami fotograficzny-
mi obrońcom przyrody, zdjęcia 
starych wykarczowanych drzew, 
młodych, ale już uschniętych „na-
sadzeń zastępczych” i rozjeżdżo-
nych trawników natychmiast 
trafiają do mediów. Najpierw 
społecznościowych – tam prze-
lewa się pierwsza fala frustracji. 
Komentujący przeklinają władze 
miasta za krótkowzroczną polity-
kę i fatalny styl, w jakim usuwa-
na jest zieleń: nagle i bez uprze-
dzenia. Później temat podejmują 
media głównego nurtu – dzienni-
karze drążą, zadają urzędnikom 
niewygodne pytania, skrupulat-
nie wyliczają przewiny. W efekcie 
rozkręca się druga fala społecz-
nego oburzenia. Stąd już krótka 
droga do urzędowej kontrofensy-
wy. I tu robi się ciekawie. Do akcji 
wkraczają bowiem setki i tysiące.

Jakie setki i tysiące? Takie: – Za-
rząd Zieleni Miejskiej w 2017 roku 
posadzi ponad półtora tysiąca drzew. 
Tysiąc z nich znajdzie się w pasach 
drogowych i na terenach niezabudo-
wanych, a pięćset w parkach. Oprócz 
tego w parkach zasadzonych zosta-
nie trzy tysiące krzewów i sto tysięcy 
kwiatów. Natomiast w pasach dro-
gowych będzie to pięćdziesiąt tysię-
cy roślin kwietnikowych. Zakwitnie 
też ok. czterdzieści tysięcy kwiatów 
cebulowych posadzonych wcześniej – 
wylicza Ewelina Wróblewska, dy-
rektor Zarządu Zieleni Miejskiej 
(cytowane za: uml.lodz.pl).

Półtora tysiąca drzew! Trzy 
tysiące kwiatów! Kto da wię-
cej? Proszę: sto tysięcy kwiatów! 
Istne szaleństwo. Człowiek był-
by gotów pomyśleć, że mieszka 
w najszybciej zazieleniającym się 
mieście w tej części Europy. Że te-
raz będzie chodził po bułki i gaze-

tę brodząc w płatkach kwiatów, 
masowo zakwitających na przy-
ulicznych zieleńcach. Że zamiast 
sznura samochodów, już niedłu-
go zastanie na swojej ulicy szpa-
ler drzew. Że wreszcie będzie miał 
gdzie pójść na spacer i wyprowa-
dzić psa. I jeszcze, żeby posadzić 
te wszystkie krzewy i kwiaty, nie-
chybnie odkują mu w okolicy tro-
chę betonu. Inaczej to się wszyst-
ko nie zmieści. Bo gdzie?

Otwiera gazetę i widzi, że tak 
właśnie będzie – na kolorowych 
grafikach z logo UMŁ zielone kule 
rzucają łagodny cień na małych 
ludzików, przechadzających się 
po prawie pustych ulicach. Samo-
chodów zazwyczaj tam nie ma, są 
za to pastelowe postaci skąpane 
w słońcu, drzewa i białe fasady ka-
mienic. Jest błogo i sielsko – tro-
chę jak w Sandomierzu u ojca Ma-
teusza, trochę jak na wakacjach 
w zachodniej Europie, a trochę 
jak w grze „The Sims”. Trochę, bo 
jednak grafika komputerowa nie 
zawsze nadąża za tą piękną wi-
zją miasta-ogrodu. Ale nie bądź-
my małostkowi. W ogólnym roz-
rachunku – trzeba powiedzieć to 
sobie jasno – jest wspaniale.

Kilka miesięcy i kilka komuni-
katów prasowych UMŁ później, 

ten sam człowiek w drodze po ga-
zetę i bułki zauważa, że owszem, 
przy skrzyżowaniu zamiast kle-
piska zrobili mu mały zieleniec. 
Świetnie. Od razu ładniej, moż-
na na chwilę oderwać wzrok od 
całej tej brzydoty dookoła. Tylko 
dlaczego właściwie wycięli drze-
wa, które tam rosły? Albo te przy-
uliczne, przecznicę dalej? Prze-
cież obiecywali, że będzie tam 
woonerf i pojawi się nowa zieleń.

Powody zazwyczaj są trzy: albo 
drzewa kolidowały z inwestycją 
(tak, w Łodzi zdarza się, że drzewo 
koliduje z zazielenianiem miej-
sca, w którym rośnie), albo zagra-
żały bezpieczeństwu (argument 
z punktu widzenia urzędnika wy-
godny, bo trudny do weryfikacji 
przez upierdliwego mieszkańca), 
albo były przesuszone i w złym 
stanie zdrowotnym (dziwne: drze-
wo nigdy nie leczone i nie pod-
lewane zachorowało i obsycha?).

„Tak, dobrze, że zrobiono A, na-
prawdę się cieszę. Ale czemu do 
diaska w tym samym czasie zro-

biono B – przecież to skandal?!” 
(gdzie za A podstawiamy zmia-
nę pozytywną, a za B negatyw-
ną). Takich sytuacji jest w Łodzi 
mnóstwo. Od drobnych inwesty-
cji, „równoważonych” drobnymi 
dewastacjami w dzielnicach, po 
wielomilionowe inwestycje w par-
kach, „równoważone” planami 
wielkich dewastacji terenów zie-
lonych w innych częściach miasta.

Wspomnieć można choćby 
o planach wielkich wykopów oraz 
wycinki kilkuset drzew na Zdro-
wiu w związku z budową Orien-
tarium, co zdaniem specjalistów 
przyniesie negatywne, trudne do 
oszacowania skutki dla całego 
parku, będącego zielonymi płuca-
mi miasta; o forsowaniu zabudo-
wy lasu w Nowosolnej, w miejscu, 
w którym mieszkańcy zabiegają 
o park; czy – to ostatnia bomba 
zafundowana łodzianom przez 
panią prezydent – planach wy-
cinki 15 hektarów lasu na Brusie, 
żeby stworzyć „Beverly Brus“, jak 
z przymrużeniem oka nazwali 

urzędowi spece od promocji eks-
kluzywną enklawę domów i apar-
tamentowców dla najbogatszych 
mieszkańców.

Tak, cieszmy się z małych zie-
leńców i stu tysięcy bratków. Ale 
nie dajmy sobie wmówić, że sto 
tysięcy bratków równoważy wy-
cinkę 15 hektarów lasów na Bru-
sie. Bo nie równoważy. Cieszmy 
się z nowych drzew, doglądaj-
my je i pielęgnujmy, ale nie daj-
my się przekonać, że pojawienie 
się przed naszą kamienicą 10-let-
niego klonu równoważy wycin-
kę 70-letniej robinii dwie ulice 
dalej. Nie dajmy się nabierać na 
urzędową matematykę. Wierz-
my matematyce przyrodników, 
którzy nie mają wątpliwości, że 
to tylko dzięki starym drzewom 
oraz wielkim połaciom miejskich 
lasów i parków możemy się sku-
tecznie bronić przed toksyczną 
chmurą smogu wiszącą nad na-
szym miastem. Berberysy i bratki, 
choć cieszą oko, nie przyniosą 
nam ratunku.

Domagajmy się młodych drzew 
oprócz, a nie zamiast starych; do-
magajmy się małych zieleńców 
oprócz, a nie zamiast ochrony du-
żych miejskich lasów; upominaj-
my się o poprawę estetyki przy po-
mocy zieleni oprócz, a nie zamiast 
upominania się o nasze zdrowie. 
Bądźmy wdzięczni za pozytywne 
zmiany i jednocześnie bądźmy 
wkurzeni na manipulacje i głu-
pie, pochopne, nie konsultowa-
ne z nami decyzje.

Wdzięczność oprócz buntu, nie 
zamiast.

Marta Karbowiak – aktywistka 
miejska, szczególnie 
zaangażowana w ochronę 
i poprawę jakości miejskiej 
zieleni, związana ze 
stowarzyszeniem Społecznie 
Zaangażowani i Ośrodkiem 
Działań Ekologicznych „Źródła”. 
Absolwentka studiów Zarządzanie 
Zrównoważonym Rozwojem 
Miast na Politechnice Krakowskiej. 
Psiara, rowerzystka, fanka Gila 
Peñalosy i jego pomysłów na 
miejskie rewolucje.

MARTA 
KARBOWIAK

Tak, cieszmy się z małych zieleńców i stu 
tysięcy bratków. Ale nie dajmy sobie wmówić, 
że sto tysięcy bratków równoważy wycinkę 
15 hektarów lasów na Brusie. Bo nie równoważy.

RYS. BRUNO POLIS
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„Efekt ostateczny.  
Magazyn wzorów uszytych”
Czym jest dziś Łódź Włókiennicza? Legendą, niechcianą przeszłością, snem o potędze Ziemi Obiecanej, a może nie istnieje 
wcale – podobnie jak dziesiątki opuszczonych, zrujnowanych hal fabrycznych? Gdzie są włókniarki/włókniarze,  
robotnice/robotnicy, projektantki/projektanci? Czy pozostał po nich ślad? A jeśli tak – co możemy z niego wyczytać?

Do 10.09.2017  r. w  Central-
nym Muzeum Włókien-

nictwa w Łodzi można obejrzeć 
wystawę „Efekt ostateczny. Ma-
gazyn wzorów uszytych”. Wcho-
dząc w jej przestrzeń po białym 
kobiercu, wkraczamy symbo-
licznie do świata, którego cen-
tralną osią jest zagadnienie tka-
niny przemysłowej.

Prezentujemy wywiad z kura-
torką wystawy, Sonią Kądziołką.

Marta Madejska: Słyszałam, że 
Twoja babcia była inżynierką 
włókiennictwa?
Sonia Kądziołka: Tak, miała tytuł 
magistra inżyniera włókiennic-
twa. Studiowała w Łodzi, ale po-
tem przeniosła się do Włocławka, 
gdzie przez wiele lat pracowała 
w zakładzie produkującym pasy 
transmisyjne do maszyn. Jej sio-
stry zostały w Łodzi, jedna z nich 
pracowała na tkalni przez 12 lat.

Włókiennictwo jest Waszą ro-
dzinną tradycją?
SK: Kobiecą rodzinną tradycją!

To powód Twoich obecnych arty-
stycznych powrotów do tematu 
tekstyliów?
SK: Zdecydowanie tak. Co cieka-
we, moje pierwsze dziecięce wspo-
mnienia dotyczą właśnie rodzin-
nych rozmów o tym, że zamykane 
są zakłady włókiennicze. Wujek, 
syn tkaczki, też wówczas tracił 
pracę, mimo że jest technikiem 
włókiennictwa. Dawniej nikt się 
nie spodziewał, że ktoś z włókien-
niczym wykształceniem nie znaj-
dzie pracy w Łodzi. Pamiętam, że 
siedzieliśmy przy stole i te rozmo-
wy po prostu trwały i trwały. Jako 
mała dziewczynka słuchałam tych 
ciągłych rozważań – co to w ogóle 
dalej będzie, dlaczego tak się stało. 
Widziano oczywiście w tym pew-
ne układy, mówiono o przeniesie-
niu rynków na tereny azjatyckie.

W tych układach dopatrywano 
się spisku, czy po prostu rozma-
wiano o wchodzeniu w realia ka-
pitalistyczne?
SK: O wchodzeniu w nowe re-
alia. Chociaż oczywiście oma-

wiane były też przetargi, które 
jednak różnie przebiegały. Nie 
tak, jak być powinno. W trakcie 
tych długich dyskusji pojawia-
ła się również kwestia materia-
łu, który się zmieniał, był coraz 
gorszy. Cały czas wspominano 
przędze sudańskie, egipskie, ra-
dzieckie. Te ostatnie ponoć naj-
gorsze, bo tam bawełna nie może 
dobrze dojrzeć ze względu na zbyt 
małą liczbę dni słonecz-
nych. Wujek przez cały 
czas nadal tym żyje, czę-
sto wokół włókiennic-
twa toczą się nasze roz-
mowy, chociaż niestety 
nie rozumiem jego bar-
dziej technologicznych 
opowieści o maszynach.

Czy pomysł wystawy zaczął się 
od Twojej pracy magisterskiej? 
Na studiach w Krakowie zajęłaś 
się tematem tkaniny i włókien-
nictwa.
SK: Tak było. Ta praca magister-
ska była różnie przyjmowana 
przez moich profesorów. Łódź sta-
ła się w oczach Krakowa nieco 
prowincjonalna, a z drugiej stro-
ny – co w oczach Krakowa nie jest 
prowincjonalne? I z całą pewno-
ścią sprawy społeczne nie należą 
do tzw. pierwszej historii sztuki. 
Temat wynikał po części z rodzin-

nych wspomnień, po części z oso-
bistych doświadczeń już w doro-
słym życiu. Kiedy wyprowadziłam 
się z Łodzi, po dłuższej nieobec-
ności zaczęłam dostrzegać różne 
rzeczy, również te materialne, na-
macalne, których wcześniej nie 
zauważałam. Przede wszystkim 
zniszczenie, białe plamy na pla-
nie miasta Łodzi. Przecież tych fa-
bryk jest mnóstwo, one zajmują 

ogromne przestrzenie i tym dzie-
dzictwem właściwie nie ma się 
kto zająć. W dodatku one w spe-
cyficzny sposób funkcjonują też 
w świadomości łodzian – są omi-
jane.

Najpierw w pracy magisterskiej, 
a teraz na wystawie zajęłaś się 
tym, co i jak te fabryki wytwa-
rzały, kiedy jeszcze działały.
SK: Zasadniczo wychodziłam od 
samego artefaktu: tkanina prze-
mysłowa jako dzieło sztuki. Zata-
czałam coraz szersze kręgi, aż do-

szłam do pytania o trudną pracę 
kobiet w przemyśle. Bardzo pomo-
gły mi filmy dokumentalne z lat 
60., 70. i 80., przede wszystkim 
Krystyny Gryczałowskiej i Ire-
ny Kamieńskiej. Potem postawi-
łam pytanie: czy sztuka zaanga-
żowana ma w ogóle jakikolwiek 
wpływ na kształtowanie świado-
mości, na możliwość interwencji, 
na cokolwiek?

Z drugiej strony zaję-
łam się metodami pracy 
z  tkaniną jako sztuką. 
Warto się zastanowić, 
jak tkanina jest prezen-
towana np. w  Textile 
Museum w  Saint Gal-
len czy w Nordiska Mu-
seet w Sztokholmie. Tam 
kwestie robotnicze mają 

duże znaczenie. Tam też tkaninę 
oddaje się do dyspozycji widza 
bezwarunkowo – można ją do-
tykać. Traktowanie jej jak przed-
miotu, który można materialnie 
poznać, pomaga naświetlać wą-
tek społeczny – ktoś to przecież 
wytworzył. Jednocześnie „dotykać 
oznacza wspominać” – jak powie-
dział Jindřich Štyrský. I rzeczy-
wiście, jeżeli mam jakieś wspo-
mnienia z  najwcześniejszego 
dzieciństwa, to nie wzrokowe, 
a właśnie dotykowe. Tworząc 
wystawę, chciałam zrobić pro-

jekt dotykowy również dlatego, 
żeby uprzystępnić go osobom nie-
dowidzącym i niewidomym.

Czyli na Twojej wystawie moż-
na dotknąć materiałów?
SK: Jest kilka takich prac. Na przy-
kład praca Barbary Gryki, która 
nawiązuje do filmu Robotnice Ire-
ny Kamieńskiej. Gryka wybrała 
z wypowiedzi włókniarek kilka 
słów, które najlepiej podkreślają 
zamysł Kamieńskiej – pokazać co-
dzienność, zwyczajne życie boha-
terek. Tym oczywiście reżyserka 
różniła się od ówczesnych twór-
ców filmów związanych często 
z protestami robotniczymi, z sa-
mym momentem strajku. Gryka 
w swojej pracy nawiązuje do tej 
zwyczajnej codzienności. Wybra-
ła miękki flausz, który zachęca, 
żeby go dotknąć, i wycięła z nie-
go formy korespondujące z wy-
powiedziami włókniarek.

Czy jeżeli potraktujemy tkani-
nę przemysłową jako dzieło ar-
tystyczne, to włókniarki są ar-
tystkami?
SK: A  to jest ciekawe pytanie. 
Włókniarkom było chyba wszyst-
ko jedno, co akurat przyszło im 
produkować w pracy, ale z moich 
rozmów z ciocią-tkaczką wyni-
ka, że interesowały ją wzory, któ-
re wytwarzała. Można więc na 
to różnie spojrzeć. Ja na pewno 
traktuję włókniarki jako wyko-
nawczynie-artystki.

Chodziło mi o to, aby podkreślić 
prace projektantki i włókniarki, 
żeby je zestawić w myśl metod 
Krystyny Kondratiukowej, założy-
cielki Centralnego Muzeum Włó-
kiennictwa w Łodzi. Początkowo 
prowadziła dział tkaniny w Mu-
zeum Sztuki w Łodzi i nalegała 
na to, aby ten dział przerodził się 
w osobne muzeum. To ona wypa-
trzyła Białą Fabrykę na siedzibę. 
Jej pomysł polegał na tym, aby po-
kazać i zjednoczyć na wystawie 
pracę wykonawcy tkaniny i oso-
by, która ją projektuje.

Zatem swoją wystawę wymyśli-
łaś, studiując w Krakowie, ale 
ma ona mocno łódzki wymiar.

Warto się zastanowić, jak tkanina jest 
prezentowana np. w Textile Museum 
w Saint Gallen czy w Nordiska Museet 
w Sztokholmie. Tam kwestie robotnicze 
mają duże znaczenie. Tam też tkaninę 
oddaje się do dyspozycji widza 
bezwarunkowo – można ją dotykać.

MARTA 
MADEJSKA
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SK: Tak, ale to jest pewien cykl 
wystaw, który ma zaistnieć w róż-
nych częściach Polski. Jakiś od-
prysk pojawi się też w Krakowie, 
choć pewnie bardziej o Zakładach 
Przemysłu Lniarskiego w Krośnie, 
na południu kraju.

W Łodzi pierwsza wystawa od-
była się w  Muzeum Książki 
Artystycznej, potem, w  maju, 
w  Centralnym Muzeum Włó-
kiennictwa i będzie można ją 
tam oglądać do 10 września. Co 
jeszcze możemy na niej zoba-
czyć?
SK: Splecenie materiału doku-
mentalnego z materiałem arty-
stycznym oraz przenikanie się 
różnych okresów – filmów z cza-
su PRL ze współczesnym spoj-
rzeniem na krajobraz potrans-
formacyjny i sytuację aktualną. 
Jest performans Marty Ostajew-
skiej nakręcony w zrujnowanych 
pofabrycznych budynkach, ze-
stawiony z filmem dokumental-
nym Marcina Latałły z 2008 roku. 
W filmie pokazany jest portret ro-
dziny dawnych włókienników, 
która przez swoje okno w famu-
łach przy Ogrodowej obserwuje 
budowę Manufaktury na miejscu 
ich dawnego zakładu pracy Pol-
tex. Podłoga w boksie, w którym 
można obejrzeć film, wyłożona 
jest sztuczną trawą produkowa-
ną przez Dywilan, jedną z nielicz-
nych łódzkich firm, której uda-
ło się utrzymać na powierzchni. 
Musiała się jednak nieco zabaw-
nie przebranżowić i obok swoich 
wełnianych dywanów produkuje 
właśnie tę trawę.

Dalej mamy zdjęcia Radosława 
Stępnia z Urban Explorers Łódź. 
On wkracza w opuszczone prze-
strzenie z aparatem fotograficz-
nym, czasem nie całkiem legalnie. 
Co ciekawe, trafia tam na rozma-
ite przedmioty, odnajduje nawet 
książeczki zdrowia, dokumenty 
personalne.

Pojawia się film Justyny Orłow-
skiej stworzony na bazie filmu 
Heleny Amiradżibi Stawińskiej 
z 1961 roku. Orłowska pokazuje 
w nim Zambrów w wojewódz-
twie podlaskim – miasto z nowym 
kombinatem fabrycznym, do któ-
rego napływały w latach 50. XX 
w. łódzkie włókniarki. Po trans-
formacji zaszły tam podobne 
zjawiska jak w Łodzi, choć oczy-
wiście na mniejszą skalę. Znika 
centrum życia, jakim przez kilka 
dekad było włókiennictwo.

Z kolei Ola Kozioł nagrała wy-
śpiewany przez siebie wiersz Ma-
rii Przedborskiej, która była in-
spektorką pracy w fabrykach 
włókienniczych w Łodzi między-
wojennej i pisała o codzienności 
robotnic. Nawiasem mówiąc, Ola 

zaczerpnęła wiersz z Twojego blo-
ga Aleja Włókniarek.

Rafał Jakubowicz przygotował 
koszulkę Croppa, na którą pani 
Malwina Najder-Sad naszyła jego 
projekt: kształt monumentu, któ-
ry wznieśli robotnicy w Banglade-
szu po zawaleniu się jednej z fa-
bryk w 2013 roku. Było tam 1127 
ofiar, najmłodsza – 14-letnia, po-
nad 2 tys. rannych, czasem trwa-
le poszkodowanych na zdrowiu. 
Budynek zaprojektowano na ga-
lerię handlową, a nie jako miejsce 

dla szwalni, więc kiedy dobudo-
wano jeszcze dwa piętra i posta-
wiono bardzo ciężkie maszyny, 
wszystko runęło i zapaliło się. 
W ruinach znaleziono metki roz-
maitych firm, które bardzo długo 
nie chciały się do tego przyznać, 
m.in. polskiego LPP, czyli Crop-
pa. Z tego co wiem, firmy przez 
długi czas nie chciały też wypła-
cić odszkodowań. Robotnicy sami 
przygotowali monument – wła-
sne miejsce pamięci, z którym się 
identyfikują. Przychodzą pod ten 
pomnik, często przynoszą kwia-
ty, przystrajają go tkaninowymi 
ozdobami. Forma pomnika w Pol-
sce kojarzy się nie najlepiej – to 
dłonie trzymające sierp i młot. Za-
stanawialiśmy się, jak na to zare-
aguje polska publiczność, ta młod-
sza i ta starsza.

Twoja wystawa jest świeżym po-
wiewem w Centralnym Muzeum 
Włókiennictwa – są na niej nie 
tylko tkanina czy maszyny, ale 
też rozmaite prace artystyczne 
i wątki społeczne. Jak widzisz 
CMW kierowane przez nową dy-
rekcję? Dobrze Ci się tam praco-
wało?
SK: Zdecydowanie tak. Myślę, że 
obrano dobry kierunek. To Mu-
zeum już od jakiegoś czasu słabo 
funkcjonowało w świadomości 

ogólnopolskiej jako przestrzeń 
artystyczna i społeczna. Wyda-
wało się, że włókiennictwo w na-
zwie oznacza tylko jakieś kwestie 
technologiczne. Teraz wyraźnie 
czuć nową energię.

Rozmowa z Tobą jest dla mnie 
tym ciekawsza, że wywiady 
o przemyśle zwykle przeprowa-
dzam z pokoleniem Twojej bab-
ci. Dla tych osób włókienniczy 
charakter Łodzi jest oczywisty, 
prawda?

SK: Tak.

Natomiast dla naszego pokolenia 
już nie. Kiedy przyjechałam do 
Łodzi, usłyszałam, że to miasto 
nie ma tożsamości. Później, kiedy 
trochę pogrzebałam w historii, 
powiedziałam: „no ale przecież 
to włókiennictwo…”, usłyszałam: 

„to było jakieś enigmatyczne, ci 
ludzie tu przyjeżdżali ze wsi, nie 

można mówić o żadnej tożsamo-
ści włókienniczej”.
SK: Naprawdę?

Naprawdę. A teraz rozmawiam 
z Tobą i słucham o Twojej pasji 
i rodzinnej tradycji włókienni-
czej. Patrzę na Twoją wystawę 
i mam wrażenie, że być może 
otwiera ona jakieś nowe kie-
runki działań Centralnego Mu-
zeum Włókiennictwa, że włó-
kiennicza tożsamość miasta 
wciąż jest sprawą otwartą. Ciągle 

są ogromne możliwości nie tyl-
ko przypominania historii, ale 
też twórczej pracy w tej dziedzi-
nie: zastanawiania się, stawia-
nia nowych pytań, nie tylko o to, 

co się wydarzyło, ale też o to, co 
się teraz dzieje na świecie. Jak 
w przypadku tego motywu ban-
gladeskiego na Twojej wystawie, 
bo dzisiaj to tam produkowana 
jest nasza odzież.
SK: Tak, nam się wydaje, że te 
sprawy są już historią, a  one 
są tylko, powiedziałabym, nie-
co przesunięte ze względu na 
zmianę pokoleniową i ze wzglę-
du na przestrzeń – kraje, w któ-
rych obecnie się produkuje.

Sama historia Łodzi jest wciąż 
nie całkiem zrozumiana. Zaczę-
ło mi się to układać w głowie do-
piero, kiedy spojrzałam z pewne-
go dystansu, gdy zamieszkałam 
w Krakowie. Muszę przyznać, że 
dla mnie najważniejszą recenzją 

„Efektu ostatecznego” były słowa 
jednej z moich ciotek. Po obejrze-
niu wystawy powiedziała: Tak to 
wszystko wyglądało. To jest dokład-
nie tak, jak ja to pamiętam, to jest 
autentyczne.

Więcej informacji o wydarzeniach 
towarzyszących wystawie znajduje 
się tutaj: www.lodzkagazeta.pl/
efekt-ostateczny-magazyn-
wzorow-uszytych-wywiad- 
z-sonia-kadziolka

Sonia Kądziołka – wywodząca się 
z Łodzi, kuratorka i historyczka 
sztuki, studentka filologii polskiej. 
Zajmuje się sztuką włókna 
i literaturą skandynawską. 
Obecnie pracuje w Galerii 
Starmach w Krakowie.

Marta Madejska – łodzianka 
z wyboru, związana m.in. ze 
Stowarzyszeniem Topografie 
i Fundacją Miejski Kolektyw. Pisze 
książkę o łódzkich włókniarkach.

ZDJĘCIA Z WYSTAWY.  
FOT. ARCHIWUM  
CENTRALNEGO MUZEUM 
WŁÓKIENNICTWA  
W ŁODZI.

W środy w godzinach 18–19, w Studenckim Radiu ŻAK Politechniki Łódzkiej na 88,8 MHz.
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Łódź Miastem Kobiet
O Festiwalu „Łódź Miastem Kobiet”, o wystawach, warsztatach, koncertach i spektaklach  
opowiada Monika Kamieńska, dyrektor artystyczna wydarzenia.

Anna Jurek: Czy to miasto fak-
tycznie należy do kobiet, czy to 
jest tylko dobrze brzmiący slo-
gan?
Monika Kamieńska, dyrektor ar-
tystyczna Festiwalu: Lata przepra-
cowane w zawodzie, działalność 
społeczna, a także moje doświad-
czenia prywatne, pozwalają mi 
stwierdzić, że kobiety od dawna 
mają duży wpływ na to miasto. 
Oczywiście, najpierw na myśl 
przychodzą nam łódzkie włók-
niarki, które walczyły o godną 
pracę, będąc jednocześnie matka-
mi i żonami. Widzę jednak w Ło-
dzi także bardzo silny biznes ko-
biecy – firmy zarządzane damską 
ręką, które realizują politykę spo-
łecznej odpowiedzialności bizne-
su. W mojej pracy pomaga mi też 
wielu panów, ale głównie współ-
pracuję z kobietami. Poza tym ko-
biety zawsze zasiadały w ławach 
Rady Miejskiej, obejmowały sta-
nowiska urzędnicze, aktywnie 
działały w obszarze społecznym. 
Od początku pani prezydent Han-
na Zdanowska obejmuje nasz fe-
stiwal honorowym patronatem. 
Tak. Uważam, że Łódź rzeczywi-
ście jest miastem kobiet.

Festiwal odbywa się od kilku lat. 
Jakie jest hasło przewodnie tego-
rocznej edycji?
MK: Od początku zależało mi na 
tym, aby każda edycja przebie-
gała pod innym hasłem. Te z po-
przednich lat to m.in.: „Dobre, bo 
łódzkie”, „Pop art” czy „Gdzie ci 
mężczyźni”. Mottem tegoroczne-
go festiwalu jest „Alternatywa” – 
pojemne znaczeniowo słowo ro-
zumiane jako wybór, możliwość, 
zmiana, potencjał.

Zaczynamy tradycyjnie od 
Nocy Kobiet, 15 września. Go-
ściem specjalnym będzie Ignacy 
Karpowicz, autor powieści „Soń-
ka”. Kto czytał książkę, ten wie, 
że główną bohaterką jest kobie-
ta wyjątkowa, która przechodzi 
w życiu piekło i w tym piekle sta-
ra się przetrwać. To mocna opo-
wieść, realistyczna, osadzona 
w surowych realiach. Mamy do 
czynienia z „kobietą inną, niejako 
alternatywną”, przy czym opisa-
ną przez mężczyznę. Zapraszam 
na czytanie performatywne* i na 
spotkanie z autorem.

Odbędzie się także część warsz-
tatowa. Dowiemy się m.in.: jak sa-
modzielnie przygotować kosme-
tyki z naturalnych składników, jak 
zadbać o zdrowie i jaki tryb życia 
prowadzić mierząc się z cukrzy-
cą. Polecam także warsztaty z roz-
woju osobistego, które poprowa-
dzi Monika Mularska-Kucharek, 
trenerka i terapeutka specjalizu-
jąca się w terapii krótkotermino-
wej skierowanej na cel. Warszta-
ty odbędą się także w Szlifierni 
Szczęścia z Pasażu Róży.

W programie znajdują się także 
przedstawienia teatralne.
MK: Ze spektaklem „Lilka, cud mi-
łości” przyjadą do nas Magdalena 
Zawadzka, Paulina Holtz, Joanna 
Żółkowska i Krystyna Tkacz. Zo-
baczymy cztery różne opowieści 
poetyckie, które koncentrują się 
wokół postaci Marii Pawlikow-
skiej-Jasnorzewskiej. Dla pani 
Magdaleny Zawadzkiej szykuje-
my niespodziankę. Chcemy uho-
norować ją w związku z 50-leciem 
pracy twórczej. Przygotowujemy 
specjalną statuetkę oraz tort od 

Roberta Dybalskiego. Pani Mag-
dalena jeszcze o tym nie wie, ale 
czytelnikom Miasta Ł mogę już 
zdradzić tę informację. Ponie-
waż spektakl odbędzie się w Ło-
dzi tylko raz, apeluję, aby go nie 
przegapić.

Obejrzymy także „Ławeczkę” 
wg Aleksandra Gelmana w wyko-
naniu Teatru Scena Poczekalnia, 
z Izabelą Noszczyk i Dariuszem 
Taraszkiewiczem. To zabawny 
i refleksyjny duodram o relacjach 
między kobietą i mężczyzną, o al-
ternatywach, które pojawiają się 
w naszym życiu, i o tym, co osta-
tecznie wybieramy.

Dorota Bielska wystawi u nas 
spektakl „WOMAN POWER, czyli 
św. Hildegarda z Bingen”, który 
zdobył GRAND PRIX festiwalu 
MONOart w kategorii nagroda 

publiczności. Postać Hildegardy 
jest prawie nieznana, a była to ko-
bieta wielowymiarowa – mistycz-
ka, filozofka, kompozytorka, po-
etka, która także zajmowała się 
lecznictwem. Muzykę na żywo 
będzie wykonywała Katarzyna 
Tercz. Bardzo się cieszę, że Do-
rota zdecydowała się, by łódz-
ka premiera odbyła się właśnie 
u nas – w Akademickim Ośrodku 
Inicjatyw Artystycznych.

Na zakończenie będziemy 
mogli obejrzeć „Żmiję” Lwa Toł-
stoja w wykonaniu Doroty Staliń-
skiej. Jest to opowieść o samotno-
ści człowieka pozbawionego, na 
skutek wojennej zawieruchy, mło-
dości i prawa jakiegokolwiek wy-
boru. W moim odbiorze ta sztuka 
opowiada o sile kobiet. Uważam 
zresztą, że kobiety są tak silne, jak 

sobie na to pozwolą. I mimo wielu 
przeciwności, upadków, podnoszą 
się i idą dalej, nie zniechęcają się. 
Nawet jeśli znajdą się w sytuacji 
dramatycznej, czerpią moc z nie-
wyczerpanych pokładów siły, któ-
rą w sobie mają.

Odbędzie się także finał konkur-
su Łódź Miastem Talentów.
MK: Tak. Będziemy szukać naj-
bardziej utalentowanych osób. 
W dniu 16 września w Pasażu 
Róży odbędzie koncert, na któ-
rym gwiazdą wieczoru będzie ra-
per B.R.O, oraz zostaną wyłonie-
ni finaliści w kategorii muzyka. 
Na finał konkursu w kategoriach: 
moda, aktor, taniec, zapraszamy 
20 września do Akademickiego 
Ośrodka Inicjatyw Artystycznych.

Więcej informacji: 
www.aoia.pl

*Czytanie performatywne – 
zdarzenie interdyscyplinarne. 
Kompilacja tekstu, aktorskiej 
improwizacji, muzyki i obrazu.

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

ANNA JUREK

MONIKA KAMIŃSKA. FOT. PAWEŁ ŁACHETA
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„Niewidzialna Ręka”  
w obronie Puszczy 
Łódzkiej

Między Retkinią a Złotnem 
znajduje się zielony kom-

pleks – po jednej stronie Park na 
Zdrowiu, po drugiej ZOO, aqu-
apark Fala, Ogród Botaniczny 
oraz rezerwat przyrody Polesie 
Konstantynowskie – resztki, któ-
re pozostały po dawnej Puszczy 
Łódzkiej. Wszystkie te miejsca łą-
czy labirynt ścieżek, po których 
poruszają się piesi, skracający so-
bie drogę dokądś tam, spacerowi-
cze i biegacze, matki z wózkami, 
rowerzyści i właściciele psów ze 
swymi czworonogami.

Mniej więcej między rezerwa-
tem a stadionem ŁKS, na terenie 
pociętym ścieżkami, od paru lat 
obumierają drzewa. Kilka zosta-
ło już wyciętych, parę martwych 
pni dowodzi, że coś złego wciąż się 

tam dzieje. Dokładniejsza i bar-
dziej systematyczna obserwacja 
wskazuje, że drzewa stoją w wo-
dzie, a że nie są to gatunki bagien-
ne, woda nie robi im dobrze. Skąd 
ta woda? No cóż, woda w przy-
rodzie występuje zawsze, jed-
nak w tym właśnie miejscu nie-
gdyś dokądś odpływała, a teraz 
stoi. Być może za proces ten od-
powiada wybetonowanie i ogro-
dzenie wysokimi krawężnikami 
ścieżek, służących pieszym i rowe-
rzystom. Wygląda na to, że nawet 
projektanci owych ścieżek zdali 
sobie z tego sprawę, bo w jednym 
miejscu – powiedzmy, że na tra-
sie spaceru między Domem Se-
niora a Falą – zbudowany został 
przepust. Przepust ten uniemożli-
wia pokonanie ścieżki przez oso-

bę pchającą wózek z dzieckiem i 
nie jest bezpieczny dla rowerzy-
sty przejeżdżającego tamtędy po 
ciemku. Miał za zadanie zapew-
nić przepływ wody między jed-
ną dolinką a drugą. Niestety, nikt 
nie zadbał o jego oczyszczanie, 
woda nie przepływa, za to rowe-
rzyści ryzykują tam wybicie zę-
bów, a matki z wózkami po pro-
stu omijają to miejsce. A raczej 
było tak do niedawna, bo niewi-
dzialna ręka położyła coś w rodza-
ju mostka. Raczej nie zrobił tego 
zarząd terenu, bo mostek wyglą-
da dość amatorsko.

Tydzień później ktoś wyko-
nał – równie amatorsko – dwa 
przepusty w ścieżkach. Zapew-
ne znów owa niewidzialna ręka. 
Jeden z przepustów zadziałał sku-

tecznie. Lustro wody, w której od 
lat gniją drzewa, zaczęło się obni-
żać. Czy ta interwencja je uratu-
je? Czy na stałe poprawi równo-
wagę wodną na tym terenie? Na 
to pytanie zapewne nikt nie zna 
odpowiedzi. Tak jak nikt, budu-
jąc i betonując ścieżki, nie zadał 
sobie trudu, by wykonać anali-
zę ich potencjalnego wpływu na 
ekostystem.

Tuż obok trwają prace przy bu-
dowie stadionu ŁKS. Niedawno 
budowano Atlas Arenę. Po dru-
giej stronie wciąż coś się dłubie 
na terenie Fali. Choć prace budow-
lane nie wchodzą na teren Parku, 
oddziałują na niego – sąsiednie 
tereny zielone zamieniają się w 
piasek i beton, hałas płoszy ptaki, 
które już tam nie wrócą, bo nie 

mają po co. Także parkowa zieleń 
zaczyna się niezauważalnie kur-
czyć i wcale nie wiadomo, czy to 
nie głębokie wykopy zmieniają 
stosunki wodne w samym Par-
ku, a może nawet w rezerwacie.

A to dopiero początek. W przy-
szłym roku zacznie się budowa 
Orientarium, już we wnętrzu tego 
zielonego kompleksu. Z wizuali-
zacji zamieszczonej na stronie 
http://www.zoo.lodz.pl/orienta-
rium.html  widać, że Orientarium 
składać się będzie głównie z beto-
nu, a odwiedzający ZOO napotka-
ją tam plansze, pokazujące przy-
szły obiekt. Przebudowa ma objąć 
połowę powierzchni Ogrodu Zoo-
logicznego. Powstać mają nowo-
czesne pawilony, wybiegi i wolie-
ry o powierzchni ponad 10 boisk 
piłkarskich. Objętość największe-
go basenu wyniesie 2500 m3, głę-
bokość – 6 m. Zaplecze rekreacyj-
no-gastronomiczne będzie miało 
powierzchnię ok. 20 tysięcy me-
trów kwadratowych.

Jak ta inwestycja wpłynie na 
otoczenie? Na rezerwat Puszczy 
Łódzkiej znajdujący się w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie? Na 
park, gdzie piesi, biegacze, rowe-
rzyści i rodzice z dziećmi zapomi-
nają, że znajdują się niemal w cen-
trum wielkiego miasta?

Wybetonowanie kilku alejek 
na skraju parku poważnie za-
kłóciło równowagę wodną i za-
groziło jego drzewostanowi. Być 
może problem ten rozwiąże czę-
ściowo niewidzialna ręka. Jednak 
na skutki budowy Orientarium 
może okazać się za słaba. Nawet 
cała drużyna czy armia niewi-
dzialnych rąk nie odwróci zmian, 
zachodzących w przyrodzie, wy-
wołanych przez nierozważne 
działania człowieka zachwycone-
go wizualizacją przeszkleń i beto-
nu, a napędzanych wizją zysków, 
jakie mają przynieść. Tak dzia-
ła niewidzialna ręka kapitalizmu.

Iza Desperak – socjolożka z Bałut.

IZA 
DESPERAK

„Niewidzialna Ręka” to nazwa programu telewizyjnego, emitowanego w głębokim PRL, w którym  
zachęcano młodzież do działań na rzecz innych, powiedzmy – narąbania starszej pani drewna.  
Wydaje się, że wciąż żyją uczestnicy tego programu. Nie mylić z „niewidzialną ręką kapitalizmu”.

FOT. ŁUKASZ KLIMCZAK

W przyszłym roku zacznie się 
budowa Orientarium, już we 
wnętrzu tego zielonego kompleksu. 
Z wizualizacji widać, że Orientarium 
składać się będzie głównie z betonu, 
a odwiedzający ZOO napotkają tam 
plansze, pokazujące przyszły obiekt. 
(…) Jak ta inwestycja wpłynie na 
otoczenie? Na rezerwat Puszczy 
Łódzkiej znajdujący się w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie?
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lewa strona talerza

„Zjadliwości”, czyli 
kuchnia roślinna
Kiedy odwiedziłem Zjadliwości, w menu były: chłodnik buraczano-arbuzowy  
ze śmietaną kokosową oraz dwa dania główne, w tym zielona miska z komosą  
ryżową i brokułami w sosie brokułowym z pastą curry, żółtymi pomidorkami,  
pudrem z dyni i kiełkami słonecznika.

Restauracje serwujące potra-
wy wegańskie i wegetariań-

skie można w  Łodzi policzyć 
na palcach jednej ręki. Dlatego 
powstanie kolejnej zawsze jest 
wydarzeniem wśród „trawo-
żerców”. – Byłeś już w tej nowej 
wegańskiej knajpie? – usłyszałem 
pytanie od kilkorga znajomych, 
którzy wiedzą, że lubię taką kuch-
nię. Dodatkowo padła propozycja, 
by wizyta stała się przyczynkiem 
do kolejnej recenzji w rubryce 
Lewa Strona Talerza. W taki oto 
sposób, w dużym skrócie, trafi-
łem do Zjadliwości na Piotrkow-
ską 101 (w oficynie).

Najpierw wrażenia estetyczne. 
Restauracja jest miła i przytulna. 
Od razu zwróciłem uwagę na wy-
godne wejście przystosowane dla 
osób z dysfunkcją ruchową. Kolej-
ne miłe wrażenie to kwiaty w do-
nicach i ogromny pies, o którym 
napiszę więcej w dalszej części ar-
tykułu. Lokal składa się z dwóch 
pomieszczeń. Pierwsze przypomi-
na korytarz, w którym stoją sto-
liki dla dwojga. Drugie jest głów-
ną częścią restauracji ze stolikami 
czteroosobowymi i dużym barem, 
gdzie składamy zamówienia.

W tle słychać bardzo przyjem-
ną muzykę, która moim zdaniem 
pozytywnie wpływa na trawienie. 
Nie wiem jak wy, ale jak nie prze-
łknę jedzenia przy współczesnym 
popie serwowanym przez więk-
szość stacji radiowych. Muzyka 
to nie jedyne doznania estetyczne 
w restauracji. Na ścianach wiszą 
interesujące obrazy i grafiki, któ-
re – uwaga – można kupić.

Zanim napiszę Wam, co 
zjadłem, najpierw przedsta-
wię stałego bywalca Zjadliwo-
ści. Jest to duży czarny pies 
o imieniu Cejlon. Psisko jest 
bardzo rasowe i bardzo łase 
na pieszczoty. Po pierwszym 
pogłaskaniu zwierzę kładzie 
się na boku i łapami zagarnia 
nasze dłonie. Dowiedziałem 
się, że Cejlon upodobał sobie 
miejsce pod stolikiem tuż koło 
baru. Dlatego jeżeli usiądzie-
cie akurat przy tym stoliku, mo-
żecie być pewni, że psisko nie opu-
ści Was ani na krok i co jakiś czas 
będzie domagało się pieszczot. Co 
ważne, Cejlon nie „sępi” jedzenia 
i bardzo lubi dzieci.

Dobra, dość psich opowieści, 
idziemy do baru. Tutaj coś takie-
go jak menu nie funkcjonuje, po-
nieważ codziennie kucharze przy-
gotowują inny zestaw potraw. Jak 
przystało na nowoczesną restau-
rację, wykaz dań na dany dzień 
jest publikowany na Facebooku, 
dlatego zachęcam bywalców do 
polubienia fanpage. Oczywiście, 

dokładne informacje o zestawie 
dnia uzyskamy przy barze. Co-
dziennie serwowana jest jedna 
zupa i dwa dania główne do wy-
boru.

Kiedy odwiedziłem Zjadliwości, 
w menu były: chłodnik buracza-
no-arbuzowy ze śmietaną kokoso-
wą oraz dwa dania główne, czyli 
zielona miska z komosą ryżową 
i brokułami w sosie brokułowym 
z pastą curry, żółtymi pomidor-
kami, pudrem z dyni i kiełkami 
słonecznika, oraz kalafior pieczo-
ny, marynowany w papryce i ma-
śle orzechowym, podany z sosem 

paprykowo-bakłażanowym 
i sałatką z pomidorami ma-
linowymi na puree pietrusz-
kowo-ziemniaczanym. Uff!

Oczywiście wziąłem chłod-
nik, który okazał się tak za-
skakujący w smaku, że do 
dziś o nim pamiętam. Był nie-
zwykle orzeźwiający, bardzo 
smaczny i, o dziwo, bardzo sy-
cący. Lekko kwaskowata, nie-
zbyt gęsta zawiesina udekoro-
wana była kawałkami arbuza, 

które w połączeniu ze smakiem 
buraka kilkakrotnie wzbudzi-
ły uśmiech na mojej twarzy. Jak 
dowiedziałem się od obsługi, ku-
charze często nie przygotowują 
dań według przepisów i nagmin-
nie eksperymentują. Moim zda-
niem (smakiem?), chłodnik to na-
der udany eksperyment.

Z opisanych zestawów wybra-
łem ten z kalafiorem. Dodam, że 
kalafiora uwielbiam nawet na su-
rowo, więc wybór był oczywisty. 
I tu znów zaskoczenie. Maryno-
wany i pieczony kalafior był pysz-
ny, kruchy i w niczym nie przypo-

minał znanych mi smaków. Tak 
przyrządzonego kalafiora nie ja-
dłem jeszcze nigdy. Serio! Puree 
było równie wyraźne w swoim 
pietruszkowym smaku i świet-
nie pasowało do całości.

Do zestawu zamówiłem szklan-
kę lemoniady, która jest przyrzą-
dzana na miejscu. Była tak samo 
pyszna i orzeźwiająca jak chłod-
nik. Niestety, po dwóch zjedzo-
nych daniach trochę za duża jak 
na moje możliwości.

Do restauracji „wpadłem” jesz-
cze raz po kilku dniach. Menu rze-
czywiście było inne. Tajski krem 
z dyni z mlekiem kokosowym – 
znowu pycha. Potem tymiankowe 
ratatouille, które było tak obłęd-
ne w swojej tymiankowości, że 
zniknęło z talerza, zanim Cejlon 
zdążył podejść do stolika po swo-
ją porcję pieszczot.

Zjadliwości to nie tylko restau-
racja, ale także kawiarnia z wy-
borem wegańskich ciast i… kawy 
parzonej według Pięciu Przemian. 
Błagam, nie pytajcie mnie, co to 
i jak to? Ogólnie chodzi o podgrze-
wanie kawy w odpowiedni spo-
sób i dodawanie do niej różnych 
różności. Osobiście nie piłem (ża-
łuję), ale na fanpage restauracji 
klienci bardzo chwalą sobie ten 
nietypowo parzony napój.

Z czystym sumieniem zapra-
szam Was i polecam to niezwy-
kłe miejsce. Szczególnie niedo-
wiarkom, którzy wciąż uważają, 
że wegańskie potrawy to niezjadli-
we zielsko bez smaku. Ja na pew-
no przyjdę tam niedługo na kawę 
i ciacho oraz by wygłaskać naj-
sympatyczniejsze psisko wśród 
czworonożnych „współwłaści-
cieli” restauracji.

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

MICHAŁ KWIATKOWSKI
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Cejlon upodobał sobie 
miejsce pod stolikiem tuż 
koło baru. Dlatego jeżeli 
usiądziecie akurat przy tym 
stoliku, możecie być pewni, 
że psisko nie opuści Was ani 
na krok i co jakiś czas będzie 
domagało się pieszczot. Co 
ważne, Cejlon nie „sępi” 
jedzenia i bardzo lubi dzieci.
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Kalendarz imprez
 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela

25
10:00 PROJEKT 
5. MAŁY 
KSIĄŻKOMANIAK: 
SPOTKANIE 
AUTORSKIE 
Z GRAŻYNĄ 
BĄKIEWICZ
Dom Kultury „502” 
ul. Gorkiego 18

27
16:30 „OCALIĆ OD 
ZAPOMNIENIA.  
Najcenniejsze zbiory 
Oddziału Sportu i Turystyki 
Muzeum Miasta Łodzi” – 
oprowadzanie po wystawie 
dla osób z dysfunkcją wzroku 
z przewodnikiem deskrypto-
rem i dotykowymi pomocami

Muzeum Miasta Łodzi 
ul. Ogrodowa 15
(bilety: 3 zł normalny,  
1 zł ulgowy)

28
18:00 OTWARCIE 
WYSTAWY 

„IGOR KRENZ. 
SANYOFIKACJA. CUD 
REPREZENTACJI”
Muzeum Sztuki – ms1 
ul. Więckowskiego 36

29
ROZPOCZĘCIE LIGHT 
MOVE FESTIVAL
(wydarzenie trwa do 01.10.)

30
15.00 KLASYKI 
POLSKIEJ ANIMACJI: 
ZESTAW FILMÓW 
KRÓTKOMETRAŻO-
WYCH (35’)
Muzeum Kinematografii 
pl. Zwycięstwa 1

1
15:00–16:30 ŁÓDŹ 
TANGO SALON 
FESTIVAL 2017 – 
WARSZTATY DLA 
POCZĄTKUJĄCYCH
Akademicki Ośrodek 
Inicjatyw Artystycznych 
ul. Zachodnia 54/56
(zapisy: tangolodz@o2.pl – 
liczba miejsc ograniczona)

26
18:00 KINO MS – 
PROJEKCJA FILMU 

„TONY CONRAD: 
COMPLETELY  
IN THE PRESENT”
Muzeum Sztuki – ms²,  
sala audiowizualna 
ul. Ogrodowa 19

2
ROZPOCZĘCIE 
ANIMARKTU – 
WYDARZENIE 
POŚWIĘCONE 
ANIMACJI 
LALKOWEJ
(impreza trwa do 6.10. – 
szczegóły na stronie:  
animarkt.pl)

4
19:00 ACOUSTIC JAZZ 
JAM SESSION
Pop’n’art. 
pl. Wolności 6

5
ROZPOCZĘCIE 
FESTIWALU DETALU 
ARCHITEKTONICZ-
NEGO #DETALFEST
(wydarzenia trwa do 08.10. – 
szczegóły na stronie: 
lodzkidetal.pl)

6
19:00 SZWALNIA.DOK:  
JESTEŚMY/ МИ-Є – 
TEATR-PRALNYA 
(KIJÓW)
Teatr Szwalnia 
ul. Andrzeja Struga 90

7
22:00 KONCERT  
LOS POTATOS
New York – Klub Muzyczny 
ul. Piotrkowska 62
(wstęp: 10 zł)

8
12:00–19:00 WEGE 
FESTIWAL ŁÓDŹ
Piotrkowska 217

3
18:00–22:00 ŁÓDŹ 
DESIGN FESTIVAL: 
WITAMY W PARKU!  

– interaktywny kalendarz  
dla dzieci

Art_Inkubator 
ul. Tymienieckiego 3
(więcej wydarzeń 
festiwalowych na stronie: 
lodzdesign.com)

11
19:00 „Z TANCBUDY 
SZAI MAGNATA” – 
KONCERT YANKEL 
BAND
podwórko, ul. Młynarska 32
(wydarzenie w ramach 
Festiwalu Łódź Czterech 
Kultur)

12
18:00 SPOTKANIE: 
ROZMOWY O HOL-
LYŁODZI – ZESTAW 
FILMÓW KRÓTKO-
METRAŻOWYCH
Muzeum Kinematografii 
pl. Zwycięstwa 1

14
18:30 KLUB 
PODRÓŻNIKÓW 
KEJA: PRZYPADKI 
PODRÓŻNE – 
MADAGASKAR
Keja Pub 
ul. Kopernika 46

16
22:00 STARY RAP 
I FUNK – DJ KEBS, 
PAPA ZURA, JEREM
Niebostan 
ul. Piotrkowska 17
(wstęp: 10 zł)

13
17:00 DUŻE »JA« – 
WARSZTATY DLA 
DZIECI W WIEKU 
4–7 LAT
Fabryka Sztuki 
ul. Tymienieckiego 3
(rezerwacja miejsc: 
warsztaty@fabrykasztuki.org 
/ 42 646 88 65

15
ROZPOCZĘCIE 
FESTIWALU ŁÓDŹ 
MIASTEM KOBIET 
2017
Akademicki Ośrodek 
Inicjatyw Artystycznych 
ul. Zachodnia 54/56
(program dostępny na stronie: 
www.aoia.pl)

17
11:00 „ŁÓDŹ 
ŻYDOWSKA 
Wszystko co chcecie wiedzieć 
o Żydach, ale boicie się 
zapytać” – spotkanie otwarte

Gmina Wyznaniowa 
Żydowska 
ul. Pomorska 18
(wydarzenie w ramach 
Festiwalu Łódź Czterech 
Kultur)

10
20:00 KONCERT: 
DANIEL HERTZOV 
& CREW
Żarty Żartami 
ul. Wólczańska 40/42a
(wstęp: 10 zł)

18
18:00 KLUB 
PODRÓŻNIKÓW: 
WENEZUELA – ŚWIAT 
ZAGINIONY – ŚWIAT 
ODNALEZIONY. 
PRELEKCJA 
DARIUSZA CŁAPY
Łódzki Dom Kultury, sala 221 
ul. Traugutta 18

19
18:00 SPOTKANIE 
Z ANETĄ 
GRZESZYKOWSKĄ
Muzeum Sztuki – ms²,  
sala audiowizualna 
ul. Ogrodowa 19

20
18:00 ROWERZYSTA, 
KIEROWCA, PIESZY 

– CZY ICH INTERESY 
MOŻNA POGODZIĆ? 
DEBATA
6. dzielnica 
ul. Piotrkowska 102

21
19:00 KAWIARNIA 
LITERACKA: 
JOANNA CZECZOTT, 

„PETERSBURG. 
MIASTO SNU”
Dom Literatury 
ul. Roosevelta 17

22
20:00 KONCERT: 
TWARDOWSKY, 
CHŁOPCY BEZ 
WYOBRAŹNI,  
CUTE MESS
KIJ – Multitap & Cocktail Bar 
ul. Jaracza 45
(wstęp: 5 zł)

23
12:30 WERNISAŻ 
WYSTAWY 
PODSUMOWUJĄCEJ 
PROJEKT „OFF 
GALERIA 2.0”
Muzeum Miasta Łodzi 
ul. Ogrodowa 15

24
XVI ŁÓDŹ STREET 
FOOD FESTIVAL – 
EDYCJA JESIEŃ
ul. Piotrkowska 217

W S P Ó Ł P R A C A

wrzesień/październik 2017

POLECA  
PIOTR 
STATUCKI

Piotr Statucki – zaciekawiony Łodzią tegoroczny 
maturzysta, początkujący rysownik i fotograf.
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kaprawym okiem zgreda

Wieszczę
Urząd Miasta coraz bardziej mnie złości, a nawet wprawia w osłupienie.  
Nie dlatego, że jest taki zły. Ten Urząd mnie osłupia, bo niczego się nie uczy.

Halo! Jest tam kto!? Tu Zgred, 
wróciłem. Przez całe waka-

cje nie usiadłem do klawiatury 
i teraz wydaje się za duża albo za 
mała. Ktoś chyba poprzestawiał 
klawisze – w co bym nie stuknął, 
program podpowiada jakieś in-
wektywy. Poszperałem w opcjach 
językowych. No tak, Mowa Nie-
nawiści – odmiana parlamentar-
na. Zmieniłem na polski (polski 
Zgredzi). Jest dobrze.

Wróćmy do meritum. Mogliby-
śmy wrócić do sprawy albo sedna, 
ale powrót do meritum jest lepszy.

Tak więc Moja Osoba była… Wy-
baczcie, słuchałem przed chwilą 
ględzenia jakiegoś posła. To chy-
ba jest zaraźliwe. Szwędałem się, 
jak każdego lata, po lasach na po-
łudniu Polski. Z przyzwyczajenia 
napisałem las, ale sądząc z tego, 
co zobaczyłem, jest to surowiec 
przemysłowy tymczasowo tam 
składowany w pozycji pionowej. 
Nie ma mowy o degradacji środo-

wiska, gdyż powstaną wspaniałe, 
rozległe połoniny.

Czas znowu zaskoczył mnie 
względnością. Nie chce się, a wra-
cać trzeba. Pociągiem, kolej mać! 
Po dziesięciu godzinach, dwóch 
przesiadkach, jadąc przez Warsza-
wę, byłem w domu. Łódź przywi-
tała mnie jazgotem, od którego od-
wykłem wśród drzew i górskich 
strumieni. Ale to przecież duże mia-
sto, taka jego natura – pomyśla-
łem. Zignorowałem słuch i z przy-
jemnością oglądałem widoki za 
oknem. Tyle zieleni, tyle się bu-
duje, tyle niegdyś zaniedbanych 
miejsc przyciąga wzrok swoją 
urodą. Kto tego nie widzi, ten 
ślepy albo Linda.

Ktoś może stwierdzi, że Zgredo-
wi zaszkodził nadmiar tlenu i pi-
sze teraz peany na cześć łódzkich 
urzędników. Przyznaję, że mam 
wiele uznania dla pracy nasze-
go magistratu. Mam też porów-
nanie, bo pamiętam poprzedni-

ków. Ale laurki nie będzie. Urząd 
Miasta coraz bardziej mnie zło-
ści, a nawet wprawia w osłupie-
nie. Nie dlatego, że jest taki zły. 
Ten Urząd mnie osłupia, bo ni-
czego się nie uczy.

Tak, jak nie uczyły się różne 
partie i patryjki, których samo-
zadowolenie i poczucie wieczne-
go trwania kończyło się bolesnym 
zdziwieniem, że już ich nie chcą. 
Mieszkańcy miast stają się coraz 
bardziej wymagający w stosun-
ku do władzy. Coraz częściej chcą 
wiedzieć, dlaczego coś się robi, za 
ile i jakie będą tej roboty skutki – 
dobre i złe. Już nie dają się nabrać 
na pozorne konsultacje, nie po-
zwolą sobie wmówić, że nie wie-
dzą co dla nich dobre. Gdy władze 
realizują gigantyczne inwestycje, 
mieszkańcy są czujni. Docieka-
ją, czy są konieczne dla rozwoju 
miasta, czy też mają być cokoła-
mi pod pomniki urzędników. Ja 
nie wiem, czy Dworzec Fabryczny 

naprawdę jest za duży, czy trasa 
W-Z na tyle usprawniła ruch, że 
warto było wydać prawie miliard 
zł, czy planowane inwestycje de-
weloperskie na Brusie są racjonal-
ne. Magistrat nie potrafi mi tego 
wytłumaczyć. Nawet się nie sta-
ra. Muszę posłużyć się opiniami 
ludzi, którzy wiedzą, a te są nie-
pokojące. Przykład Orientarium 
jest chyba najbardziej spektaku-
larny. Dziesiątki osób z różnych 
branż ostrzega przed konsekwen-
cjami jego budowy, finansowy-
mi i ekologicznymi. Czy to spisek 
przeciwników rozwoju miasta? 
Czy może głos rozsądku? Miesz-
kańcy jednoczą się i domagają 
się konsultacji. Urząd odpowia-
da: Dziękując za skierowanie wnio-
sku o przeprowadzenie konsultacji 
społecznych w sprawie… uprzejmie 
informuję, że na obecnym etapie in-
westycji przeprowadzenie konsul-
tacji nie jest niestety możliwe. Zo-
stał już rozstrzygnięty przetarg na 

wyłonienie wykonawcy inwestycji… 
Niebawem przetarg się rozsypuje.

Upierdliwi mieszkańcy znowu 
nękają Urząd w sprawie konsul-
tacji. Ten grzecznie odpowiada: 
W odpowiedzi na wniosek… uprzej-
mie informuję, że postępowanie 
przetargowe dotyczące… jest kon-
tynuowane… W związku z powyż-
szym na obecnym etapie… nie jest 
możliwe.

Wygląda na to, że od tej inwe-
stycji zależy przyszłość. Miasta? 
Urzędników? Wykonawcy?

Są specjaliści od przewidywa-
nia końca świata, tajfunów, nie-
którzy potrafią nawet przewi-
dzieć, co zrobi Prezes. Ja, chociaż 
prognozować nie umiem, spróbu-
ję wieszczyć: Jeśli władze Łodzi na 
czymś się przewrócą, to właśnie 
na takim podejściu do mieszkań-
ców. Czego sobie i miastu oczywi-
ście nie życzę.
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