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Miejska droga
przez mękę
Dla osoby chorej znajome
i oswojone od lat miasto
nagle staje się dziką
dżunglą nie do przebycia.
Str. 3

Jeść

Demografia,
głupcze!
Starość w Łodzi jest
starością bez rodziny.
Zdecydowanie więcej
jest osób mieszkających
samotnie.
Str. 4

jak w banku

Z WOJCIECHEM JAROSEM
ROZMAWIA
ALEKSANDRA DULAS

Aleksandra Dulas: Skąd pomysł
na prowadzenie Banku Żywności?
Wojciech Jaros: Banki Żywności w ogóle to nie jest patent
polski ani europejski. Pierwszy
powstał w Stanach Zjednoczo-

O Łodzi decydują przede
wszystkim dorośli. Dzieci
natomiast rzadko pyta
się o to, czy lubią miasto
i dlaczego.
Str. 8

FOT. ASIA TARNOWSKA

Łódzki Bank Żywności to jedna
z lepiej funkcjonujących organizacji
pozarządowych w Łodzi i w Polsce.
Wartość przekazywanej żywności
to około 15 mln zł. Ciągle realizują
nowe projekty i nowe pomysły.

Miasto w ręce
dzieci!

Każdy powinien
mieć dom

Na bezdomnych skupia
się dużo negatywnych
stereotypów – na dobrą
sprawę wszystko, co jest
społecznie piętnowane.
nych pod koniec lat 60. Zwrócono taki pomysł, żeby tutaj też podob- niu przez pierwszych 1000 dni.
Str. 10
uwagę, że z jednej strony żywność, która jest na rynku, marnuje się, a z drugiej, są osoby głodne
i niedożywione. I żeby zwalczyć
ten paradoks, zaczęto szukać producentów i sklepikarzy, zbierać
żywność i przekazywać ją punktom charytatywnym. I ten pomysł był na tyle uniwersalny, że
zaczął być wdrażany na terenie
całych Stanów Zjednoczonych,
w Kanadzie, następnie trafił do
Francji. Obecnie jest w całej Europie. Pierwszy Bank Żywności
w Polsce powstał w Warszawie.
Inicjatorami byli Jacek Kuroń
i doktor Marek Edelman.
A ponieważ doktor Edelman
mieszkał w Łodzi, to zaszczepił

ną organizację stworzyć. Na początku organizowaliśmy wsparcie i wyjazdy dla dzieci w ramach
akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”,
później rozwinęliśmy swoją działalność. Marek Edelman nie żyje,
a Bank nosi jego imię.
A.D.: W ramach swoich działań
prowadzicie bardzo wiele akcji.
W.J.: Realizujemy projekty edukacyjne, które przede
wszystkim uwrażliwiają na
kwestię marnowania żywności.
Wspólnie z Fundacją Nutricia
tworzymy projekt pierwszych
1000 dni dla zdrowia. Opracowane zostały zasady odżywiania kobiet w ciąży, karmiących
piersią i dzieci zaraz po urodze-

Okazuje się, że to, co jemy w tym
czasie, ma ogromny wpływ na
zdrowie w przyszłości. Mamy
grupę dietetyków z Uniwersytetu Medycznego, którzy
w naszym imieniu realizują ten
projekt. Porady dietetyczne są
niedostępne i zazwyczaj drogie,
a my dzięki temu programowi
udostępniamy je naszym podopiecznym. Umawiamy spotkania w hostelach, organizacjach,
uczymy mądrego odżywiania
osoby gorzej sytuowane.
Zależy nam na tym, żeby ludzie nie tylko byli najedzeni, ale
żeby byli zdrowo najedzeni. Zaciąg dalszy na stronie 6

Podanie
w sprawie
Znalazłem metodę
na panią w okienku.
Str. 13

Wspomnienie
lata
Wiecie już, czego mi
w Łodzi brakuje? Tak, sorry,
publicznych toalet.
Str. 16
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Od naczelnej
ALEKSANDRA DULAS

Jako dziecko nie słyszałam, że żyję w biednym
mieście. Raczej, że w dużym, w drugim co do
wielkości po Warszawie. Pamiętam, że uczono
mnie o milionie mieszkańców. Czułam dumę
i niewątpliwie identyfikowałam się z Łodzią.
Wycieczki szkolne do kwitnących zakładów pracy podsycały
te pozytywne odczucia. Dywilan,
Próchnik, Lenta, Wifama, Prexer,
Uniprot, Uniontex, Anilana – do
dziś te nazwy brzmią w mojej
głowie. Jako dziecko myślałam
o Łodzi jak o wielkiej fabryce.
Wiedziałam, że powietrze mamy
zanieczyszczone. I gdybym wtedy
miała Łódź narysować, na pewno
narysowałabym kominy.
Mój syn już kominów nie rysuje, raczej kamienice, ścieżki rowerowe, parki, galerie i kina. Rysuje
za to biednych ludzi, którzy jakoś
z Łodzią mu się kojarzą. Mówi – bo
słyszy od dorosłych – że Łódź jest
miastem biednym, że wielu ludzi
nie stać na podstawowe rzeczy.
Znaleźliśmy się w punkcie,
w którym od decyzji władz miasta, jego mieszkańców, działaczy
społecznych, urzędników zależy,
jak na Łódź spojrzą moje wnuki. I choć to zabieg myślowy dla
mnie dość abstrakcyjny, to wiem,
czego bym chciała. Marzy mi
się miasto zadowolonych mieszkańców i mieszkanek, obywateli

i obywatelek, którzy lubią tu żyć.
Chciałabym, żeby kolejne pokolenie rysowało kolorowe miasto,
spokojnych, uczciwych, uśmiechniętych łodzian. (Pisał tak kiedyś
o Polsce Jeremi Przybora w piosence Dobranoc Ojczyzno – jego
marzenie jeszcze się nie spełniło).
Dużo jeszcze do zrobienia, żeby
w Łodzi żyło się dobrze. W tym
numerze Miasta Ł piszemy o problemach. Maria Nowakowska
przygotowała wywiad na temat
bezdomności, w którym pokazuje
pracę streetworkerów zajmujących się osobami bezdomnymi.
Jan Rostocki rozmawia z prof.
Szukalskim o demografii. Wiele
bowiem problemów naszego miasta związanych jest ze starzeniem
się społeczeństwa i niską dzietnością. W obu jednak tekstach przebija optymizm, że sytuacja nie
jest beznadziejna. Jeśli ją dobrze
zdiagnozujemy i użyjemy odpowiednich metod, to możemy reagować. Przykładem właściwego
odpowiadania na problemy jest
praca Banku Żywności w Łodzi.
Wojciech Jaros opowiada o tym,

jak i dla kogo został stworzony
Bank, i jakie projekty realizuje.
Byłam pod wielkim wrażeniem
sposobu zarządzania tą organizacją, skutecznością realizowanych
przez Bank Żywności działań i ludzi w nim pracujących. Zachęcam
do wspierania realizowanych
przez nich akcji, widziałam ich
profesjonalizm, entuzjazm i pasję.
W tym numerze koniecznie
trzeba obejrzeć fotoreportaż
z akcji pt. „Miasto w ręce dzieci”,
realizowanej przez Miasto Ł na
dziedzińcu Urzędu Miasta. Oddaliśmy głos najmłodszym, rozmawialiśmy z nimi o mieście i o tym,
o jakiej Łodzi marzą. Szczegółowa relacja przygotowana przez
Michała Kwiatkowskiego do
obejrzenia na naszej stronie i facebooku gazety w cyklu „Kamera
Miasta Ł”.
Jak zwykle polecam również nasze felietony, szczególnie
w tym miesiącu bliski memu sercu tekst Izy Desperak o toaletach
miejskich.
Czytajcie Państwo październikowe Miasto Ł i myślcie wspólnie
z nami, co zrobić, żeby w Łodzi
wszystkim żyło się lepiej.
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Miejska
droga
przez

mękę
FOT. ASIA TARNOWSKA

WOJCIECH NYKLEWICZ

Znajome i oswojone od lat miasto
nagle staje się dziką dżunglą nie
do przebycia. Niespodziewanie
wszystko robi się za wysokie, za
odległe, za małe, za krótkie…
„Mam 53 lata. Do szpitala poszedłem o własnych siłach. To
nie było aż tak daleko od domu.
Spakowałem plecak i wybrałem
się pieszo. Zawsze lubiłem dużo
chodzić. To było dobre z dwóch
powodów. Utrzymywałem kondycję fizyczną. No i oszczędzałem
na przejazdach komunikacją. To
był ostatni raz, kiedy piesza wędrówka była radością.”
Choroba zaczęła się niespodziewanie. Wizyta u lekarza,
skierowanie do szpitala, nadzieja
na wyleczenie. W trakcie hospitalizacji nastąpiło gwałtowne
pogorszenie stanu zdrowia. Lekarze zrobili wszystkie możliwe badania, zastosowali odpowiednie
leczenie, ale uprzedzili, że teraz
trzeba będzie życia uczyć się od
nowa. Co to znaczy – pan Dariusz
miał dowiedzieć się w drodze powrotnej do domu. Już za bramą
szpitala, po przejściu kilu kroków,
musiał usiąść na schodach pobliskiej kamienicy. Nie brał taksówki, bo przecież mieszka niedaleko, a poza tym, przed wyjściem ze
szpitala spacerował po ogrodzie.
Wszystko wskazywało na to, że
będzie mógł chodzić pieszo jak
dawniej.
„Wyszedłem, ale okazało się, że
przeliczyłem swoje możliwości.
Najgorzej było na przejściu dla
pieszych. „Zielone” świeciło się
za krótko. Kierowca trąbił, gdy

byłem jeszcze na pasach. Mam
Po powrocie ze szpitala przy- trwała ponad godzinę, gdy jeszcze
53 lata, więc wyglądam młodo. szedł czas na zrobienie zakupów. 2 tygodnie temu zajmowała zaleSzedłem bardzo wolno. Kierowcy Pan Dariusz miał swój ulubiony dwie 20 minut. A na dodatek motraktują mnie jak w pełni spraw- wielkopowierzchniowy
sklep. czopędne leki zaczęły dawać się
nego. Ja ich rozumiem – śpieszą Zawsze to taniej i większy wy- we znaki. Nie mógł wytrzymać.
się. Ja też.”
bór asortymentu. To, że w jego Czuł, że jeszcze sekunda, że jeszTymczasem droga do domu nowej sytuacji zdrowotnej droga cze jeden krok i delikatny choćbyła dłuższa niż przypuszczał. do sklepu była dłuższa i trudniej- by wstrząs, a strumień moczu go
Nigdy wcześniej nie myślał, że ła- sza niż zwykle – to jeszcze nic. zaleje, a widok rozlewającej się
weczka na ulicy może „uratować” Nie spodziewał się, że hipermar- kałuży upokorzy go ostatecznie.
życie. W tym momencie docenił ket „zrobił się” tak wielki, że nie Wszedł do pobliskiej bramy, nie
meble miejskie na Piotrkowskiej. może go przemierzyć jak dawniej, zważając na jakiekolwiek konseEstetyka
takich
kwencje. Ocalenie
sprzętów to jedno,
godności i odzya wygoda i bezTymczasem droga do domu była dłuższa skanie poczucia
pieczeństwo… tak,
komfortu
było
niż przypuszczał. Nigdy wcześniej nie
b e z pie c z e ń s t wo
w tym momencie
w tym momencie
najważniejsze. Namyślał, że ławeczka na ulicy może
było najważniejsze.
wet krzyk młodej
„uratować” życie. W tym momencie
Ta myśl pozwalała
kobiety: „Spier**laj
mu w przyszłości
stąd stara świnio!”
docenił meble miejskie
planować wyjście
– nie był tak dona Piotrkowskiej.
na Pietrynę. Wietkliwy, jak rozrydział, że nie będzie
wający ból przepełmusiał obawiać się
nionego moczem
upadku, a w razie
pęcherza.
potrzeby usiądzie
Przed panem
na ławce.
Dariuszem jeszcze
Dla osoby chorej znajome a najgorsze, że nie ma w nim ła- połowa drogi do domu. Pomyślał
i oswojone od lat miasto nagle wek. Nagle poczuł narastające o możliwości podróży tramwastaje się dziką dżunglą nie do osłabienie i wyszedł na zewnątrz, jem. Jednak by do niego się doprzebycia.
Niespodziewanie żeby złapać trochę powietrza. Ale stać, trzeba jeszcze pokonać przejwszystko robi się za wysokie, i tu nie miał gdzie usiąść. Kosz na ście podziemne. Schody w dół
za odległe, za małe, za krótkie… śmieci z konieczności stał się jego i schody w górę kiedyś były takie
Za daleko jest do najbliższego przystanią. Poczuł się uratowany, wygodne, a teraz… pot występuje
sklepu, a schody na piętro wiodą ale jednocześnie zrozumiał swoją na czoło, a zadyszka zniechęca
niczym szlak na Mount Everest. sytuację. „Czyżbym miał skoń- do życia. I jeszcze wdrapanie się
Trzeba zdobywać szczyty swo- czyć na śmietniku życia? Czyż- po stopniach do wagonu. Pan Dajego życia każdego dnia. I nie bym był odpadem społecznym? riusz tak bardzo się zmęczył, że
widać końca i sensu tych wielo- Niepotrzebnym młodym star- postanowił usiąść w czasie krótkrotnych powtórzeń. A przecież cem?”. Nie zrobił zakupów. Posta- kiej podróży. Nim odzyskał siły,
można byłoby to wszystko zmie- nowił wrócić do domu. Szedł wol- tramwaj ruszył z przystanku, na
niać… zmienić na lepsze.
no, odpoczywając. Ta wędrówka którym powinien wysiąść.

Jako człowiek od lat żyjący samotnie, pan Dariusz nauczył się
perfekcyjnej
samowystarczalności i niezależności. Teraz, gdy
jego stan zdrowia spowodował
liczne ograniczenia, potrzebował
pomocy innych ludzi. Podczas pobytu w szpitalu nikt z personelu
nie zainteresował się jego egzystencjalną sytuacją. Nie sprawdzono, do jakiego środowiska
materialnego i społecznego powróci po hospitalizacji. Ponieważ
był w miarę sprawny i młody (53
lata), prawdopodobnie sądzono,
że powinien sobie poradzić. Ze
szpitala wypuszczono go na głęboką wodę. Nie utonął dzięki sąsiedzkiej pomocy. Ale korzystanie
z niej było dla niego trudne. Z jego
doświadczenia ostatnich tygodni
wynika, że mógłby zachować samowystarczalność, gdyby w mieście nie było architektonicznych
barier, gdyby Łódź była przyjazna dla osób niepełnosprawnych
i starszych.
Chciałbym – podobnie jak pan
Dariusz – aby nasze miasto uczyło się, jak być miastem, właśnie
od najsłabszych?

Wojciech Nyklewicz – absolwent
Akademii Medycznej w Lublinie i Collegium Psychotherapeuticum, nauczyciel
komunikowania się, animator współpracy polsko-czesko-słowackiej w ochronie
zdrowia i tłumacz. Sekretarz redakcji
Miasta Ł, korektor.
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J.R.: Jakie są, według Pana, najważniejsze demograficzne problemy Łodzi?
P.Sz.: Obecnie największym zagrożeniem jest depopulacja, czyli
spadek liczby ludności, bardzo
wyraźnie widoczna przez ostatnie
25 lat. Straciliśmy ponad 140 000
mieszkańców w ciągu ubiegłego
ćwierćwiecza. W miejsce 854 000
w szczytowym momencie, mamy
711 000. Najpewniej ten ubytek
jest większy, bo z powodu masowej emigracji nasza wiedza jest
niepełna. Nie wiadomo, ile zameldowanych i płacących rachunki
osób, uwzględnionych w statystykach jako mieszkańcy, w rzeczywistości pozostaje na stałe za
granicą. Wyludnienie Łodzi jest
również ważne dlatego, że źle
wpływa na postrzeganie miasta
jako miejsca, w którym się mieszka i inwestuje. Spadek liczby ludności oznacza też, że w długiej
perspektywie zmniejsza się liczba klientów różnego typu dóbr
i usług. Osłabia to atrakcyjność
miasta.
J.R.: Nie możemy spodziewać
się napływu ludności z innych
miast?
P.Sz.: Nie. Trzeba jednak pamiętać, że za spadek liczby ludności głównie odpowiada niski
przyrost naturalny. Jednak zbyt
mała liczba urodzeń nie jest specyficznie łódzka. Inne wielkie
miasta mają ten sam problem. Ale
one się nie wyludniają, ponieważ
niedobór urodzeń wyrównują sobie napływem. I to jest specyfika
Łodzi, jej największy problem. To,
że Łódź nie potrafi przyciągnąć
młodych ludzi, którzy by pomogli
poprawić sytuację demograficzną. Jest to problem większy niż się
wydaje. Nie tylko młodzi ludzie
są ważni, ale ich dzieci. Imigranci odmładzają z reguły miasto na
dwa sposoby: sobą i potomstwem.
A w dłuższej perspektywie wnukami itd. Z demograficznego
punktu widzenia, to problem
pogłębiający niższą atrakcyjność
inwestycyjną. Niestety, nie jedyny. Mamy też najwyższą umieralność na terenie całej Polski.
J.R.: Z czego on wynika?
P.Sz.: Po części z niskiego poziomu wykształcenia mieszkańców. W tej kwestii Łódź wyraźnie
odbiega od innych miast.
J.R.: Ponieważ jest miastem robotników i ich dzieci?
P.Sz.: A te dzieci zwykle uzyskują ten sam status i wykształcenie jak ich rodzice. Niższe
wykształcenie przekłada się na
różnego rodzaju zachowania: złe
nawyki żywieniowe, większe
spożycie używek, szkodliwe sposoby spędzania wolnego czasu. To
wszystko prowadzi do negatywnych skutków zdrowotnych.
J.R.: Co wynika z Pana badań?
Czy Łódź ma szansę poradzić sobie z tą sytuacją?
P.Sz.: Wszystko wskazuje, że
jesteśmy skazani na dalszą depopulację i nawet podjęcie skutecz-
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LUDNOŚĆ ŁODZI W LATACH 1939-2012

Demografia,
głupcze!
JAN ROSTOCKI ROZMAWIA
Z PROF. STANISŁAWEM SZUKALSKIM
nych metod przyciągania młodych ludzi nie zmieni tego trendu,
może go tylko osłabić.
J.R.: Czyli, niezależnie od tego,
co będziemy robić, nie ma nadziei na poprawę sytuacji?
P.Sz.: Demografia ma pewną
logikę. Chodzi tu o niebezpieczeństwa, które gdy raz wystąpią,
są bardzo trudne do usunięcia.
Jeśli przez długi czas liczebność
pokoleń dzieci nie jest równa liczebności pokoleń rodziców, to
w pewnym momencie pojawiają
się pułapki dwojakiego rodzaju: „pułapka niskiej dzietności”
i „pułapka strukturalna”. Pułapka niskiej dzietności polega na
tym, że gdy wychowuje się Pan
w otoczeniu, gdzie wszyscy mają
mało dzieci, to widzi Pan, że mała
liczba dzieci to coś zwyczajnego.
W związku z czym staje się to
dla Pana normą, którą Pan powiela. Będzie ona wpływała na
Pana zachowania w przyszłości,
nawet jeśli by nie było przeszkód
do posiadania większej liczby
dzieci. Natomiast „pułapką strukturalną” nazywa się sytuację, gdy
struktura ludnościowa jest taka,
że by utrzymać stały poziom liczby ludności, kobiety musiałyby
mieć w ciągu życia średnio już
nie dwoje dzieci, lecz troje lub
czworo. A to jest nierealne.
J.R.: Zwłaszcza, że przez ostatnie 20 lat w Polsce średnio na kobietę przypadało dużo mniej niż
dwoje dzieci.

znacząco mniejsze. Niech Pan
zwróci uwagę – wzloty są winne
upadkom. Nadmiernie szybki
rozwój, ta nadmierna nowoczesność Łodzi gdzieś na przełomie
XIX i XX wieku zbiera swoje
żniwo.
J.R.: Pod koniec XIX wieku byliśmy jednym z najszybciej rozwijających się miast na świecie.

P.Sz.: Tak, a w latach 20022006 ta liczba spadła nawet do
blisko 1,2. W roku 2012 było to 1,3.
Sprawę pogarsza fakt, że w Łodzi niska dzietność była od dawna, pojawiła się jako pierwsza
w Polsce. Patrząc na dane
spisów międzywojennych,
widać, że typowa kobieta
Nie mam złudzeń, że
mieszkająca w Łodzi miademografia będzie działać
ła znacznie mniej dzieci
niż gdzie indziej. Dlaczego?
przeciwko temu miastu
Gdyż z reguły była pracoww dającej się przewidzieć
nicą najemną. Kobiety szły
do pracy, ale traktowały
przyszłości. Chyba że rząd
dziecko jako przeszkodę.
spróbuje potraktować
Jednodzietność i dwudzietność, czyli małodzietność
Łódź jako swojego rodzaju
jak na tamte realia była tu
laboratorium dla polityki
znacznie częstsza. Po 1945
r. te pułapki niskiej dzietimigracyjnej. Mówię o tym
ności zaczęły się pojawiać
zupełnie poważnie.
na zasadzie dziedziczenia
zachowań. Wynikały z tej
szczególnej sytuacji kobiet
łódzkich – ich wysokiej aktywności zawodowej, bycia
pracownicami najemnymi,
P.Sz.:
Tak.
Przyspieszony
robotnicami.
rozwój,
miasto
przemysłowe,
J.R.: Pracując w takim trybie,
w
dodatku
umożliwiające
kobardzo trudno zorganizować
bietom
aktywność
zawodową,
opiekę nad dzieckiem, może to
co było rzadkością w tamtych
zniechęcać do macierzyństwa.
P.Sz.: Jak najbardziej. Ale jak czasach. I to przekłada się w XX
mówiłem – jeśli taka sytuacja i XXI wieku na upadek demogratrwa długo, ta pułapka niskiej ficzny.
J.R.: Co zatem można zrobić?
dzietności przekształca się w puP.Sz.: Musimy pamiętać, że
łapkę strukturalną. Jak Pan porówna kolejne pokolenia kobiet między sytuacją demograficzną
w Łodzi, to każde następne jest a sytuacją społeczną występuje

różnica. O ile nie mamy za bardzo możliwości oddziaływania
na zmianę trendu demograficznego, to możemy oddziaływać
na tempo jego przebiegu. Możemy też wpływać na to, czy
społecznie i ekonomicznie te
przemiany będą katastrofą, czy
tylko zmianą.
J.R.: Co zrobić, żeby nie były
katastrofą?
P.Sz.: Nie mam złudzeń,
że demografia będzie działać przeciwko temu miastu
w dającej się przewidzieć
przyszłości. Chyba że rząd
spróbuje potraktować Łódź
jako swojego rodzaju laboratorium dla polityki imigracyjnej. Mówię o tym zupełnie poważnie.
J.R.: Czy mogą nas „uratować” kobiety z krajów,
gdzie normą kulturową
jest wyższa dzietność, np.
wysoki stopień emigracji
z krajów podobnych kulturowo, takich jak Ukraina?
P.Sz.: Ukraińcy nie przyjadą do Polski. Według
wszystkich badań, większość z nich migruje na
południe Europy. Planowa imigracja musiałaby być z dalszych
obszarów, a to trzeba by bardzo
rozsądnie zaprojektować, by
uniknąć konfliktów na tle kulturowym, takich jak w Europie
Zachodniej. Dlatego być może
przekształcenie Łodzi w laboratorium imigracyjne byłoby rozwiązaniem, ale raczej tak się nie stanie. Imigranci w zamyśle rządów
przyjmujących, powinni służyć
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rozwiązywaniu problemów ryn- snąć. A w wypadku dwudziesto- przez ludzi młodych, powiedzmy
ku pracy. Patrząc z tej perspekty- trzydziestolatków jest znacznie w wieku 20-35 lat – stają się buwy, Łódź nie jest najlepszym na to wyższa. Należy pamiętać, że dynkami, w których z uwagi na
miejscem, tu problemy mają inny właśnie w tym okresie życia niską jakość wyposażenia i wiele
charakter. Natomiast inną
innych cech nikt nie chce
kwestią jest jakość życia
mieszkać. Zostają tam tylko
Problem polega na tym,
w tym mieście. Mniejsza
ich pierwotni mieszkańliczba ludzi może oznaczać
cy i co najwyżej ich dzieci,
że jak pokazują liczne
więcej terenów zielonych,
które powoli dochodzą do
badania, wykształcenie jest
łatwiejszy dostęp do miejwieku zaawansowanego.
skich usług, bardziej przyI mamy do czynienia z poczynnikiem pozytywnie
jazne warunki życia. Więc
jawianiem się enklaw stawpływającym na chęć
patrząc z tej perspektywy,
rości.
to może będzie i lepiej.
J.R.: Czy starość w nakorzystania ze wsparcia.
J.R.: Opiszmy zatem
szymi mieście różni się od
Inaczej mówiąc, ci słabo
krótko sytuację demogratej przeżywanej w innych
ficzną, jak na podstawie
miastach?
wykształceni nie bardzo
Pana badań wygląda obecP.Sz.: Specyfiką łódzkiej
nawet wiedzą, że mają
na sytuacja łodzian?
starości jest kształt rodziP.Sz.: W przypadku
ny. Wspomniałem, że już
prawo do pewnych
osób młodych, Łódź barw okresie międzywojnia roświadczeń,
dzo wyraźnie wybija się
dziny były mniejsze. Mało
na tle wielkich miast pod
tego, Łódź wybijała się i wywzględem
skłonności
bija się do dziś w częstości
młodych kobiet – głównie
rozwodów, widać też wyżw wieku od 17 do 20 lat –
szą skłonność do związdo posiadania potomstwa. I to ludzie zaczynają podejmować ków nieformalnych. Wszystko
jest demograficzny wyznacznik decyzje dotyczące spożywania to oznacza, że zdecydowanie częproblemów społecznych, po- alkoholu i innych używek oraz ściej niż gdzie indziej ta starość
nieważ wraz z wczesnym ma- decydują się na ryzykowne za- w Łodzi jest starością bez rodziny.
cierzyństwem edukacja tych chowania. I należałoby zadać Zdecydowanie więcej jest osób
dziewcząt kończy się lub ma sobie pytanie, w jakim stopniu mieszkających samotnie. To jest
charakter pozorny. To jest zja- wyższa śmiertelność młodych specyfika Łodzi, niestety bardzo
wisko, którym należałoby się w Łodzi jest ich wynikiem i co niekorzystna.
zająć. Wskaźnikiem problemów jest tego przyczyną?
J.R.: Czyli, starość w Łodzi jest
wśród łódzkich młodych jest też
J.R.: A jakie problemy są naj- jednak związana z biedą i samotzdecydowanie wyższy poziom istotniejsze w przypadku osób nością?
umieralności.
Umieralność starszych?
P.Sz.: Nie ma na to dokładnych
łodzian w wieku do 10 lat nie
P.Sz.: Wzrost koncentracji osób danych, ale można przypuszczać,
odbiega od wartości w innych starszych na ograniczonej prze- że tak jest. Mieszkając samotmiastach, ale gdy spojrzymy na strzeni. Budynki budowane od nie, osoby starsze nie mają z kim
nastolatków, to zaczyna ona ro- lat 50. do 70. – wtedy zasiedlane dzielić opłat za czynsz, media, etc.

X Festiwal
Obywatela
nOwyObywatel.pl/Festiwal

W dniach 17-19 października (piątek - niedziela) 2014 r. w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi odbędzie się X Festiwal Obywatela, czyli cykl dyskusji i spotkań poświęconych tematyce obywatelskiej. Wśród poruszanych
zagadnień znajdą się m.in. reforma systemu emerytalnego, sytuacja na Ukrainie oraz oddolne inicjatywy samorządowe.

Ponoszą też koszty leczenia – sam
zaawansowany wiek jest źródłem
wielu chorób, a w dodatku, jak
pokazuje gerontologia społeczna,
słabo wykształceni starsi znacznie gorzej dbają o zdrowie. Poza
tym, większość łodzian w wieku
emerytalnym pracowało jako
prości robotnicy, dostając niskie
wynagrodzenie, co znaczy, że
mają niskie świadczenia emerytalne. Gdy weźmiemy te wszystkie czynniki pod uwagę, z dużym
prawdopodobieństwem można
założyć, że sytuacja finansowa
większości osób starszych w Łodzi nie jest dobra.
J.R. Czy można uznać, że w Łodzi jest prawidłowa instytucjonalna pomoc dla osób starszych
i jak ona działa? Jak to wygląda
na tle innych miast?
P.Sz.: Nikt nie porównywał
tego typu danych z innymi miastami, ale po pierwsze, musimy
zdawać sobie sprawę, że jeśli chodzi o liczbę pracowników socjalnych, którzy występują, to ona
jest określana przez ustawę jednoznacznie definiującą, że musi
być na te 2000 mieszkańców na
terenie gminy jeden pracownik.
Albo na 50 środowisk, które muszą być wspomagane. Natomiast
my musimy sobie zdawać sprawę
ze specyfiki Łodzi. Bo to, że mamy
do czynienia ze spełnionymi kryteriami ustawowymi w dwóch
miastach, to nie znaczy, że ich
sytuacja jest taka sama. Myślę,
że w Łodzi osoby starsze mają
trudniejszy dostęp do uzyskania
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wsparcia z uwagi na to, że jest
ich więcej, zwłaszcza więcej jest
tych najstarszych, a więc charakteryzujących się największymi
problemami. A jeśli zadał Pan
pytanie o porównanie z innymi
miastami, to dodatkowo, jeszcze są to tacy, którzy z racji na
niższe dochody tym bardziej się
kwalifikują do uzyskania wsparcia. Problem polega na tym, że
jak pokazują liczne badania, wykształcenie jest czynnikiem pozytywnie wpływającym na chęć
korzystania ze wsparcia. Inaczej
mówiąc, ci słabo wykształceni
nie bardzo nawet wiedzą, że mają
prawo do pewnych świadczeń,
a poza tym oni wiedzą, że często
trzeba współfinansować niektóre
rodzaje pomocy i nie zawsze znajdą na to środki. Dziesięć lat temu
robiłem takie badanie wśród
klientów MOPS-u w wieku 75+.
Wyszła ewidentna nadreprezentacja ludzi z wyższym wykształceniem. Także, Łódź ma wiele
specyficznych problemów.

Jan Rostocki – absolwent socjologii
na Uniwersytecie Łódzkim. Aktywista ekologiczny i społeczny, członek
organizacji pozarządowych. Feminista
i racjonalista. Pasjonat nauk społecznych i przyrodniczych.

spotkania i dyskusje poświęcone tematyce
obywatelskiej. Prelegentami i Panelistami będą
naukowcy, dziennikarze i działacze sPołeczni.
Łódź, 17–19 października 2014
centrum za jęć Pozaszkolnych nr 1
ul. zawiszy czarnego 39

Prelegentami i panelistami będą naukowcy, znani dziennikarze i działacze
społeczni, m.in. Ryszard Bugaj, Zdzisław Krasnodębski, Witold Modzelewski, Joanna Erbel, Agnieszka Romaszewska-Guzy. W niedzielę odbędzie się
projekcja filmu „Dzień Kobiet” w reżyserii Marii Sadowskiej.

Kompletny program oraz informacje o gościach Festiwalu można znaleźć na stronie
www.nowyobywatel.pl/festiwal oraz na fecebooku: facebook.com/events/302513996607659/
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Zapraszamy!
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Jeść jak w banku
A.D.: W jaki jeszcze sposób pozyskujecie żywność?
W.J: Drugi model, który realizujemy, to są zbiórki żywności,
które regularnie organizujemy.
Dzieje się to cztery razy w roku.

ści. I to była już inicjatywa sieci
handlowej, a my realizowaliśmy
stanawiamy się nawet nad tym,
to zadanie. Oni chcieli pokazać,
czy niektóre produkty, które do
że włączają się w takie akcje ponas trafiają, powinny do nas tramocowe i do tego, co zbierzemy,
fiać, np. chipsy, słodkie, gazowadodawali 20% od siebie. Czyli, do
ne napoje itp.
10 ton dodawaA.D.: W jaki
li od siebie 2
sposób pozyskutony extra projecie żywność?
duktów wskaW.J.: Do tej
zanych jako
Federacja Polskich Banków Żywności
pory
mieliśmy
najbardziej podwa główne tory
trzebne.
zrzesza 31 Banków Żywności
pozyskiwania
A.D.: Jak łodziałających na terenie całego kraju.
żywności.
Po
dzianin, który
pierwsze, od proidzie do skleBanki Żywności udzielają bezpłatnej
ducentów, hurpu, może Was
pomocy żywnościowej ponad
towników, sklepiwesprzeć?
karzy; i jeździmy,
W.J.: To jest
3 600 organizacjom i instytucjom
i piszemy, i inforbardzo proste.
społecznym, za pośrednictwem
mujemy, że jesteWystarczy
śmy. Wtedy gdy
kupić
jeden
których trafia ona do blisko 1 700 mln
pojawia się partia
produkt więcej
osób najbardziej potrzebujących.
żywności, która
z listy rekoz jakiejś przyczymendowanej.
W 2012 roku Banki Żywności
ny nie może trafić
Jeśli to jest akprzekazały łącznie 70 tysięcy ton
na rynek, to jest
ona
przekazyartykułów spożywczych.
wana nam. To są
(dane z www.bankizywnosci.pl)
zazwyczaj takie
sytuacje,
kiedy jest problem
z opakowaniem,
kiedy coś się źle
wydrukuje,
jogurt
truskawkowy
zostanie
wlany do kubeczków dla jagodowego itp. Wtedy
my odbieramy tę
żywność i szybko przekazujemy
organizacjom
z naszej bazy.
Najczęściej trafia
do nas żywność
o krótkim terminie ważności
i wtedy jest kilka
dni na to, żeby ją
rozparcelować.
Dlatego działać
należy
bardzo
szybko.
Nowa
rzecz, którą postanowiliśmy
robić, to jest współpraca z sie- Świąteczna zbiórka żywności to cja „Podziel się posiłkiem”, to są
cią TESCO. Wymieniam z na- jest akcja ogólnopolska i to jest to głównie produkty dla dzieci,
zwy, bo tu należy się pochwała, nasze sztandarowe działanie, czy- takie jak: mleko, płatki, soki albo
gdyż inne sieci mogłyby robić to li wszystkich Banków Żywności. produkty, które można przechosamo, a nie robią. A TESCO prze- Ale w ostatnich latach zgłosili wać jak olej, dżem czy konserwy.
kazuje regularnie pieczywo, wa- się do nas partnerzy i organizu- Wolontariusze zachęcają, rozdają
rzywa i owoce. To się odbywa jemy również akcje „Podziel się ulotki. Widać nas, więc łatwo nas
w ten sposób, że co drugi dzień posiłkiem” wspólnie z firmą Da- wesprzeć.
pracownicy TESCO przygotowu- none – to jest program mający na
A.D.: I jak to jest później przeją produkty, które są do podzia- celu ograniczenie niedożywienia kazywane?
łu między nasze organizacje. My wśród dzieci.
W.J.: Zbieranie żywności orgajesteśmy w tym przypadku tylW tym roku po raz pierwszy nizowane jest tak, że pod naszą
ko koordynatorem. Organizacje realizowaliśmy wspólnie z TE- egidą działają różne organizajuż same odbierają paczki.
SCO noworoczną zbiórkę żywno- cje. Są to grupy na stałe z nami

współpracujące, które za pomocą
swoich wolontariuszy włączają
się w akcję. W ten sposób zbierają
żywność dla swoich podopiecznych. To ułatwia dystrybucję, bo
nie wszystko musi przechodzić
przez nasz magazyn. Stworzyliśmy specjalną aplikację internetową, w której każdy wolontariusz rozlicza się z tego, co zostało
zebrane w danym miejscu. To
nam ułatwia sprawozdawczość.
Akcje te prowadzone są w całym
województwie. My dbamy o logistykę tego przedsięwzięcia. Sklepów, w których zbieramy, jest już
150, wolontariuszy 200, zatem
Bank Żywności jest takim centrum
koordynacji. Rozdajemy materiały
promocyjne i reklamowe, dbamy
o pozwolenia, kontaktujemy się ze
sklepami. A organizacje już zbierają tę żywność w Kutnie, Sieradzu,
Sędziejowicach, Łodzi.
Prowadzimy również akcje
w Internecie, zatem mamy rów-

FOT. Z ARCHIWUM BANKU ŻYWNOŚCI

dokończenie ze strony 1

A.D.: Czy kupujecie również
żywność do dystrybucji wśród
potrzebujących?
W.J.: Absolutnie nie. Nie przeprowadzamy żadnych tego typu
transakcji gotówkowych. Ani nie
sprzedajemy, ani nie kupujemy
żywności. Mieliśmy kiedyś taki
przypadek, że ktoś chciał nam
sprzedać produkty po groszu
i mieliśmy problem. Wtedy znaleźliśmy sponsora, który kupił
je w naszym imieniu i przekazał
nam w darowiźnie. Tylko tak
to funkcjonuje – chodzi o przekazywanie żywności, jesteśmy
pośrednikiem między potrzebującymi a producentami. I tu znowu, nie trafiamy do osób indywidualnych, tylko do instytucji,
które przekazują już bezpośrednio swoim podopiecznym. Idea
jest taka, że organizacja, która
działa w swoim środowisku, zna
najlepiej problemy. Jeżeli mamy
na przykład alkoholików, to nie
każdy alkoholik jest biedny. Ale ta
grupa wie, że tej konkretnej osobie się gorzej powodzi. Taki sposób dystrybucji jest najskuteczniejszy, jest największa pewność,
że żywność trafi do najbardziej
potrzebujących.
A.D.: Czy przekazujecie taką
żywność, która z jakiś przyczyn
nie trafia na rynek?
W.J.: Tak, ale
trzeba podkreślić,
że jest to żywność
dobrej
jakości.
Często bywa, że
produkty te mają
krótki
termin
ważności, wtedy
trzeba się bardzo
spieszyć z dystrybucją.
A.D.:
Wasze
magazyny
aktualnie są pełne
warzyw i owoców. Skąd pochodzą te produkty?
W.J.: Teraz jesteśmy w zupełnie wyjątkowej
sytuacji. Na skutek
zawirowań
politycznych i embarga rosyjskiego,
nasze warzywa
i owoce nie idą
na rynek rosyjski. Producenci
mają problemy.
No i szczęśliwie
Komisja Europejska zadecydowała,
że można wygospodarować środki,
które byłyby rekompensatą. Dzięki
temu rolnicy przekazują produkty
bezpłatnie organizacjom pozarządowym. Dostajemy naprawdę duże
ilości jedzenia. Szacujemy, że do 13
października przyjmiemy około
900 ton produktów. Jest to bardzo
różnorodna żywność: jabłka, marchew, brokuł, pieczarki, papryka,
śliwki. Czyli, to są takie produkty,
które na co dzień nie są częstymi
gośćmi w magazynie Banku Żywności. Zatem, jest zdrowo i dużo.

nież ofertę na stronie: www.charytatywnie.allegro, gdzie można
zakupić paczkę żywnościową dla
potrzebujących.
A w ostatni weekend listopada organizowana jest świąteczna
zbiórka żywności. To najbliższa
akcja, w której może uczestniczyć
każdy łodzianin.
Podkreślę, że w tych działaniach chodzi o żywność, ale też
o wskazanie na problem, czyli
z jednej strony niedożywienie, a z
drugiej marnowanie żywności.
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nów, bo skończył się projekt. Bo
z jednej strony to jest żywność,
a z drugiej strony to jest baza kontaktów. Jeśli my nie odbierzemy
telefonu od producenta, który
chce przekazać żywność, to ona
pojedzie w drugi koniec Polski.
Znajdą się chętni na jej odebranie.
Zatem, musimy być stale dyspo-

nie startowaliśmy. Wracamy do
modelu pozyskiwania pieniędzy
w konkursach.
A.D.: A jak ta sprawa powinna
być rozwiązana? Jak powinien
być finansowany Bank Żywności, żeby funkcjonował najlepiej?
W.J.: Powinna być stała, wieloletnia umowa z określonym

A.D.: Na koniec powiedz jeszcze, jak zostać waszym wolontariuszem czy wolontariuszką, jakich umiejętności potrzebujecie?
W.J.: To może być każdy. Są
wolontariusze akcyjni – tu zapraszamy zwłaszcza młodzież. Dużo
można się nauczyć, pomagamy,
zapraszamy całe grupy. No i oczy-

miast jest rozładowywany. Nie
W.J.: Bardzo mocno współpra- zycyjni. W zeszłym roku zdecyprzetrzymujemy, mamy duże cujemy z administracją samo- dowaliśmy się wystartować w bumożliwości przyjęcia i dystry- rządową. W Łodzi jest to Miejski dżecie obywatelskim. To był taki
bucji. Przedsiębiorcy chcą nam Ośrodek Pomocy Społecznej, a w sprawdzian, czy w ogóle jesteśmy
przywozić żywność, bo prze- województwie to Regionalne Cen- potrzebni, czy to, co robimy ma
kazując ją na
sens. I okacele pomocowe,
zało się, że
dostają maksybardzo duża
malną stawkę
liczba łodzian
dopłaty.
Tak
zagłosowała.
Odbiorcami Banków Żywności są
s k on s t r uow a Odzew
był
ny jest ten probardzo pozyorganizacje pozarządowe, dziecięce
gram. I sytuacja
tywny. Dostaplacówki budżetowe oraz instytucje
jest wyjątkowa,
liśmy 200 tybo do tej pory to
sięcy złotych,
pomocy społecznej. Pomoc obejmuje
my szukaliśmy
bo to jest
zarówno organizacje działające na skalę
pr o duc e nt ó w,
koszt naszego
a teraz to oni się
całorocznego
ogólnokrajową jak i te lokalne.
do nas zwracaf un kcjono (za www.bankizywnosci.pl)
ją. Ważna jest
wania.
Ale
też informacja,
wartość żywże rolnik nie
ności, którą
dostanie
pieprzekazuniędzy za sam
jemy, to jest
towar, ale za
między 10 a 15
pakowanie, sortowanie i trans- trum Polityki Społecznej. Obie te mln zł. Jeśli więc my kosztujemy
port. Dlatego są to dla rolników instytucje organizują konkursy, 200 tysięcy, to jest to bardzo dowymierne korzyści. Towar ten w których bierzemy udział i w ten bry wskaźnik.
jest odbierany przez fachow- sposób mamy pieniądze na utrzyA wracając do budżetu obywaców z Wojewódzkiej Inspekcji manie organizacji. To są fundusze telskiego, oczywiście ucieszyliJakości Handlowej Artykułów na pracowników, biura, magazy- śmy się z tych pieniędzy bardzo,
Rolno-Spożywczych i sprawdza- ny, paliwo, utrzymanie sprzętu. ale to była duża akcja. Kosztowany pod względem jakościowym. Specyfiką naszej organizacji jest ła nas wiele pracy. Mamy oczywiBo to może być tylko pierwszy to, że musimy działać non stop, ście teraz niesamowity komfort
i drugi gatunek.
nie możemy zamknąć magazy- funkcjonowania, ale w tym roku

minimalnym poziomem dotacji.
To dawałoby nam taki oddech,
spokój, że będziemy mogli funkcjonować. Byłaby to możliwość
zajęcia się głównie pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją,
bez martwienia się o absolutnie
podstawowe koszty. Umowa wieloletnia dawałaby nam stabilność.
Mamy pięciu etatowych pracowników, pozostali współpracownicy
to wolontariusze. I jeżeli my zajmujemy się budżetem obywatelskim,
promocją, drukowaniem ulotek, to
nie odbieramy żywności. Ten czas
powinniśmy poświęcić na realizację naszych celów.
A.D.: A jak Wam się współpracuje z miastem, z Urzędem, co się
udaje, a co nie?
W.J.: Mieliśmy taki rok eksperymentalny, w którym prowadzenie Banków Żywności zdjęto
z działań budżetowych i Rocznego Plany Współpracy. Prowadzenie Banku Żywności realizowane
było w ramach projektu unijnego. Zdecydowanie ten model się
nie sprawdził. Pieniędzy finalnie
dostaliśmy mniej, z opóźnieniem
i – jak to w projekcie – musieliśmy prowadzić jeszcze inne, dodatkowe działania.
Natomiast, jeżeli to zadanie
wróci do budżetu, to będzie dobrze.

wiście można pomagać w takiej
naszej codziennej pracy. To już
jest na zasadzie, co kto umie, to
może przyjechać i się tym podzielić. Na przykład, potrzebujemy
osób do rozładunku, ale też czasem szukamy tłumacza, kogoś do
zrobienia plakatu, można poukładać papiery w segregatorze. Pracy jest masa, najróżniejszej. Ktoś
może skonsultować naszą księgowość czy inne kwestie prawne.
Potrzebujemy rąk do pracy.

W tym momencie możemy powiedzieć, że Putin spełnił ważną
społeczną rolę, bo przyczynił się
do tej akcji.
A.D.: A jak budżet obywatelski i fakt, że dostaliście pieniądze na realizację swoich celów,
wpłynął na rozwój Banku Żywności w Łodzi?

FOT. Z ARCHIWUM BANKU ŻYWNOŚCI

A.D.: Macie gdzie przechowywać te produkty?
W.J.: Tak. Nasz magazyn nie
jest ogrzewany, więc owoce się
przechowują w odpowiedniej
temperaturze. Przede wszystkim jednak cechujemy się wysoką rotacyjnością produktów. To
znaczy, wjeżdża TIR i on natych-
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Aleksandra Dulas – socjolożka, członkini
Łódzkiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego. Redaktorka naczelna
gazety.

Wojciech Jaros – prezes i dyrektor
Łódzkiego Banku Żywności im. Marka
Edelmana.

Za pomoc w przygotowaniu wywiadu
dziękuję wszystkim pracownikom Banku
Żywności w Łodzi. Szczególne podziękowania należą się pani Irenie Jaros oraz
Pawłowi Drobnikowi i Mariuszowi Kania.
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ANNA JUREK

O tym, co się dzieje w Łodzi, decydują przede wszystkim dorośli.
Dzieci natomiast rzadko pyta się
o to, czy lubią miasto i dlaczego,
czego powinno być mniej w Łodzi, a czego więcej albo, co zrobić, żeby dzieciom żyło się lepiej
w mieście. My postanowiliśmy
ich o to zapytać. Powszechnie
wiadomo, że dzieci są mądrzejsze niż nam się wydaje, a ich refleksje i spostrzeżenia na temat
otaczającego świata są nie tylko
zaskakujące, ale dają też świeże
spojrzenie.
Zaprosiliśmy ponad 100 dzieci
z dwóch łódzkich placówek: Szkoły Podstawowej nr 101 im. Jana
Kochanowskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków. Na miejsce wydarzenia
wybraliśmy dziedziniec Urzędu
Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej
104, żeby władze miasta, członkowie Rady Miejskiej i urzędnicy nie
mogli przejść obojętnie obok tego,

FOTOREPORTAŻ
FOT. ASIA TARNOWSKA

co myślą i mówią dzieci na temat
Łodzi.
Przez 3 godz. grupy budowały
miasta, szukały zadań w pokojach
Urzędu, grały w twistera komunikacyjnego, robiły pocztówki
z Łodzi, malowały i zastanawiały
się, co zrobić, żeby małym i dużym
łodzianom i łodziankom lepiej żyło
się w mieście.
Tworząc ABC Łodzi, uczestnicy
wymieniali:
ÒÒ A – aquaparki, autobusy, Atlas
Arenę,
ÒÒ B – boiska, bloki, bilety,
ÒÒ C – centra handlowe,
ÒÒ D – domy, dziury (w drodze),
drzewa,
ÒÒ E – emigrantów, emerytów.
Na pytanie: „Czego brakuje
w mieście?” dzieci odpowiadały:
toalet publicznych; ścieżek rowerowych (żeby można było wszędzie dojechać); instytucji kultury,
w których byłyby niedrogie zajęcia dla dzieci; skwerów i ławek,

na których można by było usiąść
i porozmawiać. Co ciekawe, dzieci wskazywały także na to, że
miasto jest nie tylko dla ludzi, ale
także dla zwierząt: psów, kotów,
ptaków i uwaga: pająków, much,
motyli, mrówek, bo one wszystkie odgrywają ważną rolę w przyrodzie i warto, żeby o tym pamiętano, żeby zatroszczono się także
o przestrzeń dla nich.
W tym samym czasie, w pokojach UMŁ grupy dzieci miały
znaleźć zadania do wykonania.
Aby jednak dostać zadanie, najpierw trzeba było powiedzieć
hasło albo wykazać się sprawnością fizyczną. I tak, dzieci biegały między wybranymi pokojami wykrzykując hasła: „dwa jeże
w dobrej wierze, a nietoperze
w eterze”, „słonie na balkonie,
a trzy bobry na dzień dobry”,
„wrony do obrony, a kawki mają
drgawki” lub robiąc po siedem
przysiadów, skacząc na prawej
i lewej nodze, naśladując jaskółkę w locie. Otrzymując zadanie,
grupy mierzyły się z pytaniami:
„Czego jest w mieście za dużo?”.
I odpowiadały: samochodów,
hałasu, galerii handlowych. Na
pytanie: „Czego jest w mieście
za mało?” padały odpowiedzi:
parków, boisk, basenów, placów
zabaw.

Zaryzykowaliśmy także zadanie dzieciom pytania trudnego: „W mieście mieszkają ludzie,
którym z różnych powodów żyje
się ciężej niż innym. Podajcie
przykłady takich osób. Co zrobić, żeby żyło im się łatwiej?”. Po
krótkich naradach wymieniali:
osoby bezrobotne, bezdomne,
osoby starsze i niepełnosprawne. Mówili, że każdy dorosły
powinien mieć pracę, bo wtedy
może kupić jedzenie i zapłacić
za mieszkanie, a także, że gdyby
osoby bezdomne mogły znaleźć
pracę, mogłyby także znaleźć
dom i za niego zapłacić, bo przecież nikt nie chce być bezdomny. Byłoby dobrze, aby osoby
starsze lub bardzo chore mogły
w aptece odbierać lekarstwa,
a nie płacić za nie, bo przecież są
bardzo drogie i często ludzi na
nie nie stać. Państwo – mówili
– powinno wspierać takie osoby. Dla osób niepełnosprawnych
miasto powinno być lepiej dostosowane: powinno być więcej
podjazdów dla wózków, wind,
niskich krawężników.
Przy jednym ze stanowisk edukacyjnych, robiono pocztówki
z Łodzi i często wybierano szablon z napisem „Lubię Łódź” albo
„Łódź – moje miasto”. Dlaczego
dzieci lubią Łódź?

ÒÒ Bo tutaj mieszkam i chodzę do
szkoły.
ÒÒ Bo mam fajnych kolegów.
ÒÒ Bo są parki i można jeździć na
rowerze.
Ktoś rozmarzył się także: „A gdyby przy przystankach były baseny z kulkami i w nich można by
było czekać na autobus, to byłoby
naprawdę ekstra!”.
Kiedy dzieci wróciły do szkół,
a my na spokojnie obejrzeliśmy
wyniki ich prac, przyszła mi do
głowy myśl: a może by tak – obok
Młodzieżowej Rady Miejskiej, Rady
Seniorów i Komisji Dialogu Obywatelskiego – powstała jednostka
konsultacyjna złożona z dzieci, które generowałyby pomysły dotyczącego tego, co zrobić, żeby dzieciom
żyło się w mieście lepiej? „Kto lepiej
niż dzieci wie, jak się dobrze bawić?” – pytał Król Maciuś Pierwszy.
Naszym, jako dorosłych, zadaniem
byłoby wymyślić, jak pomysły te
mogą być zrealizowane.

W organizacji wydarzenia wspierali nas:
Stowarzyszenie Topografie, Stowarzyszenie Tkalnia, Fundacja Form.Art
Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich i współfinansowane
przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej.
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Dlaczego
dzieci lubią
Łódź?
ÒÒBo tutaj
mieszkam i chodzę
do szkoły.
ÒÒBo mam fajnych
kolegów.
ÒÒBo są parki
i można jeździć
na rowerze.

Miasto

w ręce dzieci!
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MARIA NOWAKOWSKA

Dlaczego jako społeczeństwo
mamy taki duży problem z osobami dotkniętymi bezdomnością?
Bezdomni są tak naprawdę poza
marginesem percepcji społecznej
– nie istnieją, nie znaczą. Jednocześnie skupia się w nich jak w soczewce dużo negatywnych stereotypów – na dobrą sprawę wszystko,
co jest społecznie piętnowane.
Warto wiedzieć, że bezdomni są podwójnie stygmatyzowani – zarówno przez siebie samych, jak i przez
społeczeństwo. Żeby przetrwać, budują wokół siebie gruby mur obronny, przez który bardzo trudno jest
się przedrzeć – nawet nam.
Streetworkerzy mają uprzedzenia wobec osób, z którymi pracują?
Tak, stereotypy we własnej głowie to pierwsza rzecz, z jaką trzeba
sobie poradzić. Wiadomo jak jest –
klienci nieraz śmierdzą, są brudni,
czasami też pijani – to nie zachęca
do kontaktu. Mamy takie same
nosy i oczy jak wszyscy, ale to nie
może być decydujące dla naszego
podejścia do świata, dla tego, co
robimy. Trzeba oddzielić problem
społeczny od osób go doświadczających.
Czy bezdomni często padają
ofiarami przemocy?
Oficjalnie nie wiadomo. Policja w swoich statystykach nie ma
żadnych danych na ten temat.
W ich kwestionariuszu brakuje
pola, w którym można by oznaczyć, czy dana osoba – zarówno
sprawca, jak i ofiara przemocy –
była osobą „zamieszkałą” czy bezdomną. Źródłem nieoficjalnym są
przypadki, z którymi stykamy się
w naszej pracy. Bezdomni często
są obrzucani śmieciami z okien,
oblewani – w najlepszym przypadku wodą, zdarzyło się też kilka podpaleń śpiących ludzi. Tu
działa mechanizm, o którym mówiłem – bezdomnego nie widać,
nie słychać, bezdomny nic nie ma
– ani majątku, ani siły nabywczej,
ani nawet mieszkania – i nikt się
za nim nie wstawi. Ofiara idealna. Szczególnie brutalnych ataków dopuszczają się zazwyczaj
młodzi ludzie.
Angażujecie się emocjonalnie
w pomoc? Skąd to słowo: „klienci”?
Na początku każdy przechodzi
przez etap zaangażowania emocjonalnego. Ale – dla zachowania
skuteczności – trzeba się zdystansować, odciąć. To jest ważne
dla obu stron. Osoba pracująca
z klientem nie może go od siebie
uzależnić, nie może też działać
na silnych emocjach, bo łatwo się
wypali, bardziej zaszkodzi niż pomoże. Pracujemy z człowiekiem,
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że robią to de facto dla trzech misek
zupy. Zna Pani kogoś, dla kogo to byłoby atrakcyjne, tak spędzać dzień?
Czy każdy powinien mieć dom?
Co w sytuacji, gdy bezdomny stracił dom w wyniku np. powtarzających się aktów agresji wobec swojej rodziny?
Tak, uważam, że każdy. Oczywiście rozumiem, gdy ktoś go traci w ekstremalnych sytuacjach;
taki człowiek powinien ponieść
karę za swoje zachowanie i być
poddany resocjalizacji, a nieraz
po prostu leczeniu. Jednak nie
zapominajmy, że społeczeństwo
miało kilkadziesiąt lat, żeby zareagować. Zarówno na etapie
szkolnym, kiedy mogły wystąpić symptomy wskazujące na
taki rozwój sytuacji, jak i później. W każdym takim przypadku porażkę ponosi nie tylko ten
człowiek, ale też kilkanaście
państwowych instytucji oraz społeczeństwo i społeczność lokalna.
Nie zareagowaliśmy w porę, nie
pomogliśmy, gdy sytuacja była
jeszcze do opanowania.
Ilu jest bezdomnych w Łodzi?
Nie jest łatwo ich policzyć; oficjalne dane ze stycznia 2013 r. mówią o 1196 osobach. Trzeba jednak
pamiętać, że w związku z trudnościami związanymi z dokonywaniem pomiarów, liczba ta może się
zwiększyć lub zmniejszyć aż o 30%.
Mamy kontakt z 300 bezdomnymi,
chociaż w wielu wypadkach jest to
kontakt jednorazowy.

czyzn do kobiet i dzieci, to powiedziałbym: 70 do 30.
A co z rodzinami?
Pamiętam sytuację faceta
z dwójką dzieci – nie było go gdzie
umieścić. Dla rodzin najlepszym
rozwiązaniem jest mieszkalnictwo
wspierane, największy problem
całego systemu. Schronisko to nie

bardzo niedoinwestowane, zwłaszcza od strony kadrowej. Jeśli na 500
kobiet i dzieci jest jeden psycholog,
to o jakim wsparciu czy pracy terapeutycznej my mówimy? Z drugiej
strony, na dziś innej opcji po prostu
nie ma. Mieszkań wspieranych jest
w Łodzi 11, w tym jedno dla rodzin.
Żeby zrozumieć skalę niedosytu,

nie można w takiej sytuacji być
maszyną, jednak trzeba na pierwszym miejscu postawić skuteczność procesu. Tak, nazywamy ich
klientami i tak – robimy to dla zachowania pewnego dystansu.
To może „podopieczny”? Kojarzy się z pomocą społeczną.
„Podopieczny” odbiera tym
ludziom podmiotowość. My tutaj nie jesteśmy opiekunami czy
wychowawcami. Kluczowa jest
samodzielność osoby, której pomagamy; podążamy za klientem,
za jego potrzebami, ale on sam
musi chcieć zmiany swojej sytuacji i świadomie włączyć się w ten
proces. Nie chcemy komuś narzucać roli podopiecznego, kogoś pod
kuratelą, ograniczonego w samostanowieniu. Podkreślę – podążamy za tym, czego chcą. Chcą
wyjść z bezdomności – OK, chcą
zostać na ulicy – mają prawo.
Naszym ulubionym narzędziem
wsparcia jest samopomoc.
A co z roszczeniowością?
Uczymy bezdomnych tego, jakie są realia, o co można się starać,
a co „się należy”. Nie
można uzależnić od
udzielanej im pomocy. Dlatego stawiamy
przed nimi czytelne
streetworking@mops.lodz.pl
wymagania, wytyczamy ścieżkę, którą powinni podążać i oczeStreetworkerzy – cała szóstka – codziennie
kujemy sumienności,
pracowitości i pokory.
przemierzają łódzkie ulice, zaglądają na
O pomoc trzeba trochę
przystanki, w bramy, zaułki, na strychy
pozabiegać, żeby się ją
szanowało. Częścią nai do piwnic, wchodzą do altanek, ogródków
szej pracy jest rozpodziałkowych i pustostanów. Szukają tam
znanie tego, co danej
osobie naprawdę jest
osób potrzebujących wsparcia. Całą Łódź
potrzebne. Potrafimy
„obsługuje” w ten sposób w sumie
powiedzieć „nie”, gdy
jest to konieczne; two6 pracowników MOPS – czyli bardzo mało.
rzy to granicę, na któPrawie każdy z nas zna miejsce, w którym
rej można się oprzeć.
Bardzo ważną kwestią
przebywają albo pomieszkują bezdomni.
jest tutaj indywidualiJeśli znacie takie miejsca, wyślijcie adres na
zacja podejścia, bo ludzie są rozmaici i różpodany powyżej mail. To znacznie ułatwi
nie reagują na swoją
pracę streetworkerów – będą wiedzieli
sytuację. Trzeba też
ustalić – gdy już mamy
precyzyjnie, gdzie się udać z pomocą.
do czynienia z roszczeniowością – czy
wynika ona z charakteru, czy z zaburzenia,
choroby.
A co z opowieściami o bezdomCzy bezdomność ma płeć?
jest dobre miejsce dla dzieci. Dużo
nych, którzy jedzą po trzy obiady
Generalnie, jak popatrzeć po jest tam mechanizmów przemodziennie?
miejscach w placówkach, to wi- cowych, hierarchicznych, osoby
Są tacy agenci [śmiech]. To mała, dać, że tak. Mamy ok. 320 miejsc z kryminalną przeszłością często
ale bardzo operacyjna grupa, która w schroniskach dla mężczyzn dążą do przejęcia kontroli nad gruma harmonogram dzienny rozdaw- i 80 w takich dla kobiet i dzieci. pą, potrafią ją sobie na różne sposonictwa i przemierza całe miasto Gdybym miał podać stosunek by podporządkowywać. Schroniwzdłuż i wszerz. Pamiętajmy jednak, procentowy bezdomnych męż- ska są raczej przechowalniami; są

trzeba wyobrazić sobie nie tylko ten tysiąc bezdomnych, ale
i siedem tysięcy wniosków o lokal socjalny, które spłynęły do
Urzędu Miasta w zeszłym roku.
Jak wygląda Wasza praca?
W sumie jest nas szóstka –
czterech mężczyzn i dwie kobiety. Nasza praca polega na szukaniu
osób, które potrzebują wsparcia
w wyjściu z sytuacji, w której się
znalazły. Dwójkami obchodzimy
wszystkie dzielnice Łodzi. Szukamy na przystankach, strychach i w
altankach ogródków działkowych,
zaglądamy w bramy i do piwnic,
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szukamy miejsc, w których przebywają albo pomieszkują bezdomni.
Jest nas tylko szóstka, mamy biuro
w Śródmieściu, gdzie jest bardzo
dużo osób potrzebujących wsparcia,
więc realia są takie, że np. na Górnej
jesteśmy raz na kwartał. Dlatego też
powstał pomysł, żeby ludzie zgłaszali
nam na mail [streetworking@mops.

Od 9-tej do 11-tej ktoś z nas ma
zawsze dyżur w biurze. Klienci
wiedzą, że mogą od poniedziałku
do piątku przyjść w tych godzinach i na pewno kogoś zastaną.
Często też umawiamy się z nimi
w terenie.
Ważne jest też budowanie stałych relacji pomiędzy streetwor-

Jakie macie efekty?
Prowadzimy roczne raporty.
W zeszłym roku udało się nam
zmotywować do podjęcia terapii alkoholowej 10 osób; 38 bezdomnych
udało się umieścić w schronisku,
a o możliwości skorzystania z noclegowni poinformowaliśmy około
145 osób; 4 osoby zostały odesłane

alne. Naszym celem jest zachęcenie jak największej ilości osób do
zmiany swojej sytuacji życiowej.
Pierwszym krokiem powinno być
nawiązanie stałego, regularnego kontaktu ze streetworkerem,
a potem przejście do placówki lub
mieszkalnictwa wspieranego. Chociaż są to domeny podległe pracow-

Każdy
powinien
mieć

Bardzo przydałby się wolontariat
lekarski, w ramach którego można
by leczyć osoby nieubezpieczone.
Należy też rozwinąć system praktyk studenckich i wolontariatu –
pracy u nas nie brak. Chcielibyśmy
też mieć więcej okazji do szkoleń
w zakresie zmiany świadomości
w stosunku do zjawiska bezdomności. Planujemy serię takich szkoleń dla spółdzielni mieszkaniowych i rad osiedli. Chodzi w nich
o to, by pokazać ludziom, jak postrzegają bezdomnych, z czego to
wynika, jak to w sobie zmienić i jak
pomóc potrzebującym.
Czy to właśnie te braki ma uzupełniać powołane w lutym Łódzkie Partnerstwo Pomocy Osobom
Wykluczonym i Bezdomnym?
Tak, celem Partnerstwa jest
wieloaspektowa pomoc osobom
w bardzo trudnej sytuacji życiowej,
a zwłaszcza osobom bezdomnym.
Najbliższym planowanym przez
nas działaniem jest wydruk i ekspozycja plakatów i ulotek informacyjnych na temat dostępnych dla
potrzebujących form wsparcia. Na
wydrukach będzie konkretna informacja: kto i co może otrzymać,
w jakiej placówce czy instytucji,
w jakim miejscu Łodzi i w jakich
terminach. Plakaty będą eksponowane w tramwajach, autobusach,
witrynach lokali, na przystankach
oraz w samych instytucjach. Chcemy obalić w powszechnej świadomości mit bezdomnego, który
z własnej woli wszystko stracił,
a najpewniej przepił, a teraz próbuje jeszcze nas – podatników –
okraść. Bezdomną może stać się
nasza sąsiadka, którą mąż zostawił z dzieckiem i niespłaconym
kredytem. Bezdomnym może stać
się dzieciak, którego rodzice wyrzucili z domu albo starsza osoba,
którą rodzina nie chce się opiekować. Bezdomność ma bardzo wiele
twarzy i nikt z nas nie ma gwarancji, że zawsze będzie miał dom.

FOT. ASIA TARNOWSKA

FOT. AISA TARNOWSKA
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lodz.pl – przyp. red.] znane sobie
miejsca, w których często spotykają
osoby wyglądające na bezdomne.
Każdy zna swoje sąsiedztwo i zgłoszenie nam konkretnego adresu
powoduje, że nie musimy kluczyć,
tylko możemy trafić do potrzebującego bezpośrednio. Prowadzimy
katalog adresów i zdjęć miejsc, które
zlokalizowaliśmy jako tymczasowe siedziby i staramy się prowadzić
ich w miarę regularny monitoring.
Pracujemy w dwuosobowych zespołach, ale omawiamy problemy klientów wspólnie – to zawsze daje świeże
spojrzenie.

kerami a pracownikami socjalnymi, którzy „przejmują” od nas
klientów do dalszej pracy, zwykle
już w placówkach, w bardziej zinstytucjonalizowanej formie niż
ulica.
Rozdajemy też śpiwory, jednak tylko w tych sytuacjach, gdy
wiemy, że są one niezbędne. Nie
każdy „nadaje się” do noclegowni
czy schroniska, nie każdy potrzebuje akurat takiego narzędzia do
zmiany swojej sytuacji. Jednak
w większości przypadków naszym celem jest „doprowadzenie”
osoby do placówki.

do swoich miast, aby mogły w nich
rozwiązać swoje problemy administracyjne; 35 razy wzywaliśmy do
bezdomnych pomoc medyczną; 85
razy dokonano czegoś, co fachowo
nazywamy „redukcją szkód” – należy przez to rozumieć np. zorganizowanie posiłku, czystego ubrania,
gorącej herbaty, ciepłego koca czy
zmianę opatrunku; 8 osób wzięło
udział w warsztatach kompetencji
społecznych, a 7 z nich oczekuje teraz na szkolenie zawodowe.
Społeczeństwo oczekuje od nas
100% skuteczności w wyprowadzaniu z bezdomności. To niere-

nikom socjalnym, w niektórych
przypadkach może być potrzeba
kontynuowania relacji.
Czego brakuje?
Funkcjonujemy w słabej infrastrukturze systemu pomocowego,
brakuje systemowych rozwiązań
w zakresie wychodzenia z bezdomności, niezadowalający jest stan
i jakość badań, zwłaszcza w zakresie diagnozy społecznej i badania
potrzeb.
Największym problemem jest
brak mieszkalnictwa wspieranego.
Brakuje też łaźni miejskich; obecnie jest tylko jedna, na Szczytowej.

Z Marią Nowakowską rozmawiali: Paweł
Ciołkowski, Krzysztof Kaczmarek, Piotr
Niedzielski, łódzcy streetworkerzy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Maria Nowakowska – za dnia (powszedniego) koordynatorka projektu o współpracy Miasta z NGO-sami w Centrum
OPUS. Wieczorami aktywistka związana
ze Współ-dzielnią Staropoleską, razem
z którą działa w dobrym imieniu Starego
Polesia. W święta fotografka i ceramiczka. Prowadzi bloga o polskiej ilustracji
książkowej. Kocha miasto na Ł. – podobno
z ostrożną wzajemnością. Kontakt do
Marii Nowakowskiej: fanpage: Detale
Architektoniczne Starego Polesia lub na
mail: mnowakowska@opus.org.pl
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Transport w mieście

Porównanie ile przestrzeni zajmuje 40 samochodów, 45 rowerów i 1 autobus #ETZT2014

Fakty i Mity

Europejski Tydzień
Zrównoważonego
USPOKOJENIE RUCHU

FAKT: centrum miasta jest zakorkowane, poziomy hałasu i zanieczyszczeń spowodowane natężeniem ruchu kołowego
są za wysokie

TEMPO 30
MIT: ograniczenie prędkości do 30 km/h wydłuża czas przejazdu
FAKT: średnia prędkość poruszania się pozostaje taka sama

Transportu
MIT: nie da się odkorkować centrum miasta

w Łodzi
KATARZYNA MIKOŁAJCZYK

Co roku w sporej części Europy (w 2014
roku w 2010 miejscowościach w Europie)
organizowane są wydarzenia, które
mają przybliżyć mieszkańcom idee
zrównoważonego transportu. Także i Łódź
zdecydowała się na ten krok.
W połowie września odbyła się
seria wydarzeń, które miały
uświadomić mieszkańcom, że to,
w jaki sposób przemieszczają się
po mieście, wpływa na całą lokalną społeczność. Obchody Tygodnia Mobilności rozpoczęły się 16
września.
Wiceprezydent Łodzi Marek
Cieślak, wicedyrektorka Zarządu
Dróg i Transportu Katarzyna Mikołajec oraz prezes MPK Zbigniew
Papierski zobowiązali się do przygotowania nowego systemu transportu zbiorowego dla Łodzian,
i stworzenia go wspólnie z mieszkańcami! Zobowiązanie to zawisło
w przestrzeni miejskiej jako duży
plakat koło ławeczki Tuwima (ul.
Piotrkowska 104). Na pozostałych
plakatach (tak zwanych citylightach) znalazło się miejsce na publiczne zobowiązania łodzianek
i łodzian. Deklarowali oni dobiegnięcie do pracy, jazdę rowerem,
częstsze chodzenie pieszo czy korzystanie z MPK.
Drugiego dnia (17 września) odbyło się spotkania na temat sposobów
zapewniania bezpieczeństwa drogowego w okolicach szkół. Materiały
na ten temat można znaleźć między
innymi na stronie www.innadroga.
dlalodzi.info. Po spotkaniu, mieszkańcy mieli możliwość wzięcia
udziału w warsztatach dotyczących
planowania ul. Sienkiewicza.
Za pomocą gotowych elementów przestawiających m.in.

przystanki autobusowe, kosze na
śmieci, latarnie, chodniki, a nawet
ścianki wspinaczkowe, uczestnicy
warsztatów w trzech grupach projektowych tworzyli przestrzenie
bardziej przyjazne ludziom. Łodzianki i łodzianie zostali podzieleni na trzy grupy, które pracowały
nad fragmentami ulicy Sienkiewicza na odcinku od ul. Nawrot do
ul. Traugutta. Wszystkie zespoły
były zgodne, że na ulicy brakuje zieleni, zaproponowały także
uatrakcyjnienie przestrzeni dla
mieszkańców poprzez usytuowanie ławeczek, wytyczenie dodatkowych chodników czy postawienie
placów zabaw dla dzieci. Nie zapomniano również o rowerach – na
makietach pojawiło się wiele parkingów dla rowerów.
W kolejnych dniach odbyło się
między innymi zdjęcie porównawcze – ile przestrzeni zajmuje
40 samochodów, 45 rowerzystów
i 1 autobus. Zdjęcie wykonano z wysięgnika ustawionego na ul. Tymienieckiego. Liczba samochodów
i rowerzystów nie była przypadkowa. Według analiz, w polskich
samochodach jeździ 1,2-1,3 osoby.
Zainaugurowano także Akademię
Kulturalnego Pasażera – zajęcia dla
przedszkolaków z zachowywania
się w środkach komunikacji zbiorowej czy udostępniono do zwiedzania zajezdnię na Brusie.
Podczas sobotniego wydarzenia na parkingu pozbawionym

Europejski Tydzień
Zrównoważonego Transportu
(ETZT) zainicjowała Komisja
Europejska w 2002 r. Od
tamtej pory co roku w dniach
16-22 września zachęca się
mieszkańców miast do zmiany
niekorzystnych przyzwyczajeń
komunikacyjnych, podkreślając
rolę alternatywnych dla ruchu
samochodowego, ekologicznych
sposobów podróżowania: pieszo,
rowerem, komunikacją miejską
czy poprzez car-pooling (wspólne
dojazdy samochodem). Ostatniego
dnia kampanii odbywa się
Europejski Dzień Bez Samochodu,
w którym wyłącza się z ruchu
samochodowego wybrany
fragment miasta, np. odcinek
jednej ulicy. Wszystko po to, aby
pokazać, że miasta powinny być
projektowane z myślą o każdym
uczestniku ruchu.

samochodów, można było spróbować pokonać tor przeszkód na
rowerze, na wózku dla niepełnosprawnych lub z zakrytymi
oczyma. Pozwoliło to uczestnikom doświadczyć, z jakimi wyzwaniami w przestrzeni spotykają się inni uczestnicy ruchu.
Okazało się, że krawężnik o wysokości 2-3 cm, to już przeszkoda.
A brak znaczników na przystanku, informujących np. o końcu
peronu, może powodować niebezpieczne sytuacje.
Dodatkowo, aby zachęcić łodzianki i łodzian do chodzenia
pieszo, rozdawana była mapa
pieszej Łodzi z dystansami i czasami przejścia pomiędzy głównymi punktami w centrum miasta. Zainteresowani mogli także
zaznaczyć na mapie barier te
miejsca, które są „problematyczne” z punktu widzenia pieszych

Tegoroczne hasło ETZT brzmi:
„Nasze ulice, nasz wybór”. Miasto
stanowi wspólną przestrzeń
mieszkańców – wszyscy powinniśmy
mieć wpływ na to, jak będzie ona
kształtowana. Może w miejscu
parkingu lepiej byłoby zrobić mały
skwer z zielenią? A może któraś
z ulic powinna służyć mieszkańcom
za przestrzeń do spędzania czasu
wolnego? Takie decyzje powinniśmy
podejmować wspólnie, mając na
uwadze również takie aspekty,
jak rosnące w mieście hałas
i zanieczyszczenie spowodowane
ruchem samochodowym czy
niedbanie o potrzeby niechronionych
uczestników ruchu.
Razem możemy stworzyć przyjazną
przestrzeń dla każdego – taką,
w której chce się żyć, a już dziś każdy
może pozytywnie wpłynąć na miasto,
wybierając alternatywny środek
lokomocji.

– zbyt długi czas oczekiwania na
zielone światło, połamane płyty
chodnikowe, samochody zastawiające chodnik itp.

Katarzyna Mikołajczyk – członkini
Rady Programowej Fundacji Fenomen,
zaangażowana w zachęcanie mieszkańców Łodzi do udziału w konsultacjach
społecznych.
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Podanie
w sprawie

FOT. CC- KLAUS M ON FLICKR

SZCZEPAN PRZEDZIWKO

FELIETON
Przez jakiś czas zastanawiałem
się, czy wyżyć się w temacie,
czy nie. No bo wydawało mi się
przez moment, że idzie na lepsze.
Że może jednak nie jest tak źle,
a przynajmniej rozwojowo jest na
tyle, że nie warto. Że należałoby
chwalić za zmianę, niźli wyżywać się za zmiany powolność…
A potem zestaw urzędników udowodnił mi, że rubryka „adres do
korespondencji” jest po to, by wiadomo było, że pod adresem zameldowania poczty nie odbieram, ale
że ową pocztę i tak należy tam
wysłać. I jadę na miasta koniec
drugi i odbieram list polecony,
co z jego treści wynika, że „tak”.
I jest to najdłuższe „tak”, jakie kiedykolwiek miałem przyjemność
czytać: „Powołując się na ustawę
o numerze takim i takim, uprzejmie informujemy, że powołanie
się na ową ustawę jest ustawowo
uzasadnione ze względu na fakt
zmiany w ustawie z dziewięćdziesiątego czwartego roku…”
I zanim ja docieram do końca, do
mnie dociera, że nie wiem. Stoję
bezradny pod pocztą z trzema
kartkami, których analiza wraca
mnie jakoś automatycznie na studia – na takie zajęcia, co to byłyby
połączeniem logiki, prawa, matematyki i jakiejś ciężkiej odmiany
postmodernistycznej
filozofii.
Nie, nie poczty się czepiam. Czepiam się nadawców tego cholernego listu – mam ja wrażenie, że
urzędy wszystkie po kolei edukują swoich pracowników za pomocą Paragrafu 22. Gorzej. Ktoś tam
na górze nie dość, że lubował się
w prozie Paulo Coelho, to jeszcze
stwierdził, że sam nim będzie –

Coelho urzędu polskiego. „Jeżeli memu – samemu mi się na ogół ktokolwiek kiedykolwiek zestawi
czegoś bardzo chcesz, cały świat jednak nie chce walczyć z jakże korespondencję z ubiegłego wiesprzyja Twojemu działaniu”? Nie, popularną wśród teoretyków spi- ku z tą z wieku obecnego, uzna, że
nie. Jeżeli czegoś bardzo chcesz, sku kategorią „systemu”. No banał romantyzm zdechł gdzieś dawno
wypełnij druk ZW-14 i oświadcze- – ktoś dostał pieniądze na obiekt – prowadzenie rozmów za spranie woli chcenia. I co? Jak to co? i tak się ucieszył, że pomyślał, że wą słowa pisanego prowadzi maDo kasy…, by wnieść opłatę. I tak fajnie będzie poinformować, skąd szyna od gadania w autobusach.
się może wydawać, że to już. Że po te pieniądze. A że pieniądze były Uczucia i grzeczności natomiast
czternastu dniach pojedziesz na z urzędu, poprosił mnie, żebym ktoś zapisał w postaci cyferek
pocztę na końcu miasta, na któ- się w jego imieniu z tymże urzę- i ustaw.
rym bywasz na święta co najwy- dem skontaktował i poprosił o loReasumując, tablicy nie ma do
żej i na pierwszego listopada na gotyp. No, żeby można było urząd dzisiaj w miejscu, gdzie miała staobiad w domu rodzinnym. A tu pochwalić, że pieniądze dał. Napi- nąć. Logo udało się wywalczyć…
trzynastego dnia dzwoni kobita sałem. Tydzień ciszy, tydzień spo- prawie. Bo jest zgoda. To z tą zgodą
z okienka i informuje głosem na- koju. Po tygodniu, zamiast dostać teraz należy udać się do wydziału
wiązującym nieco do Tego – czy- trzy strony pisma, że „tak”, dosta- innego, który dysponuje plikiem
tającego nazwy
kolejnych przystanków – że „Powołując się na ustawę o numerze takim i takim,
błąd. Bo do for- uprzejmie informujemy, że powołanie się na ową
mularza ZW-14
jest
załącznik ustawę jest ustawowo uzasadnione ze względu na fakt
A-7, do którego zmiany w ustawie z dziewięćdziesiątego czwartego
potrzebny jest
dokument, naj- roku…”
lepiej potwierdzony notarialnie…
Historia
kończy się tym,
że oświadczenie woli, że się chce, ję zapytanie: „kto pyta?”. No więc graficznym odpowiednim i plik
przestaje być w mocy. Bo już się pismo do pisma, że projekt taki ów uzyskać. I co? Pierwsze pytanie chce – szkolenie z Paragrafu i taki finansowany z urzędu, że nie w wydziale kolejnym brzmi:
22 znów okazało się być efek- człowiek odpowiedzialny za pro- „a po co to komu?” – wszystko od
tywne. Skąd we mnie tyle złości jekt, to człowiek odpowiedzialny początku! Ja nie wiem, może ten
na zestaw formularzy i procedur, w ogóle i nic złego z logiem, na plik nie istnieje? Może my trenuktóre udowadniają mi, że jeżeli które zgłasza zapotrzebowanie, jemy już wprowadzanie szumu
nawet się da, to niewiele chceniu nie uczyni. Siedem dni spokoju. komunikacyjnego i działania ansprzyja i że nawet jak się chce, to Siedem dni czekania na paczkę tymotywacyjne, by zmylić szpienie do końca można? Bo ja wiem, z plikiem komputerowym, co to gów ze Wschodu? Albo wyłonić
że można – tylko oświadczenia nie zajmuje zbyt dużo, co ją moż- jednostki najbardziej odporne i je
woli potrzebne byłyby z dwóch na wysłać mailem i zapomnieć. zaprosić na szkolenia z Paragrafu
stron tej jakiejś sztucznie wybu- Po siedmiu dniach się okazuje, że 22? Żeby nie zadawały więcej pydowanej barykady.
nie można dostać pliku z logiem, tań. Swoją sagę zakończyłem na
Miałem ostatnio przyjemność bo logo będzie na tablicy, to po trzecim z rzędu takim samym pychcieć. I to jeszcze nie tak, że sa- co jeszcze logo na obiekcie? Jeżeli taniu trzeciego z rzędu przedsta-

wiciela trzeciej z rzędu komórki
merytorycznej Urzędu Miasta Łodzi. Loga na obiekcie nie ma. Jest
tablica. Znaczy, jest obiecana.
Uwaga! Uprzejmie informuję,
że jest sposób. Znalazłem ja metodę na panią w okienku, wiem,
co zrobić, by obejść barykadę i –
trzymając się za ręce – osiągnąć
sukces w postaci trzech stron
pisma znaczących tyle, co trzy
litery. Wchodzisz do budynku
z czerwoną tabliczką, włócząc
po linoleum nogami. Bo przecież
wiesz, że się nie da. Że jeżeli się
da, to zanim się uda, minie tyle
czasu, że właściwie Ci nie zależy.
I gdy podejdziesz do okienka, powtarzając poprzednie zdanie niby
mantrę, i zaczniesz w odpowiedni
sposób, nagle wszystko się zmienia. Jak zacząć? „Szanowny Panie
urzędniku/miła Pani urzędniczko… ja wiem. Ja wiem, że się nie
da…” Hyc! Jak to się nie da?! Ja nie
zrobię?! Ot, taka polsko-urzędnicza mentalność.

Szczepan Przedziwko – łodzian, wioskowy głupek. Jeżeli kiedykolwiek powstanie opowieść o łodzianach pt. „celebryci
i renciści” jest spora szansa, że znajdzie
się w niej w obu głównych rolach.
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Odnajdując Teresę

Żarnowerównę
Teresa Żarnowerówna była jedną
z najradykalniejszych osobowości polskiej sceny artystycznej
dwudziestolecia międzywojennego. Jej nazwisko weszło do kanonu historii sztuki, mimo to życiorys wciąż kryje wiele tajemnic.
Powszechnie funkcjonują niesprawdzone informacje na temat
artystki, łącznie z błędną datą jej
śmierci. Wystawa „Teresa Żarnowerówna (1897-1949). Artystka
końca utopii” to efekt wieloletnich badań Milady Ślizińskiej
i Andrzeja Turowskiego, w których odkrywali postać artystki,
jej życie i twórczość. Dzięki ich
pracy po raz pierwszy poznamy
kulisy ucieczki artystki z ogarniętej wojną Europy. Jest to także
pierwsza tak obszerna prezentacja jej dzieł – zarówno ze zbiorów
polskich, jak i amerykańskich
i zachodnioeuropejskich.
„Ta pierwsza jak dotąd monograficzna wystawa artystki
zdaje się szansą nie tyle jej przypomnienia, co raczej nowego
odkrycia” – twierdzi historyczka
sztuki dr Agnieszka Rejniak-Majewska. Twórczość i życie Żarnowerówny od wielu lat analizował
i opisywał badacz sztuki awangardowej i współkurator wystawy – profesor Andrzej Turowski.
Od 1965 roku prowadził korespondencję z bratem artystki, badał zachowane w Polsce, Francji
i Wielkiej Brytanii dokumenty,
jak również dzieła znajdujące się
w londyńskich zbiorach. Zgromadzone w tym czasie informacje i artykuły o Żarnowerównie,
znajdujące się m.in. w pracach:
„Konstruktywizm polski” i „Budowniczowie świata”, stanowiły
bazę dla dalszych badań nad jej
życiem i twórczością.
Teresa Żarnowerówna urodziła się w zasymilowanej rodzinie
żydowskiej i należała do grona
młodych i aktywnych artystów,

działających już po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości. Podczas artystycznej edukacji zainteresowała się ideami awangardy,
a w szczególności konstruktywizmem, który w kraju rozwijali
m.in. Władysław Strzemiński,
Katarzyna Kobro, Mieczysław
Szczuka, Henryk Stażewski, Henryk Berlewi i Szymon Syrkus.
Artystkę, obok awangardowych
idei sztuki, interesowały również
radykalne projekty polityczne.
Wraz ze swoją życiową miłością,
artystą Mieczysławem Szczuką,
współpracowała z komunistycznym środowiskiem działaczy robotniczych.
W życiu Żarnowerówny nie
brakowało dramatycznych wydarzeń. Jej świat zachwiał się,
kiedy Szczuka zginął tragicznie
w 1927 roku w czasie wspinaczki
w Tatrach. Szczególnie trudne
okazały się lata 30., to w czasie
tej dekady powoli dojrzewała
w niej myśl o wyjeździe z Polski.
W 1937 roku zdecydowała się zamieszkać we Francji i rozpocząć
nowy etap życia. Losy Teresy Żarnowerówny po wyjeździe z kraju
zainteresowały Miladę Ślizinską,
która twórczość artystki zaczęła
badać w 2009 roku. W 2011 roku
rozpoczęła poszukiwania mające na celu prześledzenie życia
i twórczości Żarnowerówny od
momentu wyjazdu do Paryża.
Był to obszar badań dotąd prawie
nieznany. Przez ponad dwa lata
kuratorka wystawy prowadziła
poszukiwania w archiwach i bibliotekach Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii, a przede wszystkim
Stanów Zjednoczonych.
Prace badawcze pozwoliły
prześledzić dramatyczną ucieczkę artystki z Paryża przez Madryt
do Lizbony. Od ataku hitlerowskich Niemiec na Francję Żarnower szukała schronienia przed
prześladowaniami. Jej celem sta-

ło się o uzyskanie wizy do USA,
co wymagało ogromnej determinacji, przeskoczenia restrykcyjnych barier biurokratycznych
oraz przekonania urzędników,
że jest „warta uratowania” i nie
będzie finansowym obciążeniem
dla swojego nowego kraju. Na
wystawie
zaprezentowanych
zostanie szereg dokumentów i listów świadczących o dramatycznym oczekiwaniu w coraz mniej
otwartej na przybyszów Portugalii, a także dokumentujących
późniejsze przybycie do Nowego
Jorku, zawodowe i osobiste sukcesy i porażki, wspomnienia i refleksje z nowego świata.
Wystawa w Muzeum Sztuki
w Łodzi stanowi nie tylko pierwsze monograficzne opracowanie
dorobku jednej z najważniejszych
artystek polskich XX wieku, ale
i kolejne przedsięwzięcie skłaniające do ponownego przemyślenia
polskiej kultury i historii I połowy XX wieku. Dramatyczne losy
Teresy Żarnower uciekającej
z Europy to także wręcz sensacyjna opowieść o sytuacji emigranta
czasu wojny.

Kuratorzy: Milada Ślizińska, Andrzej
Turowski

Identyfikacja graficzna wystawy: Maciej
Buszewicz, projekt ekspozycji: Wunderteam. Wystawa „Teresa Żarnowerówna
(1897-1949). Artystka końca utopii” w Muzeum Sztuki, ms1, Więckowskiego 36.

Otwarcie: 19 września 2014, piątek,
g. 18.00

PO LEWEJ: WYSTAWA W MUZEUM SZTUKI W ŁODZI – „TERESA ŻARNOWERÓWNA”, FOTO M. GONERA.
POWYŻEJ: TERESA ŻARNOWER, „EXPECTATION”, 1946, GWASZ NA PAPIERZE, KOLEKCJA ELIZABETH SOBCZYNSKI, LONDYN.

Rower
w Łodzi
19 października 2014 r.,
godzina 11:00
– bezpłatna wycieczka
rowerowa z przewodnikiem
„ARCHITEKTURA
PRZEMYSŁOWA”,
Przewodnik: Bartosz
Mielniczek
Wspaniałe dziedzictwo architektury przemysłowej Łodzi
stanowi o niezwykłości naszego
miasta. Zachwycające fabryki,
które wyglądają jak średniowieczne fortece i są ikonami Ziemi Obiecanej, dzisiaj – po rewitalizacjach – funkcjonują jako hotele,
biurowce, lofty, apartamentowce,
siedziby banków, gmachy wyższych uczelni. Zapraszamy na
rowerową wycieczkę szlakiem
znakomitego architektonicznego
dziedzictwa Łodzi przemysłowej.
Szczegóły na
www.rowerowalodz.pl

II połowa października –
spotkanie nt. lokalizacji
przejść dla pieszych.
Gdzie można umieścić przejście dla pieszych? Jak to zrobić
zgodnie z prawem i wygodą pieszych? Jak zapewnić bezpieczeństwo pieszych podczas przekraczania jezdni? O tym wszystkim
będzie można porozmawiać z psychologiem transportu Jackiem
Grunt-Meyerem z Warszawy
w ramach projektu „Bezpieczne
Miasto Inna Droga”.
Szczegóły na
www.innadroga.dlalodzi.info

Przygotowała Katarzyna Mikołajczyk.
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Kalendarz imprez
październik 2014

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota niedziela

29 30 1 2 3 4 5
19:07 POKAZ
PRZEDPREMIEROWY
SPEKTAKLU
PT. „KAMIEŃ”
(reż. G. Wiśniewski)
Teatr Studyjny w Łodzi
ul. Kopernika 8

18:00 KONCERT
SALLY KLEIN
O’CONNOR

Sala Lustrzana Pałacu Poznańskich
Muzeum Miasta Łodzi
ul. Ogrodowa 15

18:00 WERNISAŻ
WYSTAWY PT.
„MAURYCY GOTTLIEB.
W POSZUKIWANIU
TOŻSAMOŚCI”
Muzeum Pałac Herbsta
ul. Przędzalniana 72

18:00 „OPERA MOJA
MIŁOŚĆ”
Spotkanie z solistką Teatru
Wielkiego Ewą Karaśkiewicz
Bałucki Ośrodek Kultury
„Na Żubardzkiej”
ul. Żubardzka 3

9:00-18:00 XXV
MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL KOMIKSU
I GIER 2014
Atlas Arena
ul. Bandurskiego 7

6 7 8 9 10 11 12

17:00 AKADEMIA
POLSKIEGO FILMU

19:40 MŁODE KINO
POLSKIE

Wykład prof. M. Przylipiaka
i projekcje filmów: „Matka Joanna
od Aniołów” (reż. J. Kawalerowicz),
„Nikt nie woła” (reż. K. Kutz)
Muzeum Kinematografii
pl. Zwycięstwa 1

Projekcja filmu pt. „Małe stłuczki”
(reż. A. Gowin, I. Grzyb)
Muzeum Kinematografii
pl. Zwycięstwa 1

17:30 SPOTKANIE
AUTORSKIE
Z MONIKĄ SAWICKĄ

1. DZIEŃ ŁÓDŹ
DESIGN FESTIVAL
2014

10:30-17:30
KONFERENCJA
NAUKOWA

18:30-24:00 2. DZIEŃ
LIGHT. MOVE.
FESTIVAL. ŁÓDŹ 2014

oraz minirecital Karoliny „KARO”
Sawickiej
Dział Zbiorów Audiowizualnych
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Łodzi, ul. Gdańska 100/102
(wejście C, parter)

Centrum Festiwalowe 1
(ul. Tymienieckiego 3)
Centrum Festiwalowe 2
(ul. Piotrkowska 250)

pt. „Maszyna do komunikacji.
Wokół awangardowej idei Nowej
Typografii”
Muzeum Sztuki 2
ul. Ogrodowa 19

Stary Rynek, park Staromiejski, plac
Wolności, ul. Piotrkowska
(do ul. Tuwima)

11:30 SPOTKANIE
PT. „TYPOGRAFIA
FUNKCJONALNA:
MANIFESTY
I WSPÓŁCZESNOŚĆ”
Muzeum Sztuki 2
ul. Ogrodowa 19

13 14 15 16 17 18 19

18:00 WERNISAŻ
ZDZISŁAWA
MUCHOWICZA

Wernisaż prac plastycznych oraz
wieczorek poetycki
Akademicki Ośrodek Inicjatyw
Artystycznych
ul. Zachodnia 54/56

10:00-17:00 „TOMASZ
KOMOROWSKI
– ODWRÓCONY
KSZTAŁT
RZECZYWISTOŚCI”

18:00 DYSKUSYJNY
KLUB KSIĄŻKI:
„ZAGINIONA
DZIEWCZYNA”
(G. FLYNN)

Otwarcie wystawy fotografii
Muzeum Kinematografii
pl. Zwycięstwa 1

Świetlica Krytyki Politycznej
ul. Piotrkowska 101

18:00 POKAZ TRZECH
FILMÓW
E. FLORENTY
I M. TÜRKOWSKIEGO
Muzeum Sztuki 2
ul. Ogrodowa 19

18:00 WERNISAŻ
WYSTAWY
PT. „JABŁKO.
INTRODUKCJA.
(CIĄGLE I CIĄGLE
OD NOWA)”
Muzeum Sztuki 1
ul. Więckowskiego 36

6:30, 18:00 TYDZIEŃ
KINA IRAŃSKIEGO

Projekcje filmów: „Słońce,
księżyc, ziemia” (reż. A. Ghavitan),
„Prywatne życie pana i pani M.”
(reż. R. Hejazi)
Muzeum Kinematografii
pl. Zwycięstwa 1

11:00 WYCIECZKA
ROWEROWA
Z PRZEWODNIKIEM
ŚLADEM ŁÓDZKIEJ
ARCHITEKTURY
PRZEMYSŁOWEJ
start: pasaż Schillera
ul. Piotrkowska 112

20 21 22 23 24 25 26

17:00 WYKŁAD
„STAROPOLSKIM
OBYCZAJEM, CZYLI
KULTURA BYCIA NA
CO DZIEŃ”

17:00 TYDZIEŃ KINA
IRAŃSKIEGO
Projekcja filmu pt. „Jestem jego
żoną” (reż. M. Shayesteh)
Muzeum Kinematografii
pl. Zwycięstwa 1

Wykład Henryka Ryszarda
Żuchowskiego
Filia nr 22 MBP Łódź-Bałuty
ul. Limanowskiego 194

17:00 DYSKUSYJNY
KLUB KSIĄŻKI:
„WSTRĘT DO
TULIPANÓW”
(R. LOURIE)

18:00 WERNISAŻ
WYSTAWY PT.
„FLAT1” (M. HANL,
E. KAJA, K. M. PFEIFER,
S. ZIMMERBERGER)

Filia nr 3 MBP Łódź-Polesie
ul. Perla 9

Galeria Bałucka
Stary Rynek 2

17:00 SPOTKANIE
POETYCKIE ZE
STEFANIĄ HANELT
Filia nr 10 MBP Łódź-Bałuty
ul. 11 Listopada 79

12:00 DARMOWE
WARSZTATY
KULINARNE
(WEGAŃSKIE)

z Dominiką Czapską w ramach
Festiwalu Zielone Smaki Łodzi
Klubokawiarnia Granda
ul. Rewolucji 1905r. 48 –
w podwórku
(zapisy: zielonesmaki@gmail.com)

19:00 SPEKTAKL
PT. „ZWIĄZEK
OTWARTY”
reż. B. Nowosielski
Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18, s. 323

27 28 29 30 31 1 2

17:00 SPOTKANIE
Z MARKIEM
ŁUKASZEWICZEM

oraz występ zawodniczek Sekcji
Gimnastyki Artystycznej Widzew
Łódź
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
ul. Gdańska 100/102 (wejście A, II p.)

VIII KONFERENCJA
„KULTURA
I TURYSTYKA
– W KRĘGU
WYDARZEŃ”
Filharmonia Łódzka
ul. Narutowicza 20/22,
rejestracja:
www.konferencja2014.rotwl.pl

17:00 DYSKUSYJNY
KLUB KSIĄŻKI:
„FRYKCJE” (D.
PHILIPPE)
Dział Gromadzenia MBP ŁódźWidzew
ul. Ketlinga 21

17:30, 19:30 KLASYKA
KINA – PROJEKCJE
FILMÓW:
„LA STRADA”
(REŻ. F. FELLINI),
„MAMA”
(REŻ. X. DOLAN)
Muzeum Kinematografii
pl. Zwycięstwa 1

13:00-19:00 WYSTAWA
PT. „POZNAJMY
AZJĘ”
Dział Udostępniania MBP ŁódźPolesie
ul. Długosza 7/9

Sebastian R. Wiśniewski - student x 2, menedżer artysty
muzycznego, muzyk, wolontariusz Fundacji Rokoko.
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FELIETON

Wspomnienie lata
IZA DESPERAK

Lato, słońce, upał. Spacery, parki,
sjesty i polówki. W mieście ruszyło darmowe Wi-Fi, na Piotrkowskiej w upały straż pożarna
rozstawia kurtyny wodne, w parkach szumią fontanny. I wszędzie
pod gołym niebem masa atrakcji
i to najczęściej za darmo. A jednak czegoś mi tutaj brakuje.
Wspominam wakacyjne podróże. Pierwsze dziecięce wspomnienie, to lęk przed dworcowym kiblem – model „dziura
w ziemi”. Bałam się, że wpadnę.
Latryny na obozach harcerskich,
które niekiedy trzeba było samodzielnie wykopać. „Panowie na
lewo, panie na prawo” – na autokarowych wycieczkach. A potem
pierwsza wycieczka na Zachód
i lęk, że się nie będzie umiało uruchomić umywalki w toalecie przy
niemieckiej autostradzie. I paryska automatyczna toaleta, z której
na jednym pieniążku próbowała
skorzystać cała wycieczka, ale
się nie dało – po zaprogramowanej ilości minut cudo się zatrzaskiwało, najczęściej z delikwentem w środku. Początek polskiej
transformacji wyznaczony przez
piękną, nową, murowaną toaletę
publiczną w Szklarskiej Porębie…
zamkniętą na kłódkę. I absolutny szok, czyli najnowocześniejszą toaletę świata, odwiedzoną

we Wrocławiu (po sedesie sunęła
automatycznie folia zabezpieczająca). Podróże dalsze i bliższe to
także wspomnienia eleganckich
„dziur w ziemi” zarówno w regionie śródziemnomorskim (Szwajcaria i Włochy), jak i bliższym
kulturowo Wilnie.
A w Łodzi? Pamiętacie, jak
otwarto pierwszego McDonald’sa, i wszyscy pielgrzymowali do
pierwszej nowej i czystej toalety?
Początkowo za darmo, potem pod
warunkiem posiadania paragonu, bo chętnych do toalety było
więcej niż do kasy.
Wiecie już, czego mi w Łodzi
brakuje? Tak, sorry, publicznych
toalet. Zwłaszcza, gdy idę do parku, na spacer z wnuczkiem, gdy
jadę podmiejskim autobusem. Czy
wiecie, że w latach 60. umieszczano w Łodzi toalety publiczne
w pobliżu przystanków MPK? Do
dziś zauważyć można ich resztki
przy placu Dąbrowskiego, Niepodległości, przy krańcówce na
Północnej. Nowe rozwiązania
komunikacyjne pomijają tę ważną ludzką potrzebę – czekając
na autobus na krańcówce przy
Wydawniczej (a kursy niektórych linii są co godzinę) mogę się
co najwyżej udać do pobliskiego
parku. Wychodzę z domu przed
9, autobus mam po 9.30, w Wi-

śniowej Górze jestem po 45 minutach i tam już absolutnie nie ma
„gdzie…”, a jeszcze trzeba wrócić.
Na niektórych krańcówkach są
TOI TOI-e, przede wszystkim na
potrzeby kierowców, ale to nie to.
TOI TOI to przenośne toalety,
służące w nadzwyczajnych sytuacjach – stawiane w okolicy
imprez masowych, budów i remontów, także koło nadmorskich
plaż, by chronić wydmy przed zadeptaniem. Urządzenia te bywają
w dodatku dość często zamykane,
by nie służyły jako toalety publiczne. Bo TOI TOI to nie TOALETA PUBLICZNA. TOI TOI nie jest
sprzątany co godzinę, jak toaleta
na lotnisku czy w McDonaldzie.
TOI TOI w ogóle nie bywa sprzątany, co czyni go rozsadnikiem
bakterii groźnych zwłaszcza dla
kobiet, nawet gdy próbują korzystać z nich „na Małysza”. Już do historii odeszły majtki z klapką lub
majtki niezszywane w kroku, pozwalające kobietom załatwiać potrzeby na stojąco. Gdzieniegdzie
spotkać można jeszcze kobiety,
które mimo braku odpowiedniej
bielizny zachowały tę umiejętność… i odwagę robienia tego publicznie. Młodym i dynamicznym
podróżniczkom i aktywistkom
poleca się najnowszy wynalazek
– silikonowe urządzenie pozwalające sikać na stojąco. No dobrze, spróbujcie użyć go w parku
Śledzia, tuż obok ławeczki, gdzie
postawiłyście wózek z dzieckiem.
Karmicie piersią, jest upał, musicie dużo pić, ale na spacer z dzieckiem wybieracie się na chodnik
pod blokiem. Po godzinie albo
dwóch naprawdę musicie skorzystać z toalety, a poza centrum

nie ma ani tojtojek, ani McDonald’sów, ani NIC. Albo jesteście
w ciąży. Nawet w placówkach
ochrony zdrowia trzeba najpierw
poprosić o klucz. Albo już dawno
byłyście w ciąży, już odchowałyście dzieci, jesteście w średnim
wieku, nie chodzicie do poradni
menopauzy, nie leczycie się z po-

wodu nietrzymania moczu, ale
– musicie częściej. Zwróćcie uwagę na starsze panie, bywalczynie
większości miejskich spacerów
– jak starają się wejść do toalety
„przed”, i rozglądają się, gdzie by
tu „po”.
Oczywiście prawo do publicznej toalety nie ogranicza się tylko do kobiet, ale to kobiety z ich
braku cierpią dużo bardziej dotkliwie i narażają swoje zdrowie,
także zdrowie reprodukcyjne.
Mężczyźni, ze względów i anatomicznych, i garderobianych, po
pierwsze mniej ryzykują infekcją
w przenośnej toalecie, po drugie,
jak świadczą potoczne, codzienne obserwacje, dość często siusiają pod chmurką, także w centrum miasta. Za każdym razem,
gdy spotykam pana olewającego
bramę, śmietnik lub drzewko,

miesza się we mnie zazdrość ze
współczuciem. Zazdrość, bo oni
jednak mogą, a ja przestępuję
na przystanku z nogi na nogę.
I współczucie, bo skoro tylu mężczyzn musi tak otwarcie opróżniać pęcherze, to co najmniej tyle
samo kobiet odczuwa tę samą
fizjologiczną potrzebę, ale musi
znosić ją w cierpieniu. No, chyba
że uwzględnimy moczopędność
piwa spożywanego w plenerze
i genderowe różnice w uprawianiu tego narodowego sportu. Wiecie, że w Hiszpanii trudno spotkać mężczyznę siusiającego pod
murkiem? Bo każdy może zrobić
to w jednej z tysięcy kawiarni,
także na wsi i na podmiejskich
osiedlach.
Problem braku toalet został
dostrzeżony przez władze Łodzi.
Przy ulicy Piotrkowskiej wprowadzono program otwarcia dla
przechodniów toalet w lokalach
gastronomicznych. Co nastąpiło
już po zamknięciu się podwórek
kratami przed poszukującymi pisuaru. Ale Łódź nie ogranicza się
do Piotrkowskiej i centrów handlowych, gdzie można skorzystać
z przyzwoitych toalet, a nawet
przewijaków dla niemowląt.
Pośmiertną sławę zapewnił
lekarzowi, ministrowi spraw
wewnętrznych i późniejszemu
premierowi, Sławojowi Składkowskiemu, program budowy
wiejskich toalet, nazwanych od
jego imienia „sławojkami”. Przydałby się dziś polityk, który zaryzykowałby miejski program
budowy publicznych toalet – choć
rozumiem, że dotychczasowi prezydenci Łodzi woleli przejść do
historii dzięki nieco bardziej monumentalnym inwestycjom.

Iza Desperak, socjolożka z Bałut.
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