
T en wyjątkowo ponury, jak na 
twórczość Tuwima, obraz zimy 
w mieście zupełnie nie pasu-

je do tego, co działo się w styczniu ze-
szłego roku w Łodzi. Wtedy to właśnie 
z werwą i humorem rozpoczął się u nas 
Rok Tuwima. W kinie Charlie odsłonię-
to intrygujący pomnik „Dupy Tuwima", 
nawiązujący do znanego wiersza po-
ety (z powtarzającym się wezwaniem 
„Całujcie mnie wszyscy w dupę"). I od 
razu było wiadomo, że Rok Tuwima nie 
będzie pasmem nadętych przemówień 
o tym, że „Tuwim wielkim poetą był”, 
ale że będzie dla ludzi i na wesoło. 

A skąd wziął się pomysł zorganizowa-
nia tuwimowskiego roku? Trzeba wspo-
mnieć, że Rok Tuwima miał podstawy 
prawne – uchwałę sejmu. W 2013 roku 

przypadło sześćdziesięciolecie śmierci 
i stulecie debiutu literackiego poety, co 
stało się impulsem do oddania mu hoł-
du. Także Rok Tuwima był inicjatywą 
ogólnokrajową, ale to w jego rodzinnym 
mieście odbyły się główne, związane 
z tematem, wydarzenia.

Łódź jego najdroższa
Przy okazji podsumowania Roku Tu-

wima warto przypomnieć kilka faktów 
z jego życia. Urodził się w 1894 roku 
w rodzinie żydowskiej i wcześnie zaczął 
okazywać zainteresowanie literaturą. 
W gimnazjum przekładał już na esperan-
to wiersze Leopolda Staffa, a w 1913 roku 
zadebiutował wierszem „Prośba”. Choć 
zakochany w Łodzi, w wyniku różnych 
okoliczności mieszkał również we Wro-
cławiu i Warszawie. Zrezygnował ze stu-

diów na rzecz współpracy z kabaretami 
i twórczości literackiej. Po wojnie był 
jednym z założycieli grupy poetyc-
kiej Skamander oraz Związku Artystów 
i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS). 
Pracował w biurze prasowym Józefa 
Piłsudskiego. Po wybuchu II ojny świa-
towej uciekł do Francji, a na-
stępnie do Brazylii i USA. 
W Nowym Jorku mieszkał 
aż pięć lat. 

Przed powrotem 
do Polski w 1946 
roku powstały jego 
najważniejsze dzie-
ła – tomy poezji, 
wiersze dla dzieci 
i dwa poematy, „Bal 
w Operze” oraz „Kwia-
ty polskie”. Zasłynął jako 
satyryk i autor wierszy dla 
dzieci. Cięty język, gry słów, 
niezwykła rytmika – to główne cechy 
jego twórczości. A jednak w wielu utwo-
rach zamiast humoru pojawia się kryty-
ka społeczna i egzystencjalny niepokój.

Mimo że Tuwim zmieniał miasta, kra-
je i kontynenty, to bez wątpienia, co sam 
bez ogródek zakomunikował w wierszu 

pt. „Łódź”, był przede wszystkim łodzia-
ninem. Dlatego też to Łódź w minionym 
roku oddała mu hołd.

Po odsłonięciu rzeźby „Dupy Tuwima” 
wydarzenia płynęły jedno za drugim. 
Jeszcze w styczniu przed łódzkim ma-
gistratem odbyły się rockowe aranżacje 

utworów Tuwima w wykonaniu 
zespołu Rambo Jet oraz recy-

tacja debiutanckiego wier-
sza poety pt. „Prośba". 

Rambo Jet promowała 
też Tuwima podczas 
koncertu w Sejmie. 
Następnie odbył 
się dość oryginalny 
happening, którego 

uczestnicy zaprezen-
towali nowy znak – na-

kaz fotografowania po-
mnika Tuwima. Pierwszego 

dnia wiosny hucznie i tłumnie 
przeniesiono pomnik „Dupy Tuwima” 
do bramy przy Piotrkowskiej 101, gdzie 
mieści się siedziba Świetlicy Krytyki Po-
litycznej.

Podsumowanie 
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W 2009 roku „Łodzianin” 
jechał z Warszawy do Łodzi  
82 minuty. Dziś po takim 
czasie jazdy pozostało tylko 
wspomnienie. Obecnie na Łódź 
Kaliską pociąg dociera po 130 
minutach.   Str. 5-6

Łódź-Warszawa, 
trudna sprawa

Co zjeść, żeby nie zbank-
rutować, ale być najedzonym. 
Jak zadbać o domowy budżet 
jedząc smacznie i zdrowo? 
Redakcja Miasta Ł zrobiła dla 
Państwa rekonesans w łódzkich 
jadłodajniach.  Str. 11

Gdzie zjeść 
za dychę?

„Straszni mieszczanie” (fragm.)

„Straszne mieszkania. W strasznych mieszkaniach 
Strasznie mieszkają straszni mieszczanie. 
Pleśnią i kopciem pełznie po ścianach 
Zgroza zimowa, ciemne konanie”.
- Julian Tuwim

Ciąg dalszy relacji z obchodów 
Roku Tuwima - str. 4-5

Łódzka Gazeta Społeczna

 Manifestacja „Tuwim polityczny” pod Urzędem Miasta Łodzi realizowana w ramach projektu 
„Tutaj Tuwim” przez Świetlicę Krytyki Politycznej w Łodzi. fot. Martyna Dominiak
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Od naczelnej

T rzeci numer Miasta Ł. Dla mnie 
to jakby trzeci dzień w górach. 
Wszystko boli, nic się człowie-

kowi nie podoba, żeby nie wiem jakie 
piękne okoliczności przyrody i niepo-

wtarzalne. Wszystko 
to lipa. Bo odciski, 
bo ciężko, woda 
zimna, piwo ciepłe. 
Krew, pot i łzy! 

Tak powstawał 
ten numer. Wszyst-
ko pod górkę. Tek-
sty dostałam jakby 

niedokończone, tematy nieporuszające, 
zdjęcia bez słońca. Krowizm jakiś to-
talny redakcję ogarnął. Czy to atmosfe-
ra świąteczna, czy nostalgia na koniec 
roku, czy broń biologiczna? A tu wstęp-
niak trzeba napisać, a w głowie siano, 
jeszcze może spod obrusa. I włóczyłam 
się z tą myślą podłą po mieście Ł, zaglą-
dając po inspiracje to tu, to tam. I tak 
poniosło mnie do Krytyki Politycznej 
w dniu nadania jej imienia Tuwimów 
(Juliana i Ireny). I tam usiadłam w gro-
nie przyjaciół a w tle płynęła muzyka, 
piosenki do których teksty napisał wła-
śnie Julian Tuwim. Tadeusz Borowski 
wspominając poetę mówił o tym, że do-

brze się go śpiewa, że jego wiersze mają 
melodię i rytm. 

Utwory do jego tekstów śpiewali 
Hanka Ordonówna, Wiera Gran, Kali-
na Jędrusik, Czesław Niemen, Ewa De-
marczyk, Grzegorz Turnau i my zebrani 
w Krytyce Politycznej. Najpierw po ci-
chu przy akompaniamencie znanych 
utworów snujących się z głośnika. Póź-
niej głośniej przy gitarze do melodii 
znanych i lubianych. Pieśni rewolucyj-
ne, satyryczne, poważne i lekkie. 

Dobrze nam się ten Tuwim wyśpie-
wał również w trzecim, noworocznym 
numerze Miasta Ł. Będzie on Państwu 
towarzyszył. Pojawią się wiersze i cyta-
ty. Już na pierwszej stronie znajduje się 
wspomnienie obchodów roku poety, 
spisane przez Agnieszkę Janiszewską. 
Ale to tylko początek. Dużo cytatów, 
fragmentów wierszy i odniesień. Bo 
tego Tuwima ciągle nam mało. 

Ale to nie wszystko. Jest też  kontro-
wersyjny, budzący dużo emocji tekst 
Anny Kronenberg o seksizmie. Zachę-
cam do komentowania go na Facebo-
oku i pisania w tej sprawie listów do 
redakcji. Anna na pewno chętnie będzie 
dyskutować z czytelnikami i czytelnicz-
kami. Już wśród członków i członkiń 

redakcji trwa na jego temat wymiana 
zdań i poglądów. Najciekawsze polemi-
ki opublikujemy w kolejnym numerze.

Na listy od Państwa czekamy również 
w sprawie przejazdów Łódź -Warsza-
wa. Chętnie przeczytamy relacje po-
dróżnych. Tekst na ten temat napisała 
Ewa Bużałek. Warto zapoznać się z nim 
przed decyzją o wycieczce do stolicy. 
Dzieje się tam znacznie więcej niż w Lo-
komotywie Tuwima.

Miłym akcentem w tym numerze jest 
tekst Juliana Czurko o kulturze, utkany 
misternie, pełen odniesień do historii 
a jednocześnie lekki. Wiele w nim py-
tań, na które autor szuka odpowiedzi. 
Czy twórca ma kształtować gusta, czy 
na nie odpowiadać? Czy powinien pod-
nosić poprzeczkę swojemu odbiorcy, 
uczyć go? Czy prezentować tylko to, co 
się sprzeda łatwo i przyjemnie? 

Emilia Twardowska już drugi mie-
siąc zachęca Państwa do wychodzenia 
z domu, podglądania przyrody, dbania 
o ptaki i inne zwierzęta zamieszkujące 
miasto. Iza Desperak zaprasza w podróż 
do Bagdadu, do którego nie trzeba je-
chać Orient Expressem, ale tramwajem 
linii 4. Ten tekst również jest inspirowa-
ny Tuwimem. 

Praktycznym elementem tego nume-
ru jest zestawienie jadłodajni, w których 
można zjeść obiad w cenie nie większej 
niż 10 zł. Zależało nam na wybraniu dla 
Państwa takich miejsc, gdzie posiłki są 
smaczne, atmosfera przyjazna a cena 
niewielka. Bowiem od czasu Tuwima 
w Łodzi z pewnością nie zmieniło się 
jedno: jest to miasto ubogie. Zatem 
miejsca, gdzie można tanio i dobrze 
zjeść powinniśmy promować szczegól-
nie. I tu przypomina mi się tekst Tuwima 
i Słonimskiego ze zbioru „W oparach 
absurdu”. Znajdujemy w nim taki oto 
opis sytuacji, kiedy trzeba podjąć gości, 
a w domu ZUPEŁNIE NIC NIE MA:

Świeżo upieczoną indyczkę pokrajać 
w plasterki, wyłożyć na półmisek, ubrać 
kaparami i sałatą z pomidorów. Funt 
łososia, trzy pudełka sardynek, szczu-
paka na zimno, pasztet ze zwierzyny 
i kilka śledzi marynowanych, zimne 
mięsa – rozłożyć na półmiskach i rozsta-
wić na stole. Kilka butelek wódki i wina, 
trochę owoców, czarna kawa i likiery – 
i ta zaimprowizowana naprędce kola-
cyjka zadowoli najwybredniejsze gusta. 
– I takich posiłków życzę Państwu ser-
decznie w Nowym Roku. Miłego czyta-
nia.

Aleksandra Dulas

Ciesz się, że żyjesz, 
lewacki debilu

Jarosław Ogrodowski

K omentarz tytułowy znalazłem 
na swoim blogu pod notatką 
o kolejnym zdemolowaniu 

Warszawy w Święto Niepodległości. 
Osoba pisząca go 
z serwerów Poli-
techniki Łódzkiej 
zapewne chciała 
mnie przestraszyć, 
ale jakoś nie umiem 
się bać.

Nie jestem jedyną 
osobą, która po listo-
padowych wydarze-

niach otrzymała podobną wiadomość. 
Internetowi chuligani spod znaku falangi 
i celtyckiego krzyża postanowili przejść 
do ofensywy, w twórczy sposób mszcząc 
się za ujawnienie ich tajemnic. Kilka 
dni wcześniej doszło bowiem do kolej-
nego wycieku danych, tym razem z za-
mkniętego forum skrajnie prawicowego 
Obozu Narodowo-Radykalnego. Na jaw 
wyszły nie tylko starannie ukrywane ra-
sistowskie i antydemokratyczne zamia-
ry „prawdziwych patriotów”, ale przede 
wszystkim, co dla nich najbardziej bo-
lesne, ich własna mizeria organizacyjna 
i finansowa.

Oto bowiem okazało się, że tak zwarci 
i gotowi do boju o nową, lepszą Polskę 

są tak naprawdę bardzo skłóceni i darzą 
się niechęcią i pogardą. Tworzące Ruch 
Narodowy ONR i Młodzież Wszechpol-
ska nawzajem oskarżają się o jak naj-
gorsze intencje, a adwersarzy wyzywają 
od Żydów i pedałów, co w ich słowniku 
jest największą możliwą obelgą. Nie le-
piej jest jednak we własnych szeregach. 
„Brygady” organizowane w różnych 
rejonach Polski nie są w stanie zebrać 
składki wynoszącej kilkaset złotych, a na 
koncie organizacji mającej przejąć wła-
dzę w kraju znajduje się ledwie 7 tysięcy 
złotych. Członków jest na tyle niewielu, 
że „brygada” łódzka licząca w porywach 
około trzydziestu osób, uważana jest 
za jedną z największych i wszyscy drżą 
o sojusz z kibolami, bez których liczeb-
ności sny o potędze będzie trzeba odło-
żyć między bajki.

Po tej lekturze trudno się bać naro-
dowców. Owszem, istnieje ryzyko, że 
kogoś pobiją albo podpalą komuś drzwi, 
jak już robili w Białymstoku czy Wrocła-
wiu. Mimo to nie boimy się, bo jesteśmy 
doskonale widoczni i gdyby tylko chcie-
li, już dawno zrobiliby nam jakąś krzyw-
dę. Jak zauważył Wiktor Skok, inny z ob-
darowanych „uprzejmą” wiadomością, 
jestem prawie codziennie na mieście, 
wiadomo dobrze gdzie pracuję i gdzie 

można mnie znaleźć. Podczas gdy wy 
udajecie konspirację, boicie się ujaw-
niać, ja żyję i działam.

Nie boję się narodowców i ich pogró-
żek. Tym, co naprawdę mnie martwi, 
jest to, że ruchy narodowe są objawem 
czegoś znacznie poważniejszego i trud-
niejszego do wyleczenia. Są radykalną 
odpowiedzią na frustrację całego mło-
dego pokolenia, które nie ma dla siebie 
miejsca i któremu kazano żyć od fuchy 
do fuchy, zawsze na umowach śmie-
ciowych, bez żadnych szans na lepszą 
i stabilną przyszłość. Są odbiciem stra-
chu, gniewu i zagubienia, łatwą i prostą 
odpowiedzią, bo przecież to na pewno 
jest czyjaś wina. Tak, jest – ale nie emi-
granta z Wietnamu, nie Żyda, których 
w Łodzi zostało ledwo trzystu, nie stu-
denta medycyny z Afryki czy Azji. To 
wina architektów obecnego systemu 
politycznego, w którym żyjemy, ludzi 
postawionych bardzo wysoko i do dziś 
zasiadających albo w ławach sejmu i se-
natu, albo w radach nadzorczych wiel-
kich koncernów. Co ciekawe, przeciwko 
nim narodowcy bardzo rzadko się wy-
powiadają, wiedząc, że tylko oni mogą 
dać im pieniądze, tak potrzebne na bie-
żącą działalność. Kto nie wierzy, może 
sobie przeczytać fragmenty ich rozmów, 

w których na wyścigi zastanawiają się, 
co kupić na urodziny polonijnemu biz-
nesmenowi Kobylańskiemu, bojąc się, 
że prezent od konkurencyjnej organiza-
cji będzie okazalszy i bardziej się jubila-
towi spodoba.

Władzy narodowcy nie przeszkadza-
ją. Co więcej, są jej wygodni. Można 
z ich powodu wzbudzić w społeczeń-
stwie panikę, można się na ich tle po-
kazać jako gwarancja spokoju i porząd-
ku. Można zagrozić, że jeśli nie my, to 
oni. Przy okazji można też pozbyć się 
niewygodnych obywateli, zaostrzając 
warunki organizowania legalnych ma-
nifestacji. Kibol czy narodowiec tymi 
zakazami się nie przejmie i będzie po 
dawnemu demolował miasto z odpalo-
ną racą w ręku. Protestująca pielęgniar-
ka czy walczący o podwyżkę nauczyciel 
będzie miał za to trudniej, bo przecież 
nie będzie chciał łamać prawa.

Nie pozwólmy władzy ograniczać 
naszych praw pod osłoną moralnej pa-
niki i wykreowanego strachu. Nie dajmy 
się wziąć w dwa ognie władzy i będą-
cemu jej na rękę zagrożeniu. Nie wol-
no nam się wycofać, bo to jest nasze 
miasto i nasz kraj i jesteśmy za nie od-
powiedzialni.

Felieton

Julian Tuwim
„Całujcie mnie wszyscy w dupę”

Absztyfikanci Grubej Berty
I katowickie węglokopy,
I borysławskie naftowierty,
I lodzermensche, bycze chłopy.
Warszawskie bubki, żygolaki
Z szajką wytwornych pind na kupę,
Rębajły, franty, zabijaki,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.

Izraelitcy doktorkowie,
Widnia, żydowskiej Mekki, flance,
Co w Bochni, Stryju i Krakowie
Szerzycie kulturalną francę !
Którzy chlipiecie z “Naje Fraje”
Swą intelektualną zupę,
Mądrale, oczytane faje,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.

Item aryjskie rzeczoznawce,
Wypierdy germańskiego ducha
(Gdy swoją krew i waszą sprawdzę,
Werzcie mi, jedna będzie jucha),

Karne pętaki i szturmowcy,
Zuchy z Makabi czy z Owupe,
I rekordziści, i sportowcy,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.

Socjały nudne i ponure,
Pedeki, neokatoliki,
Podskakiwacze pod kulturę,
Czciciele radia i fizyki,
Uczone małpy, ścisłowiedy,
Co oglądacie świat przez lupę
I wszystko wiecie: co, jak, kiedy,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.

Item ów belfer szkoły żeńskiej,
Co dużo chciałby, a nie może,
Item profesor Cy… wileński
(Pan wie już za co, profesorze !)
I ty za młodu nie dorżnięta
Megiero, co masz taki tupet,
Że szczujesz na mnie swe szczenięta;
Całujcie mnie wszyscy w dupę.

I ty fortuny s*********u,
Gówniarzu uperfumowany,
Co splendor oraz spleen Londynu
Nosisz na gębie zakazanej,
I ty, co mieszkasz dziś w pałacu,
A srać chodziłeś pod chałupę,
Ty, wypasiony na Ikacu,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.

I wy, o których zapomniałem,
Lub pominąłem was przez litość,
Albo dlatego, że się bałem,
Albo, że taka was obfitość,
I ty, cenzorze, co za wiersz ten
Zapewne skarzesz mnie na ciupę,
Iżem się stał świntuchów hersztem,
Całujcie mnie wszyscy w dupę !…...

Odpowiedzialny biznes to temat obecnie modny, ale zbyt mało przedsiębiorców 
ma pomysł na angażowanie się w akcje społeczne. Tym bardziej należy doceniać 
firmy, które pomagają organizacjom pozarządowym. W tym miesiącu szczególnie 
dziękujemy Korporacji Taksówkowej TAXI DWA DWA ,Twoje Taxi w mieście, która 

zgłosiła się do nas z propozycją wsparcia 
kolportażu Miasta Ł. Od stycznia pasażero-
wie będą dostawać egzemplarze gazety od 
kierowców. Firma będzie również odbierać 
Miasto Ł z drukarni. Pamiętajcie Państwo 
zatem, jeśli w drodze chcecie czytać lokal-
ną prasę, wybierajcie taksówki DWA DWA. 

Poszukujemy oczywiście kolej-
nych przedsiębiorców, którzy chcie-
liby nas wspierać. Miasto Ł, jest ga-

zetą społeczną. Jedynie część kosztów jej wydawania pokrywana jest 
z dotacji. Pozostała praca wykonywana jest na zasadach wolontariatu, 
a koszty ponoszone ze środków Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK.

Miasto Ł w Taxi Dwa Dwa
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P rzeciętny człowiek nie narze-
ka, jeśli czas dojazdu do pra-
cy zajmuje mu nie więcej niż 

pół godziny. Powyżej tej granicy co-
dzienne podróże zaczynają być uciąż-
liwe i powoli skłaniają do rozmyślań 
o przeprowadzce albo zmianie miej-

sca zatrudnienia. 
Taki wniosek pły-
nie z badań eksper-
tów zajmujących 
się transportem. 
– Nie denerwuj mnie 
– wycedziła znajo-
ma, kiedy przyto-
czyłam jej tę teorię. 

Licząc wraz z powrotem, Ola spędza 
w pociągu mniej więcej cztery godziny. 
Dzień w dzień. Do tego trzeba jeszcze 
dodać co najmniej kilkanaście minut 
spacerów z domu na dworzec, z dworca 
do biura oraz w przeciwnym kierunku. 
Ola pracuje w Warszawie, a mieszka na 
łódzkim Widzewie. – Nieprzypadkowo 
wybraliśmy z narzeczonym tę lokaliza-
cję. Wybiegam z mieszkania po śniada-
niu, dopiero kiedy zobaczę przez okno 
nadjeżdżający pociąg. Bo przecież po-
ciągi ciągle się spóźniają, nawet na tak 
krótkim odcinku, od Łodzi Kaliskiej. Po 
co stać w deszczu? 

Takich jak Ola – dojeżdżających regu-
larnie do stolicy – są w Łodzi setki. Ile? 
Dokładnie nie wiadomo, ponieważ PKP 
Intercity nie ujawnia informacji doty-
czących liczby sprzedanych biletów 
miesięcznych, zasłaniając się tajemnicą 
handlową spółki. Takie osoby określa 
się czasem mianem „boat people”. To 
termin, który odnosi się do emigrantów 
ekonomicznych przemieszczających się 
prymitywnymi łodziami do bogatszych 
krajów, ale nasuwa pewne skojarzenia 
z łodzianami pracującymi w Warszawie. 

W połowie grudnia Polska przypo-
mniała sobie o istnieniu rodzimych 
„boat people”. W mediach pojawiły się 
relacje z pierwszego dnia obowiązy-
wania nowego rozkładu PKP. Z ust pa-
sażerów padały najczęściej dwa słowa: 
„skandal” oraz „masakra”. Chodziło 
przede wszystkim o pociąg „Łodzianin” 
– jedyny, który w drodze do stolicy nie 
zatrzymuje się po drodze w Koluszkach, 
Skierniewicach i Żyrardowie. – A przy-
najmniej nie zatrzymuje się na stacjach, 
bo w szczerym polu stoi niestety dość czę-
sto – precyzuje Jacek, prawnik zatrud-
niony w warszawskiej firmie. „Łodzia-
nin” nie jest tak strasznie zatłoczony, a 
poza tym jedzie trochę szybciej. Każda 
minuta jest cenna, jeśli pomnożymy ją 

przez liczbę dni roboczych w roku. – 
„Łodzianin” to także symbol. To najbar-
dziej luksusowy skład, z jakiego korzy-
stają mieszkańcy miasta, do którego od 
lat nie dojeżdża żaden pociąg między-
narodowy ani nawet typu Express – opo-
wiada z przekąsem Grzegorz, dojeżdża-
jący pracownik administracji rządowej. 

16 grudnia, wraz z wejściem w życie 
nowego rozkładu, „Łodzianin” zaczął 
zabierać pasażerów z miejscowości le-
żących na trasie. Efekt? – Niemiłosierny 
ścisk, nerwy, walka o miejsca siedzące 
w podróży powrotnej. Konduktor w oba-
wie przed gniewem podróżujących nie 
odważył się sprawdzać biletów. A zarzą-
dzający koleją robią co chcą, zupełnie 
nie przejmując się pasażerami. To trochę 
dziwne, skoro trasa Łódź-Warszawa jest 

wyjątkowa; tylko tutaj pociągi typu TLK 
na siebie zarabiają i nie są potrzebne 
żadne państwowe dopłaty – relacjonuje 
jedna z pasażerek. 

Trasa Łódź-Warszawa ma też wyjąt-
kowego pecha. Jej remont, który miał 
skrócić podróż do „nieco ponad go-
dziny”, zaczął się w 2006 roku. Gdy po 
trzech latach prac odcinek z Łodzi do 
Skierniewic był gotowy, pasażerowie 
z optymizmem patrzyli w przyszłość. 
W 2009 roku „Łodzianin” jechał z War-
szawy Centralnej do Łodzi Fabrycznej 

82 minuty. Dziś po takim czasie jazdy 
pozostało tylko wspomnienie. Obecnie 
na Łódź Kaliską pociąg dociera po 130 
minutach, co tłumaczy się wymogami 
technicznymi i bezpieczeństwa na re-
montowanym odcinku, a także rezer-
wami na wypadek nieprzewidzianych 
sytuacji. Ale i tak nagminne są spóźnie-
nia, również usprawiedliwiane remon-
tem. Prace na drugim odcinku, między 
Skierniewicami a Warszawą, rozpoczęły 
się na początku 2011 roku i miały się 
zakończyć już w maju 2012 roku. Od 
początku ślimaczyły się, aż w końcu 
wykonawca inwestycji zbankrutował, 
a roboty na wiele miesięcy zamarły. 
Ostatecznie udało się wznowić prace, 
a konieczność rozliczenia unijnego do-
finansowania do 2015 roku to chyba 

ostatnie źródło nadziei, że inwestycja 
jednak dobiegnie końca.

– Zakup mieszkania na Widzewie był 
dla nas życiową decyzją, opartą również 
na przeświadczeniu, że remont torów za-
kończy się mniej więcej w planowanym 
terminie, pociąg będzie jechał szybko, 
a podróże staną się znośne. Tymczasem 
jest coraz gorzej. Naprawdę nie mam 
wygórowanych wymagań; ja bym nawet 
zniosła ten czas przejazdu, gdyby pod-
stawiano wygodne wagony ze sprawnym 
ogrzewaniem, np. bezprzedziałowe albo 

P rzez cały rok oblegany był 
Dom Literatury przy Roose-
velta 17 (dawne Śródmiejskie 

Forum Kultury, które w styczniu 2013 
przekształcono w instytucję ściśle na-
kierowaną na popularyzację litera-
tury i czytelnictwa). Można tam było 
podziwiać poświęcony Tuwimowi 
wernisaż wystawy fotografii na temat 
współczesnej Łodzi.  Wystąpił najstar-
szy łódzki kabaret, „Bi-Ba-Bo”. Politycy 
i naukowcy mówili o Tuwimie na luto-
wej konferencji „Łódzkie z Tuwimem 
2013”, która przyciągnęła ponad sto 
pięćdziesiąt osób. Miłość łodzian do 
Tuwima ujawniła się też w Walentynki, 
kiedy podczas Turnieju Jednego Wier-
sza Erotycznego omawiano twórczość 
poety. Coroczna ekspozycja malarstwa 
na jedwabiu w Domu Literatury, w tym 
roku inspirowana była „Ptasim radiem”. 
W wakacje obejrzeć można było werni-
saż pokonkursowej wystawy plakatów 
związanych z Rokiem Tuwima, a także 
wystawę „Stowarzyszenia Plastyków 
Amatorów” pt. „Kwiaty Polski”. Zorga-
nizowano też spotkanie z Ryszardem 
Bonisławskim, autorem książki „Łódź 
Juliana Tuwima”.

Mało które zeszłoroczne święto w ja-
kikolwiek sposób związane z kulturą 
czy literatura, obyło się bez chociażby 
wzmianki o Tuwimie. Dotyczyło to na-
wet komiksów. Podczas drugiej edycji 
„Światowego Dnia Publicznego Czytania 
Komiksów”, przewidziano w programie 
warsztaty z zakresu ilustracji książkowej, 
polegające na komiksowym zobrazowa-
niu „Lokomotywy”. Natomiast w ramach 
Light Move Festival na ścianie budynku 
YMCA mogliśmy podziwiać pokaz video 
mappingu pt. „LodzKoMoTyWa”. 

Na Tuwima można było się natknąć 
dosłownie wszędzie – na przykład 
w przedziale pociągu trasy Łódź-War-
szawa, gdzie w ramach akcji pt. „Pociąg 

Parabuch” aktorzy i muzycy prezentowa-
li jego utwory. Ciekawa akcja zaskoczyła 
też podróżujących tramwajem linii 11, 
gdzie grupa książkowych moli zbiorowo 
czytała przyniesione ze sobą dzieła lite-
ratury. Kilkakrotnie wystawiano uliczny 
spektakl pt. „Tuwim Julek – Para buch, 
frazy w ruch”. 

Oczywiście poeta był obecny na Pie-
trynie. Tam stanęło jego dziesięć pomni-
ków, które potem  przeniesione zostały 
w różne miejsca w mieście, m.in. do 
Manufaktury, Portu Łódź, na OFF Piotr-
kowską i lotnisko. W hołdzie Tuwimowi 
szczudlarze rozdawali jego wiersze prze-
chodniom, a przedstawiciele Teatru D-H 
z Łodzi oraz Teatru Ulicznego Feniks ze 
Zgierza tańczyli z ogniem. W przestrze-
ni Galerii Re:Medium (Piotrkowska 113) 
można było natomiast oglądać projekt 
interdyscyplinarny „Obraz. Słowo. Tu-
wim”, a w Galerii 87 zobaczyć wystawę 
pt. „Tuwim malowany” – hołd oddany 
poecie przez grupę artystów plastyków.

Rok tuwimowski obfitował w rockowe 
i folkowe brzmienia. Jego utwory śpiewa-
li m.in. Rambo Jet, Kalokagathos, Agnel-
lus, Polski Zespół, Nie ma szans oraz Joy 
Pop. Stowarzyszenie „Na co dzień i od 
święta” zorganizowało wieczór impro-
wizacji hip-hopowowych, czyli melore-
cytacji mniej popularnych utworów po-

ety, tj. fragmentów „Balu w Operze” lub 
wiersza pt. „Sprzeczka z żoną”. We wrze-
śniu zorganizowano tuwimowski slam 
(publiczna rywalizacja poetów-perfor-
merów) z udziałem czołówki polskich 
slamerów. Wprawdzie w deszczu, ale 
hucznie, świętowano też urodziny poety, 
podczas których nastąpił finał konkursu 
muzycznego na utwór oparty na tekście 
Tuwima (główną nagrodę otrzymał Pol-
ski Zespół) .

W Teatrze Powszechnym odbyła się 
premiera spektaklu „Tu-wim” w reżyse-
rii Jerzego Jana Połońskiego i Jarosława 
Stańka. W galerii łódzkiej miała miejsce 
impreza pod tytułem „Kwiaty polskie”. 
Można było tam też obejrzeć pokonkur-
sową wystawę fotografii „Piękno Łodzi i 
regionu łódzkiego – śladami Juliana Tu-
wima”. Na rynku Manufaktury z kolei 
stanęła zabytkowa lokomotywa, którą 
odświętnie ubrano i przystrojono. 

Dużo frajdy z związku z Rokiem Tu-
wima mieli najmłodsi. Śpiew, tańce 
i recytowanie wierszy – tak świętowano 
w Szkole Podstawowej nr 199 im. Juliana 
Tuwima w Łodzi. W wydarzeniu wzięła 
udział córka poety Ewa Tuwim-Woźniak. 

W Pałacu Młodzieży odbyła się kon-
ferencja poświęcona patronowi. Pałac 
Młodzieży był zresztą często odwiedza-
ny, gdyż całe klasy uczniów przychodziły 
tam na interaktywną grę edukacyjną na 
temat życia i twórczości poety. W Mu-
zeum Książki Artystycznej zorganizo-
wano kolejną imprezę dla dzieci – „Wę-
drowny Teatr Małe Mi”. 

Dużo też działo się w wakacje w ra-
mach cyklu wydarzeń „Kwiaty Łódzkie 
Tuwima", podczas którego nie zabrakło 
interaktywnych spotkań warsztatowych, 
prezentacji, konkursów i występów ar-
tystycznych poświęconych twórczości 
poety. Dzieci malowały kwiaty na chod-

Agnieszka Janiszewska

„Wolnoć Tomku 
w swoim 
podświadomku”

nikach, recytowały wiersze i rywalizo-
wały w konkursach. Przy al. Politechniki 
16 powstał zaś mural, inspirowany wier-
szem „W aeroplanie”. 

Świetlica Krytyki Politycznej w Łodzi 
zrealizowała dwa projekty Tutaj Tuwim 
i Tuwim Movie. Były one o tyle szczegól-
ne, że pokazywały Tuwima zaangażowa-
nego społecznie. W tramwajach można 
było czytać jego wiersze, które wyraźnie 
prezentowały poglądy poety. Powstał 
również film, w którym łodzianie czytają 
fragmenty jego twórczości. 

Zwieńczeniem Roku Tuwima był Fe-
stiwal Puls Literatury, zorganizowany 
pod hasłem „Lokomotywy literatury”. 
Jego finałem była Gala Nagrody Literac-
kiej im. Juliana Tuwima.

„Dla oszczędności zgaście 
światło wiekuiste, gdyby miało 
mi kiedyś zaświecić”

Serwetka z takim napisem została po-

dobno znaleziona w kieszeni Tuwima 
w dniu jego śmierci w 1953 roku. A jed-
nak nikt nie pali się do gaszenia świateł, 
wręcz przeciwnie – w minionym roku 
sława Tuwima rozbłysła ze szczególną 
mocą. Jako pamiątka po Roku Tuwima 
na pewno pozostanie z nami tablica 
upamiętniająca miejsce urodzenia poety 
przy ulicy Kilińskiego 46, murale, rzeźba 
„dupy Tuwima”, rozszerzony repertuar 
łódzkich teatrów, nagroda im. Juliana Tu-
wima, a także publikacje książkowe.

Obchody tuwimowskie (mimo, że bu-
dżet na nie przeznaczony był niewielki)
nie mogły zostać niezauważone. Z pew-
nością wiele osób dowiedziało się wiele 
o poecie, jego twórczości i związkach 
z Łodzią. Byliśmy bombardowani plaka-
tami, afiszami, zdjęciami. 

Jeden z gości Festiwalu Puls Literatury 
powiedział, że „rzyga już Tuwimem”, bo 
Tuwim jest wszędzie”. – Dobrze, że Rok 
Tuwima, mimo pewnych perturbacji fi-

nansowych, jednak eksplodował i zreali-
zowaliśmy wiele z tego, co planowaliśmy 
– mówi Marcin Bałczewski, koordynator 
obchodów. – Cieszę się, że udało się zre-
alizować kilka „trudnych spraw”, cho-
ciażby renowację nagrobków rodziców 
Tuwima czy tablicę w miejscu, gdzie Tu-
wim się urodził.

Łódź chce się więc Tuwimem chwalić, 
o Tuwimie mówić, śpiewać i pisać. A czy 
faktycznie chce Tuwima czytać? Na ile 
Rok Tuwima faktycznie zwiększył zainte-
resowanie twórczością poety?

– Edukowanie ludzi młodych przez 
sztukę, nawet jeśli dokonuje się przy oka-
zji jubileuszy i rocznicowych obchodów, 
jest nie do przecenienia – twierdzi dr Jerzy 
Wiśniewski z Katedry Literatury Polskiej 
XX i XXI wieku UŁ. – Wiadomo, że poezja 
nigdy nie będzie czytana masowo, ale nie-
stety jej czytelnikami są dziś u nas głów-
nie uczniowie i studenci kierunków filo-
logicznych. Dorosły i wykształcony Polak  

– jeśli w ogóle czyta książki – sięga raczej 
po literaturę przystępniejszą w odbiorze, 
a więc zapewne po powieści, biografie, 
dzienniki, reportaże, wywiady.

Jeśli któryś z punktów programu Roku 
Tuwima spowodował wzrost czytelni-
czego zainteresowania właśnie poezją, 
należy to uznać za sukces. Na pewno 
wyzwolił w nas dużo twórczej ener-
gii i artystycznej inicjatywy. Jakby nam 
ciągle było mało. Nie osiądźmy zatem 
na laurach, ani nawet na ławeczce Tu-
wima. Jak pokazały ostatnie miesiące 
mamy dużo pomysłów na działanie, za-
bawę, twórczość. Poziom czytelnictwa 
wśród Łodzian jest niski, warto więc 
o literaturze mówić, krzyczeć i śpiewać… 
Niech w łódzkiej kulturze dzieje się jak 
najwięcej i to już od początku nowego 
roku. Inaczej zostanie nam tylko „zgroza 
zimowa, ciemne konanie”…

Nadanie Świetlicy Krytyki Politycznej w Łodzi imienia Ireny i Juliana Tuwimów czyli uroczyste podsumowanie Roku 
Tuwima. Na zdjęciu (od lewej): Joanna Filipczak-Zaród, Martyna Dominiak i Hanna Gill-Piątek, realizatorki projek-
tów "Tutaj Tuwim" i "Tuwim Movie" prowadzonych przez Świetlicę. fot. Stefan Brajter

Łódź-Warszawa, 
trudna sprawa 
– Zakup mieszkania na Widzewie był dla nas życiową 
decyzją, opartą również na przeświadczeniu, że remont 
torów zakończy się mniej więcej w planowanym terminie, 
pociąg będzie jechał szybko, a podróże staną się znośne. 
Tymczasem jest coraz gorzej. 

Ewa Kamińska-Bużałek

W 2009 roku „Łodzianin” jechał z Warszawy 
Centralnej do Łodzi Fabrycznej 82 minuty. 
Dziś po takim czasie jazdy pozostało tylko 
wspomnienie. Obecnie na Łódź Kaliską po-
ciąg dociera po 130 minutach.

Właśnie dobiegł końca rok pełen poetyckich występów, 
wystaw, koncertów, konkursów i happeningów. Nawet sam 
Tuwim by nie spamiętał wszystkich, mimo że były właśnie 
na jego cześć. Jaki był ten szczególny rok i co zmienił 
w podejściu łodzian do literatury? Z pewnością warto 
pokusić się o podsumowanie. 
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S podziewając się zimy wyciąga-
my z szaf grube kurtki, ociepla-
ne buty, wełniane czapki i szali-

ki. Dzieci z radością 
oczekują opadów 
śniegu licząc na 
śnieżne bitwy czy 
zabawy z sankami. 
Dorośli z mniej-
szym już entuzja-
zmem skrobią po-
kryte warstwą lodu 

szyby samochodów, nerwowo drepczą 
na przystankach MPK, czekając nie-
cierpliwie na spóźniony tramwaj. A jak 
w mieście mają się zwierzęta?

Na ogół zima kojarzy się nam z nie-
dolą zwierząt. Ostre mrozy, brak dostę-
pu do pożywienia skłania nas często 
do refleksji – jak możemy im pomóc? 
Owa chęć pomocy staje się dla wielu 
ludzi furtką do pozbywania się resztek 
z własnego stołu (proceder ten obser-
wuję zwłaszcza w okresie noworocz-
nym, kiedy wiele potraw ze świąteczne-
go menu przestaje być „zjadliwa”) i na 
trawnikach wykwitają wyrzucane przez 
okna prosto z kuchni rybie łby, oślizgłe 

kawały wędlin, galarety,  makarony, całe 
bochenki chleba, ciasta i wszystko, cze-
go tylko nie udało się zjeść. Trudno mi 
zrozumieć logikę owego postępowania 
– to co jest niezdrowe dla ludzi, bo już 
nieświeże, niezdrowym jest także dla 
zwierząt. Absolutnie nie należy wyrzu-
cać zepsutego, przeznaczonego wcze-
śniej dla ludzi jedzenia, bo jest ono nie-
bezpieczne dla zwierząt. Tym bardziej, 
że zawartość soli i przypraw w naszym, 
ludzkim jedzeniu może okazać się groź-
na dla naszych braci mniejszych.

Jak zatem pomagać zwierzętom? 
Czym wesprzeć w przypadku tęgich 
mrozów? Na początek powinniśmy 
zastanowić się, czy właściwie pomysł 
dokarmiania jest chwilową fantazją 
czy znajdziemy czas i motywację do 
systematycznego wspierania zwierząt. 
Wielu specjalistów zaznacza, iż w ko-
nieczna jest tutaj konsekwencja. Ptaki 
powinniśmy dokarmiać systematycznie 
w okresie mrozów, kiedy nie są w sta-
nie dostać się do naturalnych źródeł 
pożywienia. Kolejną kwestią jest mądry 
wybór pokarmu. Często zdarza się, że 
z dobrej chęci wyrzucamy dla ptaków 

całe bochenki chleba (co jest dla nich 
potencjalnie groźne – chleb szybko 
kwaśnieje, kiedy zostanie zawilgocony) 
czy wystawiamy miseczki z mlekiem 
dla wolno żyjących kotów (a przecież 
dorosłe ssaki nie powinny pić mleka). 

W okresie zimowym w mieście poja-
wia się wiele ptaków. Kiedyś ich natural-
nym miejscem bytowania były obszary 
wiejskie oraz lasy i łąki. Dlaczego tak się 
dzieje? Miasta to wyspy ciepła. Promie-
niowanie cieplne olbrzymich skupisk 
budynków oraz wysokie stężenie CO2 
powodują, że różnica temperatur mię-
dzy sercem miasta a okolicznymi ob-
szarami wiejskimi może wynosić nawet 
10ºC. Miasto jest także dla ptaków miej-

scem łatwego dostępu do pożywienia. 
Szacuje się, że na terenie miast bytować 
może około 230 gatunków ptaków. Zu-
pełnie niesamowite jest to, jak dostoso-
wały się do życia w pobliżu ludzkich sie-
dzib, a jednocześnie jak rzadko są przez 

nas dostrzegane. Zachęcam wszystkich 
mieszkańców naszego miasta do uważ-
niejszego przyglądania się otaczającej 
nas przyrodzie, zwłaszcza tej skrzydla-
tej. I pomocy im w trudnych zimowych 
miesiącach.

Mądre dokarmianie zwierząt powin-
niśmy rozpocząć od zabawy w tropi-
cieli. Uważnie przyjrzeć się najbliższej 
okolicy i zastanowić się, kto potrzebuje 
naszej pomocy? Jak wytropić najbar-

z sześcioma miejscami w przedziale. 
W takich można np. pracować na lapto-
pie, nie wbijając łokci we współpasaże-
rów – opowiada Ola.  

Grzegorz przypomina, że gdy upadł 
wykonawca autostrady A2, skończyło 
się interwencją rządu. – Polscy polity-
cy są niewolnikami medialnych histerii 
wokół braku tras szybkiego ruchu, dziur 
w asfalcie i związanego z tym zapóźnie-
nia cywilizacyjnego kraju. Zrobią więc 
wszystko, by pochwalić się skutecznością 
w budowie dróg. Pociągi? A kogo to ob-
chodzi? 

Grzegorz jest twórcą strony inter-
netowej LodzWawa.pl oraz profilu na 
Facebooku, który gromadzi ponad pół 
tysiąca dojeżdżających. Publikuje m.in. 
wzory pism skierowanych do władz róż-
nego szczebla – ministrów transportu, 
prezydent Łodzi, urzędów zajmujących 
się kolejami. Ludzie korzystają z takich 
ściągawek i wysyłają pisma w swoim 
imieniu. – Większość pasażerów nie 
ma czasu ani energii, by samodzielnie 
coś tworzyć. W ogóle mnie to nie dziwi. 

Dlaczego ja się za to wziąłem? To chyba 
kwestia genów. Mam geny społecznika, 
odczuwam potrzebę, by działać. Gdybym 
znalazł się na Marsie i odkrył tam jakiś 
problem, pewnie zacząłbym organizo-
wać ludzi, by go rozwiązać. Traf chciał, 
że trafiłem do pociągów na trasie Łódź-
-Warszawa. 

Inicjatywa Grzegorza zaczyna od-
nosić pierwsze sukcesy. Po awanturze 
z rozkładem jazdy pojawiły się obietni-
ce, że w nowym roku „Łodzianin” będzie 
funkcjonował tak jak przed grudniowy-
mi zmianami. Sprawą zainteresowali się 
m.in. miejscy radni, którzy do tej pory 
utrzymywali, że sprawa nie leży w za-
kresie ich kompetencji.

– Mam duży żal do łódzkich polity-
ków. Korzystają przecież z tej trasy, np. 
dojeżdżając do pracy w Sejmie. Prezy-
dent Zdanowska, będąc posłanką, też 
dojeżdżała. I nic, żadnego lobbingu, żad-
nej współpracy z władzami Skierniewic 
czy Żyrardowa, które podejmują akcje 
na rzecz swoich mieszkańców. „A poza 
tym uważam, że nie radzicie sobie z re-

montem na trasie Łódź-Warszawa” – tak 
powinno się kończyć każde wystąpienie 
łódzkiego posła – opowiada Grzegorz. 

Dlaczego pracuje w Warszawie? – Ad-
ministracja rządowa jest scentralizowa-
na i to się raczej nie zmieni. Podobny ar-
gument podaje Fryderyk: – Jeśli chodzi 
o branżę finansową, to niestety centrale 
i zarządy wszystkich niemal spółek są 
w Warszawie. W Łodzi nie ma i nie bę-
dzie takich możliwości pracy, jest tylko 
jedna firma, która mieści się w zakresie 
moich zainteresowań, ale niestety mają 
pełne zatrudnienie i oferują gorsze wa-
runki.

Emilia dojeżdżała do Warszawy przez 
dwa lata. – Zmieniłam pracę na łódz-
ką. Wyższe stanowisko, większa odpo-
wiedzialność, płaca niższa o ponad 30 
procent. Stopa bezrobocia w Warszawie 
– 4,8%, w Łodzi – 12,2% (dane z paź-
dziernika). 

Czy nie myśleli o przeprowadzce? – 
Byłoby prościej. Dom i praca w dwóch 
różnych miastach to masa kłopotów. Np. 
gdzie zapisać się do lekarza pierwszego 

kontaktu? Ale nie mam takich planów. 
Czekam na koniec remontu – mówi Ola. 

Jestem związany rodzinnie, uczucio-
wo i sentymentalnie z Łodzią. Dobrze 
się tu czuję, żyję zupełnie innym rytmem 
niż w Warszawie i dużo lepiej mi się od-
poczywa wśród oryginalnej XIX-wiecz-
nej zabudowy – deklaruje Fryderyk. 

Nie miałem serca do Warszawy, 
Gdy opuszczałem miasto Łódź, 
Polami sunął zmierzch zmurszały, 
Pogrzebem w mgłę się pociąg wlókł, 
(…) 
Kamienie lepiej w Łodzi tłuc, 
I po cóż jechać do Warszawy?

– pisał przed laty Julian Tuwim. A jed-
nak nie zdecydował się na „tłuczenie ka-
mieni”, tylko wybrał stolicę, gdzie moż-
na było podjąć studia. Sam sentyment 
do miasta to zwykle za mało, by związać 
z nim swoją przyszłość – nawet dla arty-
stycznych, kreatywnych dusz.  

Imiona bohaterów zostały zmienione.

Tropienie śladów 
w mieście Łódź
Na początek powinniśmy zastanowić się, czy pomysł 
dokarmiania jest chwilową fantazją czy znajdziemy czas 
i motywację do systematycznego wspierania zwierząt. 
Wielu specjalistów zaznacza, iż w konieczna jest tutaj 
konsekwencja. 

Emilia Twardowska

dziej potrzebujących? Jeśli nie ma śnie-
gu sprawa wcale nie jest prosta, brak 
bowiem wyraźnych tropów (odcisków 
stóp zwierząt). Potrzebne nam są wtedy 
bystrość sokolich oczu i uważność za-
jęczych uszu. Ptaki zobaczyć możemy 
na drzewach i krzewach, w okolicach 
śmietników oraz na trawnikach – tam 
zawsze znajdą jakieś resztki. Warto 
wsłuchać się w dźwięki otoczenia. Jeśli 
na chwilę zamkniemy oczy i wsłucha-
my się w dźwiękową opowieść naszego 
osiedla usłyszymy zapewne nie tylko 
stukot butów, dźwięk silników przejeż-
dżających samochodów, szczekanie psa 
czy rozmowy ludzi, ale właśnie ptasie 
głosy.

Kogo możemy zobaczyć, usłyszeć 
zimą w gęstwinie ludzkich zabudowań? 
Stałym bywalcem łódzkich osiedli są si-
korki bogatki, największe nasze sikory. 
Ich cechą rozpoznawczą jest czapeczka 
i krawat w kolorze czerni, białe policz-
ki oraz żółty brzuszek. Jeśli usłyszycie 
„cicibej cicibej” lub „si si trn” to właśnie 
będzie bogatka. W Polsce występują na 
terenie całego kraju, ale właśnie zimą 
trzymają się bliżej ludzkich osiedli. Jeśli 
chcemy dokarmiać sikory, podarujmy 
im świeżą, niesoloną, niewędzoną sło-
ninę i tłuste ziarna np. siemię lniane.

Kolejnym powszechnie występują-
cym w mieście gatunkiem jest gawron. 
Co ciekawe obserwować możemy je 
przez okrągły rok, jednak gniazdujące u 
nas latem gawrony odlatują jesienią, zaś 
ptaki, które spotykamy zimą, przylatują 
do nas ze wschodu. Gawrony są dosko-
nale czarne (a w pełnym słońcu ich pió-
ra połyskują wszystkimi kolorami tęczy) 
i stanowią największe krukowate, jakie 
spotkać można w mieście, oczywiście 
poza wronami. Nie spotkacie natomiast 
w Łodzi kruków. Te jakże mądre ptaki 
związane są ściśle z obszarami wiejski-
mi, lasami, łąkami i polami, do miasta 
nie zaglądają. Co ciekawe, krukowate 
żyją w wielkiej zażyłości. Stada gawro-
nów często zobaczyć można w towa-
rzystwie kawek. Kawki są mniejsze od 
gawronów, wyróżnia je też szarosrebrny 
„kaptur” na głowie. Jeśli przyjrzycie się 

kawkom w różnych porach roku, za-
uważycie, że „zimowe” kawki owy kap-
tur mają zdecydowanie jaśniejszy. Co 
jedzą krukowate? Wszystko co znajdą 
na trawnikach, drzewach, śmietnikach 
i wysypiskach śmieci, na których są sta-
łymi bywalcami. Są bardzo inteligent-
ne, więc na ogół nie mają problemów 
z odnalezieniem pożywienia. W jednym 
z moich zaprzyjaźnionych przedszkoli 
ogołociły ścieżkę sensoryczną, wysypa-
ną m.in. orzechami, kasztanami, żołę-
dziami. Na wiosnę okazało się, że wy-
czyściły ją do szczętu. Ich grube mocne 
dzioby bez trudu poradziły sobie z twar-
dymi osłonkami owoców. Zresztą inte-
ligencja krukowatych często podsuwa 

im rozwiązania łatwiejsze niż siłowanie 
się z twardym orzechem przy pomocy 
własnego dzioba. Znane są przypadki, 
kiedy gawrony zrzucają orzechy wprost 
pod koła przejeżdżających samocho-
dów, by zebrać je spokojnie z asfaltu 
w chwili przerwy w ruchu drogowym. 

Zimą do miasta zaglądają też dzwoń-
ce. Przypominające wielkością i bu-
dową kanarka, mają oliwkowozielone 
upierzenie na grzbiecie, zielonożółte 
na brzuszku, zaś ich policzki są szare. 
Zimą dzwońce zjadają owoce dzikiej 
róży, śnieguliczki, irgi, jarzębinę.

Zimą w mieście licznie pojawiają też 
kwiczoły. Pamiętam zimę sprzed dwóch 
lat, kiedy na drzewie przed moim blo-

kiem przez kilka dni pojawiało się ol-
brzymie stado tych niepozornych, sza-
robrązowych ptaków. Jak urzeczona 
przyglądałam się siedzącym niczym 
ozdoby na choince dziesiątkom, jeśli 
nie setkom, kwiczołów. Są to niewiel-
kie ptaki o pomarańczowo-żółtawych, 
czarno nakrapianych piersiach i białych 
brzuszkach. Ich głosy przypominają 
chrapliwe „czak, czak, czak”. W okresie 
zimowym stają się wegetarianami i za-
jadają owoce i jagody. Poczęstować je 
zatem możemy pokrojonym w kostkę 
jabłkiem czy suszoną jarzębiną. 

Jesienią przylatują do nas ze wschodu 
gile. Choć w ścisłym centrum miasta ich 
nie spotkamy, pojawiają się w parkach 
i ogrodach. Nieco większe od wróbli, 
charakteryzują się pięknym ubarwie-
niem. Samiec ma czerwonopomarań-
czową szyję i brzuszek, czarną cza-
peczkę i ogon oraz szare plecy. Samica 
natomiast jest brazowoczarna. Co cie-
kawe, zarówno samce, jak i samiczki 
śpiewają. Żerują na owocach dzikiej 
róży, jarzębu, lubią także skrzydlaki – 
owoce klonów. 

Zimowym gościem jest także jemio-
łuszka, która w Polsce jest raczej prze-
lotem. Stada jemiołuszek zobaczyć 
można na np. drzewach jarzębu. Są to 
piękne ptaki, wielkości kosa, charakte-
ryzujące się gładkim, brązowo-szarym 
upierzeniem. Cechą charakterystyczną 
jest czub na głowie. Okolice oczu i pod-
gardle są czarne.

Trudno opisać tutaj wszystkich skrzy-
dlatych mieszkańców naszego miasta. 
Zachęcam do obserwowania i rozpo-
znawania zwierząt bytujących w Ło-
dzi. Jeśli macie jakieś doświadczenia 
lub przygody ze zwierzakami, który-
mi chcielibyście podzielić się z czytel-
nikami proszę o kontakt z redakcją. 
A o kolejnych spotkaniach z przyrodą 
przeczytacie już w kolejnym numerze.

Sikorka pożywiająca się w karmniku. Fot. arnybo @ Flickr (na licencji CC BY-NC-SA 2.0)

Sikorki jedzące z ręki. Fot. arnybo @ Flickr (na licencji CC BY-NC-SA 2.0)

Ptaki powinniśmy dokarmiać systematycz-
nie w okresie mrozów, kiedy nie są w stanie 
dostać się do naturalnych źródeł pożywienia. 
Kolejną kwestią jest mądry wybór pokarmu.
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Seksizm? 
Nie kupuję!

Anna Kronenberg

S ex sells”, seks sprzedaje – wy-
znają krajowi „specjaliści” od 
reklamy, a ulice nie tylko Łodzi 

obwieszone są seksistowskimi wizerun-
kami kobiet. Widziałam już bilbordy, 
na których kobiecy biust reklamował: 
okna, ubrania robocze, napoje energe-

tyczne, ubezpiecze-
nie samochodowe. 
Kobiece pośladki – 
agencję reklamową 
(!), naga kobieta – pu-
staki, klimatyzację, 
myjnię samochodo-
wą, parówki, tele-
fonię GSM, meble, 

a kobieta w bieliźnie – miesięcznik „Rzeź-
nik polski” i surowe mięso (interesujący 
związek między zabijaniem zwierząt 
a rozebraną kobietą).

Jeśli wciąż podzielasz opinię więk-
szości Polaków („nie ma nic złego 
w popatrzeniu na gołe babki”), warto 
ci przypomnieć, że uprzedmiotowienie 
kobiet przyczynia się do dyskryminacji 
nas (czyli waszych matek, córek, sióstr, 
dziewczyn, narzeczonych) na każdej 
płaszczyźnie: w przestrzeni publicznej, 
mediach, na rynku pracy, w domu i ma 
związek z męską przemocą wobec ko-
biet.

Seksizm nasz polski powszedni 
Rozmawiając z koleżankami uświa-

domiłam sobie, że każda (!) z nas do-
świadcza seksizmu i dyskryminacji 
w miejscu pracy, na ulicy, na uczelni, 
w domu. Niektóre z nas codziennie. 
Sekretarka zatrudniona w Uniwersyte-
cie Łódzkim zmuszona była pracować 
w pokoju, w którym koledzy informaty-
cy wieszali przez lata na ścianach por-
nograficzne zdjęcia i kalendarze, przy 
pełnej akceptacji przełożonego. Zami-
łowanie do pornografii kolegów prze-
kładało się na zachowania seksistowskie 
wobec niej, jedynej kobiety w zespole. 
Inną znajomą, pracującą w korporacji, 
kolega klepnął w pośladek, a gdy się od-
wróciła, powiedział: „Och, przepraszam 
panią! Myślałem, że to nasza recepcjo-
nistka”. Kolejna dziewczyna, pracująca 

w branży IT, zmuszona była oglądać 
codziennie plakat z rozebraną kobie-
tą, który koledzy zawiesili w pobliżu jej 
biurka, a gdy protestowała, spotkała się 
z ostracyzmem i kpinami całego zespo-
łu (30 mężczyzn). Zaszczuta, musiała 
się zwolnić. Kolejna z nas była zapra-
szana do gabinetu szefa, który pytał ją 
o postępy w pracy i zawsze wtedy roz-
bierał się, zdejmował lekarski uniform 
i zakładał koszulę i spodnie. Inna dziew-
czyna opowiedziała mi, że jej koledzy 
z zespołu postanowili obgadać strate-
gię rozwoju działu po pracy w klubie ze 
striptizem, mimo protestów koleżanek. 
Chłopcy poszli, zabawili się, a następ-
nego dnia zadania na kolejny rok były 
już rozdane. Kolejnej z nas szef prze-

niósł stanowisko pracy do nieogrzewa-
nego zimą magazynu, ponieważ uznał, 
że jest już za stara, by pracować z młod-
szymi koleżankami w biurze, do którego 
przychodzą klienci. Niejedna z nas spo-
tkała się z upokarzającymi komentarza-
mi na temat swojego wyglądu i stroju. 
Zachowania, o których opowiadałyśmy 
sobie przy kawie, kwalifikują się jako 
przestępstwa: seksizm, dyskryminacja, 
mobbing, molestowanie. Dlaczego naj-
częściej nie protestujemy, nie szukamy 
pomocy? I jak reagować, skoro protest 
może obrócić się przeciwko nam, po-
wodując mobbing? I dlaczego tak się 
dzieje?

Seksizm nasz polski powszedni stał 
się normą, utrwalaną codziennie przez 

reklamy, programy rozrywkowe, porno-
grafię, seksizm w wypowiedziach dzien-
nikarzy, polityków i księży. Skoro od 
dziecka uczymy się o niższości kobiety 
i uprzywilejowanej pozycji mężczyzny, 
to bardzo trudno kwestionować te pa-
triarchalne normy. Lydia Cacho, autor-
ka pracy pt. „Niewolnice władzy. Prze-
milczana historia międzynarodowego 
handlu kobietami” pisze: „w kulturze 
napędzanej mizoginizmem i wartościa-
mi patriarchalnymi ciało kobiety jest 
postrzegane jako towar, który można 
kupić, sprzedać, użyć i wyrzucić. Kobie-
ty uczy się postępować według tych re-
guł, a mężczyzn, by bezrefleksyjnie stali 
na ich straży”.

 

Dlaczego nie ma wyborów Mistera Mokrych Gatek ani Męskiej Gimnazjalnej 
Dupeczki? Widzieliście kiedykolwiek męskie pośladki reklamujące pustaki, 
sklep mięsny lub supermarket? Kto tworzy tę „kulturę” i dla kogo?

Dlatego to, co możemy zrobić, by wal-
czyć z seksizmem wobec kobiet, to po 
pierwsze nie kupować towarów i nie 
korzystać z usług, które są reklamowa-
ne kosztem kobiet, utrwalając szkodli-
we stereotypy (kobieta jako przedmiot, 
seksualna zabawka dla mężczyzny). 
Skalę zjawiska pokazuje strona interne-
towa http://szczuciecycem.blox.pl/. Po 
drugie, warto pamiętać, że korzystanie 
z pornografii lub prostytucji (wszelkie-
go rodzaju klubów go-go i „salonów 
i masażu”) nie tylko utrwala w kulturze 
męską dominację oraz przedmiotowe, 
często pełne przemocy, traktowanie ko-
biet, ale najczęściej wspiera przy okazji 
mafię handlującą kobietami i dziećmi w 
celach seksualnych. Głosujmy portfe-
lem i nogami.

Bezrobotna miss mokrego 
podkoszulka 

Konsekwencje seksistowskiej kultury 
dotykają coraz młodsze dzieci. Na przy-
kład uczennice  w wieku 12-14 lat robią 
sobie frywolne zdjęcia i zamieszczają 
je na stronach internetowych, walcząc 
o tytuł Gimnazjalnej Dupeczki. Kim są 
w tych zawodach jurorzy, kto admini-
struje takie strony? Oczywiście „star-
si koledzy” dziewczynek, oceniający 
czy są one dość „sexy”, czy spełniają 
ich wymagania ukształtowane przez 
kulturę masową i pornografię. Czy te 
dziewczynki są takie znudzone, zepsu-
te? Nie, są po prostu konsekwentne. Od 
dziecka uczą się, że ciało kobiety jest 
niewiele warte, skoro można za jego 
pomocą sprzedawać dowolne usługi 
i towary. Otoczone kulturą patriarchal-
ną (którą tworzymy dla nich my, dorośli) 
rozumieją, że aby być lubianą, muszą 
się podporządkować i być „sexy”. I w tę 
stronę kierują swój cenny czas, energię, 
starania. W tym samym czasie chłopcy, 
wolni od tej kulturowej presji, zdobywa-
ją bardziej wartościowe doświadczenia 
(np. zawodowe, prowadząc strony inter-
netowe Gimnazjalnych Dupeczek). 

Dziewczynka dorasta, idzie na stu-
dia. A tam Wybory Miss Mokrego Pod-
koszulka Politechniki Łódzkiej. – Czy 
lepsza była Iga bez stanika czy Donata 
podnosząca koszulkę? – emocjonował 
się prowadzący, a publiczność wyła 
z zadowolenia. Te same studentki, któ-
re piszczą z uciechy na scenie, gdy ko-
ledzy polewają im piersi szampanem 
(Politechnika Łódzka), które tańczą 
w erotycznej bieliźnie przed profesora-
mi (SGGW) i te, które świetnie się bawią 
pod sceną, mogą być wkrótce bardzo 
zdziwione, dlaczego mężczyźni, często 
ich koledzy ze studiów, nie widzą w nich 
partnerek, kompetentnych pracownic 
i nie chcą zatrudniać ani współpraco-
wać z nimi? 

Szkodliwość stereotypów 
na temat kobiet 

Dlaczego już trzeci rok pracujesz na 
umowę o dzieło? Od sześciu miesięcy nie 
otrzymałaś pensji? Dlaczego awansował 
twój kolega, który ma krótszy staż pracy 
i niższe kompetencje? Odpowiedź leży 
na ulicy. Szef z kolegą poszli na lunch. 
Po drodze, spacerując ulicami Łodzi, 
zajrzeli do salonu prasowego, gdzie 
utrwalili sobie stereotypy na temat płci, 
w dziale Kobieta tematy: rodzina, dzie-
ci, uroda, w dziale Mężczyzna: polityka, 
gospodarka, ekonomia, sport. Wniosek? 
Kobiety interesują się tylko wyglądem 

i prowadzeniem domu, natomiast to 
męską domeną jest kariera, władza, po-
lityka, pieniądze). Szef z kolegą przejrzeli 
jeszcze pornograficzne pisemka (utrwa-
lając sobie drugi stereotyp: kobieta 
jako seksualna zabawka, towar, przed-

miot). Podczas lunchu pogapili się na 
wielkie zdjęcie gołej kobiety wrzuconej 
w makaron. Jeśli telewizor był włączony, 
obejrzeli debatę na temat gospodarki, 
prowadzoną wyłącznie przez mężczyzn 
i reklamy, w których kobiety miotają 
się po mieszkaniu, próbując doczyścić 
toaletę lub nakarmić dzieci i partnera. 

A po pracy kolega, chcąc uczcić awans, 
zaprosił szefa na drinka do klubu go-go, 
gdzie panowie upewnili się już ostatecz-
nie, do czego służą kobiety. Dlatego szef 
prędzej klepnie cię w pupę i poprosi 
o kawę, niż awansuje. 

Warto kwestionować tę niesprawie-
dliwą kulturę. Zadawać pytania: dla-
czego mężczyźni tak rzadko reklamują 
różne towary rozebrani, w erotycznych 
pozach? Dlaczego nie ma wyborów 
Mistera Mokrych Gatek ani Męskiej 
Gimnazjalnej Dupeczki? Widzieliście 
kiedykolwiek męskie pośladki rekla-
mujące pustaki, sklep mięsny lub su-
permarket? Kto tworzy tę „kulturę” i dla 
kogo? Mężczyźni w reklamie najczęściej 
podkreślają swój wysoki status i wła-
dzę: są ubrani (!) w eleganckie garnitury 
i reklamują dobra luksusowe. Dlaczego? 

Dlatego, że w kulturze patriarchalnej 
nie ośmiesza się mężczyzn, za to kobie-
ty traktuje się z pogardą i redukuje do 
seksualności. I naszym zadaniem jest 
protestować. Jeśli godzimy się, a nawet 
bierzemy w tym udział, konsekwencja-

mi są: seksizm i dyskryminacja kobiet 
w życiu publicznym, zawodowym i ro-
dzinnym, a stąd tylko krok do przemocy 
mężczyzn wobec kobiet, która w Pol-
sce jest prawdziwą plagą: co 40 sekund 
jedna z nas zostaje zaatakowana przez 
mężczyznę, co ósma z nas doświad-
czyła gwałtu lub próby gwałtu, 80% do-

świadczyła molestowania, pierwszy raz 
średnio w wieku 12 lat! (dane pochodzą 
z najnowszej książki Hanny Samson 
pt. „Zabić twardziela!”).  

„Jestem twoją kurką, 
twoim cackiem z dziurką”

– jak ironicznie śpiewa Maria Peszek 
i nie myli się. Polki poddawane są presji 
zarówno ze strony konserwatywnych, 
katolickich mediów, polityków i księży – 
mamy być „waszą kurką” (Matką Polką, 
której wartość zawiera się w macierzyń-
stwie i posłuszeństwie), jak i ze strony 
kultury konsumpcyjnej – mamy być 
„waszym cackiem z dziurką” (tu naszą 
wartość też szacują mężczyźni, ale tym 
razem kryterium jest wygląd). 

Co więcej, z dyscypliną naukową, 
która m.in. zajmuje się stereotypami 

płciowymi oraz bada dyskryminację ze 
względu na płeć (czyli z badaniami gen-
der), bardzo ostro walczy ostatnio ko-
ściół katolicki, a metropolita łódzki ar-
cybiskup Marek Jędraszewki (profesor) 
uważa równość kobiet i mężczyzn za 

„szalenie niebezpieczną ideologię, któ-
ra prowadzi do śmierci danej cywiliza-
cji”. Ciekawe – której cywilizacji? Bo jeśli 
tej patriarchalnej, opartej na przemocy 
i dyskryminacji, to chyba wspaniale, że 
właśnie się ona kończy? 

Najwyższy czas, by kobiety odrzuciły 
te różne kulturowe presje i zaczęły mó-
wić własnym głosem, tworząc, wspiera-
jąc i upowszechniając w kulturze różno-
rodne przykłady i opowieści na temat 
kobiecej siły, mądrości, kompetencji 
i niezależności. Ale i przed mężczy-
znami stoi doniosłe zadanie: ponieważ 
to głównie mężczyźni podtrzymują 
i wspierają seksizm, to oni powinni te-
raz wziąć odpowiedzialność za zmianę 
męskiej świadomości. Wystarczy, jeśli 
będziecie we własnym gronie piętnowa-
li seksizm, nieśli kaganek oświaty pod 
strzechy firm, korporacji, uczelni, ko-
ściołów. Coraz więcej mężczyzn już wie, 
że seksizm nie jest jedynym sposobem 
na „bycie mężczyzną” i rozumie potrze-
bę upowszechniania nowego modelu 
związków z kobietami, opartych na sza-
cunku i równości. Mówcie o tym głośno. 
Nie zgadzajcie się na seksizm kolegów. 
Podsumowując: kobiety – protestujcie 
przeciwko dyskryminacji! Mężczyźni – 
zmieniajcie się szybciej! 

Jeszcze więcej na temat społecznego przy-
zwoleniu na seksizm i o tym, jak z nim 
walczyć w rozmowie Anny Kronenberg 
z Kingą Karp, psycholożką i edukatorką 
antydyskryminacyjną na stronie 10.

Metropolita łódzki arcybiskup Marek Jędraszewski 
(profesor) uważa równość kobiet i mężczyzn za 
„szalenie niebezpieczną ideologię, która prowa-
dzi do śmierci danej cywilizacji”. Ciekawe – której 
cywilizacji? Bo jeśli tej patriarchalnej, opartej na 
przemocy i dyskryminacji, to chyba wspaniale, że 
właśnie się ona kończy?

Rok 2008, Łódź. Akcja środowiska feministycznego przeciwko seksistowskim reklamom gładzi gipsowej. 
Przerobione zostały także billboardy w innych miastach, m.in. w Warszawie. fot. karolina siedlanowska

Restauracja w centrum Łodzi. Bojkotujmy miejsca, które upowszechniają 
seksistowskie wizerunki kobiet.
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Cieszyć męskie oko

Anna Kronenberg: Co to jest sek-
sizm? 

Kinga Karp: Seksizm to dyskrymi-
nacja ze względu na płeć, czyli gorsze 
traktowanie kogoś w określonej sytuacji 
tylko dlatego, że jest kobietą lub męż-
czyzną. Z seksizmem częściej spotykają 
się kobiety. Wynika to z upowszechnie-
nia stereotypowych ról: kobiety jako 
seksownej ozdoby lub Matki Polki, 
a mężczyzny jako dominującego twar-
dziela, macho. Może to prowadzić do 
przedmiotowego traktowania kobiet 
tworząc tym samym kulturę sprzyjającą 
przemocy.

AK: Czy w Polsce seksizm jest po-
wszechnym problemem? 

KK: Tak. Jest stałym elementem na-
szej kultury, zasad i norm społecznych. 
„Od zawsze tak było” – myślimy. Dlate-
go tak trudno zauważyć, że seksizm jest 
problemem. Do tego w Polsce utrwali-
ła się kultura konsumpcyjna, w której 
o wartości dziewczynki czy kobiety 
przesądza jej ciało, atrakcyjność fi-
zyczna. Komunikaty medialne, zdjęcia 
i reklamy zdają się mówić: musisz być 
piękna, seksowna, młoda, inaczej nie-
wiele będziesz znaczyć. Ukazują nam 
standardy kobiecego piękna, których 
właściwie żadna realna osoba nie jest 
w stanie osiągnąć. 

AK: A jednak próbujemy?
KK: Właśnie! Tracąc cenny czas, pie-

niądze i energię (którą można by prze-
znaczyć np. na rozwój intelektualny), 
kobiety nieświadomie wspierają te dys-
kryminujące praktyki. Utrwalają je. 

AK: Dlaczego? 
KK: Żyjemy w kulturze patriarchalnej, 

w której zawsze mówiono kobietom, 
co im wolno, czego nie wolno, czym 
powinny się zajmować i jak wyglądać. 
Dorastając w takim systemie, trudno 
to kwestionować. Do tego doszła presja 
kultury masowej oraz upowszechnienie 
erotycznych wizerunków kobiet, które 
mają cieszyć męskie oko pod przykryw-
ką „wyzwolenia kobiecej seksualności”.

AK: Dlatego studentki tańczące 
w skąpej bieliźnie przed profesora-
mi, co miało miejsce w Warszawie na 
SGGW podczas Wyborów Miss, mogą 
naprawdę czuć się „wyzwolone i no-
woczesne” i nie dostrzegać, jak bardzo 
szowinistyczna była to sytuacja?

KK: Na przykład. Przecież żyjemy 
w kulturze, w której ciało kobiety jest 
towarem. Pracuję w gimnazjum i za-
uważam, że dziewczynki znajdują się 
pod ogromną presją od najmłodszych 
lat. Ich pozycja w grupie związana jest z 
wyglądem, a nie z ich talentami, zainte-
resowaniami i cechami charakteru. Dla-
tego tracą bardzo dużo czasu, by spro-

stać temu narzuconemu przez kulturę 
popularną wizerunkowi, zamiast po-
szukiwać nowych zainteresowań, hobby 
i rozwijać się intelektualnie. 

AK: Jednak seksizm to nie tylko pre-
sja na wygląd, ale także dyskrymina-
cja, na przykład w miejscu pracy. Jak 
reagować, gdy koledzy pozwalają sobie 
na seksistowskie uwagi lub żarty? 

KK: Najlepsze będzie zastosowanie 
asertywnego modelu wyrażania niezgo-
dy, tak zwany model FUKO: 
•	 F jak fakty: powiedz, jakie kon-

kretne zachowanie jest dyskry-
minujące.

•	 U jak uczucia: nazwij emocje 
i stany, jakie w tobie wywołuje.

•	 K jak konsekwencje: pokaż 
i uświadom konsekwencje dys-
kryminacji.

•	 O jak oczekiwania: sprecyzuj, ja-
kiej zmiany w postawach, zacho-
waniach oczekujesz od osoby. Na 
przykład: 

Jestem zażenowana (U), kiedy opowia-

dasz te seksistowskie kawały (F). Wytrą-
ca mnie to z rytmu pracy (K), proszę cię, 
żebyś przestał (O). 

Często nazwanie rzeczy po imieniu 
(to jest seksizm, dyskryminacja) wy-
starczy, ponieważ osoby czyniące takie 
seksistowskie uwagi mogą nie zdawać 
sobie sprawy, że ich zachowanie nas po-
niża i rani.  

AK: Jakie są dla kobiet konsekwen-
cje seksistowskiej atmosfery w pracy? 

KK: Prowadzić to może do obniżenia 
poczucia wartości, spadku zaangażowa-
nia, obniżenia jakości wykonywanych 
zadań i podwyższenia poziomu stresu, 
a w efekcie nawet do wykluczenia.

AK: Jak zapobiec takiemu wyklu-
czeniu? Co zrobić, jeśli seksistowskie 
zachowania kolegów powtarzają się, 
mimo naszych reakcji? 

KK: Drugim krokiem, jeśli bezpośred-
nie interwencje zawodzą, jest powia-
domienie przełożonego, uświadomie-
nie mu problemu seksizmu w zespole 
i poproszenie o reakcję. Możemy teraz 
powołać się na następujące dokumen-
ty: Kodeks pracy (Dz. U. 1998 nr 21 poz. 
94 z późniejszymi zmianami), Ustawa 
z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu 
niektórych przepisów Unii Europejskiej 
w zakresie równego traktowania, Dy-
rektywy Europejskie na Rzecz Równości 
Płci oraz Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej, a także dokumenty na pozio-
mie międzynarodowym tj. Karta Na-
rodów Zjednoczonych, Powszechna 

Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja 
w sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet, Deklaracja o eli-
minacji przemocy wobec kobiet, De-
klaracja Pekińska. Jak widać, jest bardzo 
dużo przepisów, które chronią nas przed 
dyskryminacją. Osoby, które pozwalają 
sobie na seksistowskie zachowania, ła-
mią prawo i naruszają międzynarodowe 
konwencje na temat równości kobiet 
i mężczyzn. Warto o tym wiedzieć 

i mówić głośno.

AK: A jak reagować na seksistowskie 
reklamy? 

KK: Można napisać list z prośbą o wy-
cofanie reklamy do jej twórców, agen-
cji reklamowej oraz powiadomić Radę 
Etyki Reklamy. Dzięki takim reakcjom 
oburzonych osób wiele seksistowskich 
reklam zniknęło, a producenci reklamo-
wanych towarów i usług zapłacili kary.  

AK: Być może maleje społeczne 
przyzwolenie na seksizm w reklamach. 
Czy zauważasz jeszcze jakieś zwiastu-
ny pożądanej zmiany kulturowej?

KK: Tak. Prowadzę wiele warszta-
tów antydyskryminacyjnych dla kobiet 
i mężczyzn i ci ostatni coraz częściej 
zauważają potrzebę zmiany zachowań, 
które jeszcze kilkanaście lat temu były 
normą. Powstała nawet nieformalna 
grupa o nazwie „Głosy Przeciwko Prze-
mocy” założona przez młodych męż-
czyzn przy Fundacji Feminoteka. Pro-
wadzą blog (http://antyseksistowsko.

wordpress.com/), warsztaty i spotkania, 
na których starają się przekonać in-
nych mężczyzn, że (jak piszą na blogu): 
„seksizm, upokarzanie i molestowanie 
dziewczyn i kobiet urąga prawdziwemu 
mężczyźnie” oraz pokazują im, że kultu-
ra patriarchalna jest opresyjna także dla 
mężczyzn. 

Kinga Karp jest psycholożką i trener-
ką antydyskryminacyjną, pracuje w jed-
nym z łódzkich gimnazjów.

Kinga Karp oraz Anna Kronenberg. Fot. Anna Gumul-Jerzewska

Gdzie zjesz za dychę?

Nazwa i adres Godziny otwarcia Zupa Drugie danie Dodatki

KluBOKAWiARNiA 
GRANDA, ul. ReWOluCJi 
1905 R. 48
(KuChNiA 
WeGetARiAńSKA i 
WeGAńSKA)

PON. – SOB. 12.00 -18.30 ZUPY - 5 ZŁ
MISO – 6 ZŁ

FALAFEL - 8 ZŁ
SAJGONKI Z SURóWKą + FRYTKI - 
10 ZŁ

OPIEKANA BAGIETKA Z 
PASTAMI -  6 ZŁ
FRYTKI - 5 ZŁ

StOŁóWKA WyDZiAŁu 
eKONOMiCZNO-
SOCJOlOGiCZNeGO uŁ , 
ul. POW 3/5

PON. – PT. 11.30 – 16.00
JARZYNOWA, 
BARSZCZ, ROSóŁ, 
KAPUŚNIAK – 7,50 ZŁ

OBIAD DWUDANIOWY 9,50 -

BAR PeŁNA MiChA, 
ul. GDAńSKA 45

PON. – PT. 12.00 – 18.00 ŻUREK, BARSZCZ 
CZERWONY Z 
USZKAMI – 5 ZŁ
ZUPY – 4 ZŁ

ŻEBERKA W SOSIE – 9 ZŁ
KOTLETY MIELONE 2 SZT. – 7ZŁ
NALEŚNIK Z SEREM – 3 ZŁ
MAKARON Z SOSEM MIęSNYM – 9 
ZŁ

ZIEMNIAKI – 2,50 ZŁ
RYŻ, KASZA GRYCZANA – 3,50 
ZŁ
SURóWKI Z -  3 ZŁ

StOŁóWKA uRZęDu 
MiAStA ŁODZi
ul. PiOtRKOWSKA 104

PON. – PT. 12.00 – 16.00
WT.  12.00 – 17.00

BARSZCZ 
CZERWONY 3,90ZŁ 
GRZYBOWA Z 
MAKARONEM 5,90 
ZŁ KRUPNIK - 3,80 
ZŁ

GULASZ-  6 ZŁ 
PIECZEń WIEPRZOWA + SOS Z 
ZIELONYM PIEPRZEM 6,60 ZŁ 
SZNYCEL SZWAJCARSKI ZE SCHABU 
5,90 ZŁ

KULKA ZIEMNIAKóW 
TŁOCZONYCH 0,80 ZŁ 
KASZA GRYCZANA 2,40 ZŁ 
RYŻ SMAŻONY KAUKASKI 3,50 
ZŁ 
KAPUSTA BIAŁA 2,60 ZŁ 

BARy fAMiliJNe
DąBROWA, 
BRONieWSKieGO 63
RetKiNiA, ul. 
WySZyńSKieGO 97

DąBROWA
PON. – PT.  10.00 – 18.00
SOB.           10.00 – 15.00
RETKINIA
PON. – PT.  12.00 – 19.00

POMIDOROWA,  
OWOCOWA, 
ROSóŁ, BARSZCZ 
UKRAIńSKI, 
GROCHOWA, 
PIECZARKOWA - 4,50 
ZŁ 

OMLET Z DŻEMEM - 7 ZŁ.
NALEŚNIKI Z SEREM (2 SZT.) - 6 ZŁ.
KOPYTKA Z TŁUSZCZEM I KAPUSTą 
ZASMAŻANą - 8 ZŁ
PIEROGI ZE SZPINAKIEM - 7 ZŁ 

ZIEMNIAKI PIECZONE - 4 ZŁ. 
FRYTKI - 3 ZŁ. 
KASZA GRYCZANA Z 
TŁUSZCZEM -  4 ZŁ. 
BUKIET SURóWEK 4 ZŁ.

fOOD MARKet BiStRO & 
CAteRiNG
ul. WRóBleWSKieGO 
16/18

PON .– PT.
10.00 – 20.00
SOB. – NDZ.
12.00 – 19.00

POMIDOROWA, 
OGóRKOWA, 
KAPUŚNIAK, 
SZCZAWIOWA, 
KOPERKOWA – 2,99 
ZŁ

ZESTAW DNIA, NP.: STROGONOFF 
WIEPRZOWY– 10 ZŁ
DEvOLAY, PIERŚć Z KURCZAKA – 
7,99  
DUŻY WYBóR DAń INDYJSKICH 
4,50 ZŁ 

ZIEMNIAKI - 1,99 ZŁ
RYŻ, KASZA - 1,50 ZŁ 
KOPYTKA - 1,99 ZŁ
SURóWKI 2,99

JADŁODAJNiA JARZęBiNA
ul. ŁAGieWNiCKA 118 B PON – PT. 11.00 – 18.00

SOB.          11.30- 15.30 

POMIDOROWA, 
PIECZARKOWA - 4,50 
ZŁ

KOTLET SCHABOWY, FILET Z 
KURCZAKA, GULASZ WOŁOWY - 
8,50
WąTROBA WIEPRZOWA Z CEBULKA 
- 7,50 
PIEROGI Z MIęSEM - 8 Z

ZIEMNIAKI, KOPYTKA, KLUSKI 
DROŻDŻOWE - 3 ZŁ
MARCHEWKA Z GROSZKIEM - 3 
ZŁ
SURóWKI - 2,50 ZŁ

OBiADy DOMOWe „NA 
WiDelCu”
ul. liMANOWSKieGO 37

PON. – PT. 12.00 – 18.00
SOB. 12.00 – 16.00

ZUPY -  4 ZŁ
ŻUREK Z KIEŁBASA 
I JAJKIEM, 
KAPUŚNIAK - 6 ZŁ

KOTLET SCHABOWY - 8,50 ZŁ
PIERŚ Z KURCZAKA W JAJKU - 8,50 
ZŁ
PIEROGI - 8 ZŁ

RYŻ, KASZA GRYCZANA - 3 ZŁ
SURóWKA - 3 ZŁ

BAR teOfilANKA, 
ul. tRAKtOROWA 96 BRAK INFORMACJI

FLAKI Z PIECZYWEM 
- 9 ZŁ
ZUPY- 4,50 ZŁ

KOPYTKA Z SOSEM I KAPUSTA - 8 ZŁ
BIGOS Z PIECZYWEM – 7,70 ZŁ
LENIWE Z MASŁEM I CUKREM – 8 
ZŁ 

ZIEMNIAKI - 2,5 ZŁ
BURACZKI, KAPUSTA, SURóWKI 
Z KISZONEJ KAPUSTY - 3 ZŁ

Co zjeść, żeby nie zbankrutować, ale być najedzonym. Jak zadbać 
o domowy budżet jedząc smacznie i zdrowo? Redakcja Miasta Ł zrobiła 
dla Państwa rekonesans w łódzkich jadłodajniach.

Żyjemy w kulturze patriarchalnej, w której zawsze mówiono kobietom, 
co im wolno, czego nie wolno, czym powinny się zajmować i jak 

wyglądać. Dorastając w takim systemie, trudno to kwestionować.
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Problemy kultury 
łó/lu/dzkiej
Wiadomo, że kultura cierpi na finansowe niedostatki i bez 
dotowania (a to jest ciągle przykręcane) lub zarobkowania 
w inny sposób, nie będzie w stanie przejść na opcję 
bezpłatną. Wobec tego można albo udawać że problemów 
nie ma i nic nie zrobić, albo gruntownie przeformułować 
myślenie o instytucjach kultury. 

O d lat krąży powiedzenie, że 
w Krakowie można zapy-
tać każdego na ulicy o ak-

tualny repertuar Teatru Słowackiego, 
a w Łodzi – o cenę pietruszki na Ba-
łuckim. Nie przeceniając artystycz-
nego obycia mieszkańców i mieszka-
nek Krakowa, różnica w uczestnictwie 
w kulturze i w odbiorze sztuki jest wi-

doczna. Niemniej 
zestawienie łódz-
kiej publiczności 
z narzucającymi się 
przykładami War-
szawy i Krakowa to 
porównanie oparte 
o demografię „naj-
większych miast 

Polski”. Natomiast od strony kulturalnej 
stanowimy zupełnie inny przypadek.

Dla mieszkańców i mieszkanek 
wspomnianych miast, a także innych 
dużych, starych metropolii, odniesienie 
do kultury i sztuki lokalnej stanowi waż-
ny składnik ich tożsamości. Bo: histo-
ryczna stolica. Bo: zamki monarchów 
i pałace biskupie. Bo: gotyckie katedry. 
Bo: barokowe sale uniwersyteckie. Łódź 
takich punktów odniesienia i związa-
nych z nimi tradycji nie miała i nie ma. 
Fabrykancka Łódź to miasto blichtru 
i szybko zbijanych fortun, wystawno-
ści na pokaz, kopiowania w niedużym, 
brudnym mieście paryskiego Luwru 
czy weneckiej Biblioteki św. Marka. 
A to wszystko często za cenę prowizorki 
i tandety, gdy gipsowe, poprawnie od-
rysowane z architektonicznych wzorni-
ków ozdoby okrywały tanie tynki, lepio-
ne na deskach i słomie.

Kultura fabrykantów, fabryki 
kultury

Sztuka, jaką przyciągało bogactwo 
Łodzi, była dla fabrykantów. Przeciętni 
mieszczanie nie mieli do niej dostępu, 
w przeciwieństwie np. do warszawskiej 
Zachęty. Otwarcie kolekcji artystycz-
nych dla szerokiej publiczności to dzie-
ło twórców awangardowych, którzy naj-
bardziej chcieli wyjść do społeczeństwa, 
mimo iż – paradoksalnie – to przez nie 
byli najbardziej niezrozumiani. To wła-
śnie kolekcja łódzkiej grupy a.r. stano-
wi trzon dzisiejszego zbioru Muzeum 

Sztuki, on zaś przyciągnął kolejne dzieła 
z całego świata.

Drugi największy zbiór sztuki nowo-
czesnej w historii – brzmi dumnie, ale 
to osiągnięcie raptem sprzed dwóch po-
koleń. Co więcej, niewiele osób miesz-
kających w Łodzi ma tego świadomość, 
zaś łódzka awangarda to obcy temat. 
Używany do niedawna przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Łódzkie-
go logotyp inspirowany pracami Kata-
rzyny Kobro zniknął, zastąpiony zna-
kiem bez historii i tożsamości. Powód? 
Poprzedni symbol z niczym się nie ko-
jarzył mieszkańcom naszego regionu. 
Zamiast uczyć i promować dziedzictwo 
województwa, wybrano opcję łatwą 
i nie wymagającą refleksji.

Nie jest zatem niczym zaskakującym, 
że dzisiaj kicz cieszy się większym po-
wodzeniem niż wystawy kwadratów 
i sześcianów (bo to takie skojarzenia 
wywołuje łódzka sztuka, daleka od 
Matejki czy Wyspiańskiego), koncerty 
w Manufakturze wygrywają z ekspe-
rymentami muzycznymi Bajkonura, 
a młodzież, przyzwyczajona do ame-

Julian Czurko

rykańskiej kultury kina, także w teatrze 
widzi funkcję tyleż artystyczną, co ga-
stronomiczną. I powraca odwieczne 
pytanie: na ile „sztuka wysoka”, czy też 
oferta kulturalna instytucji i organizacji, 
ma kształtować potrzeby i gusta, a na ile 
na nie odpowiadać. I nawet jeśli instytu-
cje stanowią ostoję kulturalnej, huma-
nistycznej niszy, znającej i rozumiejącej 
niuanse „awangardy” i „ponowoczesno-
ści”, to czy faktycznie kształtują gusta tej 
grupy, czy też są reakcją na istniejące już 
pragnienia nowości, oryginalności bądź 
szokowania?

Łódzkie dziedzictwo ma inne korze-
nie niż krakowskie czy warszawskie, 
a ich krótkość wcale nie musi być od-
czytywana negatywnie. Brak miesz-
czańskich przyzwyczajeń miał być re-
kompensowany postępowym odbiorem 

sztuki. Wszak miało tu być nowocześnie 
– a jednak zrobiono dużo, by było jak 
zawsze. Do niedawna muzea kojarzyły 
się głównie z filcowymi kapciami, śli-
zganiem się po pastowanych parkie-
tach i przeganianiem spod obrazów. 
A przecież w zamyśle awangardy sztu-
ka nie powinna być mumifikowana 
w gablotach i zasuszana na ścianach ga-
lerii. Miała być żywa i inspirująca. Obraz 
olejny to projekt okładki pisma lub tka-
niny obiciowej. Rzeźba – inspiracja dla 
nowego budynku przedszkola lub półki 
na książki. Twórcy i twórczynie łódz-
kiej sztuki nie chcieli pogrzebowych 
konduktów sunących przez sale wysta-
wiennicze. Pierwiastek spontaniczno-
ści, bycia razem, działania, wchodzenia 
w bliski, żywy kontakt, a także rozryw-
ka są wpisane w to dziedzictwo. Nic 
dziwnego, że energia Nocy Muzeów, czy 
nawet dizajn Manufaktury są bliższe 
mieszkańcom i mieszkankom Łodzi.

Noce i dnie
To, że instytucje kultury mogą prze-

żyć prawdziwe pospolite ruszenie, udo-
wodniły Noce Muzeów. To nie tylko 
łódzka impreza, ale w naszym mieście 
ma szczególny wydźwięk. Nikt się tu-
taj nie spodziewał, że efekt będzie tak 
spektakularny. Zachwyt nad sukcesem 
nie wyniósł refleksji ponad to, że lud 
lubi święta i imprezy. Wyciąganie wnio-
sków ograniczyło się do „powtórzmy to 
za rok”. Świadczy to o braku badaczy 
i animatorów kultury, którzy mogliby 
tę kwestię sprawdzić i wykorzystać jej 
energię oraz potencjał. Przyczyn ta-
kiej atrakcyjności Nocy może być wiele 
i niekoniecznie mogą je wykazać bada-
nia ankietowe, które a) trzeba w ogóle 
przeprowadzić, b) pokazują raczej, co 

ludzie zwykli uważać za swój problem 
z kulturą aniżeli dociekają jego głęb-
szych przyczyn. Przykładowa robocza 
hipoteza: osoba pracująca osiem godzin 
w supermarkecie, do czego doliczymy 
po kilka nadgodzin tygodniowo (do 
odebrania w cukierkach), po tej pracy 
ma zero motywacji do udziału w kultu-
rze. Weekend to absolutne minimum, 
aby się zregenerować. A przecież jest ro-
dzina, przyjaciele, dom do oporządze-
nia. Przy najlepszych chęciach, elitar-
nym wykształceniu humanistycznym 
i minimalnej krajowej, wygra opcja 
maksymalnego odpoczynku lub roz-
rywki. Jeśli wydarzenia kulturalne nie są 
w stanie odpowiedzieć na te problemy 
i wynikające z nich potrzeby, przegry-
wają w przedbiegach z ofertą telewi-
zji, pubów, kin czy galerii handlowych. 
A Noc Muzeów? Wreszcie galerie czynne 
nie tylko do 18, kiedy jeszcze pracuje się 
„na kasie”, można spotkać się z ludźmi, 

są dodatkowe atrakcje, jedzenie, ka-
wiarnie…

Inną sprawą jest cena wizyty w mu-
zeum, która dla coraz większej grupy 
nie jest problemem, ale – nie dla wszyst-
kich. Na szczęście we czwartki można 
wejść do łódzkich muzeów za darmo. 
Ale ręka do góry, kto pracując na eta-
cie ma czas we czwartek między 10.00 
a 18.00. Chyba, że kultura jest dla stu-
dentów, freelancerów, osób na emery-
turze lub urlopie wychowawczym. I nie 
chodzi o to, czy konkretna pani Maria 
pracująca na poczcie, czy pan Marian 
z Rynku Bałuckiego faktycznie pójdą 
do galerii – ale czy w ogóle mogą, gdyby 
mieli ochotę. Jednocześnie wiadomo, 
że kultura cierpi na finansowe niedo-
statki i bez dotowania (a to jest ciągle 
przykręcane) lub zarobkowania w inny 

sposób, nie będzie w stanie przejść na 
opcję bezpłatną. Wobec tego można 
albo udawać że problemów nie ma i nic 
nie zrobić, albo gruntownie przeformu-
łować myślenie o instytucjach kultury. 
W pierwszym przypadku czeka nas ka-
tastrofa, szukanie winnych i powielanie 
mitu, że kultura musi być nierentowna. 
Pierwsze do spalenia na stosie będą or-
ganizacje pozarządowe, gdyż samorzą-
dy chętniej przekazują im pieniądze na 
działania kulturalne, gdyż są tańsze (nie 
utrzymują całej administracji) i najczę-
ściej są bardzo wydajne.

Między edukacją kulturalną 
a odchamianiem

Kształtowanie smaku i postaw kultu-
ralnych to zadanie edukacji kulturalnej, 
a nie sztuki samej w sobie, która nie po-
winna zamieniać się w artystyczną de-
magogię. Moja babcia studiując na ASP 
w czasach PRL-u dostała zadanie opro-

wadzić robotnika po wystawie sztuki 
abstrakcyjnej. Ku własnemu zdumieniu 
odkryła, że bardzo dobrze się dogaduje 
z gościem muzeum. Początkowo zda-
wało jej się, że żywa opowieść o kom-
pozycji i barwach nie będzie interesu-
jąca dla pracownika fizycznego, który 
przecież też pojawił się w tym miejscu 
z powodów politycznych. Tymczasem 
było inaczej, sztuka łódzkiej awangardy 
bardzo się panu spodobała. Co najważ-
niejsze, młoda dziewczyna spowodo-
wała, że jej rozmówca zrozumiał i zaak-
ceptował sztukę, która nie da się ocenić 
w kategoriach „piękno-prawda-dobro”. 
Nie chodzi tu o argument za przymuso-
wym wysyłaniem robotników do galerii, 
bo to historia minionej epoki, ale o po-
kazanie, że przy dobrej woli, otwartości 
i umiejętnościach nauczania, edukacja 
tworzy wspólną przestrzeń dla różnych 
uczestników kultury.

A jak wygląda nauczanie w szkole? 
Edukacja formalna przeżywa histerię 
testów i uczenia się pod klucz, więc ha-
sło „Słowacki wielkim poetą był” jest jak 
najbardziej adekwatne. Szkoła uczy do-
gmatów i odtwarzania cudzych opinii. 
To nie tylko ogranicza rozumienie kul-
tury, ale przede wszystkim zniechęca. 
Przykładowo, poezja najczęściej kojarzy 
się z powojenną traumą albo roman-
tyczną krwią i blizną. Podczas nauki nie 
uwypukla się tych wątków, które od-
wołują się do podobnych doświadczeń 
u współczesnych czytelników. Nie oma-
wia się sprośnych fraszek Kochanow-
skiego, pomnika polskiej literatury, czy 
frywolnych dramatów Fredry. Ironiczne 
czy rewolucyjne wiersze Tuwima prze-
grają z utworami budującymi narodo-
wą, powstańczą tożsamość.

Ostatnio polityka rodzimych insty-
tucji odnośnie prezentowania kultury 
oraz edukowania o niej diametralnie 
się zmieniają, wystarczy przyjrzeć się 
koncepcji i ofercie ms2. Pionierami 
w tej dziedzinie są organizacje pozarzą-
dowe, w przestrzeniach obywatelskich 
kultura spontanicznego i radosnego 
uczestnictwa oraz eksperymentowania 
ze sztuką są realizowane od lat. Można 
tu wspomnieć wystawę Stowarzyszenia 
Sztuk-Pol, organizowaną w stróżówce 
łódzkich browarów, której wernisażowi 
towarzyszyła degustacja piwa firmy-go-
spodarza. Wydarzenie przyciągnęło nie 
tylko zainteresowanych wystawą stu-
dentów, wykładowców i innych „ludzi 
sztuki”, lecz także okolicznych miesz-
kańców. Przyciągnął ich browar? Tak, 
ale była to także okazja do spotkania, 
rozmowy, zdarzenia mało prawdopo-
dobnego w innych okolicznościach.

Pojawia się pytanie, czy na potrzeby 
kulturalne, które nie pasują do obraz-
ka „chodzimy i cmokamy nad sztuką”, 
należy się obrażać. Czy odbiorcą sztuki 
musi być osoba mówiąca o niej w kate-
goriach „dyskursu”, „postkolonializmu” 
czy „ponowoczesności”. A jeśli tak – bo 
to naprawdę świetne pojęcia, choć nie-
jasne w szerokim odbiorze – to czy nie 
można pomyśleć o tym, jak poprowa-
dzić przez taki świat osoby, które do jej 
odbioru przygotowała polska szkoła. 
Czyli „wyjścia do muzeum” trochę za 
karę, trochę w imię ojczyzny, nie doty-
kając, na paluszkach, w filcowych papu-
ciach.

Nie chodzi o to, czy konkretna pani Maria pracująca 
na poczcie, czy pan Marian z Rynku Bałuckiego fak-
tycznie pójdą do galerii – ale czy w ogóle mogą, gdyby 
mieli ochotę.

Instalacja „Turecka ciężarówka” z 1995 r. przed wejściem do ms2, część wystawy 
„Zajścia, zdarzenia, okoliczności, przypadki, sytuacje” Hüseyina Bahri Alptekina.

Fot. Anna Jurek

Light Move Festival 2012, Łódź, ul. Piotrkowska.
Fot. PolandMFA (na licencji CC BY-ND 2.0)
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„Czwórką” do Bagdadu
To mekka alternatywnej młodzieży i kolekcjonerów, 
miejsce gdzie można kupić ręcznie szytą suknię i komplet 
zdjęć rodzinnych, kryształowy wazon i współczesny kufel.

M ój Bagdad, Tunis, Stambuł 
mam pod nosem i nie mu-
szę do niego jechać Orient 

Expressem. Znajduje się między Ła-
giewnicką a Zgier-
ską i zwany jest, 
w odróżnieniu od 
drugiego Bałuckiego 
„Rynkiem Dolnym”. 
Bo my, na Bałutach, 
mamy aż dwa bałuc-
kie rynki!

Jak na egzotykę 
patrzą nań turyści, 

dla stałych mieszkańców jest po prostu 
odwiecznym punktem w przestrzeni. 
Kiedyś kojarzył im się nie tyle z orien-
talnym bazarem, ale z targiem we wsi, 
z której przybyli do miasta. Za te sko-
jarzenia odsądzany był od czci i wiary 
i narażony na kolejne reformy mające 
ukryć jego wiejskość. To miejsce, gdzie 
pół dzielnicy kupuje warzywa i owoce. 
Nawet wtedy, gdy po dotachaniu siat do 
domu okazują się droższe niż w osiedlo-
wym sklepie. Jest przyczyną poważnych 
przepychanek w miejskiej komunikacji, 
zwłaszcza od kiedy emerytki zaopatrzy-
ły się w torby zakupowe na kółkach. Ka-
wałek historii i niepisanej tradycji Łodzi.

Pierwszy Bałucki Rynek ucywilizo-
wano, zamieniając w pawilon handlo-
wy, nie różniący się od covered market 
w zachodniej Europie. Część handlow-

ców się zbuntowała, nie godząc się na 
wyższe ceny wynajmu. Lecz gdy od-
wiedzam ich byle jakie stoiska na po-
bliskim podwórku, myślę, że nie tylko 
o koszty chodziło, ale i o atmosferę. Tę 
starą atmosferę znajdziemy na Rynku 
Dolnym, choć i tam wyrósł murowa-
ny pawilon. Składają się na nią alkohol 
bez akcyzy, papierosy zza wschodniej 
granicy, sprzedawcy, którzy wonieją al-
koholem i zbierają na porannego klina. 
To targ bezcennych antyków, które do 
niedawna można było kupić naprawdę 
za złotówkę. To masa używanych rze-
czy. Sprzedawczynie, które niesortowa-
ny towar rzucają na byle jaką płachtę 
 i targują się bez przekonania, bo mają 
takie przebicie, że nawet jak sprzeda-
dzą jedną czwartą, są do przodu – do 
następnego weekendu. Są tu używane 

rzeczy, którymi handlują ich dotychcza-
sowi właściciele, by rozwiązać kłopoty 
w jakie popadli. To mekka alternatyw-
nej młodzieży i kolekcjonerów, miejsce 
gdzie można kupić ręcznie szytą suknię 
i komplet zdjęć rodzinnych, kryształowy 
wazon i współczesny kufel. No i książki 
ze składu makulatury oraz te wystawio-
ne przez wnuczków po śmierci dziad-
ków. Masa rzeczy odzyskanych przez 
„nurków” ze śmietników i trochę kra-
dzionych. Niemal każdy model telefonu 
i niemal zawsze obciążony wadą unie-
możliwiającą jego zbycie gdzie indziej. 
I jeszcze papucie wydziergane przez 
starszą sprzedawczynię i kwiatki wyho-
dowane przez nią z sadzonek, fartuchy 
uszyte ze stylonu i masa badziewia nie 
wiadomo komu i czemu mającego słu-
żyć. Sposób na spędzenie czasu. Miej-
sce, w którym targowanie się jest obo-
wiązkiem, ale do którego niekoniecznie 
chodzi się po to, by cokolwiek kupić. 

By w tej znajomej od dzieciństwa 
scenerii zobaczyć Bagdad, musiałam 
swój Orient zaliczyć. Akurat był to Tu-
nis, arabski suk w starej medynie, któ-
rego największą atrakcją okazał się gi-
gantyczny lumpeks pod gołym niebem. 
Przeglądając kosze z fatałaszkami zapo-
mniałam o barierze językowej dzielą-
cej mnie od konkurentek w hidżabach. 
A potem jeszcze rynek warzywny, gniją-
ce liście, coś lepkiego pod stopami – jak-

bym znalazła się znów na ulicy z mojego 
dzieciństwa i poczuła woń bałuckiego 
rynsztoka. I jak na Bałuckim czekałam, 
aż ktoś zagadnie mnie po imieniu. Parę 
minut później spędziłam kwadrans na 
omawianiu – w trzech różnych językach 
i na migi – nie tylko wad i zalet targowa-
nego towaru, ale także jak ma na imię 
moja córka i ileż to liczy sobie lat. A po-
tem oglądając ze studentkami i studen-
tami film edukacyjny o islamskich ko-
rzeniach Europy, zaśmiałam się gromko 
– kwintesencją Wschodu dla jego auto-
rów miał być właśnie wschodni bazar. 
Chodźmy, zabiorę was na bazar. Wystar-
czy wsiąść w „czwórkę” i będziemy tam 
za parę minut.

Iza Desperak

A potem jeszcze rynek warzywny, gnijące 
liście, coś lepkiego pod stopami – jakbym 
znalazła się znów na ulicy z mojego dzieciń-
stwa i poczuła woń bałuckiego rynsztoka.

Tuwim movie
Tuwim movie to seria filmów, w których łodzianie (i przyjezdni) czytali 
wiersze Tuwima. Dowód na to, że każdy z nas znajdzie w tych utworach coś 
dla siebie, choć może dla każdego będą znaczyły co innego. A co ważniejsze 
– dowód na to, że twórczość Tuwima wcale nie zestarzała się tak bardzo, 
jakby ktoś mógł przypuszczać.
Projekt Tuwim realizuje łódzka Świetlica Krytyki Politycznej, jako część 
obchodów Roku Tuwimowskiego.

Sprzedaż ubrań na rynku Dolnym.
Fot. Iza Desperak

Souk (bazar) w Tunisie
Fot. Marta Janiszewska-Desperak
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P oczątek roku to najpopular-
niejszy czas na podejmowanie 
wszelkich postanowień i wcie-

lania ich w życie. Prezentujemy małą 
ściągę z postanowień noworocznych 
dla mieszkańców Łodzi.

Nie będziemy pisać o tym, o czym 
można przeczytać w dowolnym maga-

zynie poradniko-
wym. Że postano-
wienie noworoczne 
powinno być kon-
kretne i określone 
w czasie. Że zamiast 
„chcę schudnąć”, 
należałoby posta-
nowić „do czerwca 
będę nosić rozmiar 

38”. Że należy powiedzieć rodzinie i zna-
jomym o tym postanowieniu, aby mogli 
nas wspierać… Te wszystkie informacje 
są w Internecie i w większości wydawa-
nych na przełomie roku gazet.

Czytelnikom „Miasta Ł” pro-
ponujemy postanowienia obywa-
telskie i łódzkie. Listę takich pro-
pozycji stworzyła kilka lat temu 
Fundacja Normalne Miasto – Fenomen. 
Wykaz obejmuje między innymi takie 
działania, jak: 
•	 Będę spędzać więcej czasu na 

powietrzu zamiast przed kompu-
terem.

•	 Będę słuchać łódzkich rozgłośni 
radiowych.

•	 Zrobię sobie fotografię z Misiem 
Uszatkiem.

•	 Zatańczę na placu Dąbrowskiego 
z kilkoma znajomymi.

•	 Zorganizuję dzień czytania ksią-
żek dla dzieci w lokalnym domu 
kultury.

•	 Obejdę ze znajomymi 3 razy Mu-
zeum Kanału „Dętka”.

•	 Napiję się herbaty/kawy/piwa 
w osiedlowym barze.

•	 … i wiele innych. 
Na stronie www.365.dlalodzi.info 

znajduje się ponad 300 różnych działań. 
W zdecydowanej większości są to rzeczy, 
które nie wymagają od nas nakładów 
czasu ani pieniędzy („powiem dzięku-
ję osobie rozdającej bezpłatne gazety”, 
„będę czytać książki w MPK”), niektóre 
nastawione są na zwiększenia naszej 
wiedzy o mieście („dowiem się kim był 
Hilary Majewski i opowiem o tym na 
rodzinnym spotkaniu”, „wezmę udział 
w wycieczce z przewodnikiem”), inne 
zachęcają do dbania o przestrzeń („do-
prowadzę do zamalowania wulgarnego 
napisu na murze”) i środowisko („będę 

segregować odpady”, „plastikowe butel-
ki wyrzucę z odkręconą nakrętką”). Jest 
zestaw działań aktywizujących („wezmę 
udział w Tour de Kalonka”, „odświeżę 
stare łódzkie znajomości”) oraz cha-
rytatywnych („oddam krew”, „pomogę 
lokalnej organizacji w tym na czym się 
znam”, „podaruję książkę osiedlowej bi-
bliotece”), a także takie zwykłe ludzkie 
postanowienia („pomogę komuś zała-

tać dętkę, gdy złapie kapcia”, „pomogę 
sąsiadce/ sąsiadowi w niesieniu zaku-
pów”, „pomogę zagubionej osobie zna-
leźć miejsce/ ulicę, której szuka”).

Nie trzeba zobowiązywać się od razu 
do wszystkich 356 rzeczy. Może na po-
czątek wystarczy jedno? Na przykład 
„nie będę narzekać, że jeszcze tyle do 
zrobienia, po prostu zacznę to robić”.

Projekt finansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu 
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zatańczę na placu Dąbrowskiego!
A gdyby tak postanowić w nowym roku, że po prostu 
będę dobrym łodzianinem/ łodzianką? Zachęcamy do 
poszerzenia katalogu postanowień noworocznych 
o łódzkie i ludzkie działania.

Katarzyna Mikołajczyk

Autorka tekstu z noworocznymi postanowieniami. fot. Joanna Tarnowska

Wspierają Nas


