Zabijając zieleń
W Łodzi trwa powolna eksterminacja miejskiej zieleni. Ogołacając
miasto z drzew i krzewów szkodzimy sami sobie i pogarszamy jakość
wspólnej przestrzeni. Str. 12-13

Z natury liberał

Łódzka Gazeta Społeczna

Miasto Ł rozmawia z urzędującą
Prezydent Łodzi, Hanną Zdanowską.
O wartościach, jakimi kieruje się
w rządzeniu, problemach naszego
miasta i tym, co jest jeszcze do zrobienia. 			
Str. 8-9

Przebudowa
trasy WZ
W mijającym miesiącu rozpoczęła
się jedna z większych inwestycji
komunikacyjnych ostatnich lat
w Łodzi. Modernizacja trasy W-Z
aż do 2015 roku zmieni układ
komunikacyjny miasta. Prawdopodobnie wszyscy odczujemy – jeśli
jeszcze nie odczuliśmy – skutki tej
inwestycji na własnej skórze.
O fatalnych rozwiązaniach komunikacyjnych wprowadzonych na
czas remontu trasy pisze Bartłomiej Przybylski. 		
Str. 6-7
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Listopad 2013 / nr 01

Zwycięzcy budżetu
Głosowanie na projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego w Łodzi dobiegło końca. Znamy wyniki. Jedne projekty zostaną zrealizowane, inne nie, ale nie to jest
istotą tego, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach w
naszym mieście. To, co się naprawdę stało, to zmiana wizerunku łodzian jako obywateli.

W

Łodzi zdiagnozowano bardzo niski kapitał społeczny.
Oznacza to, że łodzianie nie
zrzeszają się, nie uczestniczą w konsultacjach społecznych, nie ufają sobie
wzajemnie, nie współpracują. Wszystkie te cechy nas, łodzian, zostały szczegółowo opisane w diagnozie stworzonej dla potrzeb Strategii Miasta 2020+.
Dowiedzieliśmy się z niej, że nie mamy
potrzeby współuczestniczenia w rządzeniu miastem, że jesteśmy trudnymi obywatelami, którym się nie chce.
I rzeczywiście, obserwując losy konsultacji społecznych organizowanych

przez Urząd Miasta, można stwierdzić,
że niewielu łodzian ma ochotę wpływać
na losy miejsca, w którym żyje. Warto
w tym miejscu przyjrzeć się tej sytuacji
i zastanowić, dlaczego tak jest?
To, co można stwierdzić na pewno, to
fakt, że osoby uczestniczące w konsultacjach społecznych nie czują, że mają
realny wpływ na zmianę. Jak pokazuje
doświadczenie, opinia mieszkańców
to jedno, a pomysł miasta na daną inwestycję to drugie. Urzędnicy przyzwyczaili się nie słuchać obywateli, zatem
obywatele stracili poczucie sensu i zamilkli. Można to zmienić tylko w jeden

sposób: dając ludziom narzędzia, które
pozwolą im poczuć, że naprawdę mają
wpływ na swoje miasto, że od nich zależy, jakie ono będzie, jaki będzie miało
charakter. To mieszkańcy tworzą miasto, to oni nadają mu klimat i to oni
wiedzą, czego potrzebują. Najwyższy
czas, żeby rządzący miastem wybili
sobie z głowy, że wiedzą, co jest dobre
dla nas, obywateli. Czas pytać. Zmiana
musi być rewolucyjna. To, że czujemy
się dobrze w swoim mieście, to cel nadrzędny. Żeby Łódź się rozwijała, ludzie
muszą chcieć tu mieszkać, muszą czuć,
że to ich miasto, ich dom.

Co zatem wydarzyło się w ramach
Budżetu Obywatelskiego, co spowodowało, że tak wielu łodzian zaktywizowało siebie i swoich sąsiadów do składania wniosków i głosowania? Co się
wydarzyło, że padł rekord złożonych
projektów, że przeszło 129 tys. osób zagłosowało? Nikt się tego nie spodziewał,
a łodzianie stanęli na wysokości zadania.

Ciąg dalszy na stronie 4
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Od redaktor naczelnej
Aleksandra Dulas

K

ilka tygodni temu usiadłam na
Placu Wolności, w piękny, jesienny dzień. Rozejrzałam się
dookoła. Zobaczyłam szarość kamienic, młodych ludzi idących w stronę
Piotrkowskiej, Muzeum Etnograficzne,
bezdomnych,
wejście do Dętki.
Słońce padało na
ten obrazek, był
środek dnia, zatem
cicho,
spokojnie,
ciut leniwie. Obraz,
który widziałam wcześniej tysiąc razy.
Wtedy uświadomił mi wielką miłość,
miłość do tego bruku, tych kamienic, tych ludzi. I choć miłość ta bywa
bardzo wymagająca, mało wzajemna, cierpka i gorzka, to trzyma mnie
w tym mieście przez całe moje życie.
Nie jestem oczywiście odosobniona

piktografiki
Grzegorza Sikory

w tym dziwnym, nieco perwersyjnym
uczuciu. Jest nas więcej. I to daje nadzieję temu miastu.
Gazeta, którą trzymacie Państwo
w ręku powstała ze złości, bezradności,
niezadowolenia, ale przede wszystkim
z ogromnej miłości i radości dokonywania zmian.
Ludzie, którzy są autorami tekstów
to przede wszystkim działacze społeczni, zaangażowani w pracę dla Łodzi i jej
mieszkańców. Celem jej tworzenia jest
opisywanie wszystkiego, co ważne dla
łodzian oraz zachęcanie do aktywnego
poprawiania tego co wokół nas.
W Mieście Ł znajdziecie Państwo tematy, dla których nie ma miejsca gdzie
indziej. Poruszymy problemy grup wykluczanych przez inne media. Będziemy monitorować władzę, opisywać
inwestycje, szczególne wydarzenia,
wskazywać rozsądne drogi rozwoju,

uwrażliwiać mieszkańców na dobro
wspólne.
Mam nadzieję, że już pierwszy numer Miasta Ł da Państwu dużo informacji i pobudzi do refleksji. Zachęcam do lektury. Mamy wywiad
z Prezydent Zdanowską o wartościach,
opis najnowszych inwestycji, ważny
tekst o zieleni miejskiej. To temat, który często będzie gościł na naszych łamach, bo zieleń traktowana jest po macoszemu, szczególnie w centrum Łodzi.
Zachęcam również do zapoznania
się z artykułem o Masie Krytycznej, który rozjaśni kwestie związane z polityką
rowerową w naszym mieście i zachęci
do przyglądania się inwestycjom Łódzkiego Zakładu Dróg i Transportu.
Ważnym i bardzo trudnym tematem, o którym nie sposób nie napisać
jest kwestia dbałości o bezpieczeństwo dzieci. W listopadowym numerze

znajdziecie Państwo dwa ważne głosy
w tej sprawie. Będzie też o budżecie
obywatelskim, Festiwalu Designu, pieniądzach w mieście i Łódzkim Szlaku
Kobiet.
Mam nadzieję, że dobór tematów do
pierwszego numeru zachęci Państwa
do sięgania po kolejne. Namawiam
również do pisania i dzwonienia do
redakcji Miasta Ł. Jesteśmy gazetą dla
mieszkańców Łodzi. Napiszemy o tym,
co dla Państwa ważne, dlatego podsuwajcie nam tematy, krytykujcie, dyskutujcie. Oprócz gazety, udostępnimy
Państwu portal internetowy, na który
również można pisać.
Jestem pewna, że czas spędzony
z Miastem Ł nie będzie stracony. Mam
nadzieję na wspólne inicjatywy, akcje
i działania. Oddaję w Państwa ręce
Łódzką Gazetę Społeczną - Miasto Ł.

wspiera nas
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W imię Ojca
Felieton
Jarosław Ogrodowski
„Śmierć trzylatka na Grabowej. Zarzuty dla konkubenta matki chłopca”.
„Zarzut zabójstwa dla ojca dziewczynki”. „Trzymiesięczna dziewczynka była
maltretowana. Przerażająca przemoc”. To nagłówki tylko z jednego
dnia.
Chłopczyk miał na imię Wiktor.
Dziewczynka miała na imię Nadia.
Żadne z nich nie zasłużyło na to, co
ich spotkało. Oboje byli tylko dziećmi –
osobami całkowicie uzależnionymi od
swoich rodziców, całkowicie im ufającymi i całkowicie ich kochającymi. Rodzice byli wszystkim, co mieli.
Nie dowiemy się, jak nazywali się
ojcowie Wiktora i Nadii. Przemoc domowa w męskim wykonaniu jest zbyt
banalna, nie ma potencjału. Nie będzie
nowej, męskiej mamy Madzi, którą zainteresują się tabloidy w całym kraju.
Nie będzie rozkładówek ze zdjęciami.
Nie poznamy ich imion, nie usłyszymy o każdorazowej zmianie ich fryzur

i nikt im nie zrobi sesji fotograficznej na
koniu. Nie staną się medialnymi gwiazdami. To akurat dobrze. Ale nie będzie
też ogólnonarodowej debaty o przemocy wobec dzieci, nie pójdą za tym jasne
i czytelne komunikaty, czym ona jest
i jak bardzo jest rozpowszechniona. A to
już bardzo źle, bo przemoc wobec najmłodszych istnieje wokół nas i ma się
dobrze. Trudno się temu dziwić, skoro
według badań blisko połowa z nas nie
wyobraża sobie wychowywania dziecka
bez bicia, w pełni akceptując stwierdzenie, że „rodzicielskie lanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło”. Co istotne, przemoc wobec dzieci znacząco rzadziej
uważają za powszechną mężczyźni.
A to oni biją najczęściej. Ojcowie, dziadkowie, „wujkowie”, czasem starsi bracia.
Biją i często nie zdają sobie sprawy, że
robią źle. Sami byli bici w dzieciństwie
i „wyszli na ludzi”. Uważają, że to normalne, bo tak robili ich rodzice, czyli
osoby, które ich wychowywały, którym

ufali i których kochali. Sami biją, przecież chcą dobrze, a że czasem przesadzą? Niech pierwszy rzuci kamieniem
ten, komu nigdy nie puściły nerwy.
Przemoc wobec dzieci jest przezroczysta. Nie zauważamy rodzica dającego rozbrykanemu dziecku klapsa.
Nie zauważamy babci krzyczącej na
wnuczka za to, że za głośno się zachowuje. Nie interesuje nas, czemu dziecko za ścianą tak często płacze. Mogłoby
w końcu przestać, bo przeszkadza.
Jutro zapomnimy o chłopcu i dziewczynce, wczorajsze „niusy” znikną
z naszych oczu. Przejmujące głosy ofiar
przemocy jak zwykle trafią do tych,
którzy już są na nie wrażliwi, ale nie
do tych, którzy faktycznie biją i są bici.
Temat przemocy rzadko pojawia się w
szkołach, a jeszcze rzadziej wychodzi
poza ich mury, do domów zwykłych
ludzi. Przemoc jest tym, co zdarza się
innym, przemoc jest gdzieś daleko,
w biednych dzielnicach. Lekcja ze

śmierci małej Madzi nie została odrobiona, a społeczeństwo znacznie bardziej interesowało się złą matką brylującą na pierwszych stronach gazet
niż tym, dlaczego zabiła swoje dziecko
i jaką rolę odegrało w tym jej najbliższe
otoczenie. Instynktownie odsuwamy
od siebie tę świadomość, bo jeszcze by
się okazało, że sami też jesteśmy w jakimś stopniu za to odpowiedzialni.
Nie chcę wiedzieć, jak mieli na imię
ojcowie Wiktora i Nadii. Nie muszę wiedzieć, czemu bili, choć dość łatwo się
tego domyślić. Chciałbym za to dowiedzieć się, że wyciągniemy wreszcie ze
śmierci tych dzieci wnioski i zrobimy
coś, żeby takie tragedie przestały być
codziennością. Na początek wystarczy,
że sprawdzimy, czemu płacze to małe
dziecko za ścianą, przez które tak często nie możemy spać.
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„Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka”
– uważa Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka
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W Polsce stale istnieje silne przekonanie, że dziecko jest własnością
rodziców lub opiekunów prawnych.
Zatem to prywatna i osobista sprawa, jak jest ono przez nich wychowywane. Taka postawa prowadzi
z jednej strony do przedmiotowego traktowania dziecka, z drugiej do
niereagowania w sytuacjach, kiedy
widzimy, że jest ono ofiarą przemocy. Ludzie nie chcą wtrącać się w
sytuacje rodzinne, bo nie chcą być
„donosicielami”. Niestety sprzyja to
obojętności na krzywdę i cierpienie
dzieci. Warty podkreślenia jest fakt,
że wczesna interwencja w wielu wypadkach mogłaby zapobiec tragedii. Pamiętajmy, że mamy prawny
obowiązek reagować i informować
o przestępstwie. Wiele mogą zrobić
takie instytucje, jak MOPS czy placówki służby zdrowia, ale nie zastąpią one obywatelskiej czujności. Dlatego powinniśmy reagować.
18 października Urząd Miasta Łodzi stworzył darmową, całodobową
infolinię, na którą można zgłaszać
przypadki przemocy wobec dzieci.
Będą w niej dyżurowali specjaliści
(psychologowie i pedagodzy), którzy
udzielą wszelkich wskazówek, jak
postępować w przypadku podejrzenia występowania przemocy wobec
dziecka. Niepokojące sygnały mają
być przekazywane policji oraz interdyscyplinarnemu zespołowi specjalistów, którego działanie związane

jest z procedurą tzw. niebieskiej karty. Zgłoszenia można dokonać anonimowo.
Przedstawiciele magistratu oczekują, że na infolinię zgłaszane będą
nie tylko przypadki agresji wobec
dzieci, ale też przypadki, gdy ktoś
zauważy, że dziecko jest głodne, pozostawione bez opieki, nie chodzi
do szkoły czy do późnych godzin
wieczornych snuje się po ulicy. To
wszystko może świadczyć o niewłaściwie sprawowanej opiece.
W listopadzie rozpocznie się kampania informująca o infolinii. Plakaty
pojawią się w szkołach, placówkach
służby zdrowia, miejskich instytucjach, w tramwajach, autobusach
i na przystankach.
Ważnym elementem akcji jest
współpraca z miejskimi przychodniami i szpitalami, których szefowie
zobowiązali się do przeprowadzenia
szkoleń wśród personelu nt. sposobu
reagowania w przypadkach podejrzenia stosowania przemocy wobec
dzieci.
Pamiętajmy jednak, że ani pracownik MOPS, ani lekarz nie jest tak
blisko problemów jak sąsiad czy sąsiadka. Nie zwlekajmy zatem z informowaniem, kiedy coś niepokojącego
dzieje się za ścianą. Nie bądźmy głusi
na płacz, nie bądźmy ślepi na smutek
na twarzach dzieci.
Aleksandra Dulas
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Aleksandra Dulas
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ostaliśmy narzędzie szczególne, bardzo dobrze wypracowane przez urzędników, radnych
i środowisko organizacji pozarządowych. Dużo rozmów, dużo pracy dało
dobry efekt. Jakie cechy Budżetu Obywatelskiego spowodowały, że zostaliśmy zachęceni do uczestniczenia w tym
działaniu? Realne,
niemałe pieniądze
i prosty mechanizm
(składasz, uzasadniasz,
głosujesz);
decydują ludzie, nie
urzędnicy, proces
wyboru projektów
jest transparentny
(jawne karty oceny
wniosku, jawne obrady komisji, publikowanie punktacji), wyniki są wiążące.
Jeśli wybierzemy budowę statku kosmicznego – budujemy!
To wystarczyło. Ruszyła maszyna.
Powstały strony internetowe, profile na
Facebooku, filmy, animacje, konkursy,
ulotki, plakaty, banery, akcje uliczne.
Wszystko po to, aby wypromować swój
pomysł na zmianę w Łodzi.
Jedną z najbardziej widocznych inicjatyw był rodzinny pomysł Państwa
Kowalczyków na Promenadę Bałucką. Pomysł zupełnie spontaniczny, jak
twierdzą twórcy, a jednocześnie prawdziwe działanie strategiczne, połączone
z fantastyczną zabawą. - Zrobiliśmy koszulki, karty promujące projekt, banery,
ulotki, konkursy na Facebooku, zbieraliśmy podpisy na nasz pomysł na ulicy, ale przy okazji wyjaśnialiśmy istotę
budżetu obywatelskiego, zachęcaliśmy
do głosowania w ogóle – tak wspominają zbieranie głosów pomysłodawcy
projektu. Dziś wiemy, że nie wygrali,
ale wiemy też, że myślą o partnerstwie
w przyszłym roku z innymi projekto-

dawcami z Bałut. Chodzi o to, żeby
wzmocnić potencjał i zwiększyć swoją
szansę przez współpracę.
Oczywiście organizowały się szkoły, zachęcając rodziców do oddawania głosów, rady osiedli i poszczególni mieszkańcy. Na Stokach w jednym
z okien wisiał plakat zachęcający do
głosowania. W tym miejscu można było
również skorzystać z komputera, pobrać kartę i dowiedzieć się więcej o projektach dla Widzewa.

Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu
odwiedzaliśmy swoich sąsiadów, zachęcając ich do głosowania. Prowadziliśmy rozmowy o Łodzi, zaczęliśmy marzyć o mieście, w którym będzie nam
się dobrze żyć. Wyobraziliśmy sobie
zrealizowane projekty, nasze projekty.
Zatem najważniejsze cele Budżetu
Obywatelskiego zostały zrealizowane.
Bo przecież nie chodziło tylko o inwestycje, ale przede wszystkim o aktywizację obywatelską, budowanie lokalnych
partnerstw wokół projektów, edukację
i wspólne działanie.
Znamy już wyniki, wybraliśmy projekty, które uznaliśmy za najpilniejsze
do realizacji, najciekawsze, najważniejsze.
I teraz znowu piłka po stronie urzędu. My jako mieszkańcy chcemy zobaczyć fantastyczną realizację naszych
projektów, naszych marzeń, naszych
pomysłów. Trzeba to zrobić bardzo
sprawnie. Wszystkie procedury przetargowe i konkursowe muszą zostać przeprowadzone na najwyższym poziomie.
Obywatele nie mogą czekać. I oczywiste jest, że duże inwestycje nie zostaną
ukończone przed rozpoczęciem dzia-

łań związanych z kolejnym Budżetem
Obywatelskim, ale te mniejsze powinny
być już zrealizowane. Trzeba pokazać
łodzianom, że są poważnie traktowani.
Budżet Obywatelski może być jednym
z tych działań, które spowodują, że
mieszkańcy Łodzi staną się jej rzeczywistymi gospodarzami, że będą chcieli
współuczestniczyć w tworzeniu miasta,
że zbudujemy patriotyzm lokalny, że
staniemy się dumni z miasta, w którym
mieszkamy.
Jesteśmy jako obywatele świadkami ogromnej zmiany. Mówi się o tym,
że oddawanie władzy obywatelom jest
przyszłością i prowadzi do rozwoju.
Cieszmy się, że możemy w tym uczestniczyć, pilnujmy, żeby było to realizowane na najwyższym poziomie. Mam
nadzieję, że przyszłoroczny budżet
obywatelski będzie jeszcze lepszym doświadczeniem dla wszystkich składających projekty, oceniających i głosujących. Wydawanie 20 milionów to duża
odpowiedzialność, ale również świetna
zabawa i radość, zwłaszcza kiedy później widzimy wokół efekty, a miejsce, w
którym mieszkamy, staje się coraz bardziej nasze.

Źródło: Urząd Miasta Łodzi

Znamy już wyniki, wybraliśmy projekty, które uznaliśmy
za najpilniejsze do realizacji, najciekawsze, najważniejsze.
Teraz piłka znowu znajduje się po stronie Urzędu. My jako
mieszkańcy chcemy zobaczyć fantastyczną realizację naszych projektów, naszych marzeń, naszych pomysłów.

Fot. Joanna Tarnowska

Budżet
Obywatelski,
czyli cieszmy
się sukcesem!
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Jak nie wiadomo, o co chodzi,
to chodzi o pieniądze
Każdy z nas widział pieniądze, niektórzy mają ich więcej, inni mniej. Ale
jeśli chodzi o wydawanie miejskich pieniędzy, znajdują się tłumy (także
polityków i mediów) roztaczających przed nami wizje szczęśliwości (po
obniżeniu pewnych opłat) lub całkowitego Armagedonu (po podwyżkach). O co więc tak naprawdę chodzi w budżecie miasta? Jak jest skonstruowany i skąd pochodzą pieniądze na funkcjonowanie miasta?

Katarzyna Mikołajczyk
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rzed nami (jako miastem) konieczność uchwalenia budżetu
na 2014 rok. Trzeba zaplanować
zarówno
wydatki, jak i dochody
dla całego miasta.
W proces ten od
czterech lat włączani są także mieszkańcy, którzy mogą
wziąć udział w konsultacjach społecznych i wyrazić swoje
zdanie na temat budżetu Łodzi.
Oczywiście wiele osób czytających
te słowa nie słyszało nawet o konsultacjach budżetu (nie mylić z budżetem
obywatelskim!), a na pewno nie pomyślało, żeby przeglądać budżet miasta
(400 stron) w poszukiwaniu pozycji do
zmniejszenia/zwiększenia. Dlatego
przedstawię, jak wygląda budżet miasta i jak jest skonstruowany oraz pokażę, jak można wziąć udział w konsultacjach bez konieczności przeglądania
400 stron tabelek.

żącą działalność, wydatki majątkowe
(czyli na inwestycje), a także wydatki na
obsługę zadłużenia.
Wydatki wg dziedzin będą dla nas
zdecydowanie bardziej zrozumiałe.
Bo mamy tutaj wydatki na oświatę
i wychowanie (prawie 840 mln zł), na
drogi i komunikację (prawie 655 mln
zł), na pomoc społeczną (427 mln zł),
na funkcjonowanie urzędów, na kulturę, na zapewnienie bezpieczeństwa
(w tym m. in. straż pożarną, straż miejską, ochotniczą straż pożarną), na opiekę nad dziećmi (81 mln zł), na sport
i utrzymanie obiektów sportowych (41
mln w skali roku), na ochronę zdrowia
(40 mln zł), na turystykę (w tym zadania z zakresu upowszechniania turysty-

szenia (lub też zmniejszenia) danej
kwoty.
I jeśli chcemy zmieniać pozycje kilkunastomilionowe, to warto odezwać
się do organizacji pozarządowej działającej w tym zakresie. To ona jest w stanie szybko sprawdzić, czy w kolejnych
latach pieniądze na politykę społeczną
są większe, czy mniejsze, czy środki na
kulturę się zmieniają, czy pieniądze na
funkcjonowanie przedszkoli pozwolą
utrzymać obecną liczbę miejsc w miejskich placówkach. To także organizacje
pozarządowe mogą eksperckim okiem
spojrzeć na planowane inwestycje (rozbudowy, dokumentacje itp.), merytorycznie uzasadnić ich utrzymanie, wykreślenie lub zmniejszenie.

1,328,373,986 zł
Dochody od osób prawnych,
osób fizycznych i innych jednostek
nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem

575,646,218 zł
Różne rozliczenia

funkcjonowanie rzecznika praw konsumentów.
Jeśli uważasz, że którakolwiek
z wymienionych wyżej spraw wymaga
większej uwagi miejskich władz – napisz o tym w formularzu konsultacji,
uzasadniając, dlaczego jest to istotne
dla mieszkańców. Nie musisz podawać
kwoty ani szukać pieniędzy na realizację swojej propozycji. Wystarczy, że ją
zgłosisz i uzasadnisz.

Co się dzieje potem?

Sam udział w konsultacjach społecznych to nie wszystko. Warto sprawdzić,
co z naszą propozycją się stało. Urząd
Miasta Łodzi, a konkretnie stojąca na
jego czele Prezydent Miasta, ma 30 dni,
393,241,348 zł
Transport
i łączność

329,431,747 zł
Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska

Skąd miasto ma pieniądze?

Większa część dochodów gminy pochodzi od nas, mieszkańców. Płacimy
podatki dochodowe od osób fizycznych
(PIT), podatki od nieruchomości, zarejestrowane w Łodzi firmy tutaj odprowadzają podatek CIT, podatek od spadków i darowizn także trafia do miejskiej
kasy. Druga grupa dochodów to wpływy
z majątku miasta: z opłat za oświatę,
kulturę, ze sprzedaży miejskiego majątku czy z kar płaconych przez obywateli.
W 2012 roku miasto pozyskało od nas w
sumie niespełna 2 mld zł.
Ale pieniądze otrzymujemy też z zewnątrz: od państwa (głównie na oświatę i inne, określone cele), od banków
(kredyty), z Unii Europejskiej (dotacje
na projekty związane z transportem,
kulturą, oświatą itp.). Razem dochody
rzeczywiste (czyli takie, jakie udało się
miastu przez cały 2012 rok pozyskać) to
3 mld 786 mln zł zamiast planowanych
na początku 2012 roku 3 mld 921 mln
zł.

Na co miasto wydaje pieniądze?

Możliwości przedstawienia wydatków są dwie: wg typów lub dziedzin.
Wydatki wg typów to wydatki na bie-

561,009,118 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Dochody
budżetu
miasta
ki czy funkcjonowanie informacji turystycznej – 0,881 mln zł). Łączne wydatki
Łodzi w 2012 to 3 mld 697 mln zł.

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych?

Łódzki formularz konsultacji społecznych budżetu miasta pozwala na
wskazanie pozycji budżetowej, którą
chcemy zmienić, ale jednocześnie zachęca nas do wskazania potencjalnego
źródła tych pieniędzy. Wiadomo, budżet nie jest z gumy. Jeśli proponujemy
zwiększenie nakładów np. na utrzymanie zieleni w mieście z 8 do 10 mln zł,
to powinniśmy wskazać, skąd te 2 mln
ekstra wziąć. Dodatkowo proszeni jesteśmy, aby uzasadnić potrzebę zwięk-

Jeśli nie znam żadnego ngo,
to co?

Na szczęście, bez kontaktów z organizacjami pozarządowymi także można
wziąć udział w konsultacjach. Wystarczy rozejrzeć się po okolicy i zastanowić, co nam przeszkadza lub czego nam
brakuje. W kompetencjach miasta jest
praktycznie wszystko: od wyrównania
chodnika, przez naprawę latarni, ustawienie wiaty przystankowej, remont
szkoły, doposażenie boiska, sprzątanie
ulic i parków, koszenie trawy, odśnieżanie, prowadzenie schronisk, dożywianie dzieci, wytyczanie targowisk,
prowadzenie kampanii informacyjnych
dotyczących bezpieczeństwa, samorządności czy segregacji śmieci, po likwidację barier architektonicznych czy

217,149,298 zł
Pomoc
społeczna

aby podsumować konsultacje i odpowiedzieć na każdą (!) propozycję mieszkańców. Tak, przy twojej propozycji
wydatków lub dochodów dla Łodzi
znajdzie się odpowiedź: czy zostało to
uwzględnione, a jeśli nie, to dlaczego.
Dopiero po przeczytaniu raportu możesz zacząć się zastanawiać, co ze swoją propozycją zrobić dalej. Pilnować jej
wykonania czy szukać innej możliwości
realizacji… O innych możliwościach
napiszę w następnym numerze.
Dane podane w tekście pochodzą ze
strony www.naszakasa.pl, która prezentuje dane na podstawie sprawozdań
budżetowych jednostek samorządu terytorialnego udostępnianych przez Ministerstwo Finansów RP.
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Tramwajowa rewolucja
W mijającym miesiącu rozpoczęła się jedna z większych
inwestycji komunikacyjnych ostatnich lat w Łodzi. Modernizacja trasy W-Z aż do 2015 roku zmieni układ komunikacyjny miasta. Prawdopodobnie wszyscy odczujemy – jeśli
jeszcze nie odczuliśmy – skutki tej inwestycji na własnej
skórze i trudno będzie znaleźć łodzian, których codzienne
ścieżki nie zostaną zakłócone tą przebudową.

Bartłomiej Kacper Przybylski
lińskiego. Ten element inwestycji, choć
w największym stopniu bulwersuje łodzian, jest jednak tylko efektem ubocznym głównego celu całego przedsięwzięcia. A tym jest przebudowa trasy
tramwajowej łączącej Retkinię i Widzew
z centrum miasta, dobudowanie linii na
Janów i Olechów oraz budowa tramwajowego centrum przesiadkowego pod
Centralem. Będzie to jeden przystanek,
na którym spotkają się tramwaje jadące al. Mickiewicza, al. Kościuszki i ulicą
Piotrkowską. Centrum przesiadkowe
wymaga przestrzeni, więc pojawił się
pomysł, aby samochody pojechały pod
ziemią. Zaoszczędzone w ten sposób
miejsce przeznaczone zostanie pod budowę torów i peronów dla tramwajów.
Na modernizację trasy W-Z nie powinno się zatem patrzeć z punktu widzenia ruchu samochodowego, ale przede
wszystkim z punktu widzenia efektywności działania komunikacji zbiorowej.
Taką perspektywę zaproponuję, dlatego

nie będę rozwodził się ani nad zasadnością budowy tunelu (czy wąwozu),
ani nad tym, czy ta inwestycja rozerwie
miasto na pół (tak jakby obecny układ
drogowy al. Piłsudskiego i Mickiewicza
miasta w żaden sposób nie rozrywał).
Zanim jednak pojedziemy zmodernizowaną trasą tramwajową, musimy
przejść komunikacyjną gehennę. Od
1 października wyłączono z użytku trasę tramwajową od skrzyżowania alei
Piłsudskiego z ulicą Kilińskiego oraz
aleję Mickiewicza od estakady koło
Dworca Kaliskiego. Zamknięta została
więc jedna z trzech tras, umożliwiająca poruszanie się tramwajom przez
centrum miasta w osi wschód-zachód.
Warto zwrócić uwagę, że pozostałe
dwie trasy (ulice Pomorska i Legionów
oraz ulice Narutowicza i Zielona) nie
do końca były w stanie przejąć ruch
tramwajowy oraz zadanie polegające
na zapewnieniu odpowiedniej komunikacji zastępczej dla Widzewa i Retkini.

Wynika to z nieukończenia w terminie
modernizacji ulicy Kopernika. To sprawiło, że mieszkańcy Retkini zamiast
z trzema liniami tramwajowymi dowożącymi do centrum miasta, pozostali tylko z jednym, za to często kursującym tramwajem dowożącym na
Żabieniec i Teofilów.
Nieco lepiej wygląda sytuacja mieszkańców Widzewa – ale tylko pozornie.
Tutaj tramwaj dowożący do centrum
nadal kursuje. Problem w tym, że zamiast trzech kursujących przez Śródmieście linii, pozostała jedna – 9, czyli
najrzadziej kursujący spośród „widzewskich” tramwajów. Dziwi, że nie zdecydowano o zwiększeniu częstotliwości
jego kursowania. Korzystanie z tramwaju dodatkowo utrudnia to, że choć
dowozi do centrum miasta, to pasażerowie muszą przedzierać się przez plac
budowy albo w ogóle nie mogą wysiąść,
ponieważ zarówno w okolicach skrzyżowania Narutowicza i Kilińskiego, jak

Fot. Anna Jurek

W

mediach najczęściej wspomina się mieszkańców Widzewa
i Retkini jako tych, którzy napotkają trudności
w poruszaniu się
po mieście. Jest to
zbytnie uproszczenie. Już w tej chwili
negatywne konsekwencje wyłączenia z użytku jednej
z głównych tras
tramwajowych odczuwają mieszkańcy Dąbrowy czy
Teofilowa. A najgorsze dopiero przed
nami…
Ale na początku warto przyjrzeć
się celowi tej inwestycji. Wbrew temu,
co skupia największą uwagę opinii
publicznej, modernizacja trasy W-Z
nie ma na celu wybudowania tunelu
(przez złośliwych zwanych wąwozem
lub rowem) umożliwiającego przejazd
pod ziemią od ulicy Wólczańskiej do Ki-

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu

i przy Piotrkowskiej wciąż trwają modernizacje. „Ósemka” została skierowana na Retkinię, „dziesiątka” zaś
zupełnie „zawieszona”. W zamian za zlikwidowane połączenia pojawiła się na
Widzewie nowa linia – Z2. Na plus można wskazać, że kursuje często. Problemem jest to, że dowozi nie do ścisłego
centrum miasta, a na… Radiostację.
Osoby chcące dojechać w miejsca, które generują znacznie większy ruch podróżnych, muszą przesiąść się na inny
tramwaj lub na autobus.
Komunikację zastępczą na wyłączonym z ruchu tramwajów odcinku trasy
W-Z pełnią obecnie autobusy kursującej stale po al. Piłsudskiego i Mickiewicza linii 98 i 98A oraz uruchomionych
specjalnie na czas modernizacji linii
Z10 i 98B. Autobusy kursują często,
jednak już w tej chwili stoją w korkach.
Praktycznie żadną alternatywą nie okazał się tramwaj Z3, w którym można
było spotkać w październiku jedynie
pojedynczych pasażerów.
Problem nasili się od 4 listopada,
kiedy to zamknięta ma zostać znaczna
część jezdni, a cały ruch skomasowany będzie na jednym pasie w każdym
kierunku. Co prawda samochody nie
będą mogły przejechać al. Piłsudskiego i Mickiewicza dłuższego odcinka,
ale korki będą nieuniknione, bo gdzieś
pojazdy, które codziennie pokonują
trasę W-Z, muszą się podziać. Nawet
jeśli skręcą w najbliższą przecznicę, to
zapchają ulice prostopadłe – już zakorkowane. Nieco lepiej ma funkcjonować
transport zbiorowy: przede wszystkim
otwarte dla tramwajów zostaną ulice
Kopernika i Gdańska – pojadą nimi linie 12 i 14, co zapewni lepsze skomunikowanie Retkini ze Śródmieściem. Na
swoją stałą trasę wrócą linie 15 i 15A, co
zapewni dojazd tramwajem na osiedle
Politechniki. Zmiany na lepsze powinni
odczuć także mieszkańcy Widzewa – linia Z2 zamiast na Radiostację pojedzie
al. Piłsudskiego i ul. Kilińskiego do tym-
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czasowej krańcówki w okolicach Poczty
Głównej, co umożliwi lepsze przesiadki
na kursujące przez centrum autobusy
(nie tylko Z10 czy 98, ale też 74, 80 i 83
kursujące ulicą Tuwima). Zlikwidowana
zostanie natomiast mało popularna linia Z3.
Niestety, nie zostały naprawione
niedociągnięcia w organizacji komunikacji zastępczej, a Zarząd Dróg
i Transportu zdaje się być głuchy na
głosy obywateli i nie wyciąga wniosków z własnych pomyłek. Przede
wszystkim nie zintegrowano w pełni

Utrudnienia w ruchu
W związku z rozpoczęciem przebudowy trasy WZ od listopada 2013
r. w Łodzi zmienia się organizacja ruchu i kursowanie komunikacji miejskiej. Najważniejsze zmiany w kursowaniu komunikacji to:
- linie tramwajowe 12 i 14 przez
Narutowicza, Gdańską i Kopernika
pojadą na Retkinię;
- linie tramwajowe 15 i 15A wrócą
na stałe trasy;
- obsługiwana taborem dwukierunkowym linia tramwajowa Z2 pojedzie z pętli Augustów przez Rokicińską i Piłsudskiego do Kilińskiego,
tam skręci w prawo i dojedzie do Tuwima;
- wzmocnione zostaną linie autobusowe kursujące po buspasie na
Kopcińskiego i Śmigłego-Rydza: 70
70A 70B i 96. Obie będą kursować z
częstotliwością co 7,5 min;
- przestaną jeździć linie tramwajowe 8A, Z i Z3 oraz autobusowa Z15.

Jeśli chodzi o organizację ruchu
na Mickiewicza i Piłsudskiego od
Żeromskiego do Kilińskiego – najistotniejsze jest to, że na tym odcinku przejezdny będzie tylko jeden pas
ruchu w każdą stronę, a samochody
osobowe musiały skręcać w najbliższą przecznicę w prawo. Jazda na
wprost będzie dozwolona tylko dla
autobusów MPK, taksówek, a także
pojazdów docierających na parkingi
przy al. Piłsudskiego przed Infosysem i Urzędem Marszałkwoskim.
W relacji północ – południe (i odwrotnie) przez trasę WZ będzie można przejechać ulicami: Żeromskiego,
Sienkiewicza i Kilińskiego.
Wszelkie informacje, wykaz zamykanych ulic i zmienianych tras tramwajów i autobusów można znaleźć
na stronie: www.zdit.uml.lodz.pl
Infolinia MPK:
(42) 638 90 20, 801 301 309
Biuro Obsługi Mieszkańców:
638 44 44.

komunikacji zastępczej ze stale kursującymi liniami autobusowymi i tramwajowymi. Negatywnym przykładem
jest tutaj zdecydowanie autobus linii
Z10, który ani mieszkańcom Retkini,
ani mieszkańcom Widzewa nie zapewnia wygodnych przesiadek na kursujące przez te osiedla tramwaje. Dla Retkini podstawowa uciążliwość polega na
tym, że ZDiT za punkt przesiadkowy
obrał przystanek al. Bandurskiego przy
Dworcu Kaliskim – jedno z najgorszych
miejsc do przesiadania się z tramwaju
na autobus, bo zmuszające pasażerów
do biegania po śliskich schodach przejścia podziemnego lub kładki. Szczególnie w przypadku osób starszych lub
niepełnosprawnych taka przesiadka
może być uciążliwa. Tych trudności
można było uniknąć – wystarczyło nieznacznie wydłużyć trasę linii Z10, tak
żeby punkt przesiadkowy zorganizować
albo na przystanku Karolewska/Wileńska albo Bratysławska/Wróblewskiego,
lokalizacji o wiele bardziej przyjaznych
dla osób niewprawionych w bieganiu
po schodach.
Mieszkańcy Widzewa problemu
z przejściami podziemnymi nie mają,
jednak tutaj ZDiT wygenerował trudność innego typu: przystanki linii Z10
i 98 (we wszystkich materiałach „reklamowanych” jako pełniące funkcję komunikacji zastępczej za tramwaj) nie są
w żaden sposób zintegrowane. Widać
to zwłaszcza przy skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i ul. Sarniej. Mogłoby być ono
niezłym punktem przesiadkowym, gdyby ZDiT nie postanowił, że wracające
z centrum autobusy Z10 i 98 zatrzymają
się na innych przystankach – 98 na stałych, Z10 na tymczasowych. Również
w kierunku do centrum nie wsiądziemy
do Z10 i 98 na jednym przystanku – 98
zatrzymuje się przy Sarniej, Z10 natomiast wyjeżdża na Piłsudskiego dopiero z Wydawniczej, gdzie zatrzymuje się
na specjalnie stworzonym dla niego
przystanku, na którym nie staje z kolei

98. Można mieć również zastrzeżenia
co do samej organizacji przystanków
dodatkowych, zarówno na Widzewie,
jak i w centrum. Składają się one najczęściej po prostu ze słupka przystankowego z tabliczką z rozkładem, bez
żadnej ławki czy wiaty. Trudno mówić
tutaj o zapewnieniu podróżnym jakiegokolwiek komfortu w oczekiwaniu na
autobus. Ponadto przystanki ulokowane są w takich miejscach, że pasażerowie wysiadają z autobusu wprost na
maski zaparkowanych samochodów,
drogę rowerową lub gazony ograniczające wjazd samochodów.
ZDiT broni się, że taka organizacja
przystanków komunikacji zastępczej
jest podyktowana zamiarem nieutrudniania ruchu samochodowego. To bardzo często pojawiająca się w wypowiedziach pracowników tej instytucji
argumentacja. Jednak przy tak szeroko
zakrojonych pracach i tak poważnych
utrudnieniach dla ruchu w mieście od
jego zarządcy oczekiwać należałoby
dużo bardziej zdecydowanych działań
na rzecz wprowadzenia takiej organizacji transportu, która dałaby zdecydowany priorytet komunikacji zbiorowej,
a przede wszystkim lepszego przygotowania wprowadzanych zmian. Zdecydowanie ZDiT mogłoby dać pozytywny
impuls dla stworzenia bardziej zrównoważonego systemu transportowego
na długie lata, a w konsekwencji przyczyniłoby się także do podniesienia
poziomu jakości życia w mieście. Niestety, obawiam się, że doświadczenie
z poruszaniem się po mieście w czasie
wielkich inwestycji infrastrukturalnych
utrwali u większości łodzian przekonanie, że wygodniej i sprawniej jest poruszać się po mieście własnym autem, zamiast wybrać tramwaj, autobus, rower
lub własne nogi.
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„Mam jeszcze wiele do
zrobienia”
Prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska, opowiada w wywiadzie dla Miasta Ł o swojej wizji zarządzania miastem,
wartościach, którymi się w nim kieruje, sukcesie budżetu
obywatelskiego oraz o tym, jak wiele pozostało jej jeszcze
do zrobienia.

Anna Jurek
Anna Jurek: Podejmuje Pani szereg
decyzji odnośnie obecnych i przyszłych działań dotyczących miasta
i jego mieszkańców.
Jakie wartości stoją
za prowadzonymi
przez Panią jako
Prezydent Miasta
działaniami?
Hanna Zdanowska: Moją podstawową wartością jest działanie na rzecz
łodzian. Jestem z natury liberałem, ale
takim z ludzką twarzą, czyli dla mnie
najważniejszy jest człowiek. Pracując
w interesie wszystkich mieszkańców,
muszę przyjąć szerszą perspektywę,
jednak staram się nie tracić z oczu indywidualnego człowieka. Podstawą moich
działań jest Strategia Zintegrowanego
Rozwoju Łodzi 2020+. To jest dla mnie
najważniejszy dokument strategiczny.
Oddaje on nie tylko to, w co wierzę, ale
także zapatrywania większości łodzian.
Pierwszy raz zaktywizowaliśmy łodzian
do wypowiedzenia się na temat swojego miasta. Było to trudne, ale bardzo
wartościowe. Dokument wyjściowy był
inny niż ten, który uzyskaliśmy po konsultacjach z mieszkańcami. I właśnie
z tą ostateczną wersją się utożsamiam.
A. J.: W Diagnozie opracowanej na potrzeby Strategii Rozwoju Łodzi czytamy o tym, że łodzianie są zniechęceni
do lokalnej polityki, nie angażują się
w życie obywatelskie. Czy kapitał społeczny w Łodzi rzeczywiście jest tak
niski?
H.Z.: Gdy opracowywaliśmy diagnozę w latach 2011 i 2012 r., faktycznie
kapitał był bardzo niski. Bardzo trudno było zaangażować mieszkańców
w bieżące życie miasta. Z perspektywy
2 lat wszystko diametralnie się zmieniło. Aby zaangażować mieszkańców
w procesy decyzyjne dotyczące miasta
rozpoczęliśmy konsultacje społeczne.
Potem pojawił się Budżet Obywatelski, który pokazał inne oblicze łodzian.
Jestem z tego bardzo zadowolona. Pokazał, że może brak aktywności to nie
jest kwestia kapitału, że to był błąd w
diagnozie. To jest kwestia umiejętności
i narzędzi dotarcia do mieszkańców.
A.J.: Co się zmieniło w mieszkańcach,
że poczuli się współodpowiedzialni?
H.Z.: Myślę, że nareszcie łodzianie

zaczęli wierzyć, że ich głos się liczy.
Przez lata władze nie pytały ich o zdanie, nie brały pod uwagę ich głosu. Teraz to się zmienia. W moim odczuciu
mieszkańcy uwierzyli, że poświęcenie
swojego prywatnego czasu dla miasta,
kiedy każdy ma rodzinę, przyjaciół, pracę, warte jest wysiłku. Jednocześnie je-

się dzielić i oddali część funduszy tym,
którzy sami nie mogą na siebie zagłosować. To świadczy o wysokim poziomie świadomości społecznej łodzian.
I znów diagnoza tego nie pokazała. Tak
duża ilość głosów na to zadanie bardzo
mnie cieszy. Zresztą sama też głosowałam za tym projektem.

Łódź nie jest bogatym miastem. Budżet wytknął bardzo wiele zaniechań w różnych
aspektach. Łodzianie pokazali jednak, że potrafią się dzielić i oddali część funduszy tym,
którzy sami nie mogą na siebie zagłosować.
śli ktoś się angażuje, to chce mieć pewność, że poświęcony czas nie pójdzie na
marne, a jego zaangażowanie zostanie
zauważone. Wie, że nie wszystko uda
się zrealizować, ale część jego wiedzy,
kompetencji i doświadczenia jest wartością dodaną w tym procesie, z mojego
punktu widzenia niezmiernie istotną.
A. J.: Może szczególnie ważne okazało
się, że wyniki budżetu są wiążące, kiedy wyniki konsultacji nie dają takiej
pewności?
H. Z.: Na pewno. Konsultacje są
głosem wspierającym. Tutaj się liczy
mój głos, mogę zadecydować o tym,
co będzie realizowane dla mojej lokalnej społeczności. Poszliśmy krok dalej.
Konsekwentnie budujemy społeczeństwo obywatelskie – zachęcamy do zaangażowania się w sprawy miasta. Jako
Prezydent godzę się na takie dzielenie
się władzą z mieszkańcami, ale wiem,
że z punktu widzenia niektórych łódzkich polityków jest to bardzo trudne.
Mam jednak wrażenie, że w Łodzi przełamujemy ten opór i powoli zmieniamy
świat.
A. J.: Czy zaskoczyło Panią, że najwięcej głosów w zadaniach ogólnomiejskich dostało schronisko dla zwierząt
przy ul. Marmurowej?
H. Z.: Było to dla mnie bardzo pozytywne zaskoczenie. Łódź nie jest bogatym miastem. Budżet wytknął bardzo
wiele zaniechań w różnych aspektach.
Łodzianie pokazali jednak, że potrafią

A. J. : Sukces Budżetu Obywatelskiego
pokazuje, że mieszkańcy jednak chcą
mieć wpływ na sprawy ważne dla miasta, chcą współdecydować o tym, co się

dzieje w mieście. Jaka to jest informacja dla Pani, dla władz miasta?
H. Z. : Budżet dał nam wiedzę o tym,
jakie są rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Czasem mają one charakter
bardzo lokalny – np. zakup pianina do
domu dziennego pobytu. Albo chodzi
o rzeczy ważne dla młodzieży – dostęp
do bezprzewodowego Internetu, co
idealnie wpisuje się w moje działania
dla Śródmieścia i ulicy Piotrkowskiej.
Widać tu nawet synergię działań mieszkańców i władz. To wszystko pokazuje,
jak wiele mam jeszcze do zrobienia.
Jednocześnie widać, że niekiedy nawet małe sprawy są bardzo istotne dla
mieszkańców.
A. J.: Jakie są według Pani najbardziej
palące problemy łodzian?
H.Z.: Najpoważniejszym problemem jest brak pracy. Żeby powstawały
nowe miejsca pracy, trzeba pracodawcom stworzyć takie warunki, aby swoje
projekty i inwestycje realizowali tutaj,
w Łodzi, a nie gdzie indziej. Musimy
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stworzyć taką jakość życia i przestrzeni
publicznej, żeby chciało się w tym mieście mieszkać, inwestować i pracować.
A. J.: Często mówi się o Łodzi w kontekście enklaw biedy. Ostatnio mówi
się dużo o rewitalizacji śródmieścia,
budowie EC1, Nowego Centrum Łodzi.
Jak tego typu inwestycje mają przełożyć się na podniesienie jakości życia mieszkańców? W jaki sposób pani
Krysi z pierwszego piętra, która jest
samotną matką wychowującą trójkę
dzieci, będzie żyło się lepiej?
H. Z.: W moim przekonaniu tworzenie nowej, przyjaznej przestrzeni miejskiej i infrastruktury przełoży się na
stworzenie takich warunków, żeby pani
Krysia miała lepszą pracę albo w ogóle
ją dostała. Ważne jest, aby ludzie, którzy
doświadczają biedy na co dzień, a także
ich dzieci zobaczyły, że istnieje lepszy
świat, w którym można żyć inaczej. Jeżeli nie znajdziemy miejsca dla takich
rodzin z dziećmi w zrewitalizowanej
tkance miejskiej, to nie wyciągniemy
ich z biedy. Nowe Centrum Łodzi i EC1
oznaczają kilkanaście tysięcy nowych
miejsc pracy. Jest to szansa dla młodych
na pracę, której na razie brakuje. Rewitalizacja kamienic w Śródmieściu to
także poprawa warunków mieszkaniowych. Rodzina, która mieszka w małym
mieszkaniu, w nowych warunkach będzie miała np. pokój dla dzieci do odrabiania lekcji.
A. J.: Dla kogo znajdzie się praca np.
w EC1?
H. Z.: To będą miejsca pracy dla osób
o różnym stopniu wykształcenia: od
prostych prac fizycznych do bardziej
wyspecjalizowanych, np. w restauracjach i miejscach użyteczności publicznej. W samym EC1– Zachód [Centrum
Nauki i Techniki – przyp. red.] powstanie około 130 nowych miejsc pracy,
w jednym budynku, w jednej przestrzeni.

Źródło: mat. prasowe urzędu miasta łodzi

A. J.: Jednak długotrwałe bezrobocie
i bieda powodują, że człowiek popada

w apatię. Jak pobudzać ludzi do tego,
żeby im się chciało, żeby wyrwać ich ze
stanu odrętwienia?
H. Z.: To proces długotrwały i bardzo trudny. Jest to wielkie wyzwanie,
w porównaniu z którym przebudowa
ulicy, remont kamienicy to przysłowiowe „nic”. Stworzenie nowych miejsc
pracy nie zawsze wiąże się z tym, że te
osoby, będą chciały pracować. Potrzebne są konkretne działania skierowane
do osób bezrobotnych, które przywrócą
je do normalnego życia, w którym jest
dom, praca, ale i życie społeczne, kulturalne.
A.J.: Jakiego rodzaju działania to powinny być? Wsparcie psychologiczne?
Szkolenia?
H.Z.: Nie jestem zwolenniczką szkoleń realizowanych w takiej formie jak
dotychczas. Gdyby porównać wydane
na nie środki z liczbą osób, które dzięki nim zdobyły pracę, wyniki nie byłyby

sze, że „bieda wśród dzieci ma większy
zasięg niż wśród dorosłych, a więc,
że dzieci stanowią liczną zbiorowość
wśród ludności biednej”. Jak wspierać
najbiedniejsze dzieci?
H. Z.: Już w przedszkolu dzieci powinny być objęte taką opieką, aby doświadczały podobnych standardów jak
dzieci, których rodzicom się powiodło.
Ważne jest, aby już wtedy pokazać im,
że są integralną częścią społeczeństwa.
Pewnie Pani o tym nie wie, że jako Prezydent nie mam żadnych możliwości
gromadzenia danych dotyczących sytuacji rodzinnej dzieci, związanych
np. z nadzorem kuratora czy statusem
materialnym rodziców. Często dopiero
przypadek zrządza, że dowiadujemy
się, że konkretne dziecko potrzebuje
pomocy.
A. J.: Jesteśmy zatem w sytuacji patowej?
H. Z.: Kiedy 6 lat temu byłam wice-

Żeby powstawały nowe miejsca pracy, trzeba pracodawcom stworzyć takie warunki, aby swoje projekty
i inwestycje realizowali tutaj, w Łodzi, a nie gdzie
indziej. Musimy stworzyć taką jakość życia i przestrzeni publicznej, żeby chciało się w tym mieście
mieszkać, inwestować i pracować.
optymistyczne. Jestem za rozwijaniem
współpracy z organizacjami pozarządowymi, bo to one najlepiej docierają do ludzi. Bez nich nie damy sobie
rady. Poza tym, za te same pieniądze są
w stanie zrobić zdecydowanie więcej
niż urzędy. To są działania, do których
potrzeba pasjonatów, a nie urzędników.
Tu trzeba się wykazać dużą empatią
i zaangażowaniem.
A. J.: Urzędnicy nie mają empatii i zaangażowania?
H. Z.: Urząd jest instytucją bardzo
zbiurokratyzowaną. Często urzędnicy nie są w stanie działać tak szybko
i tak sprawie, jak powinno się w takich
przypadkach. To nie jest coś, co może
poczekać, co można odłożyć na chwilę na półkę, bo jest ważniejsza sprawa, bo trzeba jakieś pismo w terminie
przygotować. Do pracy z ludźmi, która
ma charakter społeczny, potrzeba czegoś więcej. Rolą urzędnika jest pomoc
w określonych działaniach – wydanie
odpowiednich pozwoleń, zaświadczeń,
sprawnie przeprowadzenie procedur.
Tam, gdzie wkracza się w sprawy bardzo intymne – wykluczenie społeczne,
nałogi itp., potrzebne jest indywidualne podejście i wyczucie. Do tego typu
działań nadają się ludzie z III sektora.
W aktywizowaniu mieszkańców sprawdzają się m.in. działania kulturalne.
Świetną inicjatywą jest to, co Chorea
robi dla mieszkańców i dzieciaków
z ul. Abramowskiego. Pytała mnie Pani
o najbardziej palące problemy łodzian.
Najgorszą bolączką jest dziedziczenie
biedy i znalezienie sposobu, jak wyrwać
dzieci z sytuacji, w której znalazły się
nie z własnej woli?
A. J.: No właśnie: jak zaradzić temu
problemowi? Prof. Warzywoda-Kruszyńska z Instytutu Socjologii UŁ pi-

prezydentem, chciałam stworzyć platformę informacji o łódzkim dziecku.
Zarzucono mi wtedy, że chcę stworzyć
„czarną listę”. Odstąpiliśmy od tego
pomysłu. Ale skąd on się wziął? Mieliśmy zespół ludzi: kuratorów sądowych,
pracowników szkół, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i policjantów.
W trakcie prac okazało się, że nie ma
żadnej wymiany informacji między
instytucjami. Szkoły nie wiedzą, co
z dzieckiem dzieje się w domu – czy
ma właściwą opiekę, czy miało kontakt
z przestępczością itp. Kiedy dzieje się
tragedia, rwiemy sobie włosy z głowy,
ale nie mamy narzędzi, które pozwalają
monitorować losy dziecka. Uważam, że
ochrona danych osobowych jest bardzo
ważna, ale najważniejsze jest dziecko.
A. J.: Czy można z tego wybrnąć?
H. Z.: Ostatnie przypadki zaniedbania opieki nad dziećmi pokazują, że nie
mamy systemów wczesnego ostrzegania, żeby móc zareagować w sytuacji
zagrożenia zdrowia czy życia dziecka.
Jeśli wiemy, że dziecko rodzi się w rodzinie, która ma problemy, to monitoring tej rodziny i dziecka powinien być
narzucany odgórnie. Mówię o systemie
monitorowania dziecka, w dobrym tego
słowa znaczeniu. Nie śledzenia, nadzorowania, kontroli, ale w dobrej wierze
śledzenia losów dziecka, czy nie dzieje
mu się krzywda.
A. J.: Mówi pani o tym, jak ważne jest
wyrównywanie szans. Jakie programy
w tym zakresie realizuje miasto?
H. Z.: Mamy ich obecnie kilkadziesiąt, skierowanych do najmłodszych:
np. program „Wyjątkowy uczeń”,
„Przedszkole dla malucha”, „Przedszkole drogą do sukcesu”. Ja jestem
fanką matematyki i bardzo podobał mi
się program „Wyjątkowy uczeń” w wy-

daniu matematycznym, realizowany
w tamtym roku. Z drugiej strony, dajemy możliwości uczenia się konkretnych
zawodów. To jest szansa dla dzieci, które szybko chcą się wyrwać z domu, aby
zacząć żyć samodzielnie a ich rodzice
nie są zainteresowani kontynuacją ich
nauki. Mamy do czynienia z odradzaniem się szkolnictwa zawodowego, które pozwala młodzieży się usamodzielnić, zdobyć zawód, a jednocześnie nie
zamyka możliwości dalszego kształcenia się, rozwoju zawodowego.
A.J.: Co według Pani wyróżnia Łódź
spośród innych miast? Pytam zarówno o miasto, jak i o mieszkańców.
H. Z.: Przede wszystkim położenie. Unikatowa jest zachowana tkanka
miejska, niespotykana na taką skalę
w Polsce, bo zniszczenia drugiej wojny światowej prawie nas nie dotknęły.
Wyróżnia nas, nie zawsze doceniane,
szkolnictwo wyższe. Nie jest to na razie
ten poziom, co np. Krakowa, ale konsekwentnie, z determinacją tworzymy
Łódź Akademicką. Mamy obecnie 100
tys. studentów, co jest kapitałem nie do
przecenienia. Możemy pochwalić się
dziedzictwem poprzemysłowym, które
zachowało się w niezmienionej formie.
Zostało to docenione przez premiera,
który wspiera nas w kandydowaniu do
International Expo. Naszą olbrzymią
szansą jest rozwój branży IT [technologia informacyjna – przyp. red.], BPO
[outsourcing procesów biznesowych –
przyp. red.]. R&D [Research and Development – przyp. red.] – ta jest dla mnie
szczególnie ważna.
A. J.: Co jest kapitałem, a co jest słabością?
H. Z.: Największym kapitałem, ale też
problemem są ludzie. Każde miasto ma
swoją specyfikę i każde społeczeństwo
ma swój charakter. Chyba nigdzie indziej w Polsce nie ma ludzi tak otwartych, przyjaznych i bezinteresownych
jak w Łodzi. W zagonionej Warszawie
nie ma przyjaźni, tam jest biznes, podobnie zaczyna się dziać we Wrocławiu
lub Poznaniu. A łodzianie potrafią zmobilizować się w imię wyższej sprawy.
Pokazali to, oddając ponad 120 tys. głosów w Budżecie Obywatelskim. Chyba
historyczna wielokulturowość naszego
miasta spowodowała, że w skali Polski
jesteśmy bardziej otwarci na innych.
Ale mamy też oczywiście swoje przywary.
A.J.: Co Pani najbardziej przeszkadza
w rządzeniu miastem?
H. Z.: Plusem i minusem jest polityka.
Jej miejsce jest w Sejmie. Tam powinna
się rozpoczynać i kończyć. Przeszkadza
mi robienie „wielkiej” polityki na sprawach lokalnych. Trudno mi pogodzić
się z tym, że polityka z warszawskich
salonów wdziera się do Łodzi. Powinnyśmy się skupić na wspólnej odbudowie miasta, tworzeniu dobrych warunków do rozwoju, walce z wykluczeniem.
Zróbmy tak, aby mieszkańcy chcieli
tutaj mieszkać. Nie idźmy w populizm,
tylko walczmy o lepsze życie łodzian.
A. J.: Myśli Pani, że chodzi o władzę?
H.Z.: Na pewno tak. Polityka zawsze
polega na tym, żeby dojść do władzy. Ja
uważam, że jeśli masz dobry pomysł,
dobry dla miasta, to trzeba go realizować, nie sloganami, ale ciężką pracą.
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Fot. Hubert Barański

O masowaniu
miasta
Tego lata coś pękło. Po tym, jak w czerwcu padł kolejny rekord frekwencji (2183 rowerzystów), nagle Masa Krytyczna, comiesięczna manifestacja obecności rowerzystów
w mieście, zaczęła przeszkadzać.

Wojciech Makowski

N

a Facebooku powstała grupa
„Stop Masie Krytycznej”. Jej celem jest „wyeliminowanie tej
uciążliwej inicjatywy z przestrzeni miasta”. Atmosfera robiła się gorąca, co wytrwale pompowały media. Przestaliśmy
rozmawiać o tym,
dlaczego w ogóle
Masa musi jeździć.
Dlaczego budowa
dróg
rowerowych
się przeciąga. Dlaczego w Śródmieściu samochody jeżdżą tak szybko, że
mniej doświadczeni
rowerzyści boją się korzystać z ulic i wybierają chodnik albo wstawiają rower
do piwnicy? Zamiast tego zaczęliśmy
się zastanawiać nad tym, jak niegodziwa jest Fundacja Fenomen – organizator Masy. Przestało być ważne, dlaczego każdego ranka i popołudnia miasto
jest zakorkowane. Jakby korek był tylko
jeden – ten po 18.00 w ostatni piątek
miesiąca.
Grupa „Stop Masie Krytycznej” zawyła z radości, kiedy w relacji z jednego
ze spotkań w Urzędzie Miasta pojawiła
się sugestia, że Hanna Zdanowska chce
na czas remontów przenieść Masę na
obrzeża miasta. Praktycznie równałoby
się to jej zakazaniu. To oczywiście niemożliwe, bo wolność zgromadzeń jest
w Polsce zagwarantowana w Konstytucji.
Niektórzy z nas zaczęli jednak mieć
wątpliwości, czy nie powinniśmy się

„posunąć”. Wrześniowa masa jechała
w dużej części jednym pasem. Radości z tego było niewiele. Przed samym
przejazdem zdecydowaliśmy się na
debatę. Zaprosiliśmy na nią przedstawicieli grupy „Stop Masie Krytycznej”.
Niestety, zachowali milczenie i anonimowość. Nie przyszli na umówione
przez nas spotkanie.
W październiku wiele negatywnych
komentarzy wzbudziła nasza spontaniczna akcja powieszenia klepsydry na
drzwiach Zarządu Dróg i Transportu,
po kolejnej śmierci pieszych przechodzących prawidłowo przez ulicę, tym
razem na Żeromskiego. Jest to jedna
z typowych łódzkich ulic z poważnymi problemami. Nic tam nie zmusza
kierowcy do koncentracji, pasy ruchu
są przewymiarowane, co oznacza, że
są szersze niż na autostradzie (mają 5
metrów, a na autostradach 3,5). Dodam, że w miastach Zachodniej Europy
pasy jezdni maja zwykle 2,5 do 3 metrów. Szeroka ulica i samochody zaparkowane na chodnikach powodują, że
pieszych dociska się do ściany. Jeszcze
w lutym, kiedy odbywały się konsultacje programu bezpieczeństwa ruchu,
domagaliśmy się zdiagnozowania takich odcinków i ich zwężenia. Podręczniki inżynierii ruchu mówią jasno: im
szerszy odcinek prostej drogi, tym szybciej tam się jeździ. A im większa prędkość, tym mniejsze szanse na przeżycie
w przypadku potrącenia pieszego (piesi
to większość ofiar śmiertelnych łódzkich wypadków).

Wieszając klepsydrę, byliśmy dalecy od przenoszenia winy z pijanego kierowcy na inżynierów ze ZDiT.
Powiedzieliśmy tylko, że decydując
o sposobie organizacji ulicy, czynią takie wypadki mniej lub bardziej prawdopodobnymi. – Gdy w Niemczech pijany
kierowca będzie w takich miejscach próbował jechać za szybko, infrastruktura
szybko mu to uniemożliwi. Albo kolejne wstrząsy samochodu „przypomną”
kierowcy o tym, z jaką prędkością ma
jechać, albo kierowca rozbije samochód
na którejś z donic, progu czy zaparkowanym samochodzie, jednak to wszystko stanie się, zanim zdąży się rozpędzić.
Nawet jeśli doszłoby do jakiejś kolizji, to
będzie ona mniej groźna w skutkach, bo
prędkość, przy jakiej by się zdarzyła, byłaby niższa niż prędkość, jaka jest osiągalna dla polskich pijanych kierowców”
– tłumaczy psycholog transportu Jacek
Grunt-Mejer na blogu Strefa Piesza.
Domagaliśmy się skutecznych działań na rzecz bezpieczeństwa na drogach i chodnikach. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że jesteśmy „bolszewikami,
demagogami, obrońcami pijaków oraz
rowerowymi mudżahedinami z Opus
Dei” – że zacytuję tylko wypowiedzi,
które padły w ciągu pierwszych godzin
po tej akcji. Nie możemy dać się zbić
z tropu, gdy o żądzę autopromocji
oskarżają nas przedstawiciele aktualnych władz Łodzi, którzy dobrze wiedzą, że w kwestii bezpieczeństwa ruchu
nawalają na całej linii. Od dwóch lat nie
są w stanie nawet napisać Programu
Bezpieczeństwa Ruchu, którego zażądali radni. Miał być gotowy z końcem
listopada 2011 roku.
Kiedy pogrzebiemy trochę w doświadczeniach miast, które się zmieniły, okaże się, że tam również trzeba
było działać radykalnie. Na przykład
w Nowym Jorku, który przez ostatnie
kilka lat fantastycznie szybko zmienia się w miasto przyjazne pieszym
i rowerzystom, odbierając przestrzeń

samochodom. Tymczasem przypadek zablokowania Masy przez policję
i aresztowania 264 rowerzystów zdarzył się tam zaledwie dziewięć lat temu.
W bliższym nam Budapeszcie Masy zaczęły ściągać kilkudziesięciotysięczne
tłumy pięć lat temu. Wtedy jeden z popularnych radiowych prezenterów powiedział, że kiedy widzi na ulicy rowerzystę, chciałby go zamknąć w swoim
garażu i włączyć silnik. Od tego czasu
warunki jazdy rowerem zmieniły się na
tyle, że w kwietniu tego roku Masa pojechała po raz ostatni. Nie było już o co
walczyć. A w Niderlandach? Na YouTube można obejrzeć, pod jakim hasłem
Holendrzy walczyli o bezpieczne ulice
w latach 60. i 70., kiedy samochody zawładnęły ich miastami: „Stop mordowaniu dzieci”.
Bezpieczne chodniki, ulice, na których nie można się rozpędzić to standard w coraz większej liczbie miast
Europy. Choć podróżujemy na Zachód
częściej niż kiedykolwiek, a dzięki Google Street View w każdej chwili możemy przenieść się na jedną z tysięcy
ulic w Europie, dla wielu osób to wizja
zmian przekraczająca granice wyobraźni. Granice te przekracza jednak coś innego – organizacje obywatelskie, które
mają wiedzę ekspercką, potrafią angażować ludzi i nie poprzestają na spokojnym zgłaszaniu swoich postulatów
i czytaniu odmownych odpowiedzi.
I naprawdę robią to dlatego, żeby osiągnąć swoje konkretne cele, a nie aby
przejąć władzę.
Nie bójmy się być radykalni, żądając tego, co najbardziej podstawowe w
mieście – bezpieczeństwa na ulicach.
Dajmy się policzyć, jadąc w Masie Krytycznej z innymi, dla których jest to
ważne. Na przekór hejterom spotkajmy się na rowerach w ostatni piątek
miesiąca.

Czym jest Masa Krytyczna?
Masa krytyczna to comiesięczne
spotkanie jak największej liczby rowerzystów, którzy jadąc przez miasto, demonstrują swoją obecność na
drodze. Hasłem przewodnim jest:
„My nie blokujemy ruchu ulicznego,
my jesteśmy ruchem ulicznym”.
Pierwsza Masa odbyła się w 1992
roku w San Francisco, gdzie do tej
pory przejeżdża w każdy ostatni piątek miesiąca. Z San Francisco rozprzestrzeniła się do innych miast
Stanów Zjednoczonych, a następnie została przeniesiona do Europy,
Australii, Azji, Afryki. Obecnie Masa
odbywa się w kilkuset miastach na
całym świecie. Największe imprezy
odbywają się w San Francisco, (ok.
2 tys. ludzi), Nowym Jorku (ok. 5 tys.
osób), czy Londynie (1,5 tys. osób).
W Warszawie, 27 maja 2005 r., przejechało około 2300 osób.
Masa nie blokuje ruchu ulicznego,
tylko jest ruchem ulicznym – po prostu zamiast korka samochodowego
mamy korek rowerowy, równie legalny (nielegalny?) jak ten pierwszy.

Masa jest wyrazem wolności poruszania się. Rowerzyści na ulicach zazwyczaj są tej wolności pozbawieni
ze względu na wielki i niebezpieczny
ruch samochodów. Masa Krytyczna
przez swoją wielkość, gęstość i intensywność przywraca rowerzystom
na ulicy bezpieczeństwo i wolność.
Przynajmniej na chwilę.
W Masie chodzi przede wszystkim o radość wspólnego przejazdu
przez miasto oraz zwrócenie uwagi
na rowerzystów. Masa ma organizatorów, którzy zapewniają bezpieczny
przejazd po zaplanowanej trasie. Ale
każdy uczestnik może mieć własny
pomysł na swoją obecność w Masie
– jedni jadą po to, aby zaprotestować
przeciwko dominacji samochodu,
innymi powoduje chęć uczestniczenia w „czymś innym”, jeszcze inni
jadą dla samej przyjemności przebywania w dużej grupie rowerzystów.
To, jak będzie wyglądał przejazd,
zależy tylko i wyłącznie od uczestników. Masa żyje własnym życiem.
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eśli jednak wybierzemy się na spacer po łódzkich ulicach, trudno będzie nam zauważyć tę kobiecą stronę miasta. Nie mamy alei Włókniarek,
lecz aleję Włókniarzy. Może to drobiazg,
ale przecież takie
drobiazgi kształtują świadomość historyczną młodego
pokolenia, które nie
pamięta już huku
maszyn dobiegającego zza okien fabryk czy strajków
oraz marszów głodowych pracownic zakładów włókienniczych. Z ruin Unionteksu przy ul. Kilińskiego zniknął już jedyny widoczny
w mieście znak przypominający o roli,
jaką w rozwoju Łodzi odegrała praca kobiet, czyli baner z fotografią Jana
Pawła II rozmawiającego z włókniarkami podczas wizyty
w 1987 roku.
W Śródmieściu nie
ma ani jednej ulicy,
której patronką byłaby
kobieta. Ani jedna przecznica ul. Piotrkowskiej
nie upamiętnia kobiecej
postaci. Kiedyś mieliśmy
chociaż ulicę 8 Marca,
ale została bardzo szybko (jako pierwsza w Łodzi) „zdekomunizowana” i na tablice powrócił
przedwojenny patron,
czyli biskup Tymieniecki. Czyżby w naszych
dziejach nie było wybitnych kobiet?
Historii łodzianek nie
wolno skazywać na zapomnienie – z takiego
założenia wyszedł kolektyw „Kobiety znad Łódki”, który ponad rok temu
zabrał się do wytyczania na mapie Łódzkiego Szlaku Kobiet. Łódź
w powszechnej świadomości nie uchodzi za
miasto atrakcyjne dla
odwiedzających, a jednak mamy już kilka „oficjalnych” szlaków turystycznych, o których dowiemy
się ze strony internetowej prowadzonej
przez Urząd Miasta. Jest to m.in. szlak
architektury przemysłowej, szlak dziedzictwa filmowego Łodzi, szlak Juliana
Tuwima, czy… komisarza Alexa. O kobietach nikt do tej pory nie pomyślał, a
przecież jest o kim opowiadać.
Róg ul. Gdańskiej oraz Legionów.
To tutaj znajduje się siedziba Muzeum
Tradycji Niepodległościowych, które
ulokowało się w dawnym więzieniu,
wzniesionym jeszcze w czasach zaborów i funkcjonującym do roku 1953.
W pewnych okresach było to miejsce
odosobnienia dla kobiet, do którego
trafiały więźniarki polityczne, m. in.
walczące z niemieckim okupantem
bądź też ofiary represji stalinowskich.
Karę odbywała tu aresztowana przez
gestapo Halina Szwarc (z domu Kłąb),
jedna z bohaterek Łódzkiego Szlaku Kobiet. W 1939 roku, po wybuchu wojny,
jako szesnastolatka zgłosiła do pracy
w konspiracji. Z polecenia dowództwa
podpisała volkslistę, powołując się na
niemieckie korzenie babki i wyjechała

Ukryta historia
miasta.
O Łódzkim
Szlaku Kobiet

Nie ma w Polsce drugiego miasta, które byłoby tak „kobiece” jak Łódź. Dane z ostatniego spisu powszechnego
mówią o najwyższym w kraju wskaźniku feminizacji – na
stu mężczyzn przypada tu aż sto dwadzieścia kobiet. Łódź
wiele zawdzięcza kobietom; w dużej mierze to dzięki ich
ciężkiej pracy w „lekkim” (pozornie) przemyśle włókienniczym miasto wyrosło i się rozwijało

Ewa Kamińska
w głąb III Rzeszy, aby tam studiować
i jednocześnie prowadzić działalność
wywiadowczą. To ona ustaliła położenie obiektów wojskowych w porcie
w Hamburgu i przekazała informacje
aliantom. Zrobiła to podczas wycieczki
łódką, na którą zabrał ją pewien Niemiec – udawała, że bardzo chce mieć
ładne fotografie, i pozowała na tle strategicznych obiektów.
Inną patriotyczną bohaterką jest
Maria Piotrowiczowa, która jako jed-

na z nielicznych doczekała się w Łodzi
upamiętnienia – ma swoją uliczkę na
Bałutach. Uczestniczyła w powstaniu
styczniowym i zginęła w bitwie pod Dobrą, będąc w bliźniaczej ciąży. Śmierć
Marii stała się głośna w całym kraju
i tak wstrząsnęła opinią publiczną oraz
dowództwem, że wydano zakaz przyjmowania kobiet do służby liniowej. Od
tej pory wolno im było pełnić jedynie
funkcje pomocnicze przy oddziałach
powstańczych. Nie powstrzymało to

zapału patriotek, które zgłaszały się do
walki w męskich przebraniach.
Łódź kojarzona jest z miastem sztuki nowoczesnej, z awangardą. Wiążą się
z nią losy wybitnych artystek. Najbardziej znana to Katarzyna Kobro, postać
przez lata niedoceniana. Można uznać
ją za symbol kobiecego oraz wielokulturowego oblicza Łodzi. Przyjechała
do naszego miasta z Rosji jako bardzo
młoda dziewczyna zakochana we Władysławie Strzemińskim, mężczyźnie
okaleczonym na froncie (stracił rękę,
nogę oraz wzrok w jednym oku). Przez
lata nie tylko tworzyli rodzinę, ale i pracowali razem, wzajemnie się inspirując.
Kobro pozostawała jednak w cieniu,
a rozpad ich związku oznaczał dla niej
życie w nędzy. Wielki talent artystki dostrzeżono w pełni dopiero po jej śmierci
– zrewolucjonizowała myślenie o rzeźbie, odchodząc od pojmowania jej jako
bryły. Prace Kobro można oglądać w łódzkim
Muzeum Sztuki.
Bohaterki Łódzkiego
Szlaku Kobiet można
wymieniać długo. Czasem ich biografie porywają, często jednak są
to historie codziennej,
żmudnej pracy. Wśród
bohaterek Szlaku znajdziemy kobiety oskarżane o czary i spławiane
w okrutny sposób w okolicznych rzekach, żony
fabrykantów prowadzące działalność filantropijną, uczone, badaczki,
poetki, działaczki społeczne, rewolucjonistki,
przodowniczki
pracy,
kobiety odnoszące sukcesy sportowe, świętą
oraz kandydatkę na ołtarze.
Kolektyw
„Kobiety
znad Łódki”, chcąc wydobyć z cienia zapomniane biografie łodzianek, organizuje m.in.
otwarte spacery, wystawy, prelekcje oraz spotkania w muzeach. Łódzki Szlak Kobiet
nie jest pierwszym ani jedynym tego
typu projektem w Polsce. Kraków, Warszawę czy np. Stocznię Gdańską również można zwiedzać śladami „gorszej
płci”. „Gorszej”, bo w tradycyjnych narracjach oraz podręcznikach szkolnych
skoncentrowanych na opowieściach
o kłótniach królów i papieży, bitwach
i traktatach często brakuje dla niej miejsca. Czy jednak historia uwzględniająca
losy kobiet oraz innych marginalizowanych grup nie jest ciekawsza?
Prace kolektywu mają charakter
otwarty, każdy może do niego dołączyć. Każda opowieść jest interesująca
i ważna – zarówno ta dotycząca postaci wybitnych, jak i życia codziennego
w naszym mieście. Coś, co dla naszych
babek nie jest może godne uwagi –
choćby banalne z ich punktu widzenia
historie z pracy w zakładach włókienniczych – może okazać się warte utrwalenia, aby nie zginęło w mrokach dziejów.
Kobieca tożsamość Łodzi zasługuje na
pamięć.
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Zabijając drzewa,
zabijamy siebie
„Och, cóż piękniejszego niż wysokie drzewa?” – pytał poeta.
Architekci i planiści miejscy w Łodzi odpowiadają nam
swoimi projektami: beton i plastik, hałas i spaliny. Łódzki
beton. Osoby mieszkające w centrum będą niedługo oglądać drzewa jedynie na zdjęciach. Może wróci moda na
wielkie fototapety w mieszkaniach, ze zdjęciami lasu?

Anna Kronenberg

B

ędziemy opowiadać o niedalekiej przeszłości jak Aleksander
Gołubiew o czasach Bolesława
Chrobrego: tu kiedyś rosła puszcza. Tu
kiedyś rosły drzewa
– wymamroczemy,
snując się po betonowej
pustyni.
Komu? Naszym nielicznym,
bladym,
chorym na alergię
i astmę dzieciom.
Jeśli nie zaczniemy
głośno mówić o tym, że zieleń jest potrzebna – za chwilę jej nie będzie!

Zielony rozwój czy czarna
rozpacz?

Zieleń miejska zwana też zieloną
infrastrukturą: zielone skwery i place,
drzewa przyuliczne, pasy zieleni, zielone dachy i pionowe ogrody (na ścianach budynków), ogródki działkowe
– przyczyniają się do ochrony zdrowia
mieszkańców centrum miasta. Jest to
szczególnie ważne w Łodzi, która uzyskała najgorsze wyniki wśród polskich
miast powyżej 100 tys. mieszkańców
w zakresie umieralności mężczyzn
i kobiet z powodu chorób układu oddechowego. Uzyskaliśmy też niechlubną
drugą lokatę (po Chorzowie) w bardziej
ogólnym i syntetycznym wskaźniku
uwarunkowanego środowiskowo stanu
zdrowia (wyniki badania Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych za
rok 2003, opublikowane w 2008 roku).
Na władzach lokalnych spoczywa
obowiązek zadbania o poprawę jakości
zdrowia i życia mieszkańców. Miejscy
planiści i architekci mają obowiązek
przygotować i realizować wizję zrównoważonego rozwoju miasta – koncepcję
długofalową, uwzględniającą przyszłe
pokolenia. Zrównoważony rozwój jest
trzonem strategii rozwoju miasta Łodzi,
w tworzeniu której ważną rolę odegrały
konsultacje społeczne.
Niestety, kolejny dokument, Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020,
przygotowany przez Biuro Architekta
Miasta, ukazuje, że kierunek zmian,
którego domagali się mieszkańcy
i mieszkanki, nie został uwzględniony.

Choć termin „rozwój zrównoważony”
pojawia się w tej strategii kilka razy,
to zespół głównego architekta miasta
proponuje rozwiązania, które nie mają
z nim wiele wspólnego, jak np. przenoszenie ogródków działkowych z centrum miasta w pobliże Lasu Łagiewnickiego lub Parku Krajobrazowego
Wzniesień Łódzkich!
Tymczasem zrównoważony rozwój to
łączenie infrastruktury zielonej, niebieskiej (stawy, kanały, rzeki) i szarej (ulice, chodniki, parkingi, budynki). Wtedy
wzajemne korzyści dla mieszkańców
i oszczędności dla miasta są największe.
Jest to ważne tym bardziej, że miasta
stoją dziś przed nowymi wyzwaniami.
Klimatolodzy przestrzegają od lat, że
takie zjawiska jak np. gwałtowne ulewy
i bardzo gorące i suche lata będą coraz
częstsze. Czy Łódź jest na nie gotowa?
Przyjrzyjmy się ulicy Piotrkowskiej po
remoncie.
Gdyby Piotrkowska była obsadzona szpalerem drzew przyulicznych na
całej długości, z przepuszczalną na-

wierzchnią, skwerami zieleni, krzewami i kwiatami, temperatura powietrza
byłaby niższa, drzewa dawałyby cień,
wyłapywały zanieczyszczenia i tłumiły hałas. Wilgoć pozostawałaby w glebie, nawilżając roślinność i parując, co
tworzyłoby zdrowy mikroklimat. Taka
ulica-skwer – przestrzeń przyjazna,
chłodna, ocieniona, czysta i estetyczna – byłaby miejscem częstych spacerów mieszkańców i turystów, którzy
zaglądaliby do sklepów, do kawiarni,
przysiadali na ławeczkach w cieniu. Korzystaliby wszyscy, miasto by rozkwitło,
dosłownie i w przenośni. Tymczasem
architekci stworzyli nam betonową
pustynię, która wzmacnia uciążliwe
i niebezpieczne zjawisko miejskiej wyspy ciepła. Generuje ono problemy
zdrowotne mieszkańców: duży wzrost
zanieczyszczeń powietrza, w tym ponad trzykrotny wzrost rakotwórczego
benzoapirenu, co prowadzi do trzykrotnie wyższej zachorowalności na astmę
i alergie.

Dlaczego architekci nie tworzą dla
nas zdrowych i przyjaznych przestrzeni? Władze miasta wycinają drzewa
przyuliczne, nie prowadzą nowych nasadzeń, nie dbają o rosnące już drzewa,
które ze względu na trudne warunki
życia w centrum miasta wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, pozwalają
na degradację zielonych skwerów. Deweloperzy zaczynają inwestycje od
wycięcia drzew na terenie budowy,
a potem wolą zapłacić karę niż zapewnić nasadzenia zastępcze. Urzędnicy
miejscy akceptują tę tendencję. Musimy zdać sobie sprawę, że o przestrzeń
miejską toczy się walka różnych grup
interesu. Jeśli mieszkańcy zainteresowani utrzymaniem zieleni dalej będą
milczeć, mogą wkrótce stracić zielone
tereny wokół domu, swoje miejsca na
rekreację, wypoczynek, spacery z dziećmi lub psami.
Pomysłów, inicjatyw i działań na
rzecz zieleni w mieście, które proponują naukowcy, organizacje pozarządowe oraz indywidualne osoby, jest
dużo. Teraz potrzebne jest zaangażo-
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wanie mieszkańców. Musimy domagać
się wdrażania ich na szeroką skalę od
władz lokalnych.

Zielone, szare, co dalej?

Aby uświadomić sobie skalę problemu, obejrzyjmy swoje fotografie
centrum miasta sprzed kilku lat. Sama
mam takie, na których na Piotrkowskiej
rosną duże, zdrowe drzewa. Warto pójść
dziś w te same miejsca i zrobić zdjęcia.
Zauważymy wtedy, jak szybko i skutecznie pozbawiano nas drzew, a wraz z
nimi szeregu korzyści: tlenu, zdrowszego powietrza, ochrony przed skwarem
i wiatrem, kojącego i pięknego widoku
rozłożystych koron. Dlatego proponujemy czytelnikom i czytelniczkom akcję: „Zielone, szare, co dalej?” – przysyłajcie nam swoje zdjęcia sprzed i po
„rewitalizacji” centrum miasta. Zamieścimy je na stronie naszej gazety.

Błękitno-Zielona Sieć...

...to projekt zrównoważonego rozwoju miasta oparty na ekohydrologii.
Zakłada stworzenie spójnej sieci połączonych ze sobą parków miejskich,
integrującej kąpieliska, lasy, tereny
zieleni, obiekty sportowe w oparciu
o zrenaturyzowane doliny łódzkich
rzek. Miasto stanie się terenem rekreacji
i wypoczynku, z wysokiej jakości zbiornikami wodnymi i ścieżkami rowerowymi. Zrealizowanie Błękitno-Zielonej
Sieci umożliwi łatwy dostęp do terenów
zieleni, większą aktywność sportową
mieszkańców oraz poprawi niekorzystny mikroklimat miasta. Wzrośnie atrakcyjność Łodzi, co może zaowocować
napływem inwestorów i powstrzymać
odpływ ludności. Koncepcję Błękitno-Zielonej Sieci opracował zespół naukowców w Europejskim Regionalnym
Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO w Łodzi (http://bluegreen.
net.pl/index.html). Od nas zależy, czy
zostanie ona zrealizowana. Dlatego domagajmy się tego od władz lokalnych!

w lepszej kondycji i zostało w mieście,
gdy dorośnie, potrzebna jest szybka,
duża i wspólna akcja. Posadźmy razem
milion drzew dla Łodzi! Tak zrobiono w miastach amerykańskich, m.in.
w Los Angeles, kiedy zdano sobie
sprawę ze zgubnych konsekwencji, jakie miało dla zdrowia i jakości życia
mieszkańców pozbawianie ich zieleni.
Tymczasem łodzianie i łodzianki, którym dobro miasta leży na sercu, mogą
sadzić kwiaty i krzewy wokół swoich
miejsc zamieszkania.
Warto pamiętać, że działania mające
na celu ochronę przyrody postrzegane
są w krajach rozwiniętych jako inwestycje. W Nowym Jorku obliczono, że każdy dolar wydany na pielęgnację drzew
przyulicznych przynosi miastu aż 5,60
USD korzyści: ograniczanie zużycia
energii (drzewa dają cień, osłonę przed
wiatrem), pochłanianie dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń, zatrzymywanie wody w krajobrazie oraz wpływ
na wzrost wartości nieruchomości. Co
więcej, rewitalizacja i pielęgnacja zieleni stwarza liczne lokalne miejsca pracy.
Jeśli nie zaczniemy sami dbać o zieleń rosnącą blisko naszego domu oraz
głośno domagać się zachowania, pielęgnacji i tworzenia nowych terenów
zieleni, zmiany zachodzące w mieście
będą coraz mniej korzystne dla naszego zdrowia i życia. Dlatego najwyższy
czas wziąć sprawy w swoje ręce. Razem
jesteśmy w stanie wymóc na decydentach potrzebne zmiany. Jeśli nic nie
zrobimy, „nowe przysłowie Polak sobie
kupi – że i przed szkodą i po szkodzie
głupi!”.

Znajdź różnicę...

Urzędnik o zieleni:
„Nie będziemy robić tutaj dżungli
amazońskiej”

Licz na zieleń

Celem tego działania jest budowanie
i wspieranie współpracy mieszkańców,
organizacji pozarządowych i urzędników miejskich. Powstaje platforma służąca do wymiany informacji i kontaktów, na której znajdzie się interaktywna
mapa miasta. Z pomocą komputera połączonego z Internetem lub smartfona
każdy może nanosić na nią informacje
na temat terenów zieleni, z których korzysta, zgłaszać miejsca, w których brakuje drzew, informować o swoich potrzebach i oczekiwaniach związanych
z ochroną przyrody w mieście. Zamieszczane tam informacje trafią do
urzędników. Ze strony projektu można pobrać poradniki (Zrównoważony
Rozwój – Zastosowania nr 3 i 4) informujące o praktycznych rozwiązaniach
wspierających rozwój zieleni w mieście:
www.sendzimir.org.pl/node/506. Zaangażowanie mieszkańców w ten projekt przyczyni się do inwentaryzacji terenów zieleni w Łodzi, monitorowania
na bieżąco sytuacji zieleni oraz do wypracowania modeli współpracy mieszkańców, organizacji i władz lokalnych.

Milion drzew dla Łodzi

Po inwentaryzacji drzew i terenów
zieleni można prowadzić dalsze działania. Drzewa rosną wiele lat, dlatego
jeśli chcemy, by kolejne pokolenie było

Dialog pochodzi z wywiadu, który
przeprowadziłam w Urzędzie
Miasta Łodzi z jednym z najważniejszych urzędników. Nie zgodził
się na podanie swojego imienia
i nazwiska, dlatego cytujemy go
anonimowo.
Dlaczego rozwój miasta nie jest
zrównoważony i odbywa się
kosztem zieleni miejskiej?
Nie będziemy robić tutaj dżungli
amazońskiej. Miasto powinno być
sterylne. Mówienie, że w centrum
czegokolwiek brakuje, jest bezsensownym mędzeniem!
Dlaczego w centrum Łodzi ubywa drzew?
Dlaczego pani kłamie??? Nie ubywa, a przybywa!
Dlaczego na Piotrkowskiej nie
zrobiono nowych nasadzeń przy
okazji remontu nawierzchni?
Drzewo rośnie przed każdą kamienicą na Piotrowskiej, a czasem
kilka drzew.
Dlaczego wycięto drzewa na Placu Dąbrowskiego?
To tam rosły jakieś drzewa?

Zdjęcia Placu Dąbrowskiego „przed” i „po” jego
rewitalizacji. W obecnym kształcie („po”) wzmacnia
on niebezpieczne zjawisko miejskiej wyspy ciepła.
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Design jest społeczny
Fot. Joanna Tarnowska

Dla mnie to, jak przestrzeń publiczna jest zarządzana,
równa się temu, jak bardzo nasze społeczeństwo jest obywatelskie, jak bardzo jest świadome własnych potrzeb mówi w wywiadzie dla Miasta Ł. Małgorzata Żmijska, dyrektor programowa Łódź Design Festival.

Emilia Szywała
Emilia
Szywała:
Czy Festiwal Designu mógłby się
odbywać w innym
mieście niż Łódź?
Małgorzata Żmijska: Odbywa się tutaj, bo my jesteśmy
stąd, pomysłodawca Krzysztof Candrowicz i Fundacja
Łódź Art Center – organizator Festiwalu. To jest najważniejszy powód. Ale
na pewno Łódź nadaje mu specjalny
charakter. Od początku organizujemy
festiwal w łódzkich przestrzeniach pofabrycznych. Wybieramy i na główne
centrum festiwalowe, i na różne lokalizacje w Strefie Miasto takie obiekty, które oddają unikalność Łodzi. Od trzech
lat festiwal odbywa się w dawnej tkalni
fabryki włókienniczej przy Targowej 35.
Jak zagraniczni goście odbierają tę pofabryczność Łodzi?
Często robię gościom takie małe
wycieczki po mieście. Pokazuję różne przestrzenie: Księży Młyn, Gminę
Żydowską na Pomorskiej czy secesyjną elektrownię, która niestety nie jest
ogólnie dostępna. Opowiadam historię
Łodzi. Większość z nich, 80 % czy 90 %,
jest zachwycona Łodzią i uważa, że ma
ona gigantyczny potencjał. Mamy tu
unikalną materię.
A łodzianie narzekają, masz takie wrażenie?
Polacy narzekają, łodzianie narzekają. Ale na frustrację łodzian składa się
dużo czynników: bieda, starzejące się
społeczeństwo, wysokie bezrobocie, niskie zarobki. Łódź jest naprawdę biedna i naprawdę dużo przeżyła. To jest
miasto, które jest bardzo pokaleczone.
Jednak zaczynamy wykorzystywać naszą historię, doceniać unikalne przestrzenie pofabryczne.
Tak. Rewitalizacja staje się naszą wizytówką. Łódź chciałaby poprowadzić
Małe Expo w 2022 pod hasłem „Rewitalizacja przestrzeni miejskich”. To gigantyczne pieniądze dla Łodzi. Więc
z pewnością to dobry kierunek. Dla
mnie ciekawe jest obserwowanie, jak
różnie te fabryki mogą być wykorzystywane. Od wypielęgnowanych centrów
handlowych i biurowców poprzez takie miejsca jak Tymienieckiego, gdzie
zachowana jest stara struktura i do niej
dopasowana nowa, aż po alternatywne miejsca, jak Off Piotrkowska, które
bardziej stawiają na charakter niż na

zupełne odbudowanie struktur. Myślę,
że ludzie zaczynają budzić się do tego,
żeby działać w przestrzeni miejskiej.
Jest dużo inicjatyw oddolnych, offowych, alternatywnych. Podczas festiwalu odbyło się oficjalne otwarcie nowych
pracowni na Przędzalnianej, gdzie
będą działać artyści. Pracownie zostały przygotowane przez UMŁ, a potem
wystawione na przetargu. Pomieszczenia są piękne, jasne, harmonijne. Mają
charakterystyczne zielone okiennice
i drzwi, które odróżniają je od mieszkań. W takich miejscach jak to czy Off
Piotrkowska jednoczą się jednostki kreatywne i to jest krzepiące.
A czy Festiwal Designu ma ambicję,
by wpływać na design przestrzeni publicznej, na wygląd miasta?
Naszym celem nie jest wpływanie
bezpośrednio na zmienianie przestrzeni publicznej. Na pewno przykładamy
się do tego pośrednio, pokazując łodzianom rzeczy, które mogą być dla
nich atrakcyjne albo których w ogóle
nie znają, ale naszą główną rolą jest inspirowanie. Wchodziliśmy oczywiście
czasowo w przestrzeń miejską, ale stałe
budowanie, stała ingerencja, wiąże się
z utrzymaniem tego, co zostanie stworzone, z pilnowaniem, z całą masą kwestii formalnych. To jest bardzo odpowiedzialne zadanie. Czasami pokazujemy
różne rozwiązania dla przestrzeni publicznej, ale nie z takim celem, żeby je
zostawiać, choć jeżeli coś się spodoba
Urzędowi Miasta, to oczywiście może
z tego skorzystać.
Jeszcze trzy lata temu wstawialiście
duże instalacje w przestrzeń miejską.
Teraz pokazujecie projekty jedynie w
przestrzeniach zamkniętych. W 2010
roku tłumaczyliście z zaangażowaniem: położyliśmy nacisk na projekty,
które w różnorodny sposób wpisują
się w specyfikę Łodzi i stanowią odpowiedź na zapotrzebowania mieszkańców. Brak siedzisk w centrum miasta,
szare fasady budynków, zaniedbane
podwórka o ciekawej architekturze
– to problemy, z którymi boryka się
Łódź. Przedstawione projekty m.in.
MooMoo Architects, Grupy Massmix
zaproponowały rozwiązania czyniące
unikalną miejską przestrzeń bardziej
atrakcyjną. Czy to, że instalacje zostały wtedy zniszczone, zniechęciło Was
do działań w przestrzeni publicznej?
Rzeczywiście tak niefortunnie się stało, że wszystkie instalacje, które zrobili-

śmy, napotkały na opór tkanki miejskiej
w różny sposób. Już drugiego dnia po
zamontowaniu na namiotach sferycznych pojawił się wielki napis ŁKS, drewniane tuleje zostały zniszczone przez
pijanych przechodniów, betonowe ławki też. To było tym gorsze, że w Gdyni,
skąd pożyczaliśmy te obiekty, stały one
trzy miesiące w przestrzeni publicznej
i nic się z nimi nie stało. U nas w jeden
weekend zostały zniszczone.

nie zdają sobie sprawy, że mają różny poziom umiejętności komunikacji
i werbalizacji, bo nie są chętni, bo narzędzie ich zniechęca. Jeśli ktoś się chce
tym zajmować, to musi naprawdę dobrze to przemyśleć, żeby tych ludzi nie
zawieść, zrealizować projekt do końca.
Nie wiem, jaki to miałby być organ. Nie
chcę mówić, że wszystkim powinien się
zająć UMŁ, bo to właśnie nie jest społeczeństwo obywatelskie.

Rzeczywiście Łódź jest specyficzna.
Mamy złe doświadczenia, ale nie
dlatego
przestaliśmy
wychodzić
w przestrzeń miejską. Po prostu to rzeczywiście nie jest łatwe. Takie poważne
działanie w przestrzeni miejskiej i próba wprowadzenia jakichś rozwiązań
na stałe to odpowiedzialne zadanie, na

Czego brakuje Ci w przestrzeni publicznej w Łodzi?
Ostatnio chciałam zjeść śniadanie
przed pracą. Przy Archikatedrze jest
bardzo piękny dywan wypielęgnowanej trawy, na której chciałam usiąść,
ale po prostu zostałam wyrzucona
przez ochronę. W Łodzi brakuje ob-

MAŁGORZATA ŻMIJSKA

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego na kierunku: socjologia ze
specjalizacją komunikowanie i media. Od 2005 r. aktywnie działa w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych. W latach 2005-2009 koordynator Międzynarodowego
Festiwalu Fotografii oraz Festiwalu Designu. W 2008 roku na zlecenie Instytutu Adama Mickiewicza i Fundacji Edukacji Wizualnej realizowała międzynarodowy projekt
„Photopoland” promujący polskich fotografów na świecie. Od 2008 roku pracownik
etatowy Fabryki Sztuki w Łodzi, gdzie realizowała projekty o zasięgu lokalnym w obszarach animacji kultury, filmu, sztuki współczesnej, wzornictwa. Od 2010 r. Dyrektor
Programowy Łódź Design Festival – Międzynarodowego Festiwalu Designu w Łodzi.

którym trzeba się bardzo skupić. Dla
mnie to, jak przestrzeń publiczna jest
zarządzana, równa się temu, jak bardzo
nasze społeczeństwo jest obywatelskie,
jak bardzo jest świadome własnych
potrzeb i tego, jaką rolę pełni dla niego przestrzeń, w której żyje. Teraz głosowanie nad budżetem obywatelskim
pokazało, że łodzianie już zaczynają
być gotowi, że czują się odpowiedzialni
za przestrzeń publiczną. Ale myślę, że
potrzebna jest jeszcze praca z ludźmi,
praca nad ich świadomością społeczną.
No właśnie, ale kto powinien nad tym
pracować i w jaki sposób?
Ludzie zawsze mają coś do opowiedzenia i ich wiedza jest niesamowicie
ważna, ale trzeba umieć ją wydobyć.
Praca z nimi to naprawdę odpowiedzialne i raczej długofalowe zadanie. Tu
nie wystarczy taka „eventowość”, jaką
proponuje festiwal. Potrzebne są odpowiednie narzędzia. Niejednokrotnie
uczestniczyłam w spotkaniach zagranicznych, gdzie prezentowano wyniki
pracy oddolnej, partycypacyjnej. To jest
ciężki kawałek chleba, bo często ludzie

szarów zieleni w centrum. Takich, żeby
się położyć, posiedzieć, dotknąć bosymi stopami trawy. Naprawdę jest wiele
przykładów tego, że w samym centrum
miasta można zaprojektować taki minipark. W Berlinie na jednym z zaniedbanych placów powstał ogród, a w nim
jadłodajnia, w której można zjeść danie
z tego, co naturalnie tam wyhodowano.
Jakie zatem funkcje wg Ciebie powinien spełniać design w przestrzeni publicznej?
Design jest raczej tłem. Powinien odpowiadać na potrzebę, którą musi zaspokoić. Oczywiście przy zachowaniu
formy estetycznej, ale ona nie powinna
stać na pierwszym miejscu. Od trzech
lat realizujemy kierunek, który odchodzi od mówienia o designie jako tylko
formie i estetyce. Pokazujemy design
jako narzędzie do realizowania zaangażowanych projektów bliskich człowiekowi i jego potrzebom. Dobry design
pełni rolę służebną i jest tak naprawdę
niewidoczny.

15

Łódź poetycka,
poetyka łódzka
Rok Tuwimowski w Łodzi został zainaugurowany odsłonięciem Dupy Tuwima – rzeźby na podwórzu przy ul.
Piotrkowskiej 101. Wydarzenie to rozpoczęło serię działań
kulturalnych, dzięki którym przybliżono łódzką poezję
mieszkańcom miasta oraz odwiedzającym je przyjezdnym. Dla wielu osób z branży literackiej Łódź jest miastem
poezji nie tylko od święta, a łódzka scena twórcza przyciąga artystów i widownię z innych miejsc Polski.

Julian Czurko

Ł

ódź to dobre miejsce dla poezji, jest
tu wiele miejsc, które nastrajają –
uważa Szymon Domagała-Jakuć,
łódzki poeta. – Łódź poetycka czy szerzej
– literacka ma swój głos i jest kojarzona
w polskim środowisku literackim. Rytm
łódzkiego życia poetyckiego wyznaczają konkursy, spośród których do najważniejszych można
zaliczyć ogólnopolskie konkursy imienia Jacka Bierezina,
o nagrodę K. K. Baczyńskiego, imienia
Zbigniewa Dominiaka, a także Witolda Sułkowskiego.
Mocnymi akcentami są także festiwale, integrujące środowisko twórcze. Największym z nich jest
Puls Literatury, zaś Złoty Środek Poezji
organizowany w Kutnie powstaje przy
aktywnym wsparciu ze strony łódzkich
działaczy. Treść tych działań wypełniają
ludzie: tworzący, odczytujący, recenzujący, krytykujący… Gromadzą się wokół
organizacji pozarządowych, jak Stowarzyszenie Pisarzy Polskich czy Stowarzyszenie Literackie im. K. K. Baczyńskiego (SLKKB) oraz przy instytucjach
kultury. Ważną ostoją jest Dom Literatury w Łodzi, miejscem współpracy dla
poetów i poetek są także domy kultury
i biblioteki. Tak działa np. Grupa Poetycka „Centauro”, spotykająca się
w Ośrodku Kultury „Górna”. Wokół
i obok tych społeczności pojawiają się
niezależne kluby i wolne elektrony,
organizowane są cykliczne bądź jednorazowe wydarzenia w księgarniach,
kawiarniach i innych miejscach kultury.
Ciągłość organizacji i przedsięwzięć
zależy od współpracy między różnymi
pokoleniami twórców. – Można mówić
o łódzkim środowisku młodoliterackim
– zauważa profesor Tomasz Cieślak,
badacz poezji. – Jednak i wcześniej było
kilka starszych łódzkich środowisk: nowofalowe czy końca lat 50. Ich ważną
cechą jest to, że sami literaci dobrze
oceniają klimat wewnątrz oraz między
grupami. Jak zauważa Rafał Gawin,
łódzki poeta związany z Domem Lite-

ratury w Łodzi, wartością jest „przede
wszystkim różnorodność. Poetycka i
ludzka. Niezły średni poziom publikowanych tekstów. Mało konfliktów, sporo
przyjaźni. Coraz więcej pozaśrodowiskowych, wspólnych inicjatyw. Otwartość na dialog. Taka integracja kultury
poetyckiej jest tym, co przyciąga ludzi
i tworzy dobrą atmosferę dla twórczości i jej promocji.
Integracja wśród artystów to krok
do stworzenia własnej szkoły lub tradycji – pojawiło się nawet określenie
„łódzka dykcja”. Mimo, iż taki trend
byłby nobilitujący dla miasta, sami zainteresowani odnoszą się do pomysłu
krytycznie i trzeźwo. – Ja nie wierzę
w żadną dykcję, bo każdy pisze tu inaczej
– ocenia Monika Kocot, badaczka poezji i przewodnicząca SLKKB. – Mamy
mnóstwo autorów, których można by
długo wymieniać, tylko że z tą dykcją
jest tak, że my byśmy chcieli ją mieć, ale
nie mamy. Przyczyna? Brak spójnego
stylu, języka czy wspólnego wyjątkowego doświadczenia, co u jednych wynika
z poszukiwania swojej indywidualnej
ścieżki, a u innych z ciągłych poszukiwań i jednostkowych eksperymentów.
– W środowisku łódzkim najdojrzalszy
styl widzę u Piotr Gajdy i Krzysztofa
Kleszcza, nie zmieniają się z tomu na
tom, a co ciekawe, obaj pochodzą z Tomaszowa Mazowieckiego – dodaje Kocot.
Sami poeci również zastanawiają się nad związkiem ich „łódzkości”
z tworzeniem. – Uważam Łódź za miasto szczególnie rozpoetyzowane, dzieje
się tu dużo, a łódzcy poeci wybijają się
– obok pisarzy związanych z Wrocławiem i Biurem Literackim. Nie oznacza
to jednak, że Łódź zespaja ich w jakimś
jednym wspólnym temacie, stygmatyzuje czy też namaszcza do takiej, a nie
innej poezji – ocenia Michał Wróblewski, poeta mieszkający w Pabianicach.
Podobnie atmosferę miasta ocenia Justyna Fruzińska, łódzka poetka, która
zauważa także inne zmiany: – Myślę, że
5–6 lat temu było lepiej, niż jest teraz,
głównie dlatego, że ludzie, którzy tworzą
środowisko młodopoetyckie wyrośli z

tej zabawy, pozakładali rodziny, powy- ty, fundusze przeznaczone na kulturę
prowadzali się. Teraz każdy pisze sobie z roku na rok topnieją. W zeszłym roku
w swoim kącie i nie zawsze przychodzi nie było konkursu na dofinansowanie
nawet posłuchać kolegów. Zauważa też czasopism. Podobnie brak wsparcia ze
plusy rozluźnienia społeczności twór- strony instytucji odczuwają sami poeci.
ców: – Poeci idą w bardziej indywidu- – Brakuje tylko łódzkiego odpowiednika
alną stronę, więc może to jest po prostu Silesiusa czy nagrody literackiej Gdydojrzewanie.
nia – mówi Domagała-Jakuć. – Łódź
Szukając
czegoś
specyficznego zasługuje na to, by mieć swoją nagrodę
w odbiorze Łodzi przez artystów, pro- literacką, np. Nagrodę Literacką Prezyfesor Cieślak podkreśla skrajne opinie denta Miasta Łodzi czy coś w tym stylu,
i uczucia, które podsumowuje, cytu- i to nagrodę, która będzie wynosić przyjąc Małgorzatę Laurentowicz-Granas: najmniej pięćdziesiąt tysięcy złotych.
„Łódź można kochać albo nienawidzić. Takie plany już były, na początku tego
Nie ma tu miejsca na uczucia pośred- roku ogłoszono reaktywację przedwonie”. [...] – Bo w Łodzi nie można, ot tak, jennej Nagrody Literackiej Miasta Łopo prostu sobie mieszkać. Inspirują za- dzi, której laury zebrali m.in. Julian Turówno pozytywne doświadczenia, jak wim, Andrzej Strug i Zofia Nałkowska.
i te negatywne: Jestem łódzkim poetą i Tegoroczna edycja miała zostać powomoja łódzkość to stan permanentny, to łana ku czci Juliana Tuwima, a główcoś wymyślonego, to umiejętność do- ną wygraną za całokształt twórczości
strzegania czegoś tam, gdzie nikt nie do- miało być sto tysięcy złotych. Niestety,
strzega niczego. Moja łódzkość jest wyni- podczas sesji Rady Miasta 11 września
kiem tego, gdzie mieszkam,
może gdy przeprowadzę
się w ładniejsze okolice,
to przestanę pisać o Łodzi
– mówi Jakuć-Domagała.
Wróblewski zwraca uwagę
na tematy, które są chętnie
podejmowane w utworach:
[...]
miasto, jego topografia,
Nawet mizerne wiersze me
tętno życia, ale też wszelkie
Łódź oceniła najpierwsza,
jego niedostatki. Gawin paBo jakiś Książek drukował mnie
trzy na te kwestie szeroko:
Po dwie kopiejki od wiersza.
– Jest to związane nie tylko
z łodzianami, ale również
mieszkańcami innych postWięc kocham twoją „urodę złą”,
industrialnych i postwieloJak matkę niedobrą – dziecię,
kulturowych miast, które z
Kocham twych ulic szarzyznę mdłą,
racji swojej bezużytecznoNajdroższe miasto na świecie!
ści stopniowo wymierają.
Czy to znaczy, że miasto
inspiruje tylko swoim poZaszwargotanych zaułków twych
fabrykanckim pejzażem?
Kurz, zaduch, błoto i gwary
Że widok odrapanych kaPiękniejsze są mi niż stolic szych
mienic, spotkania kultur
I niż paryskie bulwary!
mieszkańców blokowisk
i kamienic pamiętających
getto musi mieć gdzieś
Śmieszność twa łzami przyprósza mi wzrok,
znaleźć ujście? Gawin wiMartwota okien twych ślepych
dzi pozytywną stronę byI czarnych ulic handlarski tłok,
cia łodzianinem: – Można
I uszargany twój przepych.
powiedzieć, żez racji miejsca zamieszkania łódzcy
[…]
poeci są bardziej ludzcy:
twardziej stąpają po ziemi
i pokazują emocje nie tylko
w wierszach. Pod względem relacji wiceprezydent Agnieszka Nowak wycoi przyjaźni wewnątrzśrodowiskowych fała projekt uchwały dotyczący nagropodobnie funkcjonuje prawdopodobnie dy. Od tamtej pory tematu nie podnietylko Śląsk, chyba pionier tak rozumia- siono, redukując szansę na ogłoszenie
nej wspólnotowości.
tegorocznej edycji do zera. Miało być
Problemy, które dostrzegają ludzie huczne zakończenie obchodów Roku
poezji, dotyczą nie samych zrzeszeń Tuwimowskiego, a z dupy Wieszcza
artystycznych, ale ich otoczenia. Od stała się wieszcza dupa.
lat działalność łódzkich stowarzyszeń
opiera się na współpracy z Wydziałem
Kultury Urzędu Miasta Łodzi. Nieste-

Julian Tuwim, „Łódź”,
fragment
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Z miasta Bałut
Felieton
Iza Desperak

W

iosenna zieleń traw, jesienne
rdzawości, letni skwar, zimowe skrzypienie śniegu. Latem
na skoszonej trawce kocyki, dziecięce
wózki, grille, obozujące godzinami rodziny i opalające się samotnie kobiety.
Nocą można po
prostu
położyć
się na ziemi i patrzeć w gwiazdy.
Pośrodku
tego
pikniku sznurek
pieszych
ciągnących z lub
do
Manufaktury, pomiędzy
nimi śmigają rowerzyści, między kocykami i leżakami przemykają psy,
ktoś wyprowadza nawet kota na smyczy. Pierwsze kroki stawiają na trawie niemowlaki, pierwsze wagary
i pierwsze randki odbywają nieco starsi, piwko w cieniu obalają nie typy stojące od rana pod sklepem, ale ludzie
spokojni, ceniący sobie relaks na łonie natury. Zdarza się nawet dyskretna imprezka z okazji obrony doktoratu. Jest parę ławek, więc można usiąść
z książką. Znad działek w dzień unoszą się grillowe aromaty, po zmroku
oszałamiające zapachy kwitnących
roślin. Kiedyś pierwszego listopada
chodziło się patrzeć na łunę znad Starego Cmentarza i wdychało zapach
tysięcy zniczy, dziś pole oświetla łuna
znad Manufaktury, czasem zaś odbywające się tam pokazy fajerwerków.
Bez problemu słychać koncerty, nawet samochody skręcające z Karskiego
w Drewnowską ich nie zagłuszają.
Od dziesięcioleci mamy w centrum
miasta skrawek zieleni, jeszcze nie
park, ale nie dzikie chaszcze. Trawa jest
koszona, są ławki i kosze na śmieci, jest
ogrodzona piaskownica. Kiedyś ustawiono tam urządzenia do ćwiczeń w
ramach popularnych wówczas ścieżek
zdrowia, dziś ich resztki służą do innych
celów. Miejsce relaksu, bycia razem,
teren, co do którego mieszkańcy mają
poczucie, że jest nasz. Ale nie mamy
do niego prawa, bo nie my jesteśmy
właścicielami, tylko Miasto. To Miasto

urządzało ścieżkę zdrowia, a dziś kosi
trawę i opróżnia kosze na śmieci. To
Miasto uznało w latach siedemdziesiątych, że to świetne miejsce na budowę
głównej stacji metra, a dziś odkopało
inny pomysł i przez pole chce przeprowadzić „trasę Karskiego”. Trasa ta ma
być przedłużeniem ulicy Karskiego, odciążać i uspokoić ruch na Zachodniej.
Projekt ten oznacza zniknięcie dużego
terenu zielonego, służącego mieszkańcom od lat na wiele sposobów i spełniającego różnorodne funkcje, zniknięcie
wspólnego miejsca spędzania czasu
wolnego i kawałka bałuckiej tradycji,
powrót na własne podwórka, których w
blokach jednak nie ma. To także hałas i
zanieczyszczenie powietrza za oknami
nie tylko bloków, stojących przy samej
trasie – dziś nasze osiedle jest oazą zieleni w środku miasta, za oknami mamy
zieleń, od Drewnowskiej oddziela nas
pas działek, po jej drugiej stronie jest
cmentarz. Uliczny szum nie dociera do
nas, wśród ciszy budzi nas śpiew ptaków. To ma się skończyć w imię rozładowania korków w mieście.

Szczerze mówiąc, nie bardzo w to
wierzę. Arteria komunikacyjna była tu
planowana wielokrotnie, a potem kolejna ekipa rządząca pomysł ten porzucała. Zachodnią przebudowywano
całkiem niedawno, tramwaj regionalny miał być lekiem na komunikacyjne bolączki, teraz trasa Karskiego ma
odciążyć ją od ruchu samochodo-

lu rowerzystów woli podjechać sobie
kawałek przez zieloną przestrzeń niż
ścieżką wytyczoną na asfalcie, obok
sznura samochodów.
Miasto uznało, że tak ma być. Samochody pod naszym oknem, a nie na Zachodniej. Miały być nawet jakieś konsultacje społeczne, ale jakoś nikt nas
na nie zaprosił. Zresztą się nie odbyły,

Drodzy urzędnicy, dla nas, mieszkańców,
tworzycie to miasto, bo ono jest nasze. To
nie jest prywatny folwark i realizowanie
osobistych wizji.
wego? Dlaczego te samochody mają
jeździć pod naszymi oknami? Wielu
z nas nie ma samochodów, a nawet
ich posiadacze do Manufaktury – na
lody czy koncert – chodzą piechotą,
„do miasta” wielu z nas jeździ MPK. No
i jakby na polu postawić licznik rowerzystów, okazałoby się, że jest to duża
nieoficjalna arteria rowerowa. Bo wie-

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

mają być później, ale na polu geodeci
już coś mierzą. Wywieszenie informacji
o konsultacjach na stronie UMŁ nie jest
zaproszeniem mieszkańców do nich –
raczej chodzi o to, by zadość uczynić
biurokratycznej procedurze. Nasze prawo do współdecydowania ogranicza się
do granic przestrzeni zarządzanej przez
wspólnotę mieszkaniową, o ile wykupiliśmy mieszkanie od miasta lub kupiliśmy na wolnym rynku.
Zaraz, a Budżet Obywatelski? Przecież to forma konsultacji społecznych
i choć obszar pola był spod niego wyłączony, udało nam się zgłosić projekt
parku między Lutomierską i Zachodnią. To jak, park i ulicę będą robić?
A co z naszym protestem z 2006 roku,
gdy protestowaliśmy przeciwko przedłużeniu Karskiego, zbieraliśmy podpisy? Co się z nimi stało? Czy to nie jest
forma wyrażenia opinii przez mieszkańców?
Drodzy urzędnicy, dla nas, mieszkańców, tworzycie to miasto, bo ono
jest nasze. To nie jest prywatny folwark
i realizowanie osobistych wizji. To my
wiemy, co jest dla nas dobre. Chcemy
móc nadal mieć to miejsce, gdzie wiosenna zieleń traw, jesienne rdzawości,
letni skwar, zimowe skrzypienie śniegu. Latem na skoszonej trawce kocyki,
dziecięce wózki, grille, obozujące godzinami rodziny i opalające się…

