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Teofilów

Z Karoliną Dudkiewicz
i Sebastianem Krajdą
z Odnowy Teofilowa
rozmawia Anna Jurek

– wizja
kompletna

Fot. Asia Tarnowska

Teraz już nie wyobrażam sobie, żeby nie było Odnowy.
Moi sąsiedzi przychodzą do mnie i mówią: „Słuchaj Karolina,
w parku jest pięknie, ale do zrobienia jest jeszcze to i to”. Wtedy
wiem, że nie możemy się zatrzymać, musimy działać dalej.

Czym wyróżnia się Teofilów spośród innych łódzkich osiedli?
Sebastian: Siłą Teofilowa jest
to, że jest bardzo kompletnym założeniem. Jest to pewna zamknięta wizja urbanisty czy architekta. Przestrzeń jest podzielona ze
względu na funkcje, mamy strefy:
mieszkalną, rekreacyjną, przemysłową i transportową.
To osiedle jest tak dobrze zagospodarowane, że np. między blokami nie ma miejsca na markety.
Zajmują one tereny przy ul. Aleksandrowskiej, które przez lata nie
były wykorzystywane.
Świetnie, że o tym mówisz, bo
przeczytałam ostatnio, że Teofilów był zaplanowany zgodnie
z zasadami miasta linearnego,
a okazało się to wizją utopijną. Tutaj jednak ta koncepcja znalazła
zastosowanie.
S: Kilka miesięcy temu przyjechali do nas ludzie tworzący portal BLOKBLOG. Jedna z osób, chłopak, który go prowadzi, pochodzi
z Wrocławia, ale studiuje architekturę w Wielkiej Brytanii. Jego
profesorowie uczą, że wszystkie
blokowiska w Europie Wschodniej są takie same, bo są zrobione
z wielkiej płyty. Ponieważ chłopak bardzo dobrze się uczy, dostał
grant naukowy i przyjechał do
Polski, aby sprawdzić, czy tak faktycznie jest. Ze znajomymi zjeżdżał polskie blokowiska i sprawdzał, czy faktycznie są takie same.
Napisałem do nich i zaprosiłem na
Teofilów, bo na pewno nie można
tego nazwać blokowiskiem w złym
tego słowa znaczeniu. Przyjechali
do Łodzi, odwiedzili Manhattan,
Retkinię i dotarli na Teofilów. Bardzo ekscytowali się tym, że jest to
założenie linearne. Ta koncepcja generalnie się nie sprawdziła, ale my
tutaj nie narzekamy.
ciąg dalszy na stronie 6

Łódź po
wyborach
Do gry po stronie PiS
wkraczają mocne
nazwiska, które ożywią
prawą stronę łódzkiej sceny
politycznej.
Str. 3

Przeczytaj
Człowieka
Fotorelacja z „Żywej
Biblioteki”
Str. 4

Stare Polesie
wraca na mapę
Ludzie dziwili się na widok
grupy przebierańców i na
wszelki wypadek omijali ją
szerokim łukiem na ulicy
Wólczańskiej.
Str. 8

Z życia
przedwojennej
prządki
Jak wyglądało życie
łódzkiej włókniarki?
Str. 10

Przemyślane
prezenty
Komputerówka czy
planszówka? Gry dla dzieci
pod choinkę.
Str. 12

Szpitalne
schody
Zatem na oddział.
Schody, korytarz, winda
z napisem „tylko do użytku
szpitalnego”.
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.
Tradycja składania świątecznych
i noworocznych życzeń bliskim
i przyjaciołom, chociaż bardzo
miła, wprawiła redakcję w niemałe zakłopotanie. Życzymy naszym czytelnikom najlepiej jak
można codziennie, przez cały rok.
Cóż tu jeszcze dodać? Pragniemy,
by każdemu nadchodzący rok
przyniósł wszystko o czym marzy. Jednak, gdy spróbowaliśmy
wyobrazić sobie, o czym też nasi
czytelnicy mogą marzyć, szybko
okazało się, że na spisanie naszych pomysłów potrzeba dużo
więcej miejsca niż łamy tej gazety. Wreszcie i wyobraźnia zaczęła
nas zawodzić.
Przecież jednym za dużo czegoś, innym za mało. Temu za nisko, tamtemu za wysoko, komuś
za głośno, komuś za cicho. Za daleko, za blisko, za ciepło… Temu
władzy, tamtemu spokoju.
Zadanie karkołomne. Ale nie
beznadziejne.
Życzymy Wam zatem, drodzy
Czytelnicy i Czytelniczki, żeby
w Łodzi się działo, żebyście nie
mogli podjąć decyzji dokąd pójść

i co zobaczyć, zarówno na co
dzień jak i od święta, i żeby pieniądze nie były żadną barierą.
Żebyście mieli wokół przyjaznych
ludzi do spędzania tego czasu.
I żeby nasze miasto piękniało,
a jego mieszkańcy żeby byli z niego dumni.
Dzieje się w Łodzi coraz więcej
i powodów do chwalenia się jest
dużo. Podejmujemy wiele wyzwań. Budowa, remont, rewitalizacja, zmiany, zmiany, zmiany…
Część artykułów w mijającym roku powstało na wyraźną
prośbę naszych czytelników.
Do takich należały teksty, które
mówiły o oddolnych inicjatywach mieszkańców, pomysłach
na poprawę życia w mieście,
dzielnicy, na osiedlu. Pisaliśmy
o działaniach kulturalnych czy
edukacyjnych, które realizowali
sami mieszkańcy. Do takich należały projekty na rzecz Starego
Polesia czy Teofilowa, te skupiające seniorów i te, w które zaangażowana była młodzież, działania
na rzecz dzieci, ekologii i wielu
innych tematów. Jeszcze dwa nu-

mery do końca roku i w nich jeszcze więcej inicjatyw społecznych.
Zarówno tych małych skupiających kilka czy kilkanaście osób,
jak i tych, których zasięg obejmuje setki mieszkańców. Opiszemy najciekawsze, a te absolutnie
najlepsze nagrodzimy. Bo trzeba
pokazywać, wspierać, promować
tych, którym się chce pomimo
trudności. Zachęcamy Państwa
jeszcze do zgłaszania działań
i projektów, które uważacie za
godne opisania i nagrodzenia. Lista nominowanych ukaże się na
stronie internetowej i facebooku
Miasta Ł w dniu 15 grudnia. Lista
nagrodzonych zostanie zaprezentowana 27 grudnia 2014 r. Zachęcamy też naszych czytelników do
wypowiedzi, która z inicjatyw powinna otrzymać nagrodę.
Życzę Państwu miłej lektury.
Jak co miesiąc dużo dobrych tekstów w Mieście Ł, zatem mam nadzieję, że będziecie mieli Państwo
wystarczająco dużo wolnego
czasu, aby spokojnie zagłębić się
w lekturze.
Wszystkiego dobrego.
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Kampania wyborcza z pewnością
nie zapowiadała tego, co wydarzy
się przy urnach, ani tego, co wydarzy się po głosowaniu. Chyba
większość obserwatorów łódzkiej
sceny politycznej, analityków
i politologów jest zaskoczona. Prezydent Hanna Zdanowska wybory na prezydenta miasta wygrywa w cuglach, ale już dla samej
Platformy Obywatelskiej wyborcy nie byli tak łaskawi – nie
pozwolili jej tak zdecydowanie
wygrać wyścigu o Radę Miasta –
będzie musiała władzą się podzielić. Wybór najpewniej padnie na
SLD.

Prawdziwy zwycięzca
Może to i PO wygrała wybory do
Rady Miejskiej, ale to Sojusz Lewicy Demokratycznej jest prawdziwym zwycięzcą. Partia praktycznie jeszcze przed wyborami
została skreślona. Sondaże mówiły jasno – Sojusz z trudem będzie
walczył o 10% poparcie, a to przecież nie daje żadnej gwarancji
nawet jednego mandatu radnego.
Pesymistycznie wyglądał też test
przed wyborami samorządowymi, czyli wybory do Parlamentu
Europejskiego. Kropką nad „i”
wydawał się ostateczny wynik
głosowania na prezydenta miasta
– twarz łódzkiego SLD, Tomasz
Trela uzyskał w nim wynik poniżej oczekiwań i własnych ambicji,
nie przekraczając nawet 10%. Po
raz kolejny okazało się jednak, że
wybory samorządowe to zupełnie
inne zawody niż plebiscyt sympatii dla partii politycznych czy
pojedynek osobowości. Okazało
się, że SLD ma swój twardy elektorat, który pozwolił na wprowadzenie do Rady Miejskiej dobrze
znanych już polityków. I Sojusz
może czuć się zwycięzcą, bo choć
co prawda zdobył jedynie 7 mandatów to 8 miejsce dla SLD czeka
w gabinecie wiceprezydenta.

Gorzkie zwycięstwo
PO zdobywa 20 mandatów i teoretycznie wygrywa wybory w Łodzi. Ale od tego roku łódzka Rada
Miejska liczy już nie 43, a jedynie
40 radnych. Oznacza to, że siła
partii rządzącej dokładnie równoważy się z siłą opozycji. W przypadku kompletu radnych na sali
i rozłożeniu głosów dokładnie
na połowę, propozycje zgłaszane
przez prezydenta miasta pozostaną bez rozstrzygnięcia. Zasada
jest prosta – żeby projekt uchwały stał się prawem miejscowym
potrzebna jest większość, a nie
remis. Zatem PO potrzebuję koalicji, jeśli chce uniknąć przepychanek znanych z ostatniego roku
minionej już kadencji, kiedy to
8 radnych zostało wyrzuconych
z partii tworząc własny klub
otwarcie wpierający opozycję.
Prezydent Hanna Zdanowska być
może potrafi do siebie przekonać
wyborców, ale nie jest już na tyle
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sądna – partia czeka na wybory
do parlamentu, które dla niej są
o wiele ważniejsze niż lokalne
rozstrzygnięcia. Dlatego można
się spodziewać, że przez najbliższy rok politycy prawicy będą
nieustannie bombardować decyzje władz miasta, dodatkowo
zarzucać Platformie koalicję
z postkomunistyczną lewicą.
Jednym słowem, dla PiS kampania wyborcza się nie kończy, ale
dopiero zaczyna. Prawicy będzie tym łatwiej prowadzić taką
rozgrywkę, że nowy klub radnych Prawa i Sprawiedliwości
w niczym nie przypomina tego
z poprzedniej kadencji – do gry
po stronie PiS wkraczają mocne
nazwiska, które pozwolą ożywić
działania prawej strony łódzkiej
sceny politycznej. Mowa choćby
o byłym wiceprezydencie miasta
Włodzimierzu Tomaszewskim
czy Łukaszu Maginie, którzy dał
się poznać jako nieprzejednany
recenzent działań władz miasta.

Kontynuacja

sprawnym politykiem, żeby
rządzić
bez
większości. Daleko jej choćby
do Jerzego Kropi w n ic k ie go ,
który bardzo
umiejętnie
potrafił „ogrywać” radnych
i praktycznie
bez
zaplecza
p ol it y c z n e g o
z powodzeniem
forsować swoje
pomysły, które
prędzej czy później zyskiwały
poparcie większości. Właśnie
dlatego dla PO
to zwycięstwo
pozostawia
gorzki posmak,
bo tak niewiele
– raptem jeden
mandat dzielił
ją od samodzielnego rządzenia
i nieoglądania
się absolutnie
na nikogo.

Łódź

cjacje już się
nie toczą. Rzecz
jasna, politycy
będą próbowali
przekonać łodzian, że chodzi
przede wszystkim o program,
który ma być
głównym warunkiem współpracy. Być może.
Jednak
wiele
wskazuje na to,
że ważniejsze
będą stanowiMaciej Trojanowski
ska. Szef miejskich
struktur
Sojuszu,
Tomasz Trela
po wynikach
w yborczych
zdecydowanie
niższych
niż
o c z e k iw a n i a ,
z
pewnością
spotka się z krytyką partyjnych
Dla PiS kampania wyborcza się nie kończy,
dzia łacz y.
ale dopiero zaczyna. Do gry po stronie PiS
Żeby utrzymać
wkraczają mocne nazwiska, które pozwolą
swoją pozycję
strukturach,
ożywić działania prawej strony łódzkiej sceny w
będzie musiał
politycznej.
ich do siebie raz
Centrolew
jeszcze przekonać – dając możzbliżającymi się wyborami parMożliwości koalicyjne PO są lamentarnymi mogłaby stać się liwość zasiadania we władzach
niewielkie – zbyt wielu opcji do solą w oku zarówno dla Jarosła- miejskich spółek i zapewniając
wyboru nie daje sam układ sił
im wpływy.
wa Kaczyńskiego, jak i dla nowej
w Radzie Miejskiej, w której znaszefowej Platformy, Ewy Kopacz.
lazły się jedynie 3 partie. Pole maPiS czeka na parlament
newru ogranicza również otwar- Pozostaje lewica, która świadoma
ta niechęć Platformy do Prawa swojej komfortowej sytuacji bę- Prawo i Sprawiedliwość tak nai Sprawiedliwości (niepozosta- dzie rozdawać teraz karty. Waru- prawdę jeszcze przed wyborami
wiona bez wzajemności) na po- nek wydaje się oczywisty – fotel zaznaczało, że w żadne formalziomie całego kraju. Centrale obu wiceprezydenta Łodzi. Rozmowy ne układy i porozumienia z PO
partii zwyczajnie nie pozwolą na koalicyjne zaczną się pewnie wchodzić nie zamierza. I taka
regionalną koalicję, która przed niedługo, jeśli zakulisowe nego- taktyka wydaje się całkiem roz-

po wyborach

Co czeka Łódź w 2 kadencji prezydent Hanny Zdanowskiej? Przede
wszystkim dokończenie wszystkich najważniejszych inwestycji.
I tego chyba najbardziej oczekują
łodzianie, bo gros z nich zagłosowało na kandydatkę PO właśnie
po to, żeby miała szansę na uporanie się z rozkopanym centrum
czy z problemami przy budowie
dworca. To będzie absolutny
priorytet. Łodzianie czekają również na obiecywane miliardy na
rewitalizację całych kwartałów
w centrum miasta – jeśli to się nie
uda, Platforma zostanie za cztery
lata rozliczona i boleśnie taką porażkę odczuje – to dla partii rządzącej „być albo nie być”. Jednak
nie ma co ukrywać – będzie coraz trudniej, bo najważniejszym
wyzwaniem dla miasta jest nie
najlepsza sytuacja finansowa. Budżet na 2015 rok dopinany jest na
ostatni guzik, wkrótce skończą
się możliwości zadłużania, a potrzeb nie przestaje ubywać. Już teraz da się usłyszeć głosy niezadowolonych z propozycji podziału
miejskich pieniędzy, a lawirowanie pomiędzy różnymi grupami
interesu będzie tym trudniejsze,
im twardsze warunki postawi
przyszły koalicjant. On z pewnością nie ułatwi zadania nowym
władzom miasta.

Maciej Trojanowski – Radio Łódź,
dziennikarz, politolog.
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Eliza gaust

Wchodzisz do biblioteki. Rejestrujesz się, dostajesz kartę biblioteczną, wybierasz tytuł z księgozbioru. Siadasz
i czytasz. Ale nie zwyczajną książkę, a żywego człowieka. Możesz rozmawiać przez 30 minut. Pamiętaj, żeby
oddać Książkę w nienaruszonym stanie.
Projekt Żywa Biblioteka funkcjonuje dziś już w ponad 60 krajach na całym świecie. Narodził się prawie
15 lat temu w Danii, kiedy grupa młodych ludzi chciała
zareagować na agresję wobec ich przyjaciela. Zaczęli
tworzyć akcje antydyskryminacyjne, spośród których Żywa Biblioteka zyskała największą popularność
i szybko rozprzestrzeniła się na inne kraje.
Kim są Żywe Książki? Osobami, które mimo że żyją
w naszym społeczeństwie, to często pozostają niewidoczne, odsuwane na bok, wykluczane lub stereotypizowane, są inne. Powodów może być wiele. Kolor skóry, wyznanie, niepełnosprawność, choroba, orientacja
seksualna, styl życia… W Żywej Bibliotece to oni są
najważniejsi – można usiąść i porozmawiać, zapytać
o wszystko, skonfrontować się z własnym myśleniem,
własnymi uproszczeniami.
W Łodzi Żywa Biblioteka odbyła się po raz drugi,
16 listopada w Międzynarodowy Dzień Tolerancji,
zorganizowana przez Centrum Dialogu im. Marka
Edelmana i Fabrykę Równości. Przez sześć godzin odwiedziło nas około dwustu osób. Dwadzieścia cztery
Żywe Książki były wypożyczane 328 razy. Łodzianie
najchętniej rozmawiali z: Bezdomnym, Byłą Narkomanką, Kibicem, Mamą lesbijki, Muzułmanami, Niewidomym, Osobą Transgenderową, Pogankami, Poliamorystką, Rwandyjką, Wegańską Rodziną, Żydami.
Choć właściwie wszystkie Książki cieszyły się zainteresowaniem.
Jest w tym projekcie coś niesamowitego. Czuć dobrą
energię, otwartość, autentyczną chęć dialogu. Ciekawość tego, co nieznane. Bo przecież nie zawsze mamy
okazję porozmawiać z tak różnymi osobami. Zamykamy się w swoim bezpiecznym, wąskim środowisku.

fotoreportaż
Fot. asia tarnowska

Żywa Biblioteka przyciąga. Nagle znajdują się wokół osoby, które chcą pomóc – dać jedzenie, udostępnić
przestrzeń na wieczorne spotkanie dla uczestników,
dołączyć do poszukiwań tytułów, promować pomysł
pomiędzy swoimi znajomymi. Wśród czytelników są
tacy, którzy zostają na cały dzień i żałują, że przeprowadzili „tylko” osiem rozmów, a przecież zostało jeszcze tyle ciekawych Książek… Niektórzy rozmawiają
o kulturze i filozofii, inni o sprawach zupełnie codziennych. Są pytania, które zaskakują. Na przykład takie,
zadane Pastorowi przez kilkuletnią dziewczynkę: „Czy
Pan Bóg je kamienie?”.
Oczywiście, wokół idei Żywej Biblioteki pojawiają
się też dylematy. Sama, jako organizatorka, zastanawiam się, czy trafia ona faktycznie do tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Czy może jest tak, że w bezpiecznej przestrzeni utwierdzamy się tylko w swojej
otwartości?
Z drugiej strony, niech podniesie rękę ten, kogo
umysł jest wolny od wszelkich stereotypów. Kto nigdy
nie pomyślał, po raz kolejny poproszony o złotówkę
przez osobę na ulicy: „Idź do pracy”. Może po rozmowie
z nim, bezdomnym, zastanowisz się kilka razy, zanim
rzucisz wrogie spojrzenie i pójdziesz dalej do domu.
Może pomyślisz, że jesteś szczęściarzem, bo masz dom.
To już coś.
Bycie czytelnikiem, zainicjowanie szczerej rozmowy z obcym człowiekiem, wymaga odwagi. Odważna
musi być też druga strona – Książka – mówiąca o tym,
co osobiste, często bolesne. Być może ta rozmowa da
obojgu coś, czym będą chcieli podzielić się z innymi.
Dialog zostaje wprawiony w ruch, wykracza poza cztery ściany, dociera do kolejnych osób.
Wierzę w Żywą Bibliotekę. Jeśli czytacie to ze
sceptycyzmem, myślicie: „niepoprawna idealistka”,
przyjdźcie na kolejne edycje. Podejmijcie wyzwanie.
Nie mówię, że skończy się to rewolucją. Ale może poznacie nowego, inspirującego człowieka, na którego
gdzie indziej byście nie wpadli. To bardzo dużo.

Eliza Gaust – kulturoznawczyni. Koordynatorka projektów
kulturalnych w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Organizatorka łódzkiej Żywej Biblioteki.
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– wizja kompletna

Fot. Asia Tarnowska

dokończenie ze strony 1

Wasz profil na FB powstał w 2013
r., później zgłaszaliście projekty do Budżetu Obywatelskiego
2014, teraz do drugiej jego edycji.
Co było iskrą zapalną dla Waszych działań?
K: Sebastian był inicjatorem
działań. Ruszała wówczas I edycja
Budżetu i to był dobry moment,
żeby coś zmienić w okolicy. Wymyśliliśmy nazwę, powstał logotyp i tak się zaczęło.
S: Miałem dosyć chodzenie po
osiedlu i mówienia, że to miejsce
ma potencjał, który nie jest wykorzystywany, myślenia typu
„W tym parku mogłoby by być tak
pięknie, mogłyby być nowe ławki,
mała architektura, mogliby odpoczywać ludzie”.
Mieszkacie tutaj od urodzenia?
S.: Od urodzenia nie, ale całe
moje dorosłe życie już tak.
K.: Ja od urodzenia. Cała moja
najbliższa rodzina mieszka na
Teofilowie. Babcia często opowiada mi, jak kiedyś wyglądały
niektóre miejsca. Mówiła mi, że
w Parku Żeromskiego była kiedyś

fontanna. Ja tego nie paMoi sąsiedzi przychodzą
miętam, ale moja mama
chodziła tam się kąpać.
do mnie i mówią: „Słuchaj
Wy jesteście bardzo
Karolina, przydałaby
aktywni, ale wiele osób
nie. Dlaczego ludziom
nam się ławka w tym
nie chce się działać spoi w tym miejscu”,
łecznie?
K: Czasem brakuje zai ja idę do administracji
pału, wolnego czasu. Nie
i ją załatwiam.
ma poczucia, żeby warto
innym dać coś od siebie.
Bo przecież jak zgłaszamy
postawienie placu zabaw,
to korzystają z niego dzieci. Kie- jałowił ludzi z myślenia o wspóldy stworzono w ramach Budżetu nocie. Ale nowe pokolenie jest
siłownię zewnętrzną przy Parku jeszcze bardziej rozleniwione
Piastowskim, to ja nie ćwiczę, bo i jeszcze mniej czuje, czym jest
wszystkie przyrządy są zajęte, ale wspólnota czy odpowiedzialność
aż mi się buzia śmieje, bo ludzie społeczna.
K: Łatwiej jest zamknąć się
korzystają z niej i są zadowoleni.
w
domu.
Spotykamy się z ogromną życzliS: To, co było wszystkich, było
wością, ludzie mówią, że nie sieniczyje
i to przekonanie jeszcze
dzą cały dzień przez telewizorem,
pokutuje,
nawet w nas, bo zostało
tylko przychodzą ćwiczyć. To jest
nam
przekazane
przez rodziców
rewelacja.
czy
dziadków.
S: Czemu ludziom się nie chce?
K.: Kiedy prowadziliśmy dziaŹródeł tego stanu rzeczy można
łania
promujące zadania do Buszukać w komunizmie, który wy-

dżetu, szukaliśmy osób,
które by nas wsparły,
chociażby w rozwieszaniu plakatów. Ciężko
było zachęcić ludzi do
pomocy. Ale też z drugiej strony, pomagało
nam małżeństwo, które
w tygodniu pracowało
do godz. 23 i chciało rozwieszać plakaty po 23.00.
S: Wszyscy natomiast
nam kibicują (śmiech).
K: Jednak, kiedy przychodzi do konkretnych działań
jest już ciężej.
Oprócz zadań, które zgłosiliście, a które zostały zrealizowane
w ramach Budżetu Obywatelskiego, macie na koncie jeszcze
inne inicjatywy.
S: To prawda. Bardzo mi zależało na zrobieniu kolorowego placu.
Na osiedlu jest kilkanaście asfaltowych placów, chciałem na początek ożywić jeden z nich. Przy
tej okazji zrobiliśmy małe konsultacje społeczne. Zaprosiliśmy dzieci z pobliskiego przedszkola, żeby

zaproponowały, jakie gry warto
namalować na ziemi, żeby inne
dzieci chciały w nie grać. Ważne
było, żeby stworzyli to miejsce
razem z nami, żeby poczuły, że to
jest ich przestrzeń.
K: Dzieciaki bardzo się w całą
akcję wciągnęły. Były zachwycone współpracą. Razem z wychowawcami przychodzą i bawią się
na placu. To, co wspólnie stworzyliśmy, dalej się rozwija, powstają
nowe rysunki i napisy. Bardzo jesteśmy z tego dumni.
S: Potem zorganizowaliśmy
konsultacje dla mieszkańców.
Rozwiesiliśmy zaproszenia na
osiedlu.
K.: Na spotkanie przygotowaliśmy mapy, na które można
było nanieść swoje pomysły na
zagospodarowanie terenu, np.
nasadzenia kwiatów albo nowe
ławki. Zjawiło się 6 osób. Śmialiśmy się, że to i tak więcej niż na
spotkaniach dotyczących budżetu. Nie jest łatwo wciągnąć innych
w działania.
Ale nie jesteście już sami. Ile
osób obecnie stanowi Odnowę
Teofilowa?
S.: 8, 10 osób.
K: Na początku było trudno, ale
teraz z miesiąca na miesiąc coraz
więcej osób chce nam pomagać.
Jesteście studentami, czy także
pracujecie?
K: Ja studiuję analitykę medyczną.
S.: Ja z kolei, studiuję dziennikarstwo i komunikację społeczną
i pracuję.
Czy macie jeszcze czas na akcje, które pochłaniają tak dużo
czasu i energii?
S: Ledwo, ledwo (śmiech).
K: Jestem na 2 roku i jest trochę trudniej niż na pierwszym,
ale teraz już nie wyobrażam
sobie, żeby nie było Odnowy.
Moi sąsiedzi przychodzą do
mnie i mówią: „Słuchaj Karolina, przydałaby nam się ławka
w tym i w tym miejscu”, i ja idę
do administracji i ją załatwiam.
Kiedy postawiliśmy ławkę przy
skalniaku, który stworzyliśmy
latem, to i dzieci i osoby starsze
z niej korzystają, w tym moja
babcia, która chodzi o kulach.
To jest mała rzecz, ale wpływa
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pozytywnie na otoczenie i na ludzi, którzy tutaj mieszkają.
Jakie macie plany na przyszłość?
S: Na ostatnim pikniku wystawiliśmy urnę na pomysły dotyczące osiedla. Zebraliśmy ponad
100 pomysłów.
K: Wiemy, że ludziom marzy
się fontanna, a także lepsze oświetlenie. Planujemy przywrócić fontannę, bo wiele osób mówi nam,
że obecność wody byłaby fantastyczna. Podobnie było z samolotem. Kiedyś umawiało się pod
samolotem i to było fajne. Stąd pojawił się pomysł na nowy symbol
Teofilowa.
Na nowy symbol wybrano napis TEO. Kiedy będziemy mogli
go zobaczyć?
S: Pod koniec listopada. Co do
innych planów, będziemy także kandydować do rady osiedla.
Długo byliśmy sceptyczni wobec
tej opcji, ale skala niekompetencji
tych ludzi jest tak zatrważająca,
że postanowiliśmy kandydować
do rady osiedla Teofilów-Wielkopolska. Jesteśmy dobrej myśli, że
uda nam się do niej dostać.
K: Budżet Obywatelski daje
pewne możliwości, ale działania w radzie umożliwiłoby nam
wprowadzanie kolejnych zmian
na bieżąco i w konsultacji z mieszkańcami tak, żeby ludziom żyło
się tu lepiej.

Więcej informacji:
www.odnowateofilowa.pl

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

Teoria miasta linearnego, stworzona przez Arturo Soria y Mata
w XIX., mimo że jest koncepcją utopijną, może stanowić inspirację,
jak rozdzielać w przestrzeni miejskiej strefę przemysłową
od strefy mieszkalnej, usługowej i rekreacyjnej. W mieście
liniowym główny szlak transportowy rozdziela odrębne funkcje:
przemysłową od mieszkaniowej i rekreacyjnej, przy czym jest
czynnikiem miastotwórczym (np. nowe osiedla mieszkaniowe
wzdłuż linii metra). Główny szlak transportowy z założenia miał
ograniczyć czas i koszt komunikacji, a wyraźna struktura miała
zapewniać brak mieszania różnych funkcji (brak kominów
fabryki w bezpośrednim sąsiedztwie bloku mieszkalnego).
Strefa mieszkaniowa miała mieć bezpośredni dostęp do terenów
zielonych, odizolowana od zanieczyszczenia pyłem, hałasem
strefy przemysłowej. Strefy usługowe i rekreacyjne ulokowane
miały być po stronie strefy mieszkaniowej. Poprzeczne poruszanie
pomiędzy strefą mieszkalną a przemysłową miało odbywać się
poprzez komunikację pieszą. Wadami koncepcji liniowej miasta
okazał się brak wyraźnego centrum, wysokie koszty utrzymania
infrastruktury oraz monotonne formy architektoniczne.
– mgr inż. arch. Marta Czachorowska

MIASTOGRAF.PL – Cyfrowe archiwum łodzian
Masz ciekawe rodzinne zdjęcia albo stare pocztówki? Podziel się
nimi na portalu Miastograf. Stowarzyszenie Topografie bezpłatnie
zeskanuje Twoje zbiory:
kontakt@miastograf.pl, tel. 502 619 990, Łukasz Biskupski.

Wywiad przeprowadzany był
przed wyborami samorządowymi.
Już wiemy, że w Radzie Osiedla
znalazło się aż 7 osób z Odnowy
Teofilowa. (red.)

ODNOWA
TEOFILOWA
Odnowa Teofilowa to inicjatywa lokalna
chcąca zmienić nasze osiedle w miejsce
atrakcyjne i przyjazne mieszkańcom.
Chcemy podejmować różne inicjatywy
mające na celu poprawienie przestrzeni
naszego osiedla. Jesteśmy otwarci na
wszystkie propozycje, dlatego jeżeli masz
jakiś pomysł lub chciałbyś się do nas
dołączyć, pisz śmiało:
odnowateofilowa@gmail.com.

Zdjęcie z kolekcji Edwina Dekkera, holenderskiego architekta, który studiował w Łodzi na początku lat 90.
Obecnie prowadzi biuro projektowe http://www.studiomerz.nl/

w w w . m i a s t o g r a f. p l
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anna jurek

Stare
Polesie

Na czele pochodu jechał Wóz
Metafizyczny Teatru Pinokio,
z którego płynął radosny swing.
Za nim, raźnym krokiem i z megafonem w ręku kroczyła Maria
Nowakowska, organizatorka Parady, ubrana w różową, połyskującą kurtkę oraz łososiową spódnicę a’la bombka. Zaraz za nią
szli: przebierańcy w teatralnych
i zwierzęcych maskach, duchy
i strachy, w tym rodzice z dziećmi. Między nimi krążył Suavas
Levy w kapeluszu z dużym kwiatem, przygrywając na bębnie
i wybijając rytm na tamburynie.
Jedni trzymali pochodnie, inni
marionety i gałązki ubrane we
własnoręcznie zrobione ozdoby.
Wszyscy skandowali za Marią
i Suavasem: „Stare Polesie wraca
na mapę”, „Polesie Stare, stare, ale
jare” i „Stare Polesie najlepsze na
świecie”. Parada wzbudzała zainteresowanie przechodniów na
al. Kościuszki. Ludzie dziwili się na widok grupy przebierańców i na wszelki wypadek
omijali ją szerokim łukiem na
ulicy Wólczańskiej. Mieszkańcy
ul. 1-go maja wychylali się z okien
i uśmiechali zaciekawieni. Z entuzjazmem odnieśli się do pochodu stojący w większej grupie
panowie przy ul. Legionów. Kiedy wesoła kompania dotarła na
boisko przy ul. Ogrodowej, odśpiewano specjalnie na tę okazję
przygotowany Hymn dziadowski
(patrz ramka obok) i zakończono
wydarzenie gorącymi oklaskami.
Dziady staropoleskie, jako
święto dzielnicy składające się
z wieczornej parady maskowej
oraz cyklu warsztatów, spektakli
i koncertów zorganizowanych na
cześć Starego Polesia, jest częścią
zakrojonych na większą skalę
działań promujących tę część
miasta. Organizacje pozarządowe, instytucje kultury, placówki
oświatowe i przedstawiciele biznesu, połączyli siły, aby wspierać
lokalną społeczność, tworząc ciekawą ofertę działań kulturalnych
i społecznych.
Stare Polesie jest na fali wznoszącej. Rozwija się projekt Punktowej Galerii Staropoleskiego
Detalu
Architektonicznego.
W tegorocznej edycji Budżetu
Obywatelskiego, łodzianie wybrali wśród zadań lokalnych takie projekty jak: przystosowanie
Szkoły Podstawowej nr 26 do
potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową, utworzenie
parku – Ogrodów Jana Karskiego i ogrodu z placem zabaw dla

dzieci przy Legionów 39 oraz prowadzenie świetlic artystycznych,
w których realizowany będzie
program edukacyjno-artystyczny
dla dzieci i młodzieży dotkniętej
wykluczeniem społecznym. A to
tylko niektóre z działań mających
miejsce na Starym Polesiu.
Obserwujemy rozwijającą się
kampanię promocyjną Miasta
Łodzi, w ramach której „Weekendy w Łodzi pozdrawiają śląskie
festyny” czy „Nowa Piotrkowska
z Łodzi pozdrawia Stare Miasto
w Warszawie”. Działania staropolesian natomiast, wpisują się
w zbyt rzadko jeszcze stosowaną
kampanię promocyjną miasta
do wewnątrz. Warsztaty, koncerty, spotkania, parady, zadania
realizowane z ramach Budżetu
Obywatelskiego mogą skutecznie
wesprzeć mieszkańców Polesia
w byciu dumnym z tego, gdzie
mieszkają.
Przed nami Szopka Staropoleska i kolędowanie zaplanowane
na 20 grudnia 2014 r., a w ramach
tego wędrujący kredens (więcej
nie napiszę, niech będzie to zachęta do wzięcia udziału w wydarzeniu, choćby z ciekawości). Nie
mogę doczekać się wiosny i lata,
kiedy to parady staropoleskie
będą zatrzymywać się na placach,
skwerach i w parkach, a do muzyki towarzyszącej paradowiczom
będą odbywały się tańce, hulańce
i swawole.

Więcej informacji na:
www.facebook.com/dziadystaropoleskie
www.facebook.com/wspoldzielniastaropoleska

fotoreportaż
Fot. Asia tarnowska
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HYMN DZIADOWSKI
Przy skupie złomu
Za węgłem domu
W cieniu podwórka
Chyłkiem zza murka
Okiem obraca chmurnym ten nasz
Staropoleski
Dziad, dziad, dziad, dziad
Z siatką bez ucha
Z piersią bez ducha
Z czołem łysawym
W ząbek czesanym
Chodzi i spaja dziwny nasz świat
Staropoleski
Dziad, dziad, dziad, dziad
Dom jego wszędzie
Wypędzą – wejdzie
Czasu nie kradnie
Żebrze, lecz ładnie
Oto nasz strażnik, co chroni ład
staropoleski
dziad, dziad, dziad, dziad

wraca
na mapę

Przestrzeń oswaja
I dziwy baja
Skąd-dokąd nie wie
Żyje, choć nie je
Tajemnej wiedzy dzierży on kwiat
staropoleski
dziad, dziad, dziad, dziad
Choć ciemno błyszczy
A biedą piszczy
Rzuć czapkę do nóg
Gdy spotkasz go tu
Potężny bowiem i stary to mag
staropoleski
dziad, dziad, dziad, dziad
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W poszukiwaniu Alei Włókniarek

Czy można dotrzeć do historii
robotniczych, które już nie mają
szansy na opowiedzenie? Można,
choć nie bezpośrednio. W Łodzi
mamy dużo więcej takiego materiału niż można by się spodziewać – na stworzonym po II wojnie
Uniwersytecie Łódzkim podjęto
badania nad środowiskiem robotniczym, rozwinięte szczególnie w latach 60. Było to zgodne
z ówczesną doktryną, ale też bliskie trendom panującym w tym
samym czasie na uniwersytetach
francuskich czy brytyjskich.
Szczególnie dużo zawdzięczamy
badaczkom: Bronisławie Kopczyńskiej-Jaworskiej z etnografii
czy Antoninie Kłoskowskiej z socjologii.
O ile socjologia zajmowała się
przede wszystkim aktualnością,
o tyle etnografki i etnografowie
ruszyli w teren do środowiska robotniczego pamiętającego jeszcze
czasy przedwojenne – mieszkającego jeszcze w domkach kunitzerowskich, zajmującego od pokoleń te same izby w kamienicach
czynszowych. Uchwycili moment
przed ogromnymi zmianami, jakie przyniosła budowa wielkich
osiedli mieszkaniowych.
Przenieśmy się więc na chwilę
do Łodzi lat 20. lub 30. – mamy już
ustawowo ośmiogodzinny dzień
pracy (choć to prawo często naruszane ówcześnie w fabrykach)
i powszechny obowiązek szkolny.
Wyobraźmy sobie Jadwigę – jest
Polką, bardzo młodą, sprawną.
Pochodzi ze wsi w regionie łódzkim, gdzie ojciec nie jest w stanie
z pięciu mórg zapewnić przyszłości sześciorgu dzieci. Słyszała
opowieści o pracy fabrycznej –
że ciężka, ale (na ogół) jest płaca
w pieniądzu, że tylko 8 godzin

pracy, niezależnie od pory roku.
Co prawda Łódź wciąż nie jest
skanalizowana, a warunkom
mieszkaniowym w zapluskwionych i zawilgoconych drewniakach i czynszówkach daleko do
marzeń, ale…
Co pchało wiejską dziewczynę
do miasta? Po pierwsze – bieda
na wsi. Po wtóre – miasto wciąż
mogło kojarzyć się z relatywną
wolnością. Jadwiga pakuje swój
tobołek lub pożyczoną walizkę
i postanawia spróbować szczęścia
w
zadymionym mieście
w ł ók n i a r e k ,
być może na
początku przygarnie ją jakaś
rodzina, która w mieście
mieszka już od
dłuższego czasu. Wiadomo
od dawna, że
bez problemu
zatrudniają kobiety – ponoć
szczególnie te
z długimi palcami u dłoni
– ale dostać się
na miejsce fabryczne nie będzie łatwo. Być
może trzeba
będzie zabrać
kurczaka na
„wkupne”, mogą się zdarzyć nieprzyjemności – niejeden majster
wykorzystywał seksualnie młode
robotnice. Ale to wciąż – stwierdza Jadwiga – lepsze niż służba
u ludzi. Tam jak w domu, trzeba
pracować właściwie na okrągło,
a jej nietykalność cielesna zależy
tylko od tego, jaki zdarzy się pracodawca i nie można liczyć na solidarność innych robotników.
Jadwiga będzie musiała się
wdrożyć w obsługiwanie maszyn
przędzalniczych, nauczyć się pracować z nieustannie wytężonym
słuchem i wzrokiem wyłapującym wszystkie nieprawidłowości – w akordowym trybie pracy
każde zerwanie nitki oznaczało
mniejszy zarobek – w wilgotnym i upalnym zaduchu, w pyle,
w ogromnym hałasie. Ale odkryje
niezależność finansową i bardzo
prawdopodobne, że będzie mogła
wyjść za mąż z własnego wyboru,
a nie wskutek wymiany gospodarskiej, jak to bywało często na
wsi.

ściowo posiłek południowy dla
siebie i dzieci lub robił zakupy.
Zmiany w podziale obowiązków
pogłębiało i to, że w okresie kryzysów chętniej zwalniano z pracy, wyżej płatnych mężczyzn niż
kobiety, które w takich okolicznościach stawały się jedynymi
żywicielkami rodzin. Pomimo
tego – generalnie rzecz biorąc –
do II wojny światowej główny
ciężar obowiązków domowych,
niezależnie od zatrudnienia, spoczywał na kobiecie. W dalszym

jeżeli postanowiłaby nie wychodzić za mąż wcale. Tzw. stara
panna pracując była niezależnym
i pełnoprawnym członkiem społeczności robotniczej – było to
wyzwolenie kosztem zależności
od posiadania pracy i konieczności pracowania nawet do końca
życia.
Od wybranka ślubnego w dużej mierze będzie zależało jej dalsze życie – czy będzie pomagał
w domu? Czy będzie nalegał na
kolejne dzieci? W tamtych cza-

Fot. flickr, wolna licencja

Zarówno na wygląd miasta, jak
i na fizjonomię jego mieszkańców do ostatniej wojny, przemożny wpływ wywierał przemysłowy charakter Łodzi. Las
kominów fabrycznych stanowił
jej symbol. Czas i ruch w mieście
regulował ryk syren fabrycznych
obwieszczających początek, koniec oraz czas zmiany w pracy.
W godzinach tych ulice otaczające zakłady przemysłowe zaludniały się charakterystycznie
wyglądającym tłumem robotników. Po pracy ich życie koncentrowało się w czynszowych
i fabrycznych, koszarowych domach, budowanych w pobliżu
fabryk lub w prymitywnych zazwyczaj parterowych domkach
na dalej położonych przedmieściach. Niekiedy rodziny robotnicze zamieszkiwały sutereny
lub poddasza dużych kamienic,
charakteryzujących się bardziej
zróżnicowanym społecznie składem mieszkańców.
– „Łódź i inne miasta”, Bronisława Kopczyńska-Jaworska

Z życia przedwojennej

prządki

Miasto kobiet
Rozpowszechniona praca kobiet zmuszała do modyfikacji
tradycyjnego podziału pracy
w domu. Przy pracy na zmiany (upowszechnionej w latach
dwudziestych), gdy kobieta pracowała przed południem, niejednokrotnie mąż przygotował czę-

ciągu dominował bowiem w rodzinie robotniczej model rodziny
patriarchalnej, w której matka
odpowiadała za dom i opiekę
nad dziećmi. Wobec ogromnej

sach nie było urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego, co
najwyżej można było przerwę
obiadową poświęcić na karmienie piersią, choć tylko w przypad-

Marta Madejska

ilości obowiązków spoczywających na kobiecie oraz stosunkowo słabiej realizowanych funkcji
ojca, w łódzkich rodzinach robotniczych obserwujemy proces,
który socjologowie określają jako
powstanie rodziny „skupionej
wokół matki”. Mężczyzna bądź
ponosił część ciężarów związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, bądź ograniczał
się do oddania większości zarobionych pieniędzy żonie i czas
wolny spędzał w grupie męskiej.
Model ten znajdował odbicie
w większej swobodzie młodych
mężczyzn niż dziewcząt.
– „Łódź i inne miasta”, Bronisława Kopczyńska-Jaworska
Najbardziej różniłoby się życie
miejskie Jadwigi od wiejskiego,

ku, kiedy mieszkało się w pobliżu
fabryki. Od momentu, kiedy pojawią się dzieci, zniknie całkiem już
skrawek czasu wolnego Jadwigi.
Chwilę wytchnienia mogło przynieść niedzielne popołudnie, kiedy po uporządkowaniu spraw, na
które nie starczało czasu w tygodniu, na osiedlach robotniczych
wystawiało się stoły z krzesłami,
wspólnie muzykowało i biesiadowało z sąsiadami. Na co dzień
rytm życia domowego wyznaczała praca w fabryce. Z sąsiadkami
zaczną Jadwigę łączyć bliższe
i ważniejsze relacje niż z rodziną,
którą widuje głównie okolicznościowo. Jak wiele pokoleń przed
nią i kilka pokoleń po niej, będzie dopracowywać własną wersję zupy zalewajki – na niewiele
więcej pozwalał budżet domowy,

a kiedy budżetu nie starczało, kupowało się „na borg” – na zeszyt
lub korzystało z pomocy rodziny
pozostałej na wsi.

Powojnie
MM: A więcej dziewczyn wyjeżdżało, czy chłopaki też?
EW: Nieee, dziewczyny raczej.
To z naszej wsi też wyjechały
dwie siostry, no i tam z drugiej
wsi, co znałam ze szkoły, to też
wyjechały. (…) A tu już się zadomowiły i też poszły do pracy.
MM: A dlaczego raczej dziewczyny wyjeżdżały?
EW: No bo właśnie szukały
też (ze śmiechem) lepszego życia jakiegoś. (…) Oni tam mieli
ze dwie morgi, a ich było więcej,
dla wszystkich nie starczało, no
to szukali jakiejś roboty. I wtedy
było tak, rozniosło się później,
że tu potrzebują, i wszyscy tak
do Łodzi, do Łodzi, te fabryki,
wszystko powstawało i było potrzeba ludzi. I tak wszędzie bez
żadnego słowa przyjmowali, nie
patrzyli kto i co. Nie potrzeba się
było starać ani nic, tylko zapisać
się i już przyjęli.
Radykalnie zmieniona i zmniejszona społeczność łódzka po II
wojnie światowej szybko zaczęła
być uzupełniana przez rzesze ludzi poszukujących pracy i mieszkania. Z jednej strony motywacje
oraz wiele z opisanych warunków życia i pracy naszej wyobrażonej Jadwigi nie zmieniło się
długo po wojnie, z drugiej – tamten świat zaczął bezpowrotnie
zanikać razem z całą – niestety
bardzo efemeryczną – kulturą robotniczą.
Potomkinie Jadwigi będą mogły korzystać z sieci żłobków
i szpitali, będą miały nieporównywalnie większą niż ona
możliwość edukacji, być może
zamieszkają w bloku – z tak bardzo upragnionymi bieżącą wodą
i centralnym ogrzewaniem. Ich,
lub ich dzieci, życie przestanie regulować rytm pracy fabrycznej.
To już jednak materiał na kolejną
opowieść.

Marta Madejska – badaczka kultury,
animatorka społeczna, felietonistka
„Dziennika Łódzkiego”.
Napisz lub zadzwoń do autorki:
marta.madejska@gmail.com, 502 409 329
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Rodriguez miał gumowe karabiny,

ja mam
metalowe repliki
Na planie kobieta-cyborg i on,
Eraser – aktor, reżyser, operator, montażysta, łowca robotów
we własnej produkcji. Sławomir
Woźniak ma pasję bardzo właściwą dla naszego miasta, a jednocześnie jest w całkowitej niszy.
Kino niezależne, to nie to samo co
pełnobudżetowe produkcje filmowe. Tu jedną scenę nagrywa się
kilka chwil, ale efekty specjalne
i obróbka paru sekund materiału
trwają kilka tygodni. Budżet filmu praktycznie nie istnieje, jest
tylko praca, wsparcie podobnie
zakręconych ludzi oraz rodziny
i mało czasu na sen. Tu nie jest potrzebna „kasa”, ale bez niej jakże
trudno o zdobycie dobrego miejsca do „kręcenia”, przebicia się

Umówiliśmy się z nim na
planie filmowym. Niedziela, 9
rano, tereny przemysłowe na
Dołach. Ekipa filmowa, przy
niej policyjne Mondeo. Sławek
mówił, że często musi przerywać pracę na planie, bo ktoś
ich po prostu przegania. Nie
tym razem. Przygotowania do
sceny pościgu. Mondeo było
ojca, inne samochody – kolegów. Bagażniki wypakowane
pistoletami i karabinami ASG.
Kamera przymocowana do kierownicy roweru, który tydzień
wcześniej „grał” w innym filmie
pojazd zbieracza elektrozłomu.
Cygaro w zębach Sławka, który
goni profesjonalnego kaskadera
zatrudnionego za przysługę, po

w jakiejkolwiek instytucji z prośbą o udostępnienie czegokolwiek.
Sławomir od dziecka marzył
o nagrywaniu filmów. Na pierwszą kamerę stać go było po ślubie,
z zebranych w kopertach pieniędzy. Teraz mówi: „Ja nie mam
czasu się nudzić”, bo nagrywa od
kilkunastu miesięcy równolegle
trzy filmy fabularne, pracuje zawodowo, wychowuje dzieci i odwdzięcza się znajomym i przyjaciołom własną pracą, za udział
w jego produkcjach.

znajomości. Przyglądanie się ich
pracy to fantastyczna przygoda. Tu nie ma nudy, czekania na
charakteryzację i godzinnych
przerw między ujęciami.
Tym bardziej chętnie siadamy
po tym spotkaniu, by przejrzeć
udostępnione już w sieci zwiastuny filmów Sławomira. Pełne
zaskoczenie. Super dźwięk, dynamika, efekty strzałów, wybuchy,
pościgi – a to wszystko w egzotycznym już klimacie najlepszych
lat „kinematografii VHS”.

Fotografie z archiwum eneye.pl – Sławomir Woźniak

robert jędrasik

Sławek ma określony gust filmowy i muzyczny: punk, hard-rock, lata osiemdziesiąte w kinie
amerykańskim, SF i wojny robotów, policyjne pościgi, Tarantino,
Pasikowski. Dzięki specyficznemu stylowi, wśród osób współpracujących z nim znajdziemy też
nieprzeciętnych ludzi. Oni występują w jego filmach u boku profesjonalnych aktorów, on montuje
dla nich teledyski, organizuje
promocyjne sesje fotograficzne
czy nagrywa reportaże z imprez.
Wszyscy na tym zyskują.
W rozmowach z artystą często padają trzy kluczowe słowa:
praca, pieniądze, wsparcie. To
poza pasją składa się na efekt
końcowy. W Hollyłódź można również tak, choć niewielu
o tym wie, a osoby mogące mieć
wpływ na rozwój i wsparcie
kina niezależnego często nie
chcą o tym słyszeć.
Pisma o udostępnienie terenów, obiektów i innych, niekosztujących nic „przysług” zostają
bez odpowiedzi. O sponsorach
też się tu nie mówi. Mówi się za
to o tym, że film nakręcony za
darmo nie jest tańszy od innych,
na które wyłożono miliony, a ich
autorzy również mogą kiedyś zaistnieć.
I kręci się!

Robert Jędrasik – absolwent Wydziału
Wzornictwa Przemysłowego Akademii
Sztuk Pięknych w Łodzi. Interesuje się
ekologią i motoryzacją. Prowadzi własna
firmę handlową.
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Przemyślane
prezenty
„Komputerówkę”, czy „planszówkę” – którą grę Twoje dziecko znajdzie pod choinką?

Najnowsze gry komputerowe są
jednym z najczęściej wybieranych prezentów gwiazdkowych
dla dzieci. Charakteryzują się
one zwykle dynamiczną akcją
oraz wyrafinowaną grafiką, które zachęcają do aktywności intelektualnej, a także wpływają na
poprawę szybkości reakcji i podejmowania decyzji. Uczą również
logicznego myślenia, nagradzanego przejściem na kolejny poziom
gry i ilością zdobywanych punktów, świadczących o umiejętności gracza. Trzeba mieć jednak
świadomość, że niewłaściwie dobrane gry mogą stanowić niebezpieczeństwo dla prawidłowego
rozwoju dziecka. Dlatego tak bardzo ważna jest wiedza dorosłych
o wyborze odpowiednich zabawek dla zapewnienia emocjonalnego bezpieczeństwa swoim pociechom.
Pamiętać bowiem należy, że
gry, podobnie jak filmy, mogą posiadać ograniczenia dotyczące
minimalnego wieku odbiorców
– dla dzieci starszych, młodzieży
lub tylko dla dorosłych. W wyborze pomocny będzie, powstały
w 2003 roku, system oceniania
gier – PEGI (Pan European Game
Information). Jest to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier,
którego celem jest ochrona dzieci przed negatywnym wpływem
określonych treści, które nie są
dla nich odpowiednie. Klasyfikacja PEGI została uznana przez
Komisję Europejską i aktualnie
obowiązuje w większości państw
europejskich. System ten składa
się w dwóch rodzajów elementów: klasyfikacji wiekowej oraz
opisu treści. Zatem zanim kupimy grę, konieczne jest zwrócenie
uwagi na oznaczenia według klasyfikacji PEGI.

Klasyfikacja wiekowa – Znaki ratingu PEGI znajdują się z przodu
i z tyłu opakowania. Wskazują one
następujące kategorie wiekowe: 3,
7, 12, 16 i 18. Podział wiekowy dotyczy przede wszystkim treści gry,
a nie poziomu trudności czy wymaganych umiejętności.

Treść gier oznaczonych w ten sposób
uznaje się za odpowiednią dla wszystkich grup wiekowych.
Dopuszczalna jest pewna ilość
przemocy w komicznym kontekście (zwykle podobna do prezentowanej w kreskówkach w rodzaju
Królika Bugsa czy Toma i Jerry’ego). Dziecko nie powinno utożsamiać postaci pojawiających się
na ekranie z postaciami rzeczywistymi. Powinny one być w całości wytworem fantazji. Gra nie
powinna zawierać dźwięków ani
obrazów, które mogą przestraszyć dziecko. Nie powinny w niej
występować wulgaryzmy.
Gry, które w innym
przypadku zostałyby
zakwalifikowane do
grupy 3., lecz zawierają dźwięki lub sceny
potencjalnie przerażające najmłodszych odbiorców, mogą być
uznane za odpowiednie dla tej
grupy wiekowej.
Gry wideo pokazujące przemoc o nieco
bardziej
realistycznym
charakterze,
skierowaną przeciw
postaciom fantastycznym i/lub
nierealistyczną przemoc wobec
postaci o ludzkim wyglądzie lub
rozpoznawalnych zwierząt; ponadto w tej kategorii wiekowej
dopuszczalna jest nieco bardziej
dosłowna nagość. Ewentualne
wulgaryzmy muszą mieć łagodny
charakter i nie mogą zawierać odwołań do seksu.
Ten symbol jest nadawany, jeżeli przemoc
lub aktywność seksualna wyglądają tak,
jak w rzeczywistości.
Zakłada się, że młodzież w wieku
od 16 lat powinna być odporna na
brutalniejsze wulgaryzmy, sceny
pokazujące używanie tytoniu lub
narkotyków czy też popełniania
przestępstw.
Za gry dla dorosłych
uznaje się gry przedstawiające drastyczną
przemoc i/lub specy-

ficzne rodzaje przemocy. Gradacja eskalacji przemocy jest trudna do zdefiniowania, ponieważ
zjawisko przemocy ma charakter
niejednoznaczny i subiektywny, determinowany kontekstami życiowymi. Ogólnie za sceny
z drastyczną lub wynaturzoną
przemocą należy uważać takie,
które powodują u gracza uczucie
odrazy.
Zawartość gry – oznaczenia
świadczą o występowaniu w grze
treści, które są nieodpowiednie
dla młodszych dzieci. Niektóre
gry umożliwiają pobranie dodatkowego oprogramowania, które
może zmienić treść gry i jej klasyfikację wiekową.
Dodatkowe oznaczenia PEGI,
na które należy zwrócić uwagę:

Wulgarny język
W grze jest używany
wulgarny język.

Dyskryminacja
Gra pokazuje przypadki dyskryminacji
lub zawiera materiały, które mogą do niej
zachęcać.

Narkotyki
W grze pojawiają się
nawiązania do narkotyków lub jest pokazane zażywanie
narkotyków.

Strach
Gra może przestraszyć młodsze dzieci.

Hazard
Gry, które zachęcają
do uprawiania hazardu lub go uczą.

Seks
W grze pojawiają się
nagość i/lub zachowania seksualne lub
nawiązania do zachowań o charakterze seksualnym.

Przemoc

czas. Gry planszowe możemy zabrać i w każdym miejscu rozłożyć
Gra zawiera elemen- planszę i rozpocząć wspólną, niety przemocy.
samowitą grę. Wspomniana wyżej klasyfikacja PEGI nie odnosi
Online
się do gier planszowych, dlatego
przed zakupem warto zapoznać
Gracz może grać on- się z fabułą gry i zaleceniami proline.
ducenta (sugerowany wiek dziecka). Jednak równie ważny jest
Gry komputerowe są niezwykle odpowiedni dobór gry do umiejętpopularne i zdecydowanie zdo- ności poznawczych, manualnych
minowały rynek. Jak się jednak oraz umiejętności skupiania uwaokazuje, gry planszowe wcale gi. Istotne, szczególnie dla małych
nie odeszły do lamusa. Można dzieci jest również zwrócenie
wręcz powiedzieć, że przeżywają uwagi na jakość wykonania. Gra
one swój renesans, a czar i magia dla najmłodszych nie powinna
„planszówek” nadal nas otacza. zawierać zbyt małych elementów
Najprawdopodobniej jest to para- oraz konieczne jest posiadanie
doksalnie związane z kompute- przez nią odpowiednich atestów.
ryzacją świata, bo to właśnie ona
Niezależnie od tego, czy wybiespowodowała obecnie większą rzemy grę planszową, czy kompupotrzebę bliskoterową, warto zaści i obcowania
wsze towarzyszyć
Warto zawsze
z drugim człodziecku podczas
wiekiem. Gry towarzyszyć
jego samodzielneplanszowe dają
go grania, poniedziecku podczas
możliwość doważ także w tym
rosłym i dzie- jego samodzielnego
czasie potrzebuje
ciom integracji
ono towarzystwa,
grania, ponieważ
i
wspólnego,
aby
pochwalić
fasc y nującego także w tym czasie
się zwycięstwem
spędzania
ze
lub wyrazić swój
potrzebuje ono
sobą czasu. Poza
smutek związany
tym doskona- towarzystwa,
z ewentualną pole wspomagają
rażką. Jest to czas,
aby pochwalić
rozwój intelekktóry warto spętualny zwłasz- się zwycięstwem
dzać razem, by
cza dzieci, uczą
także na tym polu
lub wyrazić swój
bliskości i łączą
zacieśniać z dziecpokolenia. Dają smutek związany
kiem więzi.
również więkz ewentualną
szą szansę na
naukę trudnej porażką.
sztuki
przegrywania,
bo
liczy się przede
wszystkim wspólna zabawa. Co
najważniejsze, są one świetną
rozrywką, której największym
atutem jest komunikacja dzięki bezpośredniemu kontaktowi
z pozostałymi graczami. Ma to
zarazem ogromny wpływ na
www.edukabe.pl
rozwijanie umiejętności społecznych. Młody człowiek uczy się
podejmować określone decyzje Strona PEGI – Pan European Game Infororaz ponosić ich konsekwencje, mation: http://www.pegi.info/pl/
a dorosły ma możliwość bezpośredniej obserwacji rozwoju swojej pociechy. Przede wszystkim Autorki: Agata Kobylińska, Barbara
liczy się to, że razem spędzają ten Michalska, Fundacja EduKABE
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to nie człowiek w futerku
emilia twardowska

Obchody Światowego Tygodnia Zwierząt zachęcały nas do refleksji nad naszym stosunkiem do zwierzaków, włączenia
się w akcje ich ochrony, wsparcia organizacji prozwierzęcych. Nadszedł listopad, a wraz z nim długie zimne noce, coraz
niższe temperatury i jakże nieprzyjemne opady deszczu. Nie powinniśmy zatem zapominać o zwierzętach, zwłaszcza tych
porzuconych, bezdomnych, szukających nie tylko ciepłego kąta, ale miłości i szacunku człowieka. Jak im pomóc? W Łodzi
funkcjonuje wiele organizacji zajmujących się problemem bezdomności zwierząt. Możemy zaangażować się w wolontariat,
wpłacić darowiznę bądź zdecydować się na… adopcję. O czym jednak powinniśmy pamiętać, jeśli postanowimy przygarnąć
bezdomnego zwierzaka? O trudnym temacie adopcji psów rozmawiam z Kariną Barańczyk, trenerką szkolenia psów
i behawiorystką łódzkiej Akademii Psa i Kota.

Emilia Twardowska: O czym powinniśmy pomyśleć decydując
się na adopcję psa?
Karina Barańczyk: Przede
wszystkim powinniśmy się zastanowić, co my – właściciele
możemy zaoferować psu, ile możemy poświęcić mu czasu w ciągu
dnia? Jaki tryb życia prowadzimy,
np. czy często wyjeżdżamy i czy
będziemy zabierać zwierzaka ze
sobą? Czy mieszkamy w bloku,
czy mamy dom z ogrodem? Przy
wyborze warto porozmawiać
z opiekunami z domu tymczasowego lub wolontariuszami, którzy będą w stanie pomóc nam
wybrać psa, którego potrzeby
będziemy w stanie zaspokoić,
z drugiej zaś strony takiego, który
będzie odpowiadał nam np. temperamentem.
E.T.: Wielu ludzi decyduje się
na zakup lub adopcję szczeniaczka. Czy to dobry pomysł?
K.B.: Wybór między szczeniakiem a psem dorosłym powinien
być uzależniony od tego, ile możemy poświęcić psu czasu przez
pierwsze tygodnie wspólnego życia. Szczeniak wymaga częstego
wychodzenia, nawet co godzinę,
aby nauczył się załatwiać na spacerze. Maluch zostawiony sam na
wiele godzin jest w stanie zamienić
nasze mieszkanie w pobojowisko.
Decydując się na szczeniaka trzeba
też pamiętać, że najważniejsza jest
jego socjalizacja, czyli czas między
8. a 16. tygodniem życia. Łatwiej
socjalizować malucha mieszkając
w blokowisku, bo pies często ma
do czynienia z naszymi sąsiadami,
ich psami, hałasami śmieciarki itp.
Szczeniak wychodzący tylko do
naszego ogrodu może wyrosnąć
na psa, który będzie się wszystkiego bał. Niezależnie od miejsca
zamieszkania powinniśmy zadbać
o socjalizację. Stąd pomysł orga-

nizowania tzw. psich przedszkoli.
Podczas zajęć maluchy uczą się
skupiania na opiekunach, a właściciele, jak zapobiegać problemom
z zachowaniem i jak dogadać się
z psem. Bo szczenię to PIES, a nie
mały człowiek w futerku.
E.T.: A co jeśli zdecydujemy się
na adopcję dorosłego psa?
K.B.: Biorąc psa dorosłego możemy uniknąć wielu problemów,
jak załatwianie się na dywan
czy podgryzanie mebli z powodu
zmiany zębów. Omijając problemy wieku szczenięcego niekoniecznie unikniemy kłopotów
w ogóle. Wszystko zależy od tego,
czego został nauczony nasz nowy
pupil, czego doświadczył w swoim życiu. Niestety najczęściej psy
tracą dom, ponieważ są problemowe. Wśród najczęściej występujących problemów pojawia się
nadmierne szczekanie, skakanie
na ludzi, zachowania agresywne
w stosunku do ludzi czy innych
zwierząt. Jeśli już zaadoptujemy
problemowego psa, warto zwrócić się o pomoc do psiego behawiorysty – specjalisty od psich
zachowań.
E.T.: Kim jest behawiorysta?
K.B.: Pełni funkcję doradcy.
Pomaga właścicielowi psa w zrozumieniu właściwych dla psiego
gatunku zachowań i tworzeniu
właściwej relacji człowiek – zwierzę. To co jest istotne, to fakt,
iż behawiorysta nie oddziałuje
bezpośrednio na psa, nie stosuje szkolenia, ale pracuje przede
wszystkim z właścicielem, któremu zadaje szczegółowe pytania
dotyczące przeszłych i obecnych
zachowań zwierzęcia i na tej podstawie próbuje wniknąć w istotę
problemu. Taka konsultacja jest
punktem wyjścia do postawienia
diagnozy i projektowania planu
działania dla właściciela. Sukces

dobieństwa będą typowe dla tej
właśnie rasy. W określeniu typu
psa warto zwrócić się do specjalisty od psich zachowań.
E. T.: Czy można kupić, czy
wziąć ze schroniska psa na prezent gwiazdkowy?
K. B.: Prezent pod choinkę kojarzy mi się z niespodzianką. Decyzja
o wzięciu psa, czy innego zwierzaka powinna być przemyślana
i przedyskutowana przez całą rodzinę. Obowiązki powinny być po-

ciach w Akademii, jak wyjątkowa
i głęboka jest relacja dziecka i psa,
ale zawsze nad nimi powinien
czuwać ktoś dorosły.
E.T.: Podsumowując naszą
rozmowę – czy warto adoptować
psa? I czy można znaleźć psa idealnego?
K.B.: Nie ma idealnych psów!
(śmiech) Każde zwierzę jest inne,
potrzebuje uwagi i zaangażowania adekwatnego do jego potrzeb.
Nawet
problemowe
zwierzaki, przy odpowiednim podejściu
i pracy właścicieli,
z czasem mogą stać się
wiernymi i kochającymi przyjaciółmi. Dotyczy to zarówno szczeniaków i młodych
podrostków, psów dorosłych jak i seniorów.
Pamiętajmy przy tym,
że psi emeryt też może
zostać naszym najlepszym przyjacielem.
Fot. flickr, wolna licencja

zależy od stosowania zaleceń behawiorysty przez wszystkich domowników. Tylko od nich zależy,
czy uda się rozwiązać istniejący
problem.
E.T.: Wracając do tematu adopcji – skąd możemy wiedzieć,
przewidzieć, czego będzie potrzebował wybrany przez nas pies?
K.B.: Adopcja psa ze schroniska
często oznacza, że nic nie wiemy
o przeszłości psa. Wskazówką dla

dzielone pomiędzy
wszystkich. Należy
też pamiętać, że
biorąc psa pod swój
dach bierzemy za
niego odpowiedzialność na wiele lat, nawet kilkanaście lat
lub dłużej.
Na pytanie, jaki jest najodpowiedniejszy pies dla dziecka,
odpowiadam zawsze – pluszowy. Dziecko może uczestniczyć
w opiece nad psem i w jego wychowaniu, ale pod okiem dorosłych. Często obserwuję na zaję-

Na pytanie, jaki jest
najodpowiedniejszy pies dla
dziecka, odpowiadam zawsze –
pluszowy.
nas może być wygląd psa, czyli określenie, w jakim typie jest
dane zwierzę. Możemy spodziewać się, że pies przypominający
z wyglądu owczarka będzie się
zachowywał jak owczarek. A jego
potrzeby z dużą dozą prawdopo-

Emilia Twardowska – pedagożka i animatorka społeczno-kulturalna. Zawodowo interesuje się edukacją ekologiczną,
pedagogiką kreatywności, działaniami
teatralnymi i animacyjnymi. Prezeska
Zarządu Fundacji „Form.Art”.
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Życzymy Ci, Czytelniku,
abyś z powodu nadmiaru pieniędzy i wigoru, po lekkiej i przyjemnej pracy, miał wieczny
dylemat: Jak spędzić wolny czas, którego masz za dużo. Co zdecydować, gdy w Twoim
przyjaznym, czystym i radosnym mieście dzieje się tak wiele, że wybrać nie sposób.
Wreszcie życzymy Ci, żeby zawsze i wszędzie otaczali Cię dobrzy ludzie
– życzliwi, ufni, gotowi nieść pomoc, gdy jej potrzebujesz.
									

– Redakcja Miasta Ł

Na Nowy Rok życzę sobie dla Łodzi…
– no właśnie, czego? Może większej
ilości wydarzeń kulturalnych?
Może końca robót drogowych?
Większej ilości ścieżek rowerowych?
Placów zabaw dla dzieci? Poczucia
odpowiedzialności w głowach
i duszach polityków? Życzenia
będzie można napisać na kartkach
noworocznych. My je wyślemy do
Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej.
Puśćcie wodze fantazji.
Kartki znajdziecie od 16 grudnia 2014 r.
w Klubokawiarni Granda, ul. Rewolucji 1905
r. nr 48 i w Niebostanie, ul. Piotrkowska 17,
a także na Jarmarku Bożonarodzeniowym
w dniach 20 i 21 grudnia 2014 r. przy Pasażu
Schillera. Szukajcie namiotu Miasta Ł.
Będziemy na Was czekać.
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poleca:
sebastian r.
wiśniewski
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Kalendarz imprez
październik 2014

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota niedziela

1 2 3 4 5 6 7

18:15 Koncert
pt. „Dźwiękowe
oblicza”

Akademia Muzyczna
im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
(sala kameralna),
al. 1 Maja 4

19:15 „Z miłości do
Łodzi”

Spotkanie dot. projektu
artystycznego Piotra Trojana
Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka
w Łodzi,
ul. Zachodnia 93

15:00 Warsztaty
„Budżet Łodzi na
2015 rok – co mogę
zrobić?”

13:00 Spotkanie
historyczne pt.
„Łódź w okresie
1944-1945”

17:00 VII Gala
Wolontariatu
w Łodzi (PPPW
Centerko)

Warsztaty w ramach Akademii
Zaangażowanego Seniora
Świetlica Krytyki Politycznej
ul. Piotrkowska 101
(lewa oficyna, I piętro)

Projekcja multimedialna,
Bałucki Ośrodek Kultury „Lutnia”
ul. Łanowa 14

Akademicki Ośrodek Inicjatyw
Artystycznych
ul. Zachodnia 54/56

17.30 Spotkanie pt.
„Ziemniaki jako
lekarstwo”

18:00 Wykład
pt. „Skrzynia
Szczuki”

w ramach Forum Zielarskiego
i Terapii Naturalnych
(wykład i warsztaty)
Centrum Kultury Młodych
ul. Lokatorska 13

Yan Tomaszewski
Muzeum Sztuki 2
ul. Ogrodowa 19

17:00 Koncert
zespołu H’ernest

19:00 Pokaz filmu
„Turlock”

Centrum Kultury Młodych
ul. Lokatorska 13

i prezentacja łódzkiego oddziału
Fundacji Viva! Akcja dla Zwierząt
klubokawiarnia Niebostan
ul. Piotrkowska 17

8 9 10 11 12 13 14

18:15 Spotkanie
muzyczne pt.
„Historie tańcem
i muzyką pisane”

17:00 Warsztaty
pt. „Bukiety
z żywych
kwiatów”

Akademia Muzyczna
im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
(sala kameralna)
al. 1 Maja 4

Warsztaty rękodzieła dla seniorów
Filia „Karolew” Poleskiego Ośrodka
Sztuki
ul. Bratysławska 6a
(zapisy: tel. 42 687-02-07)

18:00 Wystawa pt.
„Witalny realizm
grupy Koło
Klipsa”
Muzeum Sztuki 1
ul. Więckowskiego 36

11:11 Wykład pt.
„Georges de la
Tour. Maria
Magdalena
pokutująca”
Muzeum Sztuki 2
(sala audiowizualna)
ul. Ogrodowa 19

11:00 Spotkanie pt.
„Dokąd zmierzają
współczesne
Polki...”

– zadowolony niewolnik czy kobieta
wyzwolona?” Prowadzi dr Iza
Desperak, Oddział Kultur i Tradycji
Wyznaniowych Muzeum Miasta
Łodzi
pl. Wolności 2

15 16 17 18 19 20 21

18:00 Spotkanie
dot. społecznego
crowdfundingu
(grupa „We the
Crowd”)
Świetlica Krytyki Politycznej
ul. Piotrkowska 101
(lewa oficyna, I piętro)

19:00 Wernisaż
pt. „Pierwsze
spotkanie
fotografii.
Pochwała
różnorodności.”
Galeria Manhattan
ul. Piotrkowska 118

17:30 Spotkanie pt.
„Na trawienie po
sytym obiedzie”
w ramach Forum Zielarskiego
i Terapii Naturalnych (wykład
i warsztaty)
Centrum Kultury Młodych
ul. Lokatorska 13

18:00 Wernisaż
wystawy
Krzysztofa
Tomalskiego

19:00 Spotkanie
pt. „Śpiewające
obrazy – Moja
Piaf ”

grafika
Galeria Re: Medium
ul. Piotrkowska 113

99. rocznica urodzin Edith Piaf
Centrum Kultury Młodych
ul. Lokatorska 13

11:11 Wykład pt.
„Jan Vermeer,
Koronczarka”
Muzeum Sztuki 2
(sala audiowizualna)
ul. Ogrodowa 19

12:00 Wycieczka
spacerowa pt.
„Czy coś kwitnie
w Botaniku?”
Zielona Łódź
zbiórka: ul. Retkińska 39/65

22 23 24 25 26 27 28

18:00 Jazz się rodzi
Świąteczny koncert Jazzowego
Chóru Wytwórni
Klubokawiarnia Niebostan,
ul. Piotrkowska 17

„Chinatown”, reż.
Roman Polański

11:00-17:00 Wystawa
pt. „Herbstowie.
Historie
niedokończone.”

Wtorkowe kino Szafy
Klub Szafa
ul. Rewolucji 1905r. nr 10

Muzeum Pałac Herbsta
ul. Przędzalniana 72

12:00 Wycieczka
rowerowa pt.
„Parki Extreme”

Zielona Łódź
zbiórka: Park Julianowski
(róg ul. Biegańskiego i ul. Zgierskiej)

29 30 31 1 2 3 4

14:00 Ich czworo
Teatr Pogodny
Bałucki Ośrodek Kultury
„Na Żubardzkiej”,
ul. Żubardzka 3I)

09:00-16:00
Wystawa pt. „(Nie)
ziemskie anioły”

Sylwester

Palmiarnia Ogrodu Botanicznego
al. Piłsudskiego 61 (Park Źródliska I)

Sebastian R. Wiśniewski – student x 2, menedżer artysty
muzycznego, muzyk, wolontariusz Fundacji Rokoko.
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felieton

– Ale tu nie wolno fotografować!
Babcia uśmiecha się w duchu.
Komuna się skończyła, szpital
nie jest objęty zakazem fotografowania. Wyjaśnia, że po pierwsze
– jest dziennikarką społeczną, po
drugie – fotografuje przestrzeń publiczną, do czego każdy ma prawo,
a po trzecie – przyszła tu odebrać
z rzeczywistością. W przypadku
Babcia nie ryzykuje śmierci na wyniki dziecka. Pani przekonuje,
zaginięcia wyników bowiem moż- dzikim przejściu dla pasażerów że rodzicom tu w ogóle nie wolno
na je powtórnie wydrukować ze MPK na Inflanckiej, tylko wsia- wchodzić, nikomu tu nie wolno
szpitalnego komputera, gdzie prze- da na rower. Dojeżdża na Sporną wchodzić, to jest teren szpitala. Nie
cież są archiwizowane, i wydać w niezłym tempie, zsiada z roweru, wyjaśnia, czy na oddział należy
rodzicom. Można podobno nawet przeprowadza przez bramę, chce przefrunąć, czy może się teleportopoprosić o wysłanie ich na adres wsiąść ponownie, by pokonać te wać.
Zatem na oddział. Schody, kodomowy pocztą tradycyjną. Na- paręset metrów asfaltu zgodnie
rytarz,
winda z napisem „tylko
prawdę? To dlaczego nikt tego nie z prawidłami ruchu drogowego –
do
użytku
szpitalnego”, na trzecie
zrobił, odesłano nas zaś do porad- chodniki przecie zastawione…
piętro.
„To
nie
ten oddział, ale włani?
– Nie wolno – oświadcza ochrościwy
korytarz,
proszę zejść
Wracając do akcji napiętro
niżej”.
Dziesięć
minut
szej opowieści. Dziecko
Pani
przekonuje,
że
rodzicom
później mam już wynik,
śpi, dojazd autobusem
opuszczam oddział, gubię kiedo owej poradni wy- tu w ogóle nie wolno wchodzić,
runki, odnajduję się na podedaje się nam niewyko- nikomu tu nie wolno wchodzić,
ście koło windy. Po schodach
nalny (patrz odcinek
na drugie piętro wspina się
pierwszy), więc idziemy to jest teren szpitala. Nie
młoda kobieta z niemowlęsobie wzdłuż Wojska wyjaśnia, czy na oddział
ciem w foteliku, trzymanym
Polskiego i dzwonimy,
dzwonimy, dzwonimy… należy przefrunąć, czy
jedną ręką, w towarzystwie
Ale nikt nie odpowiada. może się teleportować.
kobiety w białym fartuchu.
Choć najpierw trzeba
Dziwię się, że nie użyły winbyło zadzwonić do Taty
dy i zazdroszczę jej kondycji
i poprosić o odnalezie– ale matka chorego dziecka
nie numeru do poradni,
znajdzie w sobie niespożyte
bo przecież szpital nie
siły, nie to, co Babcia.
musiał nam go podać.
A teraz czas na happy end.
Wolnym krokiem zwieWyniki badań są prawidłodzamy Park Ocalałych,
we, Dziecko jest zdrowe. Czy warto
ulicę WiN, przysiadamy na skwer- niarz. Rower trzeba zostawić przy było się tak umęczyć z tą podróżą
ku i gdy Dziecko się budzi, jesteśmy bramie i udać się per pedes. No, na- i z tą poprzednią, i z przyjęciem
w połowie drogi do domu. Telefon wet da radę przecisnąć się między do szpitala? Po stokroć tak. Czy
poradni milczy jak zaklęty. Milczy samochodami na chodnikach. Na naprawdę rodzice dzieci przyjmoteż następnego dnia. Dobrze, że się niektórych są naklejki „dziecko wanych i wypisywanych przez
tam nie wybrałyśmy – pewnie ni- w samochodzie”, ale nie są to sa- szpital dziecięcy muszą dygać setki
mochody rodziców chorych dzie- metrów ze słodkim ciężarem na
kogo byśmy nie zastały.
Wreszcie dwa i pół dnia dzwo- ci, tylko personelu szpitala. Babcia ręku po wewnętrznych uliczkach?
nienia przynosi pewne rezultaty. fotografuje telefonem jedną zawa- Czy naprawdę samochody persoMożna się zgłosić po wypis. Mama lidrogę, by upuścić potem trochę nelu szpitalnego muszą parkować
wściekła i niezdolna do jeszcze jed- adrenaliny na fejsbuku, oraz tajem- na chodnikach? Czy naprawdę nie
nej przygody z MPK lub awantury niczy ogrodzony nie wiadomo po można udostępnić małym pacjenz taksówkarzem pyta, czy ktoś co i dla kogo fragment chodnika. tom i rodzicom szpitalnej windy?
inny może go odebrać i uzyskuje Z budynku wychodzi jakaś pani:
– A co pani tu robi i po co?
informację, ze upoważniona przez
nią Babcia może odebrać ów cenny
– Fotografuję. Bo straż miejska
dokument.
Iza Desperak, socjolożka z Bałut.
chyba tego nie robi.

Szpitalne schody
iza desperak

Podróż przez miasto –
część druga.
Jako że opowieść o podróży Babci,
Mamy i Dziecka wzbudziła ogromne zainteresowanie czytelników,
czas na ciąg dalszy. Przypomnijmy,
że w pierwszym odcinku podróżowaliśmy MPK do szpitala dziecięcego przy ulicy Spornej.
„Kto jedzie z dzieckiem do szpitala komunikacją publiczną?” – zakrzykną oburzeni czytelnicy. No
cóż, dziecko było zdrowe, chodziło
tylko o odbiór wyników badań,
wykonanych podczas krótkiego
pobytu na szpitalnym oddziale.
No więc docieramy tą miejską
komunikacją do szpitala, pokonujemy wejście przy portierni, udajemy się najpierw na izbę przyjęć. To
jest z duszą na ramieniu idziemy
asfaltem wewnętrznej drogi, bo
chodniki są zatarasowane. Zaparkowanymi samochodami. Jesteśmy pod izbą przyjęć, poprzednio
tamtędy przeprowadzono dziecko
na oddział, Mama wchodzi i pyta,
czy może tą samą drogą udać się
po wyniki badań. Ale owa wewnętrzna trasa przeznaczona jest
zapewne dla dzieci, które są przyjęte na oddział, Dziecko zaś z niego wyszło parę tygodni temu. Bez
wypisu zresztą. Mama wychodzi

na podjazd, gdzie Babcia kręci wózkiem bączki i pokazuje drogę, którą
im wskazano. Znów zatarasowane chodniki – jedziemy asfaltem.
Wprawdzie jest w jednym miejscu
kawałek chodnika oddzielony od
reszty barierką i niezatarasowany,
ale wjazd nań zablokowany jest
przez nieco większy samochód.
Jeszcze kilka zakrętów i znajdujemy są w malowniczym parku, pełnym alejek spacerowych i wyposażonym w plac zabaw, gdzie Babcia,
Dziecko i wózek zostają, bo podjazdu do budynku nie widać. Po
jakimś czasie spędzonym na placu
zabaw Babcia dostaje sms-a, że to
potrwa, bo akurat jest zebranie.
Zaczyna więc intensywny wózko-marsz, by uśpić Dziecko już mocno
zmęczone tą całą podróżą. Po godzinie Matka dogania wózek wraz
z zawartością. Wściekła. Badania
były jeszcze w lipcu, potem był remont i urlopy personelu, lecz okazuje się, że ani wypisu, ani wyników badań nie ma. I nie wiadomo
gdzie są. Proszę dzwonić do poradni, która was skierowała, może tam
przesłaliśmy?
Zdradzę wam teraz, drogie czytelniczki i drodzy czytelnicy, że po
publikacji pierwszego odcinka tej
mrożącej krew w żyłach opowieści
do redakcji zadzwonił ktoś ze szpitala, twierdząc, że historia mija się

Wspierają nas

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
i współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

