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Łódzka Gazeta Społeczna

Czas wziąć sprawy
w swoje ręce
Krzywy chodnik? Zaniedbana zieleń? Pobazgrany mur? Nie musisz
biernie czekać, by to naprawić dzięki inicjatywie lokalnej wystarczy
chwila czasu i zaangażowania! Str. 5

Naszych ławek nie
oddamy

Dalej, dalej
– Jeżeli ktoś niesprawny ma rodzinę, która walczy, to daje się żyć. Ale
jeżeli ktoś zostaje sam, to można
się tylko przemóc, prosić o pomoc
i uodpornić się na upokorzenia
– mówi Pani Teresa Mielczarek.
Mimo braku rokowań ze strony
lekarzy i terapeutów, podjęła ona
starania o to, by znów móc chodzić. O jej wytrwałej – i zakończonej sukcesem – walce pisze Ewa
Tyszko. 		
Str. 6-7

Dziwna choroba dotknęła przestrzenie polskich miast. Trwa ona od 20
lat i polega na znikaniu z niej ławek.
Jaka jest jej geneza?
Str. 8
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Kysmet znaczy
wszystkiego,
co najlepsze!

Fot. Daquella manera @ Flickr (na licencjk cc by 2.0)

To będzie historia o Jezusie jako siódmym awatarze
Wisznu. A także o Trzech Królach, którzy dają dzieciom
prezenty w Hiszpanii, kiedy ich rodzice marzą o wygranej
w loterii pieniężnej. I o duchach zmarłych, którzy
w tradycji bułgarskiej przychodzą nocą na kolacje
wigilijną, aby się posilić, kiedy inni już śpią.
Święta Bożego Narodzenia kiedyś,
chyba bardziej niż dziś, związane były
z refleksją, wyciszeniem, odpoczynkiem w towarzystwie bliskich ludzi. Zapewne wynikało to z tego, że wszyscy
żyliśmy wolniej i w mniejszym stresie.
Aby zadośćuczynić tej dobrej tradycji
zapytałam osoby mieszkające w Łodzi:
wierzące w Boga i nie wierzące, różnych
narodowości i z różnymi pomysłami na
siebie i życie, co znaczą dla nich zbliżające się święta.
Na początek Alicja, nauczycielka pracująca w niedużej szkole podstawowej,
prywatnie miłośniczka chodzenia po
górach i wspinaczki.
– Wierzysz w Boga? – Alicja się na
chwilę zamyśla.
– Jestem wierząca. To znaczy wierzę,
że jest bóg. Jakiś bóg. Ktoś, kto sprawia, że
nie rozjeżdża mnie samochód na ulicy,
że drzewa rosną, że znowu idzie jesień.
Nie ktoś osobowy, materialny, jakkolwiek wyobrażony. „Bóg” czyli tchnienie
życia, motor czasu, ale też wszystkiego.
Zupełnie nie związany z żadną religią,
systemem. Dlaczego wierzę? To nie jest
racjonalne. To się samo dzieje. To, że
wierzę ma dla mnie znaczenie tak samo
duże, jak wszystko inne, czego doświadczam. Daje mi poczucie bycia w świecie,
zgody na to, co mnie spotyka.

– Kiedy mówisz o bogu, zaznaczasz, że
jest to małe „b”, a zbliżające się święta
wprost odwołują się do Boga, przez „B”.
Jak je w takim razie rozumiesz?
– Te święta są dla mnie wypełnione
setkami lat chrześcijańskiej i świeckiej
tradycji, od których bije dobra energia.
Tak to czuję. Lubię to ciepło w środku, które wtedy odczuwam. Świętuję
moment, w którym pędzącym na co
dzień ludziom takie ciepło na chwilę
się udziela. Świętuję też po trosze narodziny Jezusa, kimkolwiek był. Jedni
mówią, że Mesjaszem, inni, że siódmym
awatarem Wisznu (red. w hinduizmie
wcielenie bóstwa, które zstępuje z nieba na ziemię w postaci śmiertelnej, np.
ludzkiej, w celu przywrócenia ładu na
ziemi). Wszystko jedno. Mam do Niego
parę pozytywnych uczuć.
– Jak spędzasz święta?
– Zwykle albo zostaję w domu sama,
a raczej z kotem, albo jadę w góry. Czasem, bardzo rzadko, jeżdżę do siostry
(z tak zwanej bliskiej rodziny mam tylko
rodzeństwo), bo to moment, kiedy obie
mamy dużo wolnego czasu.

O różnych sposobach na spędzenie świąt ciąg dalszy na
stronie 4
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Od redaktorki naczelnej

Biurowa Klasa Aspirująca

Aleksandra Dulas
Minął miesiąc. Miasto Ł trafiło do
czytelników. Kilka tysięcy łodzian
i łodzianek otrzymało gazetę, którą
stworzyliśmy. Kiedy Państwo czytali kolejne artykuły, zaglądali na naszą
stronę internetową
i komentowali posty na Facebooku,
my
zastanawialiśmy się jak poprawić wizerunek
pisma. Co zrobić,
żeby treści w nim
zamieszczane były
ciekawsze, lepiej napisane, mądrzejsze.
Bardzo
nam
Państwo
w tym pomogli. Dostaliśmy szereg
uwag, opinii, pochwał i nagan. Czerpaliśmy z nich pełnymi garściami.
To, co wydaje mi się najważniejsze
to fakt, że pierwszy etap tworzenia zu-

Felieton
pełnie nowego bytu możemy uznać za
zakończony. Mamy już swoich zwolenników, osoby, które nie mogą doczekać
się kolejnego numeru, mamy zaciekłych wrogów, którzy piszą paszkwile
na redaktorki i redaktorów Miasta Ł
a także na samą gazetę. A co najważniejsze, mamy chochlika drukarskiego,
który przestawia litery w tytułach. A to
oznacza, że po tym miesiącu NAPRAWDĘ MAMY GAZETĘ!
Numer grudniowy, który właśnie oddajemy w ręce czytelników, jest jak sam
grudzień trochę nostalgiczny, pełen
życzeń i oczekiwania na zmianę. Mało
w nim tekstów o polityce, urzędach,
finansach a więcej o ludziach, marzeniach, celach i sposobach ich realizacji.
Zachęcam do przeczytania wszystkich tekstów w numerze. I tych, które dotyczą zbliżających się świąt, jak

tekst Anny Jurek i Damiana Graczyka
o mieszkańcach Łodzi, spędzających
ten czas nietypowo, czy zabawnego
i pełnego mądrej refleksji listu dzieci do świata. Jak i tych, które mówią
o tym, że nasze marzenia i te świąteczne i nie, możemy spełnić realizując
konkretne działania. O tym pisze Katarzyna Mikołajczyk w artykule na temat
Inicjatywy Lokalnej, Tomasz Bużałek w
znakomitym tekście o Mieście dla ludzi
czy Michał Sobczyk w tekście prawdziwie zachęcającym do wspólnej pracy
i wsparcia ważnej inicjatywy „Łódź Społeczna”. O tym, żeby nie odkładać realizacji marzeń i planów, pisze również Jarosław Ogrodowski w swoim felietonie.
Jak pisałam na początku, są w grudniowym wydaniu tematy refleksyjne,
powodujące skurcz wzruszenia w gardle. Do takich należy ważny tekst Ewy

Chochlik Drukarski
Rys. Bruno Polis

Tyszko o walce z niepełnosprawnością,
czy felieton Izy Desperak o humanizmie wobec zwierząt.
Zachęcam również do przeczytania
dwóch tekstów społeczno-ekologicznych o łódzkich ławkach i przyrodzie
w mieście.
A na koniec mój ulubiony artykuł,
który w sposób szczególny robi to, do
czego Łódzka Gazeta Społeczna została powołana, a mianowicie buduje w
czytelniku poczucie lokalnego patriotyzmu. Jest to tekst Michała Gauzy „Jesteś
z miasta rewolucji”, dotyczący historii
Łodzi.
Mam nadzieję, że dałam przedsmak
tego co wewnątrz, choć to oczywiście
nie wszystkie tematy zawarte w tym
numerze. Nadal czekamy na Państwa
uwagi, podpowiedzi, sugestie. Miasto Ł
ma ambicje być „Miastem dla ludzi”. 

wspiera nas

Jarosław Ogrodowski
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iedawno pojawiła się wieść
o kolejnym wielkim koncernie
z sektora BPO chcącym zainwestować w Łodzi. To ważna wiadomość,
bo kolejne miejsca
pracy są w naszym
mieście na wagę
złota. Pozostaje jednak pytanie, czy to
faktycznie jest praca o jakości, której
oczekujemy i czy
powinniśmy się tym
zadowalać?
Łódź stała się zagłębiem BPO, czyli
Business Process Outsourcing. Polega to
na wykonywaniu prostych prac biurowych i księgowych na rzecz międzynarodowych koncernów za możliwie
niską stawkę przez możliwie wysoko
wykwalifikowanych ludzi. Ludzi, którym nie trzeba zapłacić tyle, ile mieszkańcom kraju, z którego pochodzi dana
korporacja.
Pierwsze do „tańszych” krajów przeniosły się montownie i fabryki, zgodnie z logiką, która mówiła, że śrubę tak
samo dobrze przykręci Francuz, Włoch
czy Polak. Niedługo później okazało się,
że podobnie może być z księgowością
i obsługą klienta – o ile tylko znajdzie
się kraj, w którym występuje ogromna
nadwyżka siły roboczej mówiącej po
angielsku. Stąd błyskawiczna kariera BPO i call centers w krajach takich
jak Indie, Pakistan czy właśnie Polska,
gdzie znajomość języka angielskiego od

początku lat 90-tych postrzegana była
jako przepustka do lepszego świata.
Wspólną cechą tych wszystkich
miejsc jest ich taniość. O ile w „starych”
krajach koncerny musiały przejmować
się prawem pracy, układami zbiorowymi z załogą czy okresowymi żądaniami
podwyżek pensji, to tu nie muszą. Przychodzą na gotowe, do specjalnych stref
ekonomicznych, gdzie są zwolnione
z podatków i wielu opłat. Zatrudniają
ludzi, którzy od zawsze żyją w cieniu
bezrobocia i którzy zrobią bardzo wiele,
żeby swoją pracę utrzymać. Ludzi, którzy nie będą się zrzeszać, nie będą strajkować – i bez szemrania będą pracować
za stawki będące ułamkiem rzeczywistej wartości ich pracy.
W tym niewesołym obrazie mamy
wielu aktorów. Są tam międzynarodowe korporacje, które zrobią wszystko,
aby tylko obniżyć koszty swojej działalności. Są tam też władze państwa, które
bardzo troszczą się o przedsiębiorców
– niestety tylko tych dużych i zagranicznych. Funkcjonowanie specjalnych
stref ekonomicznych, w których najczęściej lokują się kolejne inwestycje z sektora BPO, psuje rynek i jest nieuczciwe
w stosunku do krajowych przedsiębiorców działających poza nimi, którzy nie
mogą liczyć na takie wsparcie. Niestety
fetysz publicznego dotowania wielkich
inwestorów jest w Polsce silny. Zwolnienia podatkowe dla nich oznaczają realnie mniejszą ilość pieniędzy, jakie państwo i samorządy mogą przeznaczyć na

codzienne funkcjonowanie tego, z czego korzystamy wszyscy – szkół, szpitali,
autobusów czy kolei.
Są też wreszcie sami pracownicy.
Szczęśliwi, że mają stałą pracę, szczęśliwi, że na etat. To nic, że najczęściej
na czas określony, to nic, że za niewielką stawkę, to nic, że bez szans na
awans czy większą podwyżkę. Ważne,
że w ogóle, ważne, że jest za co zapłacić
rachunki i od czasu do czasu pójść coś
zjeść na mieście i kupić ciuch w sieciowym sklepie. Wizja utraty tego wszystkiego paraliżuje, bo przecież trzeba
z czegoś utrzymać mieszkanie, najczęściej wynajmowane na wolnym rynku,
albo własne, ale okupione ratą kredytu
hipotecznego zaciągniętego na dziesięciolecia. A jeszcze trzeba za coś żyć.
Dlatego milczą. Nie odzywają się,
gdy podnoszone są normy, nie reagują, gdy łamane są nawet te nieliczne
prawa, jakie przewiduje polskie prawo
pracy. Mają przecież ogryzki socjalu,
wciąż mogą jeszcze iść na zwolnienie
czy urlop, czym nie mogą pochwalić
się ich koledzy pracujący na umowy
śmieciowe. Czasem nawet korporacja
w swej dobroci da im karnet na siłownię czy basen i wykupi ubezpieczenie
w prywatnych lecznicach, oczywiście
obejmujące tylko najprostsze choroby
i urazy.
W swoich przegródkach naprzeciwko komputera czują się lepsi od tych,
którzy składają pralki czy żyletki. Czują
się bliżsi szklanym biurowcom i gabine-

tom na ostatnich piętrach niż fabrycznej taśmie montażowej w blaszanej
hali, mimo że ich praca jest tak samo
źle opłacana i tak samo powtarzalna.
Nie zrzeszają się, nie myślą grupą, nauczeni, że każdy jest kowalem własnego losu i że tylko od nich samych zależy,
jak poradzą sobie w życiu. Nic bardziej
mylnego. Ich stabilny świat zupełnie
niezależnie od nich samych ulegnie
zniszczeniu najdalej za 13 lat, bo tyle
jeszcze będą istniały specjalne strefy
ekonomiczne. Nie będą się liczyły ich
umiejętności, nie będą się liczyły kwalifikacje i szkolenia. Zwycięży prosty rachunek ekonomiczny w postaci rubryki
w arkuszu kalkulacyjnym wskazującej,
że jakiś kolejny kraj jest jeszcze tańszy.
Wszystkie te niewesołe myśli przyszły
do mnie, gdy przypadkiem znalazłem
się w jednej z restauracji na Księżym
Młynie, w samym sercu zagłębia outsourcingu i call centers, w przerwie obiadowej. Wokół mnie siedziało mnóstwo
młodych ludzi. Wszyscy wyglądali tak
samo, wbici w swoje biurowe uniformy,
samozunifikowani, samoupodobnieni.
Nieświadomi siły, która w nich drzemie, jeśli tylko spojrzeliby dalej niż blat
swojego biurka. Nieświadomi, że mają
prawo żądać i marzyć o czymś więcej.
Boję się o nich i bardzo nie chcę, żeby
tę świadomość zdobyli dopiero wtedy,
gdy dostaną wypowiedzenia, a ich byli
już pracodawcy przeniosą się do innego kraju. 

Zrywaj i wyrzucaj!
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amiętacie, co odpowiedział
Leon Zawodowiec małej Matyldzie, gdy zapytała go, czym
się zajmuje? „Sprzątam”. Podobnie
mówiły cwaniary w najnowszej powieści Sylwii Chutnik. Czas posprzątać miasto. Nie mówię, by od razu
sprawiać bęcki naprawdę złym facetom, jak to robią Leon, a w krajowej
wersji Halina Żyleta z przyjaciółkami. Zacznijmy od sprzątania najbliższej przestrzeni. Te wszystkie reklamy na latarniach, ścianach, słupach,
a nawet oknach wystawowych zostały powieszone nielegalnie. Zrywaj
i wyrzucaj! Czy chcemy żyć w slumsie? Uczyć nasze dzieci, że estetyka
przestrzeni publicznej nie ma znaczenia? Pozwalać, aby firmy zarabiały
na łamaniu prawa? Jedna nielegalnie

powieszona reklama zachęca do wieszania kolejnych i kolejnych – i tak
powiewają strzępy starych i nowe,
gdzie okiem sięgnąć. A co najczęściej
jest wieszane nielegalnie? Reklamy
„chwilówek”: „pożyczki bez biku”,
„szybko i dyskretnie”, kierowane
szczególnie do emerytów i rencistów.
Istnieje związek między procederem
nielegalnego wieszania tych śmieci,
a znanymi z prasy i telewizji historiami, w których emerytka pożyczyła
kilka tysięcy, a po roku windykator
przejął jej mieszkanie z powodu zbójeckich odsetek.
Zostań Leonem Zawodowcem,
Haliną Żyletą. Sprzątaj! Przy okazji
uratujesz łódzkich rencistów i emerytki przed długami i bezdomnością.
Zrywaj i wyrzucaj! 

Fot. Katarzyna Łąpieś

Anna Kronenberg
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Nie wszyscy obchodzimy święta Bożego Narodzenia tak
samo. Sposobów na to jest tyle, ile kultur, wiar, poglądów
i stylów życia. Prezentujemy więc tutaj tylko część
z nich. Wszystkie posiadają wspólny punkt styczny: chęć
odpoczynku i celebracji, o które tak dzisiaj trudno.

Anna Jurek i Damian Graczyk

wszystkich mediach: telewizji, radiu,
gazetach. Losy można kupić wszędzie:
w sklepach, kioskach, restauracjach, na
stacjach, a nawet od znajomych i przyjaciół.
– Loteria odbywa się każdego roku –
mówi Miguel. – Ludzie wierzą lub chcą
wierzyć, że z powodu świąt jest większe
prawdopodobieństwo wygranej. Szacuje
się, że w Madrycie każda rodzina wydawała na losy średnio 200 euro (800 zł).
Za jeden los kupiony za 1 euro można
wygrać 10 tys. euro (40 tys. zł).

Fot. Joanna Tarnowska

– Ludzie często mówią, że spędzanie świąt w pojedynkę byłoby dla nich
smutne. Dla ciebie nie jest?
– Nie widzę tego w ten sposób. Jednak
gdybym miała pomyśleć o idealnych
świętach, chciałabym wybrać się z Kimś
Bliskim i Ważnym w góry. Łazić, czytać,
jeść, odpoczywać. Wsłuchiwać się w bożonarodzeniowy świat. Nie wyobrażam
sobie chyba wyjazdu do ciepłego kraju.
Sytuacja idealna to śnieg, śnieg i całe
mnóstwo spokoju.
Miguel pochodzi z Hiszpanii, od roku
mieszka w Łodzi. Uczy języka. Wyobrażałam sobie, że stosunek mieszkańców
i mieszkanek Hiszpanii do religii i Boga
jest podobny do polskiego. Myliłam się.
Na pytanie o wiarę w Boga i stosunek do religii Miguel odpowiada krótko
i konkretnie.
– Nie wierzę w Boga.
– Dlaczego?
– Jestem inżynierem. Doszedłem do
tego, że nauka i religia nie idą ze sobą
w parze. Z punktu widzenia nauki nie
jest możliwe, aby rozmnożyć chleb lub
ryby. Religia nie jest dla mnie ważna
i nie jestem odosobniony w tej postawie. Myślę, że około 95% młodych ludzi
w Hiszpanii jest ateistami. W kwestiach
światopoglądowych jesteśmy otwarci
i liberalni.
– Święta Bożego Narodzenia wyrastają z tradycji chrześcijańskiej. Jeśli zdecydowana większość młodych Hiszpanów
i Hiszpanek nie jest wierząca, to co świętujecie?
– Święta są dla nas bardzo ważne,
ale nie z perspektywy religijnej, tylko
rodzinnej. Świętujemy bycie razem, ponieważ bardzo lubimy spędzać wspólnie czas i rozmawiać. Jest to doskonały
moment, żeby dowiedzieć się, co słychać
u każdego, nacieszyć się sobą.
Święta w Hiszpanii przypadają na
te same dni, co w Polsce, od 25 do 26
grudnia. W zależności od regionu drugi dzień świąt może być wolny, jak np.
w Katalonii. Ale już w Aragonii, z której
pochodzi Miguel, jest pracujący. Jednym ze stałych okołoświątecznych wydarzeń jest loteria, której rozstrzygnięcie ma miejsce 22 grudnia. Informacje
o tym, że się zaczyna pojawiają się we

bowe grono wspólnie obchodzi ten bardzo ważny dla nas czas. Na świątecznej
kolacji kobiety i mężczyźni zawsze siadają osobno, podzieleni również według
wieku. To jedna z części naszej tradycji.
Zwyczaj obdarowywania prezentami
dopiero niedawno się u nas przyjął. Inne
podejście mieliśmy także do postu, który
w Wigilię nie jest u nas obowiązkowy.
Bardzo ważne w tym czasie jest spotkanie się z dawno nie widzianą rodziną, ale najważniejsze jest uczczenie narodzin Jezusa. Dlatego bardzo się stara,
żeby zakupy, rozmowy i biesiadowanie
nie przysłoniły prawdziwego powodu
rodzinnych spotkań. Krystyna podkreśla, że pomimo kilku drobnych różnic
wigilię obchodzi jak statystyczna większość przywiązanych do tradycji Polek
i Polaków:
– Całą rodziną chodzimy na pasterkę
po Wigilii, na której zawsze dzielimy się
opłatkiem. Składamy sobie życzenia. Jadamy tradycyjne polskie potrawy. Święta Bożego Narodzenia to dla mnie czas
kultywowania tradycji.
Święta po bułgarsku jawią się zupełnie magicznie, pełne duchów i dobrych

– Ty także kupujesz losy?
– Nie, bo wierzę w statystykę – odpowiada z uśmiechem.
Krystyna jeszcze nie wie, jak
będą wyglądały jej święta, ale
wie, że będą bardzo rodzinne.
Jest to związane z tym, że z jednej strony jest Rommi (kobietą romskiego pochodzenia), a z drugiej Polką.
– Raz w roku z różnych stron świata
przyjeżdża do nas rodzina. Nie spotykamy się jednak w gronie kilkunastu, czy
kilkudziesięciu osób. Ponad dwustuoso-

wróżb. Na pytanie o religijność, Sylwia,
Bułgarka od 19 lat mieszkająca w Polsce, odpowiada:
– W czasach komunizmu było zakazane obchodzenie Wigilii i spotykanie
się w tym czasie w większym gronie. Nie
można było także iść do cerkwi, czego
służby bezpieczeństwa naprawdę pilnowały, inaczej niż w Polsce. Bułgarzy
nie są bardzo religijni. Święta są dla nas
ważne, ale z powodów rodzinnych. Lubimy spędzać ze sobą czas, rozmawiać,
dyskutować, biesiadować.

Czas wziąć sprawy
w swoje ręce
Wśród mieszkańców dowolnego miasta można wytypować dwie grupy
obywateli. Pierwszą stanowią ludzie, którzy przyjmują bez refleksji
wszystko to co ustalą „oni” (radni, prezydent, burmistrz). Czasami te
osoby pomarudzą przy niedzielnym obiedzie na wysokie ceny biletów
czy krzywy chodnik pod domem, ale nic z tym dalej nie zrobią.

Katarzyna Mikołajczyk
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rugą grupę stanowią ci, którzy czują, że władza wybrana
raz na cztery lata nie musi być
nieomylna i chcą
na co dzień mieć
wpływ na to, co dookoła nich się dzieje. Ten tekst jest dla
obu grup. Pierwsza
zobaczy, że nie jest
trudno działać, druga otrzyma pakiet
informacji jak dość
szybko zmienić coś w swoim otoczeniu.

Jeśli działać, to lokalnie

Wyjątkowo ciężko jest działać na
rzecz „ogólnego dobra” albo „dla
wszystkich mieszkańców”. Mieszkamy
i żyjemy w konkretnej okolicy. Innych
rejonów miasta czasami nawet nie odwiedzamy, zatem trudno, abyśmy mogli
zaproponować rozwiązanie przydatne
na przykład mieszkańcom Wiskitna,
gdy mieszkamy na Starych Bałutach.
Ale już nasze podwórko to co innego.
Codzienna droga do szkoły albo do
pracy, osiedlowy rynek, skwer z placem
zabaw (albo i bez niego) – to widzimy
codziennie. Jeśli jeszcze nie zobojętnieliśmy na to, co widzimy, prawdopodobnie możemy zaproponować jakieś
zmiany.

Niech KTOŚ to zrobi

Najprościej jest jednak powiedzieć:
„niech oni to naprawią” – „oni” czyli
władze miasta, spółdzielnia, rada osiedla, administrator… Niech wymienią
żarówkę, bo jest ciemno przed klatką; niech wyremontują plac zabaw, bo
dzieci nie mają się gdzie podziać; niech
naprawią ten krzywy chodnik, bo zęby
można sobie wybić; niech postawią słupek przy trawniku, bo znów jakiś osioł
połamał samochodem krzaczki; niech
wyłożą parking płytami ażurowymi, bo
człowiek wysiada prosto w kałuże błota; niech naprawią latarnię, bo niebezpiecznie… Przykłady można mnożyć.
Tylko skąd „oni” mają wiedzieć, że coś
wymaga naprawy? Trzeba im to powiedzieć, a jeśli nam bardzo zależy, warto
się także zaangażować.

Przejmij inicjatywę

W polskim prawie funkcjonuje coś
takiego jak „inicjatywa lokalna”. Jej zakres jest określony w przepisach (Ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2010 roku, art 19 b1)
i obejmuje:
• budowę, rozbudowę lub remont
dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów
architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
• działalność charytatywną;
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej;
• pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
• działalność na rzecz mniejszości
narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
• promocję i organizację wolontariatu;
• edukację, oświatę i wychowanie;
• działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach
i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego.
W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy mogą przyjść z pomysłem na
realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale wymagany jest ich udział w realizacji tego zadania. Np. w przypadku
renowacji skwerku – mieszkańcy mogą
uporządkować wcześniej teren; przy
organizacji festynu – zakupić nagrody lub przygotować poczęstunek; przy
malowaniu klasy w szkole – samodzielnie wykonać malowanie.

Jak to działa w Łodzi?

Mieszkańcy lub organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do właściwych ze względu na miejsce inicjatywy
lokalnej Centrów Obsługi Mieszkańców, czyli dawnych delegatur. Mogą to
zrobić na formularzu, którego wzór został określony w zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi. W dokumencie należy
opisać, co chce się zrobić, gdzie i dla
kogo, warto wpisać także spodziewane
efekty realizacji inicjatywy. Następnie

mamy do uzupełnienia część finansową – w okrojonej wersji – ile potrzebujemy środków od miasta, ile możemy
dołożyć sami (ale nie musimy!), jakie
środki rzeczowe możemy przekazać
i jakie prace możemy wykonać samodzielnie. Dodatkowo możemy wypisać
wszystkie działania, jakie już zostały
podjęte, aby daną inicjatywę zrealizować – np. mamy dokumentację na
remont, kosztorys prac, plan placu zabaw, program imprezy ustalony wspólnie z mieszkańcami, listę książek do kupienia dla osiedlowej biblioteki.
Formularz można znaleźć na stronie www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl
w zakładce „Inicjatywa lokalna”.

I co dalej?

Urząd Miasta najdalej po 37 dniach
dokonuje analizy możliwości realizacji
inicjatywy lokalnej i przyjmuje wniosek
do realizacji lub odrzuca go z podaniem
uzasadnienia. Proste, prawda?

Kiedy aplikować o te środki?

Jak najwcześniej. W przypadku inicjatywy lokalnej nie ma terminów
zbierania ofert czy głosowania mieszkańców. Propozycje są rozpatrywane
w takiej kolejności, w jakiej wpływają
do urzędu. Przy ich ocenie brany jest
pod uwagę udział finansowy miasta,
wkład rzeczowy wnioskodawcy, wkład

pracy społecznej, zaawansowanie przygotowań do realizacji, koszty eksploatacji ponoszone przez miasto (jeśli takie
występują).
Jest grudzień, zatem można spokojnie, wspólnie z sąsiadami, zastanowić się, co poprawić w najbliżej okolicy w ramach inicjatywy lokalnej.
A w styczniu (po uchwaleniu budżetu
Łodzi na 2014 r.) wypełnić formularz.

Jak to wyglądało do tej pory?

W pierwszej połowie 2013 roku do
Urzędu Miasta Łodzi wpłynęło 8 wniosków z inicjatywą lokalną, z czego do
realizacji zostało przekazanych 5:
• przebudowa w Szkole Podstawowej nr 46 (wkład własny w wysokości 105 000 zł wyłożyła Rada
Rodziców);
• utworzenie Przedszkola Miejskiego nr 21 przy Szkole Podstawowej
nr 192 (wkład własny wyniósł 500
zł);
• renowacja toru żużlowego;
• zakup materiałów do stworzenia
konstrukcji typu „parkour”;
• rewitalizacja ogrodu posesji przy
ul. Kasprzaka 66a.
Te 5 wniosków wyczerpało pulę środków przeznaczonych na inicjatywy lokalne (478 429,86 zł). 

Fot. rofi @ flickr (na licencji cc-by-nc-sa 2.0)

Idealne święta: czytać,
jeść, odpoczywać

Na kolacji wigilijnej najważniejszy
jest chleb świąteczny – pita. Kobiety
wyrabiają ciasto z mąki, wody i oleju. Dodają też drożdże, bo od Wigilii
dzień zaczyna rosnąć. W ciasto wkłada
się życzenia albo monety. Kiedy wszyscy usiądą przy stole na swoich stałych
miejscach, najstarszy mężczyzna dzieli
chleb tak, aby każdy dostał swój kawałek, a jednocześnie swoją wróżbę na
przyszły rok. Życzenie lub monetę (która jest wróżbą bogactwa) wkłada się na
noc pod poduszkę, aby mogły się spełnić.
– Jakie potrawy spożywacie na świątecznej kolacji?
– Według tradycji potraw powinno
być 7 – tyle ile dni w tygodniu, 9 – od
miesięcy w ciąży lub 12 – tyle ile miesięcy w roku. Na stole pojawiają się gołąbki z kiszonej kapusty (którą kisi się
w całości) z warzywami, zupa fasolowa,
kompot z suszonych owoców, papryka
faszerowana, ciasto z dyni z orzechami
na słodko. Po kolacji potrawy zostają na
noc na stole. Są dwa powody: po pierwsze, wierzy się, że potrawy są symbolem
dostatku i jeśli sprząta się je ze stołu, to
tak jakby odrzucało się powodzenie, po
drugie dlatego, że w nocy zmarli przychodzą na kolację. Jedzenie zostawia
się na stole, aby mogli się częstować. Jest
jeszcze jedna tradycja odnosząca się do
zmarłych: w święta na grób zmarłej osoby zanosi się ulubione jedzenie, aby mogła się posilić.
W Bułgarii jest też tradycja dekorowania choinki w wigilię. Kiedyś, jak
mówi Sylwia, drzewko było spalane
i z jego popiołów starszyzna rodu wróżyła, jaki będzie przyszły rok dla danej
rodziny. Babcia Sylwii pamięta ten zwyczaj ze swojego dzieciństwa. Prezenty natomiast przynosi Dziadokoleda
w noc wigilijną.
– Jak sobie wyobrażam idealne święta? Na pewno z rodziną, spędzane
w domu. I kiedy jest z nami mój brat
bliźniak. Byłoby fantastycznie, gdybyśmy wszyscy spotkali się w Sofii. W ogóle bardzo lubię ten czas. Przygotowania
i świętowanie po bułgarsku: wesołe,
życzliwe, pełne rozmów o bieżących
sprawach i o życiu, do późnych godzin
nocnych.
W zagonieniu przygotowań świątecznych tracimy często to, co najważniejsze w okresie świąt, bez względu
na to, czy jesteśmy wierzący, czy nie,
z jakiego kraju pochodzimy, w jakim
jesteśmy wieku lub czym się zajmujemy na co dzień. Ucieka nam moment
wyciszenia, bycia ze sobą sam na sam.
W ferworze zakupów i przygotowań
często gubimy to, co w tym okresie
najważniejsze. Tracimy bezpowrotnie
czas, który mógłby dać nam energię na
kolejne dni. Na tyle, na ile to możliwe
życzę nam, aby wymknąć się konwenansom, sztucznym powinnościom
i temu, co wypada. Poczytajmy dobrą książkę, posłuchajmy muzyki, wybierzmy się w góry. A także: zagrajmy
w totolotka, obdarujmy się prezentami,
zostawmy trochę strawy dla członków
i członkiń rodziny, których już z nami
nie ma. I biesiadujmy otwierając się
życzliwie na to, co inne niż polska tradycja, ale też zachowując to, co dla nas
w niej najważniejsze. 

Dalej, dalej
Było lato 1985 roku. 54-letnia Teresa Mielczarek zjadła
śniadanie, złapała spakowany plecak i wybiegła z domu,
aby zdążyć na autobus. Zaczęły się wakacje, jechała jako
instruktorka w góry na obóz sportowy. Na Śląsku czekała
ją przesiadka. Zeszła z plecakiem po stopniach autobusu.
I wtedy zarwała się pod nią ziemia.

Ewa Tyszko

Fot. Krzysztof Jarczewski

Zjazd po schodach.

Dwadzieścia trzy lata później, aby
wydostać się z domu, z drugiego piętra
bloku bez windy, pani Teresa brała poduszkę, którą rzucała na schody. Odstawiała kule, siadała
na poduszce i zsuwała się stopień po
stopniu na parter.
Tam czekała, aż ktoś
będzie wchodził lub
wychodził z bloku
i wyjmie jej wózek inwalidzki ze
schowka, wyprowadzi go przez ciężkie drzwi klatki, sprowadzi po kilku stopniach na chodnik
i pomoże jej na nim usiąść. Pilnowała diety, aby ważyć nie więcej niż 48
kg – czasem pomagając trzeba było ją
przenieść. Niewysoka renta sprzyjała
skromnej diecie. W pobliskim sklepie
spożywczym właściciel już dawno tak
poustawiał towar, by mogła swobodnie
poruszać się między półkami. Jednak
podjeżdżając pod sklep trzeba było pokonać kilka progów – tu nieocenionymi pomocnikami okazywali się miejscowi pijaczkowie, którzy pomagali
za złotówkę. Gorzej było ze sprawami
urzędowymi, bo aby załatwić cokolwiek skutecznie, lepiej jechać samemu,
a o transport dla niepełnosprawnych
nie tak łatwo, taksówki kosztują. Tymczasem niepełnosprawny, który chce
zdobyć fundusze na likwidację barier
architektonicznych w miejscu zamieszkania musi dostarczyć – czyli najpierw
zdobyć – m. in. zgodę administracji, pozwolenia na budowę, szkice pomieszczeń. Jeśli nie dotrzymuje się terminu,
wniosek przepada. I wszystko trzeba
zdobywać od początku. Czyli: wyjść,
rzucić poduszke na schody, zjechać na
pośladkach na parter i dostać się do
taksówki korzystając z pomocy sasiada.
Urzędnicy proponowali przeprowadzkę
do domu opieki albo zamianę mieszkania na parter na innym osiedlu, ale pani
Teresa mówiła: – Nie. Tu jest moje miejsce, zaprzyjaźnieni, życzliwi ludzie, bez
których nie dałabym sobie rady. I zaczynała każdy dzień od ćwiczeń, by kiedyś
znów stanąć na nogach.

Wypadek

– Dlaczego ta ziemia się zarwała? Nie
wiadomo. Wygrzebałam się z tej dziury, w szoku dotarłam do apteki, dosta-

łam jakieś leki, wsiadłam w autobus
i dopiero po 11 kilometrach jazdy zaczęłam czuć, że jest niedobrze. Z pomocą ludzi udało mi się dostać do pogotowia, do Olesna. Okazało się, ze jestem
połamana na kawałki: obie nogi, prawa
ręka i kręgosłup. W szpitalu nie było nic.
Lekarz mówi: – Rany boskie, jak ja panią zagipsuję, mam tylko jedna paczkę
waty na wszystkich pacjentów! Jakoś
jednak podzielił tę paczkę, powkładał
mnie w gips. Zgodziła się mnie przyjąć
znajoma, mieszkająca w pobliżu, którą się kiedyś opiekowałam w jednym
z łódzkich szpitali. Jednak mieszkała
na trzecim piętrze, nie było mnie jak
tam wnieść. Ułożyli mnie na podłodze
na parterze u sąsiadów. Chciałam za
wszelką cenę wracać do domu. Znajoma skontaktowała się człowiekiem,
który miał duży samochód i mamę
w Łodzi, zgodził się pomóc. Przywiózł
mnie do Łodzi, a to wciąż były wakacje
i znowu problem: jak mnie wnieść na
drugie piętro? Leżę w samochodzie, ten
szuka pomocy, zobaczyła nas dozorczyni, pani Krasoniowa, wzięła klucze,
w mieszkaniu pozwijała chodniki, zrobiła miejsce. Wtedy ten pan przyniósł
mnie i położył na podłodze w przedpokoju. Nareszcie byłam u siebie…
A pani Krasoniowa miała pierwszy raz

żeby wygrać z niedowładem, choć ciało
nie chciało się ruszać. Mijały miesiące,
zaczęło być lżej, chciałam się przewrócić na bok i znowu „poszedł kręgosłup”.
Okazało się, że ujawniła się osteoporoza.
Komisja lekarska po dwóch latach
uznała mnie za całkowicie niezdolną
do samodzielnej egzystencji. Znów pomogli znajomi sąsiedzi – zakupy, sprzątanie, przecież wciąż trzeba było mnie
myć, zanieść do toalety. To wszystko
było bardzo upokarzające i bardzo bolesne… Sąsiadka, pani Maria spod piątki, podjęła decyzję, że będzie się mną
zajmować, bo miała sparaliżowanego
męża, więc wiedziała, co trzeba robić.
Pomagały matki dzieci po wypadkach,
które kiedyś rehabilitowałam.

Walka

Jeżeli ktoś niesprawny ma rodzinę,
która walczy, to daje się żyć. Ale jeżeli ktoś zostaje sam, to można się tylko
przemóc, prosić o pomoc i uodpornić
się na upokorzenia. Bo do urzędów papiery były dostarczane i leżały, czekały,
nie miał kto o nie pytać, a potrzebny
był sprzęt rehabilitacyjny. Pierwszy
wózek kupiłam sama, bo nie mogłam
się doczekać, żeby zacząć sie poruszać
po mieszkaniu. Bo, nawet dziś, gdy
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Komentarz Autorki
W Łodzi jest ponad 100 tys. osób o różnym stopniu orzeczonej niepełnosprawności. Część z nich żyje uwięziona na piętrach kamienic, bloków bez
windy. Nie każdy ma w sobie tle determinacji, aby wydostawać się z domu
zjeżdżając na pośladkach po schodach. Nie każdy nauczy się obsługi komputera i Internetu, jak pani Teresa, która nie stanęłaby na nogach, gdyby kiedyś
nie schowała dumy do kieszeni i nie zaczęła prosić o pomoc każdego, kto jej
przyszedł do głowy. Licząc na rozwiązania systemowe i urzędowe tryby pomocy prawdopodobnie nie wstałaby z podłogi, na którą położono ją w 1985
roku. Polski system pomocy nie uwzględnia tego, że ktoś może być naprawdę
sam. 10 listopada pani Teresa skończyła 82 lata.

prosta sprawa. Więc uczyłam się, jak
mam sobie pomóc, jakie są przepisy,
o co walczyć. Przez kolejne lata ćwiczyłam codziennie od siódmej rano do
siódmej wieczór, zaczynałam od paru
minut ćwiczeń, potem dochodziłam
do cykli dwudziestominutowych. Gdy
trafiłam do kolejnego lekarza ortopedy,
padło pytanie: – Czego pani oczekuje?
Odpowiedziałam: – Jak to, czego? Mam
chodzić! To tylko pokręcił głową. Powiedział: – Życzę, aby się to pani spełniło.
Wróciłam do domu i znów pracowałam
jak szalona. Wiedziałam, że na przekór
wszystkiemu stanę na nogi.

Ale – jak chcesz żyć – musisz walczyć, jak się poddajesz
– giniesz, prosta sprawa. Więc uczyłam się, jak mam sobie pomóc, jakie są przepisy, o co walczyć. Przez kolejne
lata ćwiczyłam codziennie od siódmej rano do siódmej
wieczór, zaczynałam od paru minut ćwiczeń, potem
dochodziłam do cykli dwudziestominutowych.
jechać ze swoim chorym synem Stasiem na wczasy. Zdecydowali jednak,
że Staś zostanie i będzie się mną zajmował, a ona pojedzie z wnuczkiem.
Stasio miał schizofrenię. Znaliśmy się
wcześniej, bo uczył mnie hodować rybki, z którymi chodziłam do młodzieży,
razem zakładaliśmy akwaria. No i jego
mama zostawiła mi rozpiskę leków dla
Stasia, ja pilnowałam, żeby je brał, a on
się mną zajmował. Postawił mi telefon
na podłodze, żebym mogła załatwiać
swoje sprawy. Wcześniej pracowałam jako rehabilitantka wad postawy
u dzieci i młodzieży, więc znałam lekarzy, którzy mieli do czynienia z ludźmi
po urazach, ale były wakacje, wszyscy
na urlopach. Jedna z lekarskich sekretarek schowała w szafie kule dla mnie,
żeby były na przyszłość, bo kul też nie
można było nigdzie dostać. Po miesiącu znajomy doktor wrócił do pracy, ale
ja już nauczyłam się sobie radzić na
tej podłodze. Jedną rękę miałam wciąż
sprawną, to jak by mi szpital pomógł?
Tak naprawdę, cały czas myślałam, że
nic poważnego mi się nie stało i że za
pół roku będę wręcz fruwać. Jak zdjęli
mi gips, Stasio przywiózł mi kule, ale
okazało się, że nadal nie mogłam się ruszyć. Działała tylko lewa ręka. Miałam
pogruchotany kręgosłup. Wtedy poprosiłam o pomoc znajomych studentów, którzy zaczęli mi zwozić książki
z Akademii Medycznej. Zrobili mi pulpit, żebym mogła czytać na leżąco. Czytałam, uczyłam się i poznawałam stan
swojego organizmu. Zaczęłam ćwiczyć,

poproszony znajomy zawozi mnie do
szpitala, trzeba kłócić się z ochroną
szpitala, że potrzebuję trochę czasu,
żeby wydostać się z samochodu i nie
ma potrzeby wzywać Straży Miejskiej.
Bo, jak udaje się wyjechać do sanatorium, to przepada termin w urzędzie
złożenia dokumentów dotyczących
dofinansowania wanny dla niepełnosprawnych. Ale – jak chcesz żyć – musisz walczyć, jak się poddajesz – giniesz,

Pewnego lata przyszła burza, która
wybiła mi szyby, woda zalała mieszkanie, na szczęście miałam odłożone pieniądze na wymianę okien. Poprosiłam
o pomoc znajomego, Arturka. Przyszedł, popatrzył na mnie, na mieszkanie, powiedział: – Okna, oknami, na
razie mogę je zabić gwoździami, ale
pani ma jechać na rehabilitację, ja to
załatwię. I tak zrobił. Odłożone pieniądze wystarczyły na miesiąc pobytu

w świetnie wyposażonym ośrodku poza
Łodzią. Zaczęła się praca od rana do
wieczora i kombinowanie pieniędzy
na kolejne dwa miesiące. W drugim
miesiącu zaczęłam ćwiczyć przy poręczach. W trzecim – pierwszy raz od 25
lat – stanęłam na nogi. W Łodzi zaczęłam chodzić z wózkiem na spacery do
parku, jak się męczyłam, to siadałam
na nim, ale chodziłam! No i kiedyś zobaczyłam, że ćwiczy grupa nordic walking. Podjeżdżam na wózku i mówię:
– Proszę pomóc mi wstać, dać mi kije
i pokazać jak to się robi! Po pół roku
instruktorka przyznała się, że myślała,
iż ja oszalałam. – Nie sądziłam, że jest
w pani tyle uporu. Nie wierzyłam, ze się
pani tego nauczy – przyznała. – Chodzi
pani najlepiej z całej grupy. Ćwiczę to
chodzenie godzinę do południa i godzinę po południu. Wciąż są problemy, bo
kręgosłup nie chce słuchać i tracę równowagę. Tu na osiedlu nie mam problemu, bo ludzie mnie znają i wiedzą, że
ja się chwieję nie dlatego, że jestem pijana, tylko z powodu wypadku. Ludzie
mnie zaczepiają, niektórzy obcałowują,
nawet ze łzami w oczach. To mi dodaje odwagi, to mi pomaga żyć. Kilka dni
temu patrzę – jedzie znajomy na wózku
i wiezie lekarstwa z apteki. W zębach.
Dogoniłam go i pomogłam zapakować
z tyłu wózka do torby. Jak mnie zobaczył, to nie uwierzył, że stoję na nogach.
Tylko pijaczkowie, którzy pomagali mi
się dostać wózkiem do sklepów i dostawali za to tu złotówkę, tu dwa złote mogą być rozczarowani… A ja idę.
Dalej i dalej. 

Fot. Turkinator @ Flickr (na licencji cc by-nc-nd 2.0)
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Naszych ławek nie oddamy
Fot. Krzysztof Jarczewski

Pamiętam ławki z mego dzieciństwa. Stały prawie wszędzie
i stanowiły naturalny element krajobrazu. Na ławkach w parku się
jako dziecię opalałam, na ławeczce między jedną a drugą uliczką
jako nastolatka pierwszy raz całowałam, na ławkach przysiadali
mieszkańcy, zwłaszcza, gdy nie było się do czego spieszyć, przystanki
MPK były potężnie oławkowane. Na archiwalnych zdjęciach i filmach
łodzianie czas wolny w mieście spędzają na ławkach. A potem coś się
stało i ławki zaczęły znikać.

Dzieciaki, zwierzaki
i miasto
Zajmując się na co dzień edukacją najmłodszych, z zaciekawieniem
obserwuję, jak rozwija się wiedza dzieci o otaczającym je świecie, jakie
emocje budzi w nich kontakt z przyrodą, jaki udział w pobudzaniu
ciekawości poznawczej mają rodzice czy nauczyciele.

Emilia Twardowska

O

czywiście, można przyjąć, że
zabrała je tajemnicza inwazja
z kosmosu. Są też inne hipotezy. W latach osiemdziesiątych
ławki
podobno kradziono
na opał – to możliwe, bo ciężko było
wtedy z węglem.
Z drugiej strony
ławki ginęły też na
nowych osiedlach,
gdzie wszyscy mieli kaloryfery. Hipoteza konkurencyjna głosiła, że ławki
ściągano na miejskie działki – tak naród
miał dawać odpór komunie prywatyzując to, co komunalne. To prawda, że
w owych czasach wynoszenie mienia
wspólnego ergo niczyjego było na topie
– ale jak wynieść ławkę? Oprócz ławek
ginęły wtedy z parków łabędzie, podobno również uzupełniając gospodarkę
niedoboru i zastępując niedostępne na
kartki mięso innych zwierząt.
Niezależnie od przyczyny, lata
osiemdziesiąte w Łodzi to znikanie ławek. Gdy w latach osiemdziesiątych
udawałam się na spacer z dzieckiem w
wózku, miałam do wyboru dwie opcje.
Pierwszą stanowił skwer z fontanną.
Pełen zieleni, ptasich treli i innych matek z wózkami. Bawiłam się tam jako
małolata, ale tym razem przysiąść można było jedynie na zimnym betonowym obramowaniu fontanny, bo ławki
w międzyczasie zniknęły. Drugą opcję
oferował pobliski cmentarz – ławek ci
było dostatek i niewielka konkurencja,
a poza tym cisza i spokój.
Lata dziewięćdziesiąte przyniosły
zapowiedź transformacji. Ławki już nie
były potrzebne na opał ani na działkę,
za chwilę w Castoramie czy gdzie indziej kupi się dużo bardziej gustowne
ławeczki. Prywatna szkoła, w której podejmuję pracę, stawia takie cudeńka,
lekko zabejcowane, na korytarzu, którego ściany pociągnięte są kolorową,
wesołą farbą, tak różną od obowiązkowych do niedawna beżowych lamperii.
Nowe wzory ławek podbijają podwórka
domów jednorodzinnych, trafiają na
działki – ale nie do przestrzeni publicznej. Tą bowiem od niedawna zarządzamy sami, my mieszkańcy, biorąc w swo-

je ręce zebrania spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych.
I siłą tego nowo nabytego demokratycznie prawa głosu, mieszkańcy mówią ławkom głośne „Nie!”. Wspólnoty,
jedna po drugiej, uchwalają, że żadnych
ławek ma nie być. Tym łatwiej, że od
dziesięciolecia żadnych ławek nie ma.
Zwycięża rachunek ekonomiczny i prywatyzacja świadomości – po co płacić?
I że my kupimy, a inni będą siedzieć?
Na kupionym za nasze pieniądze? Broń
cię Boże. O ile komunalna władza mogła być hojna w tym zakresie, my już
to ukrócimy.
Dziś nawet na osiedlach bardzo
mocno się starzejących zobaczycie drabinki i piaskownice, ale nie ławki. Na
drabinkach nikt nie hasa, do piaskownicy załatwiają się psy, więc ta jedyna
wspólna sąsiedzka przestrzeń się nieco
zdegenerowała. Ale starsze panie i starsi panowie ciągnący wózeczki z ryneczku nie zatrzymują się po drodze, nie
mają okazji, by rzucić okiem, bo spieszą
na trasie przystanek-klatka, a po drodze
żadnych ławeczek do przycupnięcia nie
ma przecież. Bo ich sobie nie życzą.
„Na ławkach będą siedzieć! I pić
piwo!”, powtarzają jak mantrę. Pijacy
siedzą gdzie się da, czasem na murkach, głównie jednak pod sklepami.
Być może, jakby im postawić ławkę, to
by i tam usiedli. Na chwilę.
Po latach zamieszkałam koło skweru
z fontanną. I pod balkonem mam ławkę. I siadają na niej różni, nie powiem,
pijacy też. Poza tym zwykli ludzie chcący napić się w plenerze, czasem piwa,
czasem herbaty z termosu, młodzież
z papieroskiem tuż przed lekcjami.
Oraz bezdomni – ci to siedzą i parę
godzin na słońcu, przypatrując się raczej naczyniu niż z niego pociągając.
I młodzież wieczorową porą, zwłaszcza z okazji zakończenia roku szkolnego, które gdyby tylko opijali, to by
było małe piwo. Na skwerku jest wiele
ławek i wciąż tam ktoś siedzi. Jak robią
coś niedozwolonego, to sąsiad dzwoni
po straż miejską, czasem przyjeżdżają,
choć oczywiście wolą zakładać blokady
niż wlepiać mandaty nielatom.
Fontanna, dla której się przeprowadziłam, nie działa. Wyłączono ją na

wniosek mieszkańców. Niedawno ich
część próbowała ją reaktywować. Na lokalnym pikniku zebrali się i zwolennicy,
i przeciwnicy, i obojętni. Przeciwnicy
fontanny mają silny argument: – Dzieci będą hałasować, a pijacy siedzieć. Ale
to ze strony zwolenników reaktywacji fontanny padła znamienna uwaga:
– Ale jak przywrócimy fontannę, to ławki trzeba będzie zlikwidować. Zła pogoda dla ławek.
Na Bałutach wyrosła parę lat temu
para ławek zamykanych na kłódkę. Od
lat nie widziałam, by siedział na nich
ktokolwiek, pewnie mieszkańcy zapomnieli, do czego ten mały kluczyk,
a może wystarczy im ławka, na której

chyba już nie polują na ławki, ale przy
okazji mieszkańcom zakazano ławkami
się posługiwać. Jak wiadomo, interakcja społeczna wymaga odpowiedniej
przestrzeni. Dwoje ludzi na ławce obserwujących zachód słońca, świetnie
wykorzystuje tę przestrzeń. Ale piątka
ludzi chcąca pogadać, pojeść, pobawić
się z dziećmi potrzebuje już przestrzeni inaczej zaaranżowanej – na przykład
dwóch ławek zwróconych do siebie.
I tego ustawiający ławki w parkach nam
już poskąpili.
Poza parkami jest jeszcze gorzej.
Mieszkańcy osiedli najchętniej by je
ogrodzili Na razie wypłoszyli intruzów
likwidując ławki i budując pancerne

Wspólnoty, jedna po drugiej, uchwalają, że
żadnych ławek ma nie być. Tym łatwiej, że od
dziesięciolecia żadnych ławek nie ma.
nie usiądzie nikt obcy? Ławka-komunikat, a nie miejsce do siedzenia? Epidemia zamykanych ławek się rozszerza:
na cmentarzu w podłódzkiej Gadce
Starej zawija się je dla pewności w folię
po złożeniu.
W filmie „Łódzka niedziela” z 1962
roku łodzianie spędzają czas wolny
w mieście. W tym na ławkach w parku,
które, o zgrozo, ustawiają jak im się podoba. A nawet walczą o nie! Patrzę na
cyfrowo poprawione obrazy i przypominają mi się a to Park Julianowski, a to
jakiś inny, gdzie ławki, jak na filmie, stały sobie wszędzie, nie były wkopane w
ziemię i, tak, można było je przestawiać.
Przed muszlą koncertową stały sobie
takie ławki z oparciami, w co trudno
uwierzyć dziś, oglądając film w ramach
„Polówki” w którymś z parków. Po zniknięciu ławek nastąpił ich powrót, ale są
to boleśnie inne ławki. Po pierwsze, nie
mają oparć i siedząc dwie albo trzy godziny na letniej projekcji boleśnie to odczuwamy. Po drugie, ławki współczesne
są wkopane w ziemię na mur – tak, by
ich nie ruszył ani hipotetyczny złodziej,
ani prawowity użytkownik. Złodzieje

śmietniki. Ulice są jeszcze mniej ławkom przyjazne, ich brak to chyba podstawowy paradygmat planowania miejskiej przestrzeni. Jest wprawdzie kilka
siedzisk na Placu Dąbrowskiego, ale już
Piotrkowska odzwyczaiła nas od ławek
dawno temu. Najnowszy remont naszej
sztandarowej ulicy ławki przywrócił, co
wywołało gremialne „wow”. Ale można na nich co najwyżej przysiąść, jak
na Ławeczce Tuwima, i popędzić dalej
– prosta obserwacja dowodzi, że wcale
nie zachęcają by na nich posiedzieć.
I o to chyba chodziło, bo posiedzieć
mamy w ogródkach, uiściwszy odpowiednią opłatę.
Idea dobra wspólnego gdzieś nam
umknęła. Lata komunalnej administracji ją skutecznie obrzydziły, podobnie jak pomysł na wspólną wszystkim
mieszkańcom dospołeczną przestrzeń.
Zamiast tego mamy wizję miasta podzielonego zgodnie z granicami działek i odpowiednimi aktami własności.
Nasza przestrzeń to ta, na którą mamy
papier, od innych nam wara. 

F

ascynujące jest odnajdowanie
się przedszkolaków w świecie
techniki. Już czterolatek wie, jak
wygląda komputer czy telefon komórkowy, na pytanie, co chciałyby dostać
od św. Mikołaja, często pada odpowiedź: – Tablet! Wiele maluchów wie,
jak włączyć telewizor, mają ulubione
gry komputerowe.
Dla dzieci w wieku
szkolnym świat wirtualny staje się ulubioną przestrzenią do zabawy. Wydaje
się, że nie ma w tym nic niewłaściwego,
współczesny świat wymaga bowiem od
nas nadążania za technicznymi nowinkami. Pamiętajmy jednak, że wiedza
dziecka powinna być rozwijana także
w innych aspektach.
Pokolenie dzisiejszych trzydziestoi czterdziestolatków spędzało swoje
dzieciństwo na podwórkach, wspólnie
bawiąc się w ziemi, łapiąc dżdżownice
czy pająki, wspinając się po drzewach.
Rzucaliśmy niedojrzałymi mirabelkami, zbieraliśmy kwiatki mlecza (mniszka), by robić z nich wianki, jesienią szu-

kaliśmy jeży. Dzisiaj zdarza się, iż dzieci
mieszkające w obrębie jednej klatki
schodowej nie znają swoich imion, nie
mówiąc o wspólnej zabawie. Obawa
o bezpieczeństwo najmłodszych prowadzi często do zatrzymywania ich
w domu. Owocuje to nie tylko ograniczeniem kontaktów z rówieśnikami,
ale uniemożliwia swobodny, naturalny kontakt z przyrodą. Jaką fakturę
ma kora drzewa, gdzie można znaleźć
kasztany, gdzie mieszkają mrówki, jak
wyglądają tramwajarze (kowale bezskrzydłe), ile nóg ma pająk? To pytania,
na które dzieci znajdują odpowiedzi
w czasie swobodnej aktywności. Wspólne zabawy to doskonała przestrzeń
do odkrywania świata natury, który
w mieście ukrywa się za zasłoną bloków,
asfaltu dróg czy chodnikowych płyt.
Warto ten świat poznać, zauważyć.
A jeśli nie możemy, nie chcemy pozwolić dzieciom na samodzielne, swobodne
okrywanie go, zróbmy to wspólnie. Któż
z nas w zabieganiu codziennego dnia
usłyszy krzykliwą pustułkę gniazdującą
w sercu miasta? Kto zobaczy niebieskie
lusterko skrzydła sójki? Jak brzmi głos
sikorki bogatki? W pośpiechu, zestre-

Fot. Joanna Tarnowska

Iza Desperak

sowani, zaganiani nie mamy czasu,
siły ani ochoty by dostrzec tętniącego
życiem drugiego oblicza miasta. Ale
kto jeśli nie najbliżsi pokaże dzieciom
biedronkę siedmiokropkę, czy ziele babki zwyczajnej? Kto wsłucha się
z nimi w szum drzew, wyłapie z miejskiego hałasu krzyk gawrona? Kto pozwoli podnieść zgubione przez srokę
pióro, liść klonu czy owoc kasztanowca?
Zachęcam do uważnego przyjrzenia się miastu. Dużo można tu dostrzec. Naukę tropienia przyrody proponuję rozpocząć od wizyty w parku.
Spotkamy tutaj wiele gatunków drzew,
krzewów, roślin zielnych oraz oczywiście zwierząt. Wybierając się na spacer
z dziećmi zachęcajcie je do poznawania
przyrody wieloma zmysłami. Dotykając
z zamkniętymi oczami kory drzew szybko zauważycie, że różne gatunki różnią
się nie tylko kształtem liści, ale również
fakturą powierzchni pnia. Wsłuchajcie
się w dźwięki parku – usłyszycie pewnie szum wiatru, szczekanie psa, głosy
ptaków, szeleszczące pod stopami opadłe o tej porze roku liście. Kto mieszka
na pniu drzewa, a kto wśród korzeni?
Pamiętajcie, że jeśli boimy się pająków
i nasz lęk okażemy dzieciom, one również zaczną się bać. Pokażmy im zatem
zachwyt tym, co nas otacza.
Wędrując alejkami parkowymi pamiętajcie jednak o pewnych zasadach.
Nie próbujcie głaskać wiewiórek, ani
podawać im jedzenia z ręki, nie wyrzucajcie też ludzkiego jedzenia zwierzętom. Jeśli w parku jest staw, pod
żadnym pozorem nie dokarmiajcie
kaczek ani łabędzi, zwłaszcza chlebem. Wrzucone do wody pieczywo
szybko kwaśnieje i stanowi zagrożenie
dla zdrowia ptaków. Całoroczne ich dokarmienie stanowi zagrożenie dla ich
zdrowia i życia. Dlaczego? Uzależnione
od pomocy człowieka stają się niesamodzielne. Dokarmiając je w tym samym miejscu narażamy na śmierć lub
chorobę (jeden chory ptak może zarazić
całą populację), pojawić się tutaj mogą
także drapieżniki. Wielką krzywdę sprawiamy zwłaszcza łabędziom. W naturalnych warunkach powinny odlatywać
na zimę do cieplejszych krajów, jednak
dokarmiane od wiosny do jesieni opóźniają swoje wyloty lub zostają na zimę.
Jako duże, ciężkie ptaki mają problem
ze znalezieniem pokarmu, zdarza się,

że przymarzają do zbiornika, w efekcie
czego giną.
Jeśli chcemy pomagać ptakom,
mamy doskonałą okazję przygotować się do tego zadania jesienią, kiedy
z drzew spadają nasiona. Mimo, że na
drzewach nie ma już liści, ciągle wśród
gałęzi zobaczyć można ich owoce. Stanowią one najlepsze, najbardziej naturalne źródło pokarmu dla ptactwa.
Kiedy jednak przyjdą mrozy, owoce te
spadną z drzew, a przysypane śniegiem
będą trudno dostępne dla zwierząt.
W listopadzie opadłe z drzew liście,
a przy okazji także ich owoce, są sprzątane przez pracowników zieleni miejskiej czy dozorców. Jest to dokonały
czas na zbieranie owoców jarzębiny
czy klonu – tzw. skrzydlaków. Można je
zamrozić lub ususzyć, by zimową porą
poczęstować nimi skrzydlatych gości
stołujących się w karmnikach. Pamiętajcie, że dokarmianie ptaków powinniśmy rozpocząć w czasie pierwszych
przymrozków i kontynuować je do wiosny. Do karmników wsypujemy ziarna
zbóż (np. pszenica, kukurydza, proso), nasiona pestkowe (np. słonecznik,
dynia), kasze (gryczana, jęczmienna),
suszone owoce. W ptasim menu znaleźć mogą się tłuste nasiona (konopie
siewne, siemię lniane), świeża, niesolona słonina, czerstwy chleb pokrojony
w drobną kostkę (pilnujemy, żeby nie
zamókł). Ptactwu wodnemu (pamiętajmy o nich zwłaszcza przy silnych
mrozach, gdy zamarznięta tafla lodu
uniemożliwia im dostanie się do ich
naturalnego pokarmu) możemy wysypać ziarna zbóż i pokrojone w kostkę
marchewkę czy jabłko.
Jeśli karmnik będzie stale utrzymywany w porządku (stare resztki wysypujemy), będziemy mieć okazję obserwować w nim wiele różnych gatunków
ptaków. Pamiętajcie jednak o systematyczności – ptaki nauczone dożywiania w konkretnym miejscu, szybko się
do niego przyzwyczajają, a kiedy zaprzestaniemy dokarmiania, będę skazane na głód. Gwarantuję jednak, że
trud wniesiony w pomoc skrzydlatym
mieszkańcom naszego miasta zaowocuje możliwością dostrzeżenia wielu gatunków ptaków. O nich i innych
zwierzakach mieszkających w Łodzi
przeczytacie w kolejnym numerze. 
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Miasta dla ludzi
Ulica regularnie się korkuje, doprowadzając kierowców do szału.
Jak rozwiązać ten problem? 50 lat temu, gdy na zachodzie Europy
samochód przeżywał swoje złote lata, w Kopenhadze odkryto ze
zdumieniem, że – wbrew ludzkiej intuicji – poszerzanie ulic nie pomaga.
Wręcz przeciwnie: po kilku miesiącach zatory robią się jeszcze większe.

Tomasz Bużałek

Z

aczęto zatem ulice zwężać, zamykać dla ruchu, zmniejszać
liczbę miejsc parkingowych.
Poszerzano chodniki, tworzono skwery
i place, budowano
drogi rowerowe. To
był eksperyment na
żywym organizmie,
jakim jest miasto. Badał go i współtworzył
profesor Królewskiej
Duńskiej Akademii Sztuk Jan Gehl, jedna z ikon współczesnej urbanistyki.
Na początku listopada przyjechał on
do Łodzi z trzydniową wizytą, w czasie
której poprowadził wykłady na temat
tworzenia miast przyjaznych dla ludzi.
Głosił tezy na pozór kontrowersyjne,
choć sprawdzone w miastach europejskich.
– Samochodów będziecie mieli na
ulicach tyle, ile na nie wpuścicie. Jeśli
wybudujecie dodatkowe pasy, to szybko
zapełnią się kolejnymi autami – tymi
słowami słynny urbanista tłumaczy
fakt, że próby upychania coraz to większej liczby pojazdów na ulicach kończą
się klęską. Rozbudowy dróg tylko zachęcają kolejnych kierowców do częstszego
korzystania z samochodu, zniechęcają
zaś pieszych i rowerzystów odstraszonych hałasem i spalinami. Bo
czy spacer wzdłuż al. Włókniarzy czy Piłsudskiego może
być przyjemny? Czy przyjemnie jest przeciskać się między
murem a zaparkowanymi
autami np. przy ul. Zielonej
czy Struga? Czy takie miejsca
zachęcają do zamieszkania
w centrum, sprzyjają rewitalizacji? Czy wręcz przeciwnie
– sprawiają, że mieszkańcy
zaczynają marzyć o domku
z ogródkiem i opuszczają
miasto, powodując jego degradację?
Gehl tłumaczy, że „inwazja samochodów” na centra
miast nie jest nieodwracalna.
Ludzie, często wbrew temu
co deklarują, łatwo zmieniają
nawyki. – W Kopenhadze też
wszyscy mówili: mamy zimny
klimat, nie mamy mentalności Włochów, żeby spędzać
całe dnie na ulicach. Szybko
okazało się jednak, że gdy
tylko w mieście pojawiły się

odpowiednio urządzone przestrzenie,
klimat przestał być problemem. Dziś
stolica Danii jest miastem, w którym
sezon kawiarniany trwa 10 miesięcy,
centrum miasta jest pełne ludzi, a rowerem podróżuje 37% mieszkańców –
o 10% więcej niż samochodem i o kilka
więcej niż komunikacją miejską. I to
też nie przypadek – 1 poruszający się
samochód potrzebuje tyle miejsca co
5 rowerzystów, 8 pasażerów tramwaju
i nawet 30 pasażerów kolei lub metra. Ci
ludzie, jeśli będą mieli warunki do bezpiecznego, łatwego podróżowania, „napełnią miasto” – skorzystają ze sklepów
i kawiarni, zaczną spędzać tu swój wolny czas, spotykać się ze znajomymi.
– Ulice i place w miastach zawsze miały trzy funkcje. Komunikacyjną, handlową, służyły też jako miejsce spotkań.
Od lat 80. XX wieku Europa Zachodnia rozumie, że za sprawą samochodu
funkcja komunikacyjna przytłoczyła
pozostałe dwie. Trzeba umieć odzyskać
tę utraconą równowagę – mówi Gehl
i podaje przykład Melbourne. – To miasto najpierw wdrożyło nasze zalecenia,
a potem zrobiło o wiele więcej z własnej
inicjatywy. Dziś, jeśli chcesz zorganizować w Australii konferencję, najchętniej
robisz to w Melbourne, bo wiesz, że goście będą mogli miło spędzić czas. Na

potwierdzenie tej tezy gość przytoczył
wyniki stworzonego przez magazyn
Monocle rankingu miast najbardziej
przyjaznych mieszkańcom – pierwsze
trzy miejsca zajmują Kopenhaga, Melbourne i Helsinki. Potwierdzają one, że
nawet w najsroższym klimacie ludzie
nie muszą chować się do samochodów.
Nie bez powodu Jan Gehl został zaproszony do Łodzi. Systematycznie traci ona mieszkańców, a Śródmieście to
najszybciej wyludniająca się dzielnica
miasta. Samochodów przybywa i jest
ich już prawie dwukrotnie więcej niż
w Wiedniu, Kopenhadze czy Zurychu.
Chodniki zastawione samochodami,
piesi zepchnięci pod ściany kamienic,
sznury samochodów pędzących nierzadko znacznie powyżej dozwolonej
prędkości to codzienny obrazek z łódzkich ulic. Tymczasem magistrat zdaje
się nie dostrzegać problemu i osią rozwoju od lat mają być warte setki milionów inwestycje w budowę nowych
i poszerzanie istniejących dróg. Gehl
na tej strategii rozwoju nie pozostawił
suchej nitki. – Musicie być bardzo bogatym miastem, skoro stać Was na inwestycje jak w Arabii Saudyjskiej – kpił,
komentując projektowany tunel na trasie WZ. Drogi w Nowym Centrum Łodzi
nazwał projektem rodem z minionej

Jesteś z miasta rewolucji
Miasto jest duszne od dymu. Krętymi uliczkami biegnie
wychudzone dziecko. Przedziera się przez dziury w
płotach i szczeliny w murach, przechodzi obok rzeczki
brudnej od odpadów fabrycznych. W dłoni kurczowo
ściska koszyk śniadaniowy i szerokim łukiem mija policję
oraz patrole wojskowe. Dlaczego?

Michał Gauza
epoki: – Oj, wygląda to na dwudziesty
wiek. Doradzał też, aby myśląc o pieszych, unikać wielkich, monumentalnych przestrzeni. – Gdy robisz imprezę
i przyjdzie na nią mało osób, w wielkim
salonie każdy kryje się po kątach, rozmowa się nie klei, aż w końcu wszyscy
lądują w kuchni i tam się dobrze bawią.
Lepiej zaprojektować przestrzeń na 200
osób, z której skorzysta pół tysiąca niż
na odwrót, bo w tym drugim przypadku
przestrzeń będzie wyglądać na martwą.
Te słowa, choć odnosiły się do Starego
Rynku, równie dobrze opisują problem
Piotrkowskiej czy Placu Wolności.
Na zakończenie jednego z wykładów Jan Gehl powiedział: – To wspaniałe, kiedy codziennie rano budzisz się
i możesz pomyśleć, że twoje miasto znów
jest odrobinę lepsze niż wczoraj. A gdy
mieszkasz np. w Meksyku, gdy każdego
dnia widzisz, że jest gorzej i gorzej, to
musi być nie do wytrzymania. Następnego dnia obudziliśmy się. W Łodzi.
Mnie śnił się tej nocy dziwny sen.
Był rok 2008, na zaproszenie prezydenta Kropiwnickiego przyjechał do Łodzi
Jaime Lerner – rówież ikona współczesnej urbanistyki, wieloletni burmistrz Kurytyby. Pamiętacie? Opowiadał
o tym, jak w latach 70. XX zmienił oblicze tego miasta (dziś jednego z najbogatszych w Ameryce Południowej), stawiając na szybki
transportzbiorowyiuliceprzyjazne pieszym. Pierwszą
z ulic zamknął dla ruchu samochodowego wbrew protestującym kupcom, stawiając
ich przed faktem dokonanym. Po kilku latach, gdy sąd
przyznał, że działanie burmistrza było bezprawne, nikt
już nie chciał słyszeć o powrocie samochodów. Trudno było oprzeć się wrażeniu,
że na spotkaniu z Lernerem
prezydent Kropiwnicki wcale
nie przyswoił wiedzy o tym,
jak kształtować przestrzeń
miast, tylko usłyszał, to co
chciał usłyszeć: – Czasem
trzeba rządzić twardą ręką
i działać wbrew mieszkańcom” Za tę umiejętność słuchania podziękowaliśmy mu
w referendum. A co dzisiejsze
władze Łodzi potrafiły usłyszeć na wykładach Gehla? 

B

o za zawartość koszyka mógłby
trafić do więzienia – on i jego rodzice. A dlaczego na ulicach jest
mnóstwo wojska?
Bo po ostatnich demonstracjach w Łodzi zaprowadzono
stan wzmocnionej
ochrony. A co dziecko niesie w koszyku?
„Bibułę”, czyli odezwy dla robotników
i robotniczek – materiały agitacyjne dla działaczy Polskiej
Partii Socjalistycznej. Dziecko pomaga
buntownikom, bo jemu łatwiej niż dorosłemu wślizgnąć się niezauważonym
na teren fabryki. Czasy są gorące, bo
trwa właśnie zryw, nazwany później Rewolucją 1905 roku. Wtedy to mieszkańcy Królestwa Polskiego, należącego do
zaboru rosyjskiego, zawalczyli o chleb
i wolność. Na czerwonych sztandarach
wypisali hasła równości i niepodległości, zatem wrogów mieli dwóch: fabrykantów i bezlitosny carat. Fabrykantów
dlatego, że wówczas niemiłosiernie
wykorzystywali pracujących. – To była
skala wyzysku niespotykana w Europie
– jak pisał o tym ekonomista Stanisław
Kempner. Pracowało się od 10 do 12
godzin, a czasem nawet i 14, żyło się
biednie. Wspomina o tym Eugeniusz
Pieńkowski – to on w 1905 r. biegał
z koszykiem z „bibułą”, kryjąc się przed
wojskiem i policją. Tak pisał o koszmarnych warunkach w Łodzi z początku XX
wieku: – Nie znałem, co to łzy, ból, głód.
Na łzy nie było czasu, na ból nie wolno
było narzekać, bo nie było komu się użalić. A jeżeli dokuczał głód, to kładłem się
na brzuchu i tak zasypiałem, oczekując
powrotu z fabryki matki, która zawsze
jakąś kolację ugotowała. Eugeniusz
nie tylko roznosił nielegalne broszury,
ale też pomagał mamie w pracy. Miał
wówczas osiem lat, więc nie pracował
w fabryce, ale za cztery lata mógł już
spokojnie stać przy maszynie, bo praca dzieci była na porządku dziennym.
Pierwszy prezydent Łodzi w niepodległej Polsce, Aleksy Rżewski, trafił do
łódzkiej przędzalni już w 12 roku życia.
Nie akceptując tego stanu rzeczy, rewolucjoniści wychodzili na ulice także
z hasłem zakazu przyjmowania dzieci
do pracy i opowiadali się za powszech-

nym szkolnictwem, które wówczas nie
istniało.
Sporo się od tamtych dni zmieniło.
Spaceruję łódzkimi ulicami, na których
można spokojnie oddychać, bo powietrze jest już w miarę czyste i myślę
o tych, którzy sto lat przede mną walczyli o godne życie dla siebie i przyszłych pokoleń. Zastanawiam się, skąd
wówczas brali energię i wzajemne zaufanie, jak powstawała ta niesłychana
wspólnota. Jak było trzeba, to w strajku powszechnym stawała cała Łódź,
z fabryk wychodzili wszyscy zdolni

zaborcy i nierównościom społecznym
występowali wówczas ludzie tacy jak:
Józef Piłsudski (jeden z liderów Polskiej Partii Socjalistycznej), Andrzej
Strug (pisarz, działacz ruchu socjalistycznego, członek Legionów i Polskiej
Organizacji Wojskowej), Norbert Barlicki (działacz PPS, wiceminister spraw
wewnętrznych w II RP, wybrany w 1937
roku na prezydenta Łodzi, którą to decyzję anulowało Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych) czy wspomniany Aleksy Rżewski (ówczesny działacz Polskiej
Partii Socjalistycznej). Stefan Żeromski

kali się swoich ulic, ale cała reszta ma
jedynie mogiły zbiorowe, choć może
i największy szacunek należy się właśnie im – tym bezimiennym masom,
które zawalczyły o godność i wolność
razem, ponad podziałami etnicznymi
i wyznaniowymi, których popchnięty
od ducha zachwytu, natchniony posłannictwem tłum zrósł się w jedną
bryłę. Stał się męstwem, które śmiercią
pogardza. Szedł niezachwiany, wyniosły, ślepy i głuchy, żywy pocisk, torujący
drogi wolności. W latach Rewolucji 1905
roku na łódzkich ulicach ramię w ramię

Rysunek z pisma rosyjskiego, z czasów Rewolucji 1905 r.
Źródło: Beinecke Digital Collections, Yale University Library:
http://beinecke.library.yale.edu/

do pracy, czyli ponad 70 tysięcy ludzi.
To niewątpliwy fenomen. Teraz mało
która z tych fabryk istnieje, część jest
w rozsypce, a niektóre zburzono – tu
powstał parking, tam wstawiono galerię handlową – ale duch Rewolucji
zdaje się krążyć nad Łodzią, choć samo
wydarzenie jest dziś raczej zapomniane. Mało kto zdaje sobie sprawę, że ulice, po których dzieci biegały z „bibułą”
i których „nagi bruk” gościł wielotysięczne demonstracje, noszą dziś imiona
rewolucjonistów 1905 roku. Przeciwko

sprzyjał rewolucjonistom, poświęcając
im dzieła takie jak: „Róża”, „Sen o szpadzie”, „Nokturn” i „Nagi bruk”. Można
wymieniać dalej: patronką Szkoły Podstawowej nr 192 jest Helena Radlińska, uczestniczka Rewolucji, autorka
koncepcji strajku szkolnego, twórczyni
polskiej pedagogiki społecznej i działaczka Polskiej Organizacji Wojskowej;
mamy też osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, rewolucjonisty z PPS. To
tylko część łódzkich patronów, aktywnych w latach 1905-1907 – oni docze-

demonstrowali Polacy, Niemcy i Żydzi.
Walczyli o wspólną sprawę. Warto tę
historię pamiętać, możemy być z niej
dumni. 
Cytaty pochodzą z:
1. Stefan Żeromski, „Nagi bruk”.
2. Eugeniusz Pieńkowski, „Wspomnienia «dziecka ulicy» z lat
1905-1907”, opublikowane na
portalu lewicowo.pl (http://lewicowo.pl/wspomnienia-dziecka-ulicy-z-lat-1905-1907/)

12

13

Segregacja? To się opłaca!

Zaadoptuj mnie!
Wywiad z Ostatnim
Drzewem na Piotrkowskiej

Zbliżają się święta i z każdym dniem atakuje nas coraz
więcej jowialnych, brodatych panów w czerwonych
kubraczkach, szklanych kulek we wszystkich kolorach
tęczy i iglastych drzewek przyozdobionych migającymi
światełkami. Przywykłem już do tego, że tuż po
1 listopada świąteczna atmosfera zalewa nas po czubki
głów i nie pozostawia żadnego azylu wolnego od
bożonarodzeniowych symboli.

Bartłomiej Przybylski
chłonność segregacji odpadów i brakiem miejsca w mieszkaniach na pojemniki dedykowane różnym rodzajom
śmieci. Ale przecież odłożenie gazety
w inne miejsce niż butelki po oleju nie
zabiera wcale więcej czasu. Doświadczenie osób segregujących swoje śmieci podpowiada, że po kilku tygodniach
wrzucanie różnych kategorii odpadków
do innych pojemników wchodzi nam
tak silnie w nawyk, że przychodzi automatycznie i jest traktowane jako oczywiste.
Nieco większym problemem jest brak
miejsca, chociaż i tutaj mam wrażenie,
że argument ten traktowany jest jako
wymówka usprawiedliwiająca lenistwo.
Sklepy z wyposażeniem gospodarstwa
domowego oferują nam rozmaite „inteligentne” urządzenia ułatwiające prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.
Niezależnie od tego, warto wykorzystać
te przestrzenie w mieszkaniach, których i tak nie użylibyśmy w innym celu,
np. miejsce za drzwiami kuchni, różnego rodzaju wnęki czy nieustawne kąty.
A jeśli nawet takich miejsc nie ma, można zamontować haczyki i śmieci zbierać w foliowe torebki, wciskane nam
na potęgę przy okazji różnego rodzaju
zakupów. To przy okazji oszczędność
kilku złotych na kupowaniu worków na
śmieci.
Segregacja śmieci to także wprowadzenie zasad recyklingu do swojego
domu. Opróżnione słoik czy butelkę
można umyć i wykorzystać ponownie, zamiast kupować – nietanie przecież – pojemniki do przechowywania
żywności. Opakowania plastikowe po
wymyciu mogą służyć za pojemniki na
przybory do szycia, śrubki, gwoździe,
czy inne bibeloty. Puszki ponoć świetnie sprawdzają się jako doniczki do rozsadzania kwiatków, chociaż tego akurat
osobiście jeszcze nie sprawdziłem. Segregowanie śmieci to otwarcie zupełnie nowej perspektywy, która pozwala
dostrzegać potencjalne drugie życie
różnych rzeczy codziennego użytku.
Tak jak drugie życie dostała kiedyś moja
choinka – taka sama jak ta, którą znalazłem niedawno w śmietniku. Też wydawała się zasuszona i na granicy śmierci, a jednak wkopana w ziemię odżyła
i cieszy oczy do dziś. 

Miasto Ł: Jednak posadzono kilka nowych drzewek na tej ulicy.
Ostatnie Drzewo: Owszem, ale zrobiono to w nieodpowiedniej porze roku
i tak nieudolnie, że jeśli przyjrzą się
Państwo uważniej, zauważą, że część
już obumarła lub obumiera. Druga

Fot. Katarzyna Łąpieś

Z

upełnie niespodziewanie Boże
Narodzenie zaatakowało mnie
również w moim własnym śmietniku. Wyszedłem wyrzucić posegregowane śmieci i kiedy otworzyłem pokrywę kubła na odpadki, z olbrzymim
zdziwieniem
zobaczyłem w nim…
choinkę.
Dodam,
że nie była to choinka sztuczna, lecz
żywa. Przynajmniej
kiedyś, bo sprawiała
wrażenie absolutnie
ususzonej. Co robiła
w koszu na odpady posegregowane – nie wiem. Prędzej
spodziewałbym się ją ujrzeć w pojemniku na odpady bio. Zaintrygowany tym
znaleziskiem, postanowiłem przyjrzeć
się zawartości pojemników i inspekcja ta nie przyniosła optymistycznych
wniosków. W pojemniku na odpady bio
znalazłem bowiem damskie buty i metalową puszkę, w pojemniku na odpady
pozostałe po segregacji tekturowe kartony, a w pojemniku na odpady segregowane – oprócz wspomnianej choinki
– również resztki jedzenia, suchy chleb i
jakieś szmaty. Problem jest poważny. Tu
już nie chodzi o – postrzegane jako rodzaj fanaberii – przekonanie o konieczności segregacji śmieci, motywowane
dbałością o los środowiska. Sprawa rozgrywa się także o pieniądze. Blok, w którym mieszkam, zadeklarował latem, że
będzie brał udział w segregacji. Wrzucając śmieci do kubłów jak popadnie,
narażamy się na zdecydowaną podwyżkę opłat za wywóz produkowanych
przez nas nieczystości. A więc nawet
jeśli nie przemawiają do nas argumenty
ekologów, powinna do nas przemówić
zawartość naszych portfeli. Segregowanie po prostu bardziej się opłaca.
Zastanawiałem się wielokrotnie, dla-czego upowszechnienie się nowych
wzorów postępowania z naszymi śmieciami napotyka na tak wiele oporów?
Zwłaszcza że segregacja i recykling –
czyli powtórne przetworzenie raz wykorzystanych produktów – to nie jakaś
nowinka, która przybyła do nas w ostatnich latach, ale coś co przecież dawniej
było na porządku dziennym. Najczęstsze odpowiedzi na to pytanie związane
były ze zwróceniem uwagi na czaso-

Miasto Ł: Dzień Dobry, nazywa Pan
siebie Ostatnim Drzewem na ulicy
Piotrkowskiej?
Ostatnie Drzewo: Niestety tak.
Wszystkie duże, zdrowe drzewa, które
rosły wraz ze mną na tej ulicy zostały
już wycięte. Dlatego jestem Ostatnim
Drzewem i boję się, jak długo jeszcze
uda mi się pożyć.

przyczyna naszego usychania to źle
wykonywane remonty. Drzewa nie są
zabezpieczane, dlatego często dochodzi do niszczenia naszych systemów
korzeniowych, co powoduje śmierć.
Wbrew pozorom jesteśmy bardzo delikatne i często obumieramy po skończonych pracach budowlanych. Wystarczy,
że gleba wokół pnia została utwardzona
i zbita przez składowane materiały lub
przejazdy ciężkiego sprzętu, a już nie
możemy pobierać z niej tlenu i związków odżywczych, nasze korzenie gniją,
a drzewo umiera…

Ostatnie Drzewo: Dendrofobia, jakiej ulega część pracowników Urzędu
Miasta, także w Biurze Architekta Miasta. A także brak powszechnej wiedzy
na temat korzyści, jakie otrzymujecie
z naszej pracy: produkujemy dla was
tlen, wyłapujemy zanieczyszczenia,
zmniejszamy hałas, zatrzymujemy wilgoć w powietrzu i w glebie, jesteśmy domem dla zwierząt. Chcemy żyć z wami
w pokoju. Wystarczy, że nie będziecie
nas niszczyć. Nurtuje mnie pytanie:
dlaczego to robicie? Dlaczego podcinacie gałąź, na której wszyscy siedzicie?

Miasto Ł: Co jeszcze zagraża waszemu
życiu?

Miasto Ł: Trudno powiedzieć, chyba
tylko z głupoty… Ale czy możemy zro-

Zaadoptuj Ostatnie Drzewo
na Piotrkowskiej!

bić coś dla pana? Pana obecność na tej
ulicy jest jak wyrzut sumienia…
Ostatnie Drzewo: Owszem, chciałbym zaapelować do Państwa… Wierzę,
że jeśli jakaś klasa, organizacja, grupa
lub firma, na przykład kawiarnia przed
którą rosnę, przygarnęłaby mnie i objęła zainteresowaniem i opieką, to może
by mnie nie ścięto i mógłbym jeszcze
Państwu służyć.
Miasto Ł: Popieramy apel Ostatniego
Drzewa na Piotrkowskiej i czekamy na
chętnych! 

Drzewa nie są zabezpieczane w trakcie
remontu, dlatego często ich system
korzeniowy zostaje wtedy zniszczony,
a drzewo obumiera.
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„Gdyby te listy czytał świat,
na pewno by się zmienił...”

Płyniemy na tej
samej łodzi

List ze świątecznymi życzeniami dla świata od Antka,
Piotrka, Martyny, Mikołaja, Brunona, Malwiny i Michaliny.
Czego dzieci życzą wszystkim na święta?

Fot. Michał Kędzierski

Podczas gdy różne mniejszości coraz skuteczniej
organizują się wokół swoich interesów, paradoksalnie
brakuje inicjatyw zabiegających o sprawy istotne dla
większości obywatelek i obywateli: dobrej jakości
edukację, zatrzymanie komercjalizacji szpitali czy
ograniczenie stosowania „umów śmieciowych”. Tę lukę
ma ambicję wypełnić organizacja Polska Społeczna, której
łódzki oddział właśnie zaczyna działać.

Jan Rostocki i Michał Sobczyk
możemy i powinniśmy działać razem,
bez oglądania się na różnice poglądów
w innych kwestiach.

Którędy droga?

Kraków Społeczny niedawno zorganizował debatę rodziców, związków
zawodowych oraz mieszkanek i mieszkańców z przedstawicielami i przedstawicielkami samorządu poświęconą
przyszłości tamtejszej edukacji. Warszawa Społeczna była w stanie zmobilizować m.in. rady rodziców oraz kucharki szkolne do błyskawicznej zbiórki 12
tys. podpisów pod projektem uchwały
anulującej antyspołeczne cięcia w stołecznej oświacie. Warszawska inicjatywa opracowała także pakiet konstruktywnych propozycji w zakresie budżetu
obywatelskiego, a dzięki jej kampaniom
informacyjnym na sesje rady miasta
czy dzielnicy potrafi przyjść nawet setka osób, by domagać się wyjaśnień w
sprawie poszczególnych decyzji władz.
Do Katowic Społecznych zgłaszają się
ludzie, którzy chcieliby z ich ramienia
przyglądać się wydawaniu publicznych pieniędzy przez tamtejszego
prezydenta. Podobne
akcje potrzebne są także
w naszym mieście –
stąd powołanie grupy
inicjatywnej Łodzi Społecznej.
Dzięki połączonym
siłom lokalnych oddziałów ruchu możliwe będzie także prowadzenie
działań ogólnopolskich,
np.
przyszłorocznej
kampanii edukacyjnej
w sprawie planowanej
prywatyzacji
szpitali.
Więcej o naszym programie oraz inicjatywach można przeczytać
na stronie polskaspoleczna.pl.

Co z tą Łodzią?

Pierwszym
łaniem Łodzi

dziaSpo-

łecznej będzie organizacja spotkania
z autorami i autorkami raportu „Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej
przestrzenne zróżnicowanie” oraz publiczne zwrócenie się do władz miasta
z pytaniem o konkretne działania
w kierunku rozwiązania opisanych
w nim problemów. Po feriach zimowych
zorganizujemy forum oświatowe, podczas którego wspólnie z nauczycielami
i nauczycielkami oraz rodzicami podsumujemy stan łódzkiej edukacji, m.in.
w kontekście planowanej likwidacji kolejnych szkół.
Natomiast jeszcze w tym roku zaczniemy docierać do rad rodziców
z przygotowanym przez Polskę Społeczną poradnikiem, traktującym m.in.
o tym, jak rodzice mogą wpływać na decyzje lokalnych decydentów i decydentek oświatowych. Kolejne działania będziemy zapowiadać na lodzspoleczna.
pl oraz facebook.com/lodzspoleczna.
Pod tym ostatnim adresem rozwijamy
także przegląd informacji poświęconych m.in. edukacji, służbie zdrowia

i prawom pracowniczym.
Dalsze kroki uzależnione będą od
tego, czy nasze propozycje spotkają się
z Waszym – mieszkańców i mieszkanek – zainteresowaniem i wsparciem.
Doświadczenia z innych miast pokazują, że aby poszczególne kampanie
zaczęły „żyć własnym życiem” i stały
się widoczne dla władz wystarczy, jeśli
zbierze się kilka aktywnych osób, zainteresowanych regularną aktywnością
i potrafiących w razie potrzeby mobilizować przedstawicielki i przedstawicieli grup, których dotyczy dany problem.
Dlatego zdecydowaliśmy się zwrócić
właśnie do Ciebie – rodzicu, nauczycielu/nauczycielko, łodzianinie/łodzianko! Jeśli uważasz, że moglibyśmy zrobić
coś razem dla bardziej społecznej Łodzi, napisz do nas lub zadzwoń: biuro@
lodzspoleczna.pl, 533 600 442.
Film ze spotkania na temat możliwych metod walki o sprawiedliwą politykę oświatową, zatytułowany „Obywatele dla edukacji”, zobaczyć można na
youtube.com/NowyObywatel. 

plastikiem, bo potem wychodzi się i tata mówi, że
można się zaczadzić.
Dla krokodyli nową, czystą rzekę. A dla goryli
dużo bananów. Dla ptaków nową budkę z ziarenkami. Dla mrówek duże mrowisko. Lwom – mięso,
a żyrafom – liście, kaczkom – chleb, a świnkom –
dobre błotko. Nie powinno być bezdomnych kotów i więcej ludzi powinno brać kotki do domu.
Żeby nikt nie obcinał psom ogonów, bo nie mogą
się uśmiechać. Żeby ludzie nie hodowali tropikalnych zwierząt, bo one potrzebują wolności. Żeby
ludzie karmili swoje zwierzęta i nie wyrzucali ich,
bo się znudziły albo wyszły z mody.
Żeby nie było złodziei i zabójców, zwłaszcza
w Łodzi. Żeby auto nie przejeżdżało człowieka.
W Łodzi zmienić Plac Dąbrowskiego na teren pełen drzew.
A ja bym zmieniła zapach nowej Piotrkowskiej,
bo tam po remoncie jest taki dziwny zapach.
I bardzo byśmy chcieli żeby domy były mniej
oskrobane. Wszędzie, wszędzie więcej drzew!!!
Więcej trawników, krzaków i drzew. Żeby grała
dobra muzyka. I żeby co tydzień była organizowana w parku impreza z różnymi atrakcjami dla
dzieci i rodziców.
I żeby ludzie pomyśleli i nie budowali nowych
domów tylko odnowili stare i posadzili drzewa,
bo potem okazuje się, że dużo domów jest opuszczonych a obok nich stoją nowe.
Żeby w Łodzi powstała taka szkoła, gdzie
od pierwszej klasy jest obowiązkowo: medytacja, przyroda, fizyka, etyka, matematyka
i filozofia.
No, żeby dobry był ten świat!!! 

STARZEJESZ SIĘ GDY:
Fot. Polska Społeczna (www.facebook.com/PolskaSpolecznaPL)
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esteśmy ruchem politycznym, bo
polityka to dla nas wszelkie działania na rzecz rozwiązywana konkretnych problemów. Odcinamy się jednak
od istniejących partii oraz zachowujemy neutralność w sporach światopoglądowych. Hasło przewodnie naszej inicjatywy brzmi „Po stronie większości”.
Niektórzy nazywają je populizmem,
na co odpowiadamy z uśmiechem, że
jesteśmy organizacją populistyczną
w najlepszym tego słowa znaczeniu.
Chcemy wpływać na władze lokalne – a z czasem, łącząc siły z grupami
o podobnych celach, także ogólnopolskie – by w swoich decyzjach uwzględniały potrzeby i wartości wspólne dla
niemal każdego i każdej z nas.
Trudno przecież znaleźć kogoś, kto
nie uważałby za ważne, by klasy w szkołach nie były zbyt liczne, co ma kluczowe znaczenie dla jakości edukacji,
a posiłki w tamtejszych stołówkach
zdrowe i na tyle tanie, by żadne dziecko
nie musiało z nich rezygnować. Wszyscy
chcemy mieć możliwość korzystania
z autobusów i tramwajów, nieograniczoną małą liczbą kursów czy drogimi
biletami. Mało kto podpisałby się pod
ideą, by głównym celem publicznej
służby zdrowia było nie ratowanie naszego zdrowia, ale osiąganie zysku, co
już zaczyna mieć miejsce.
W pewnym sensie wszyscy jesteśmy
rodzicami,
pasażerami/pasażerkami
i pacjentkami/pacjentami, bo nawet
jeśli obecnie powyższe sprawy nas nie
dotyczą, jakość naszego życia zależy
także od tego, jak dobrze urządzone jest
społeczeństwo. Wszyscy też chcemy, by
władze pytały nas o zdanie podejmując decyzje w kluczowych sprawach,
co oględnie mówiąc nie jest normą ani
w Łodzi, ani na poziomie ogólnopolskim.
Podobnie jak my uważasz, że jednym
z zadań państwa i samorządu jest troska o bezpieczeństwo socjalne, zdrowe
stosunki pracy i szeroki dostęp do usług
publicznych, a obowiązkiem obywatelek i obywateli – troska o dobro wspólne? Oznacza to, że w wielu sprawach

R

odziny dla wszystkich i żeby biedni ludzie
mieli dom i jedzenie. Ci co są bezdomni,
żeby mieli dom. I żeby wszyscy mieli dobrych przyjaciół. A dzieciom dużo zabawek i przytulania od rodziców. Śniegu do bawienia się, długopisów, farb i kartek do rysowania i oczywiście
Lego. Prezentów dla dzieci i rodziców. Dla babci
nową działkę, bo nie może połapać się z chwastami.
Żeby nikt nie bił dzieci ani małych, ani dużych. I żeby w ogóle nikt się nie bił a dorośli nie
straszyli dzieci potworami. Żeby rodzice dzieciom
nie pozwalali siedzieć długo przy komputerze, bo
ja oglądałam taki program, gdzie chłopiec bardzo
często siedział przy komputerze a potem robił
bardzo złe rzeczy. No i przy telewizorze też dzieci
nie mogą za długo być. Żeby rodzice dbali o swoje
dzieci i one żeby nie trafiały do domów dziecka.
Żeby w naszej szkole chłopcy przestali grać na
korytarzu, bo mnie piłka trafiła w twarz. I żeby
dzieci do szkoły nie przynosiły telefonów ani tabletów. A jak ktoś się znudzi jakąś zabawką żeby
dawał ją dalej a nie wyrzucał do śmieci.
I żeby rybki w mojej szkole, o które nikt nie
dba przestały mieć brudną wodę a pani dyrektor zgodziła się żebym mogła się nimi zająć, bo
te rybki mają tę wodę bardzo zieloną, taką zgniłą
i są tam resztki jedzenia i wszystko jest w glonach.
Żeby było jak najmniej fabryk plastiku, bo
plastik się robi z ropy naftowej. I żeby ludzie nie
zabijali ryb, bo jak chcą ubarwić koszulkę, to tony
wody muszą zużyć, potem wylewają to wszystko
do morza i ryby od tego umierają. No i żeby taka
jedna osoba na naszym osiedlu nie paliła w piecu

ROZPLĄTYWANIE CHOINKOWYCH
LAMPEK KOŃCZY SIĘ ZAŁAMANIEM
NERWOWYM

piktografiki
Grzegorza Sikory
www.PiktoGrafiki.com
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Komórka dla kota
Felieton

Z

auważyliście, że psy są częściej
bezpańskie, a koty bezdomne?
Tym razem będzie o kotach.
I o tym, jak ludzie
mogą im pomóc
w bezdomności.
Gdy wprowadziłam się do mojego
bloku piętnaście lat
temu, w jego piwnicach żyła wataha
kotów. Po jakimś
czasie okazało się, że
to jedna kotka z dwoma miotami oraz
jej poprzednim potomstwem w trakcie rozrodu. W sąsiedniej klatce było
podobnie. Kotki dokarmiane i mające
dość ciepło w pomieszczeniu węzła
ciepłowniczego rozmnażały się częściej
niż ich żyjące w naturze kuzynki, wydając coraz słabsze mioty narażonych
na wszelkie choroby kociąt. Ładniejsze
i zdrowsze na oko kocięta brali czasem
dobrzy ludzie, najsłabsze i najbardziej
chore umierały. Pozostałe zostawały, by
powtórzyć ten smutny los.
Ci z nas, którzy lubią koty, próbowali
coś dla nich zrobić. Dokarmianie i odbieranie kociąt nie wystarczało. Chodząc z naszymi domowymi ulubieńcami do weterynarza kupowaliśmy środki
do odrobaczania także dla blokowych
pariasów, sama próbowałam nawet
podawać im środki antykoncepcyjne –
ale spróbujcie dać zastrzyk dzikiej kotce, która na co dzień ucieka od ludzi.
Więc latem obserwowałam, jak kotka
wynosi zaropiałe kocięta na słońce,
a zimą na mróz – by skrócić ich cierpienia, a może zwrócić naszą uwagę?
Kolejne pokolenia kotów rodziły się
i umierały. Budziły sprzeczne uczucia –
obok miłośników znaleźli się też zacięci
wrogowie: od tych, co nie lubią, zwłaszcza, gdy znajdą w komórce kocie odchody, po tych, co strzelają z wiatrówki
i podrzucają zatrute mięso.
Konflikt między miłośnikami i wrogami kotów został zażegnany przez miłośników humanizmu w dość tragicznych okolicznościach. Kotka wyszła na
żer, w komórce zostały malutkie kociaki,
ekipa wynajęta przez administrację wymieniła okienka piwniczne i zamknęła

wszystkie na mur. Kocięta piskały tak
cicho, że nikt nie zwrócił uwagi. Dzika
kotka nie potrafiła zwrócić uwagi ludzi na tragedię rozgrywającą się pod
ich podłogą. Po dwóch tygodniach
ktoś znalazł w komórce skręcone ciałka kociąt. Coś się w nas przełamało.
Najpierw zareagowaliśmy agresją, ktoś
doniósł na administrację do Sanepidu.
Potem jakoś się otrząsnęliśmy. Pewnie
potrzebne było trochę rozmów przy
wyprowadzaniu psów na spacer, trochę zdrowego rozsądku, trochę wiedzy
o tym, co można. Nieformalna grupa
sąsiedzka wspierana przez formalny
zarząd wspólnoty mieszkaniowej uzyskała poparcie administracji. Stworzyłyśmy (bo jakoś same kobiety to były)
dokument, pozbierałyśmy pod nim pieczątki i podpisy i po jakimś czasie naszą
kociarnię wyłapali pracownicy schroniska. Wysterylizowali kotki, wykastrowali
kocury – i przywieźli je z powrotem. To
był pierwszy krok.
Kotów wciąż było niby dużo, ale
przestały się rozmnażać. Z czasem, co
ładniejsze wykastrowane młode osobniki przygarnęły okoliczne dzieciaki,
a stara kocica odbyła w komórce coś
w rodzaju zasłużonej emerytury, z pełną miską i na ciepłym posłaniu.
Bo skoro już tyle zrobiliśmy, to bez
trudu znalazło się pomieszczenie
w komórkach, gdzie koty mogły legalnie
zamieszkać i już nikomu nie grozić zalęgnięciem się w ich kartoflach na zimę.
Pchły? No cóż, koty zostały odpchlone,
a kwestię sprzątania wzięli na siebie
ludzie. Kotka wreszcie odeszła do krainy wiecznych łowów, przed śmiercią
znajdując prawdziwy dom. Musieliśmy
przygotować jednak pomieszczenie dla
jej następczyń.
Umarł mieszkaniec sąsiedniego bloku, który opiekował się kotami pół-domowymi. W dzień biegały po dworze,
nocą chroniły się w jego parterowym
mieszkaniu. Gdy Pan Romek zachorował i trafił do szpitala, zorganizowaliśmy dyżury przy kotach. Gdy umarł,
większości z nich udało się znaleźć
nowe domy. Ale została jeszcze czarna
kotka, której domem jest trawnik pod
blokiem i odmawia stanowczo przenie-

Fot. Iza Desperak

Iza Desperak

sienia się na drugie piętro w bloku. Odmawiała całą zeszłą zimę, chroniąc się
w komórkach. Ale latem wymieniono
okienka w jej bloku i zamknięto wszystkie na mur. Więc niestrudzona pani Z.,
choć nie pełni dziś żadnych funkcji we
wspólnocie, odgruzowała wraz z administratorką komórkę pod schodami,

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

która z założenia jest przestrzenią mającą służyć wszystkim…
Prosta historia. To naprawdę nie jest
trudne. I nie chodzi o miłość do psów
czy kotów, ale o czysty humanizm. 

