
Uniwersytet dla 
robotniczej Łodzi
Z Agatą Zysiak, autorką książki Punkty za pochodzenie.  
Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście,  
rozmawia Marta Madejska.

Marta Madejska: Dlaczego tuż 
po II wojnie światowej w Łodzi 
powstał uniwersytet? I dlaczego 
dopiero wtedy?
Agata Zysiak: Od tego pytania za-
częły się moje badania do książki. 
To były raczej poszukiwania wy-
chodzące od problemu, a nie od 
jakiejkolwiek hipotezy czy teo-
rii. Zastanawiałam się, jak to 
się stało, że w drugim, najwięk-
szym od końca XIX wieku mie-
ście zaboru rosyjskiego, a póź-
niej II Rzeczpospolitej, przez tyle 
lat nie było uniwersytetu. Wy-

daje się, że poza brakiem infra-
struktury czy potrzebnych na-
kładów finansowych, ani władze 
carskie, ani rząd polski nie bar-
dzo chciały mieszać inteligencję 
i robotników.

Już w czasie wojny planowa-
no utworzenie uczelni w Łodzi, 
była grupa pracująca nad taką 
koncepcją, ale to, że uniwersy-
tet powstał tak wcześnie po woj-
nie, jest w gruncie rzeczy trochę 
wynikiem przypadku. Potem uza-
sadniano to retorycznie, mówiąc 
o „sprawiedliwości dziejowej” dla 

największego polskiego miasta 
pozbawionego przez lata uni-
wersytetu. Jednak pierwszy po-
wojenny okres to był tak napraw-
dę chaos – jakieś fałszywe glejty 
od różnych władz, brak instruk-
cji czy mocniejszych nacisków 
z Moskwy. Wiele też zależało od 
czysto pragmatycznych kwestii, 
które często nam umykają: Łódź 
nie była bardzo zniszczona przez 
wojnę, zwłaszcza w porównaniu 
do Warszawy, zmienionej w jedno 
wielkie gruzowisko. Kraków też 
wcale nie był w dobrej kondycji.

Przez pierwszy, powojenny rok 
Łódź była największym polskim 
miastem – największym, nieznisz-
czonym i bardzo żywym. To tu 
wraz z marszem na Zachód prze-
nosił się Rząd Lubelski, redakcje 
czasopism oraz ludzie szukający 
po prostu jakiegoś dachu nad gło-
wą. Prawie cała ocalała warszaw-
ska inteligencja trafiła do Łodzi 
i był to czas, kiedy mówiło się o na-
szym mieście jako nieformalnej 
stolicy. Plotki sugerują – bo nieste-
ty nie znalazłam potwierdzenia 
w archiwach – że rozważano prze-
niesienie stolicy do Łodzi, a War-
szawa miała być przekształcona 
w muzeum II wojny światowej.
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10 pięter 
różnorodności
W końcu chłopak nie wy-
trzymał, wstał i zaczął po an-
gielsku wyrzucać z siebie: 
W moim kraju byłem najlep-
szym uczniem w szkole, nie 
jestem idiotą – wiem jak się 
uczyć. A tutaj? Co to jest za 
kraj? Co to jest za język? Kiedy 
ja nawet nie wiem, jak się na-
zywam!

strona 4

Politechnika to 
kobieta
Politechnika Łódzka po raz 
pierwszy otworzyła swo-
je drzwi z myślą o dziew-
czynach wiosną 2007 roku. 
Program nie był jeszcze szcze-
gólnie rozbudowany, bo po-
mysł dopiero raczkował. War-
to jednak wspomnieć, że to 
właśnie łódzka szkoła była 
pierwszą w Polsce, która zor-
ganizowała Girl’s Day – dzień 
otwarty tylko dla dziewczyn.
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Być jak Merlin, czy 
Leonardo?
Już jako dziecko zadawałem 
miliony niewygodnych py-
tań i właściwie zostało mi to 
do tej pory. Dziś wiem, że nie-
zabita dziecięca ciekawość 
świata jest rewelacyjnym pa-
tentem na wspaniałe życie.
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Popieram zmianę 
konstytucji
Autobus jedzie z Rojnej już 
prawie dwadzieścia minut, 
więc zdążyłby się rozgrzać, 
gdyby działało ogrzewanie. 
W tej lodówce na kółkach spę-
dzę następne 40 minut.
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Zielone Smaki 
Łodzi
Restauracji, w których nie zje-
my mięsa, przybywa. Bardzo 
je lubię i często odwiedzam, 
dlatego ucieszyła mnie wia-
domość, że zostałem powoła-
ny do składu jury Festiwalu 
Zielone Smaki Łodzi.
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numeru Miasta Ł snuła się jak mgły 
po jesiennym parku. I dużo przygód 
przy tym było. Marta Madejska z Agatą 
Zysiak rozmawiały przez ocean. Niby 
prosty wywiad, ale różnica czasu dzie-
ląca rozmówczynie powodowała, że 
trudno im było znaleźć moment, kie-
dy obie nie spały. Kiedy jedna ochoczo 
siadała do pracy, u drugiej był środek 
nocy. Radosław Wilczek napisał tekst, 
ale nie całkiem na temat, bo okazało 
się, że motywem przewodnim tego nu-
meru mają być łódzkie wyższe uczel-
nie. Zacisnął zęby i zapewne złorzecząc, 
ponownie zabrał się do roboty. Patry-
cja Szynter rozwinęła skrzydła, przez 
co musieliśmy usunąć część tekstów 
Izy Desperak i moich, ciągle pamięta-
jąc, że wyższe uczelnie są w tym wy-
daniu Miasta Ł najważniejsze. Biedny 
Piotr Świderek, składający gazetę, za-
łamywał ręce, nie mogąc upchnąć na 

16 stronach tej ogromnej nadproduk-
cji dziennikarsko-literackiej. Sprawę 
załatwiłoby dołożenie kilku stron, ale 
rachunek kosztów nie zezwala. I tak 
powstał numer listopadowy. A ponie-
waż mój tekst o Jadłodzielni nigdzie 
się nie zmieścił, to przemycam go tutaj.

W końcu ta strona, to mój 
kawałek podłogi

Gazeta została wypełniona po brzegi 
tematami studenckimi i naukowymi. 
Uczelnie są ważnym elementem na-
szego miasta. Nie tylko edukują, ba-
dają, wdrażają nowe technologie, ale 
też czynnie uczestniczą w życiu spo-
łecznym. Przykładem może być choć-
by otwarcie Jadłodzielni na Wydziale 
Ekonomiczno-Socjologicznym Uni-
wersytetu Łódzkiego. Ta inicjatywa, 
zapoczątkowana przez Food Scharing, 
jest pierwszą tego typu w Łodzi. Jest to 
miejsce, gdzie – mając za dużo jedze-

nia – możesz je oddać, a jeśli aku-
rat jesteś głodny – wziąć. Trzeba 
podkreślić, że ideą Jadłodzielni 
niekoniecznie jest pomoc oso-
bom ubogim, to raczej propa-
gowanie niemarnowania je-
dzenia. Ten pomysł skojarzył 
mi się od razu z karmnikami 
dla ludzi, o których kilka mie-
sięcy temu pisał na naszych ła-
mach Wojciech Nyklewicz. Pro-
jekt świetny. Masz? Przynosisz 
i zostawiasz w przygotowanej 
do tego celu lodówce. Potrzebu-
jesz? – bierzesz. Proste, banal-

ne, ale wymaga koordynacji. Po kilku 
dniach bowiem okazało się, że głod-
nych jest więcej, niż tych, którzy przy-
noszą i uzupełniają lodówkę. Dlatego 
osoby reprezentujące Food Sharing 
dogadują się w sprawie współpracy 
z kołem naukowym pracowników so-
cjalnych. Studenci są na miejscu i mo-
gliby na bieżąco koordynować i doglą-
dać inicjatywy. Aby mówić o sukcesie, 
potrzebni są darczyńcy, czyli ci, któ-
rzy będą uzupełniać szafkę i lodówkę. 
Mogą to być sklepy, restauracje i osoby 
indywidualne – wszyscy, którzy mogą 
mieć nadwyżki żywności. Z JADŁO-
DZIELNI może korzystać każdy, komu 
zależy, żeby jedzenie się nie marnowa-
ło. Zapraszamy zatem na ul. Polskiej 
Organizacji Wojskowej 3/5 w godz.: 
pn.–pt. 6–20; sob. 7–20; niedz. 8–18.

Food Sharing to oddolny ruch spo-
łeczny, opierający się na wolontaria-
cie. Działa pod patronatem Fundacji 

„W Człowieku Widzieć Brata”. Lodów-
ka na Wydziale Ekonomiczno-Socjo-
logicznym jest zaledwie początkiem 
tej cennej inicjatywy, kolejna plano-
wana jest na Zielonym Rynku. Byłoby 
idealnie, gdyby podobne inicjatywy 
pojawiły się w całym mieście, na każ-
dym osiedlu. Zachęcamy Was, Drodzy 
Czytelnicy, do współtworzenia Jadło-
dzielni, powoływania do życia kolej-
nych, oddawania i zabierania jedzenia.

Aleksandra Dulas – socjolożka, 
członkini Łódzkiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego. Redaktorka 
naczelna gazety.

ALEKSANDRA 
DULAS

wstępniak

Snuje się jak  
mgły jesienne

Kolegium Redakcyjne
Aleksandra Dulas – redaktorka naczelna

Marta Madejska – z-ca naczelnej,  
specjalistka ds. strategicznych

Wojciech Nyklewicz – sekretarz redakcji, korekta, 
opiekun strony internetowej

Michał Kwiatkowski – kamera Miasta Ł
Włodzimierz Polis – „Miasto Ł w eterze”  

(na falach Studenckiego Radia Żak  
Politechniki Łódzkiej 88,8 MHz)

Iwona Gajek – reklama i promocja

Współpraca
Krzysztof Babij, Agata Białek, Błażej Ciarkowski, 

Marta Czachorowska, Julian Czurko, 
Iza Desperak, Mariusz Florczak, Michał Gauza, 

Przemek Górski, Zbigniew Januszek, 
Robert Jędrasik, Anna Jurek, Ewa Kamińska-
Bużałek, Łukasz Klimczak (foto), Filip Kołtoń, 

Anna Kronenberg, Oktawian Mickiewicz, 
Ida Mickiewicz-Florczak, Katarzyna Mikołajczyk, 
Monika Nizio, Marta Pokorska-Jurek, Bruno Polis, 

Piotr Statucki, Bartłomiej Kacper Przybylski, 
Michał Sobczyk, Daria Stasiak, Emilia Szywała, 

Emilia Twardowska, Martyna Urbańczyk 
(specjalistka ds. informatycznych), 

Piotr Świderek (skład), Radosław Wilczek, 
Marta Zdanowska, Mieczysław Żabolicki

Wydawca
Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK

Redakcja
Łódzka Gazeta Społeczna – Miasto Ł

ul. Piotrkowska 56 lok. 56, 90–105 Łódź

Nakład
10 000 egzemplarzy

Kontakt do redakcji
tel. +48 510 143 076 | listy@miastol.pl

www.miastol.pl | www.facebook.com/MiastoL
www.mixcloud.com/MiastoŁ

P A R T N E R Z Y  S T R A T E G I C Z N I

RYS. PIOTR ŚWIDEREK, RYSUNKI.ME



3MIASTO Ł

Trudno byłoby o lepszy symbol 
całkowicie nowego powojenne-
go porządku…
AZ: Nie możemy myśleć o 1945 r. 
jak o rozdziale w dziejach Polski 
całkowicie oderwanym od tego, 
co działo się wcześniej. Możemy 
go rozumieć, tylko sięgając do 
przeszłości, w tym do między-
wojnia i samej wojny. Owszem, 
w Łodzi dopiero po 1945 r. otwo-
rzono uczelnię, ale Polska „przed-
wrześniowa”, jak wówczas pisano, 
stanowiła ogromnie ważny punkt 
odniesienia dla pomyślenia uni-
wersytetu na nowo, pomyślenia 
nowej rzeczywistości po II wojnie. 
Mieliśmy do czynienia z ogrom-
ną zmianą społeczną, przesiedle-
niami ludności, zniknięciem – na 
przykład w Łodzi – dwóch, bar-
dzo ważnych grup etnicznych 
(żydowskiej i niemieckiej) oraz 
przetasowaniem struktury kla-
sowej. Z drugiej strony to z mię-
dzywojnia rekrutowały się kadry 
nowych uczelni. I jeszcze jedna 
ważna sprawa – w 1945 r. obowią-
zywało jeszcze prawo międzywo-
jenne i reforma nauki z lat 30., 
o której już w chwili jej powsta-
nia mówiło się, że odbiera auto-
nomię uniwersytetom.

Kiedy inteligencja tworzyła UŁ, 
Łódź była miejscem olbrzymich 
strajków robotniczych. Tu zno-
wu mamy ciągłość z okresem 
przedwojennym, bo to stare 
środowisko robotnicze bunto-
wało się wobec wprowadzanych 
nowych systemów pracy. Jak in-
teligencja i robotnicy żyli obok 
siebie?
AZ: To był czas naprawdę ogrom-
nego chaosu, niepewności, rozmy-
tej sprawczości. Nie było prostych 
podziałów na my-oni. Relacje ro-
botnicy-studenci też były bardzo 
niejednoznaczne. Na sztandarach 
niesiono hasło „Uniwersytet dla 
robotników”, „Uniwersytet dla 
społeczeństwa Łodzi”, a jednocze-
śnie to dla miasta był wydatek, ob-
ciążenie, brakowało infrastruktu-
ry. Kazimierz Mijal – ówczesny 
prezydent miasta – sprzeciwiał się 
rozbudowie czy nawet powstaniu 
uniwersytetu. Uważał, że miastu 
potrzebna jest uczelnia technicz-
na, ale nie jakieś „filozofowanie” 
oderwane od rzeczywistości. 
Sami robotnicy po raz pierwszy 
na taką skalę zderzyli się z inte-
ligencją w przestrzeni swojego 
miasta. Młodzież w charaktery-
stycznych studenckich czapkach, 
profesura warszawska, lwowska, 
krakowska widoczna na ulicy, zaj-
mująca kawiarnie – to był zupeł-
nie inny świat niż wieloetnicz-
na Łódź z lat przedwojennych, 
z bardzo wąską grupą inteligen-

cji i przemysłowcami. Pierwsze 
kontakty wcale nie były łatwe. To 
była walka o zasoby, o budynki, 
o to, czyja jest Łódź symbolicznie. 
W prasie pojawiały się dyskusje, 
czy robotnicy stracą na powsta-
niu uczelni, czy złamany zosta-
nie charakter miasta.

Zatem Łódź miała po wojnie swo-
je „pięć minut”, okres niezwy-
kły biorąc pod uwagę całą jej 
historię. Choćby z czysto mate-
rialnych względów zaczęła być 
ośrodkiem administracyjno-in-
teligenckim, ale to zmieniło się, 
kiedy odbudowano Warszawę. 
Rozpoczął się wtedy, jak czasem 
określa się to zjawisko, „wielki 
exodus” – odpływ ludzi i instytu-
cji do stolicy. Jak się wtedy zmie-
niła sytuacja UŁ?
AZ: Na miasto i na powstające 
dopiero młode uczelnie (nie tyl-
ko UŁ) spadły wtedy dwa ciosy. 
Ten „wielki exodus” być może 
byłby mniej dotkliwy, gdyby ina-
czej wyglądała reforma studiów 
wyższych, którą niedługo później 
wprowadzono. Zaczął się rzeczy-
wiście odpływ ludzi i spowodował 
częściowy powrót do przedwojen-
nej sytuacji, kiedy do maleńkiej 
i niewiele znaczącej filii łódzkiej 
Wolnej Wszechnicy przyjeżdżali 
profesorowie z Warszawy. Zaraz 
po zajęciach biegli na pociąg i wła-
ściwie nie tworzyli tu żadnego ży-
cia intelektualnego, żadnego śro-
dowiska, a często nawet nie mogli 
skonsultować pracy swoich stu-
dentów. Jednak wiele osób zosta-
ło w Łodzi, tutaj cały czas sytu-
acja mieszkaniowa była lepsza, 
a wiele spraw pewniejszych. Na-
tomiast reforma, czyli drugi czyn-
nik, wprowadziła nową struktu-
rę uczelni. W Warszawie miał być 
główny ośrodek akademicki, niżej 
w hierarchii ośrodki regionalne, 
wśród których Łódź się nie znala-
zła, ponieważ była za blisko War-
szawy – to były Kraków, Poznań, 
Wrocław. Najniżej w strukturze 
plasowały się tzw. „małe uczelnie”, 
prowincjonalne, do których tra-
fiła Łódź. Oznaczało to degrada-
cję UŁ, który wciąż był wtedy, po 
Krakowie, największym uniwer-
sytetem w Polsce, pod względem 
liczebności studentów i kadry. Ta 
zmiana dotyczyła całego kraju, 
ale w Łódź uderzyła mocniej, bo 
zlikwidowano wiele kierunków 
humanistycznych, okrojono ka-
dry i liczbę rekrutowanych osób. 
To interesujący czas w UŁ, w któ-
rym władzę przejmuje właśnie 
największy wizjoner powojenne-
go uniwersytetu dla robotników, 
Józef Chałasiński. Coś, co wydawa-
ło mu się wielką szansą dziejową, 
spotykało się z dużym oporem ze 
strony rządzących, którzy – jak 

się wydawało – mieli te zmiany 
gwarantować.

Czy ta sytuacja trwale stłamsiła 
cały początkowy potencjał UŁ?
AZ: W dużej mierze tak; okaza-
ło się to w pewien sposób trwałe. 
Początkowo nadzieje były wiel-
kie – spektakularny wzrost, bar-
dzo żywe centrum, jakim była 
Łódź przez pierwsze lata powo-
jenne – ale to na pewno nie było 
do utrzymania po odbudowie 
Warszawy i generalnej stabiliza-
cji kraju. Jednak sytuacja 
Łodzi mogła być znacz-
nie lepsza. Myślę, że UŁ 
miał szansę zająć wyż-
szą pozycję jako ośrodek 
akademicki. Zaryzyko-
wałabym tezę, że gdyby 
ta reprezentacja inteli-
gencka z lokalnej uczel-
ni była silniejsza i miała 
większe możliwości na-
cisku na władze centralne, mo-
głoby się to przełożyć na rozwój 
całego miasta. Chodziło przecież 
nie tylko o reprezentację, ale tak-
że o zwykły lobbing – o to, kto 
projektuje reformy i jakie. Prze-
cież później Łódź nie trafiła na-
wet do Planu Pięcioletniego. To 
był na pewno moment złamania 
perspektywy rozwoju miasta. Ale 
klęska UŁ nie oznaczała klęski 
całej Łodzi akademickiej – wte-
dy oddzieliły się uczelnie medycz-
ne, co działo się wszędzie i tylko 
Kraków obronił się przed tym ele-
mentem reformy.

W książce pokazujesz, że staty-
stycznie rzecz ujmując, system 
nie spełnił obietnic – wcale nie 
tak wielu chłopskich i robotni-
czych potomków trafiło na uczel-
nie wyższe.
AZ: Tak, ale trzeba jednocześnie 
brać pod uwagę spektakularny 
skok na innych poziomach edu-
kacji, a nawet po prostu w nauce 
czytania i pisania. Dzisiaj o powo-
jennej walce z analfabetyzmem 
pisze się w cudzysłowie, a prze-
cież to była realna zmiana, która 
nie dotyczyła tylko uczelni wyż-
szych – budowano szkoły podsta-
wowe, powstawały technika, upo-
wszechniały się licea.

Czyli z drugiej strony zostały 
uruchomione takie mechani-
zmy, dzięki którym ja czy Ty – 
kobiety z mieszanym i raczej 
skromnym niż elitarnym pocho-
dzeniem społecznym – skończy-
łyśmy uniwersytet (zresztą obie 
właśnie UŁ)?
AZ: Oczywiście. Była to ogromna 
transformacja i ogromny projekt 
rozłożony w czasie. Uniwersytet 
ze sztandarowymi hasłami o do-
stępności dla robotników rzeczy-

wiście tych haseł nie spełnił, ale 
moje oceny całego powojenne-
go systemu edukacji są dużo bar-
dziej optymistyczne. Choć kosz-
tuje mnie to czasem niemało, na 
przykład przezwisko „stalinistka” 
i dziwne interpretacje moich ana-
liz tamtej rzeczywistości. A pole-
gają one na próbie zrozumienia: 
dostrzeżenia złożoności i trudno-
ści, zamiast popadania w uprosz-
czone opowieści. Podejście, które 
stosuję w książce, jeden z recen-
zentów nazwał socjologią para-

doksalną, bo szuka skomplikowa-
nia w rzeczywistości. W swojej 
pracy tropię właśnie paradoksy 
i sprzeczności. W tym przypad-
ku mamy do czynienia ze szcze-
gólnie złożonym okresem.

W książce analizujesz też prasę 
i pokazujesz, jak ważna ona jest 
w tym, co naukowcy nazywają 

„imaginarium społecznym”. Prof. 
Antonina Kłoskowska – wybit-
na socjolożka, która zaczynała 
karierę na UŁ – zwracała uwagę, 
że w Polsce rewolucyjny rozwój 
prasy i czytelnictwa dokonał się 
właśnie po II wojnie. W krajach 
zachodnioeuropejskich ten pro-
ces rozpoczął się jeszcze w XIX 
wieku.
AZ: „Imaginarium społeczne” jest 
terminem pozwalającym uchwy-
cić to, jak wyobrażamy sobie 
świat – na jakie znaczenia pojęć 
godzimy się jako społeczeństwo. 
Oczywiście w żywym języku nie 
ma jednego, obowiązującego zna-
czenia słów, ale widać, jak pewne 
wyobrażenia się zmieniają. Tak 
właśnie po II wojnie zmieniło się 
to, co rozumiemy jako uniwersy-
tet: kim jest profesor, kto może 
zostać studentem. Prasa rzeczy-
wiście miała w tym duży udział.

Ostatnia część Twojej książki, po-
noć Twoja ulubiona, to pochyle-
nie się nad życiorysami osób, któ-
re doświadczyły powojennego 
awansu. Analizujesz wspomnie-
nia, autobiografie, ale robiłaś też 
wywiady biograficzne.
AZ: W książce wykorzystuję tyl-
ko autobiografie spisane przez sa-
mych rozmówców, ale powstała 
druga książka, praca zbiorowa 
Opowiedzieć Uniwersytet, która ba-
zuje na wywiadach zbieranych 
w ciągu wielu lat przez cały zespół 

badaczek i badaczy. Interesowa-
ło mnie pokolenie ukształtowane 
już przez powojenny uniwersy-
tet, dla którego powojenna rze-
czywistość niosła coś pozytywne-
go, zmianę, otwarcie horyzontów, 
a często nawet czysto materialne 
możliwości podjęcia nauki. Dzi-
siaj takie opowieści są raczej mar-
ginalizowane. W dużej mierze ta 
książka miała na celu uzupełnie-
nie obrazu PRL o głosy tych wła-
śnie osób, dla których był on okre-
sem emancypacji.

Na koniec chciałabym 
oderwać Cię trochę od 
bezpośredniego tema-
tu Twoich badań i spy-
tać: jak oceniłabyś sytu-
ację kobiet na uczelni?
AZ: W okresie, który ba-
dałam, wśród biografii 
chłopów z awansu – dla 
mnie najciekawszych – są 

tylko mężczyźni. Życiorysy osób, 
którym udało się dojść do pro-
fesury, pokazują, że większość 
męskich karier była wspierana 
przez pracujące żony. W przypad-
ku biografii kobiecych wspoma-
gano się zatrudnieniem pomocy 
domowej czy opiekunki do dziec-
ka. Zmiany w latach 60., 70. i 80. 
spowodowały, że dostęp kobiet 
do wyższego wykształcenia stał 
się łatwiejszy, chociaż to, co dzie-
je się po ‘89 jest zupełnie innym, 
nowym rozdziałem. Dzisiaj widać, 
że mamy coraz więcej znanych 
kobiet, profesorek, ekspertek 
w różnych dziedzinach, jednak 
ciągle są w ogromnej mniejszości, 
poza może przedmiotami huma-
nistycznymi. Im wyżej w hierar-
chii, tym mniej kobiet. Spójrzmy 
na Polską Akademię Nauk – jest 
zdominowana przez mężczyzn. 
Nawet w Princeton, w instytucji, 
w której teraz jestem, mimo fal fe-
minizmu w Stanach i całej wraż-
liwości na sprawy równościowe, 
też jest dramatyczna większość 
mężczyzn.

Agata Zysiak – łodzianka, zajmuje 
się socjologią historyczną 
i badaniami biograficznymi. 
Obecnie pracuje w Instytucie 
Studiów Zaawansowanych 
w Princeton, USA. Jej książka 
o początkach Uniwersytetu 
Łódzkiego otrzymała Nagrodę 
im. Inki Wald-Brodzkiej, Nagrodę 
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, 
Nagrodę Bronisława Geremeka 
2017 za debiut naukowy 
oraz nominację do Nagrody 
Historycznej im. Kazimierza 
Moczarskiego 2017.

Marta Madejska – z zawodu 
pani z muzeum, archiwistka 
z przypadku, z pasji pisarka 
i dziennikarka. Łodzianka 
z wyboru.

 dokończenie ze strony 1 

Młodzież w charakterystycznych 
studenckich czapkach, profesura 
warszawska, lwowska, krakowska 
widoczna na ulicy, zajmująca 
kawiarnie – to był zupełnie inny 
świat niż wieloetniczna Łódź z lat 
przedwojennych, z bardzo wąską 
grupą inteligencji i przemysłowcami.
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10 pięter różnorodności
Obecnie języka polskiego uczy się tu ponad 500 osób z 48 krajów świata. Zdecydowana większość  
z nich przyjeżdża, żeby zostać w naszym kraju i podjąć studia na wyższych uczelniach. O nauce  
w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego ze starszym  
wykładowcą Sławomirem Rudzińskim rozmawia Patrycja Szynter.

Patrycja Szynter: XIV Dom Stu-
denta Uniwersytetu Łódzkiego, 
czyli tak zwana Wieża Babel jest 
miejscem, gdzie można usłyszeć 
chyba wszystkie języki świata. 
A jednak każdy z każdym się tu 
dogaduje. To niezwykłe.
Sławomir Rudziński: To rzeczywi-
ście jest miejsce magiczne, gdzie 
mieszkają ze sobą ludzie z bardzo 
wielu krajów, kultur i religii. Co 
więcej, nie tylko się tolerują, ale 
żyją w bardzo dobrej komitywie. 
Pewnie zdarzają się jakieś spory, 
ale na pewno nie o podłożu kultu-
rowym, a charakterologicznym. 
Problemy są takie jak w każdym 
innym akademiku: ktoś chce się 
uczyć, a ktoś inny chce słuchać 
muzyki. Pamiętajmy o tym, że 
wszyscy ci ludzie przyjechali do 
obcego kraju, znajdują się w po-
dobnej sytuacji. Często czują się 
wyobcowani, przez co stają się so-
bie bliscy.

Jaka jest historia tego miejsca?
SR: Wieża Babel jako Studium Ję-
zyka Polskiego dla Cudzoziemców 
powstało w 1952 roku. Pierwszy-
mi studentami byli uciekinie-
rzy z wojny koreańskiej. To były 
przede wszystkim dzieci, który-
mi trzeba się było zająć. Powołano 
instytucję, która początkowo była 
związana z Politechniką Łódzką. 
Później władze zadecydowały, że 
będzie ona częścią Uniwersyte-
tu Łódzkiego. Przeszliśmy długą 
drogę – od jednostki pomagają-
cej garstce uchodźców, do naj-
większej i najbardziej doświad-
czonej instytucji przygotowującej 
cudzoziemców do podjęcia stu-
diów wyższych w Polsce. Do dziś 
spod naszych skrzydeł wyszło po-
nad 20 tysięcy osób. I to też jest 
magiczne, bo proszę sobie wy-
obrazić, że człowiek niezwiąza-
ny z europejskim kręgiem kultu-
rowym przyjeżdża do Polski i ma 
9 miesięcy na naukę języka. Nie 
zna ani jednego słowa po polsku, 
a po dwóch semestrach zdaje eg-
zaminy i po wakacjach zaczyna 
studia w naszym języku.

Przyszli studenci muszą bar-
dzo dobrze poznać język polski. 
Wszyscy uczą się z takich samych 
podręczników, tym samym sys-
temem?

SR: Powiem nieskromnie, że to 
właśnie my lata temu opracowali-
śmy metodę, która jest w tej chwili 
bardzo modna w nauczaniu ję-
zyków obcych. Mowa o naucza-
niu poprzez przedmioty. Studium 
zatrudnia nie tylko polonistów, 
ale także matematyków, chemi-
ków, fizyków czy historyków, któ-
rzy przeszli przygotowanie glot-
todydaktyczne. Dzięki temu są 
w stanie uczyć cudzoziemców ję-
zyka fizyki, a czasem również sa-
mej fizyki. Różnice programowe 
między poziomem polskiej szko-
ły średniej, a na przykład 10-let-
niej szkoły zintegrowanej funkcjo-
nującej na Białorusi są znaczne. 
Przyjeżdżają do nas uczniowie 
mający po 16, 17, 18 lat, bo edu-
kacja w krajach byłego Związku 
Radzieckiego jest o 2 lata krótsza. 
Podczas takiego przygotowania 
do studiów mogą nadrobić braki.

Do łódzkiego Studium przyjeż-
dżają ludzie z najdalszych za-
kątków świata. Po studiach chcą 
zostać w Polsce, czy wracać do 
swoich krajów?
SR: Na początku zdecydowana 
większość deklaruje, że po stu-
diach ma zamiar wracać, ale ży-
cie pisze różne scenariusze. Często 
kogoś spotykają i romantyczne 
historie sprawiają, że pragną za-
mieszkać w Polsce. Część zosta-
je z powodów ekonomicznych, 
inni z przyczyn politycznych. Nie 
możemy zapominać o tym, co się 

dzieje na świecie. Ubóstwo w Afry-
ce czy w krajach objętych wojną 
jest nieporównywalne ze sferą bie-
dy w Polsce. Jeśli ktoś ma szansę, 
żeby zostać tutaj i później dostać 
pracę – często się na to decyduje. 
Aczkolwiek, po jakimś czasie tę-
sknota jest tak duża, że większość 
z nich wraca do swoich krajów.

Od czego zaczyna się naukę osób 
z różnych stron świata, które czę-
sto nigdy nie miały do czynienia 
z językiem polskim?
SR: Zaczyna się tak, jak każdą roz-
mowę – od powiedzenia dzień do-
bry i przedstawienia się. Później 
wprowadzamy najpopularniejsze 
słowa, takie, które można poka-
zać. To się dzieje krok po kroku – 
na początku komunikacyjnie, 
później zaczynamy wprowadzać 
gramatykę, która jest niestety bar-
dzo skomplikowana. Przykładowo 
nauka nazw krajów jest łatwa: In-
donezja – to proste. Za to już Jestem 
z Indonezji czy Jestem Indonezyj-
czykiem jest kłopotliwe. Po pierw-
szych lekcjach studenci chcieliby 
już dużo mówić, ale musimy ich 
trochę stopować, robić wszystko 
powoli i systematycznie.

Inaczej wygląda praca w gru-
pach polonijnych, gdzie robi się 
krótkie powtórzenie systemu gra-
matycznego i od razu wchodzi się 
z formami. Studenci najczęściej 
pochodzą z krajów zza wschod-
niej granicy i większość z nich na 
co dzień posługuje się językiem 

rosyjskim. Nauczyciele uczący 
w tych grupach są wyspecjalizo-
wani w wychwytywaniu różnic 
pomiędzy tymi dwoma językami. 
Wbrew pozorom, to wcale nie jest 
łatwiejsza praca. W grupach „do-
okoła świata” widzimy progres 
z dnia na dzień – studenci mówią 
coraz lepiej. W grupach polonij-
nych cały czas słyszymy ruchomy 
akcent i sposób mówienia koja-
rzący się z językiem rosyjskim. 
Dodatkowo, studenci często po-
padają w tak zwaną pułapkę ko-
munikatywności. Wydaje im się, 
że mówią po polsku, bo wszyscy 
ich rozumieją, choć w rzeczywi-
stości mówią w połowie po polsku, 
a w połowie po rosyjsku. Wtedy 
często motywacja do nauki spada. 
I na tym polega rola nauczyciela, 
żeby im uświadomić, że z takim 
poziomem języka nie dostaną się 
na studia.

Którzy studenci są w takim ra-
zie najbardziej zmotywowani do 
nauki języka polskiego?
SR: Nie da się wyróżnić narodów, 
które są szczególnie utalentowa-
ne albo zmotywowane. Pamiętam 
jak 20 lat temu uczyłem chłopa-
ka z Senegalu. Był bardzo drobny, 
niepozorny. Proszę sobie wyobra-
zić, że po pierwszym semestrze 
nauczył się języka tak, że mógł-
by spokojnie zakończyć kurs. Był 
muzułmaninem, więc od kolegi 
z grupy nauczył się arabskiego. 
Mówił też po francusku, angielsku 

i w trzech językach afrykańskich. 
Absolutnie fascynująca osoba. 
Inny przykład: od 3 lat mamy stu-
dentów z Indonezji. I to rzeczywi-
ście jest grupa mająca ogromną 
motywację do nauki. Trzymają się 
razem w grupie, ale nie zamykają 
się, tylko właśnie wspierają w na-
uce języka. Mają różne predyspo-
zycje i większy lub mniejszy ta-
lent, ale motywację – doskonałą.

Komu jest najtrudniej nauczyć 
się języka polskiego?
SR: To są różne grupy i w różnych 
kategoriach. Generalnie cudzo-
ziemcy mają problem z polską fo-
netyką. Osoby hiszpańskojęzycz-
ne, w tym Latynosi, mają bardzo 
silny akcent, którego nie mogą się 
pozbyć, mówiąc czy to po polsku, 
czy po angielsku. Problemy z fo-
netyką mają też dalecy Azjaci – 
Chińczycy i Laotańczycy, którzy 
nie odróżniają „er” od „el” i mó-
wią kororowy albo kololowy. Języki 
wietnamskie są z kolei językami 
sylabicznymi. Zamiast: dzień do-
bry panu, Wietnamczycy mówią: 
dzień-do-bry-pa-nu.

Druga sprawa to system gra-
matyczny, który jest problema-
tyczny dla osób wywodzących 
się z kręgu języka angielskiego. 
W tym systemie fleksja obejmuje 
tylko czasownik. My mamy mia-
nowniki, dopełniacze, celowniki, 
które spełniają funkcję zdanio-
wą. To jest dla obcokrajowców 
naprawdę trudne.

Jest jeszcze kwestia stresu, któ-
ry studentów blokuje. Przytoczę 
tu zabawną historię Ahmeda – 
studenta z kraju arabskiego – 
który studiował u nas kilka lat 
temu. Miał problemy z opanowa-
niem pierwszych lekcji właśnie 
z powodu stresu. Nauczycielka 
próbowała go oswoić z językiem 
i zwracała się do niego na różne 
sposoby: czy jest pan Ahmed, pa-
nie Ahmedzie, ktoś miał porozma-
wiać z panem Ahmedem i tak dalej. 
W końcu chłopak nie wytrzymał, 
wstał i zaczął po angielsku wyrzu-
cać z siebie: W moim kraju byłem 
najlepszym uczniem w szkole, nie 
jestem idiotą – wiem jak się uczyć. 
A tutaj? Co to jest za kraj? Co to jest 
za język? Kiedy ja nawet nie wiem, 
jak się nazywam!

DYPLOM ODEBRAŁA M.IN. FADILA ZERKA Z ALGIERII. NA ZDJ. PRODZIEKAN WYDZIAŁU EEIA DR INŻ. ANDRZEJ ROMANOWSKI 
I DYREKTOR CKM DR INŻ. TOMASZ SARYUSZ WOLSKI. FOT. JACEK SZABELA

PATRYCJA 
SZYNTER
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Łódź oczami 
zagranicznych 
studentów
To ciekawe i wielokulturowe miasto. Wybrałam Łódź, bo 
wydaje mi się, że po zakończeniu nauki mam szansę na 
znalezienie tutaj pracy. Zależało mi też, żeby w mieście 
był niski poziom przestępczości (w szczególności brak 
terroryzmu). Poza tym plusem są stosunkowo niskie 
koszty życia w Łodzi. Jakie było moje pierwsze wrażenie po 
przyjeździe? Pomyślałam, że to całkiem ciche, przyjemne 
i trochę staroświeckie miasto, żyjące własnym tempem. 
Mieszkańcy się nie narzucają, ale nie są też obojętni, kiedy 
potrzebujesz pomocy.

Studiuję filologię angielską na Uniwersytecie Łódzkim. 
Program studiów jest dobrze zorganizowany, sposób 
nauczania zachęca do kreatywności, a zajęcia uważam 
za inspirujące. Największym problemem jest dla mnie 
bariera językowa – kiedy grupa studentów z Polski zaczyna 
rozmawiać w swoim języku, nie mam jak się przyłączyć. 
Jednak za każdym razem, kiedy pracujemy indywidualnie, 
wszyscy są przyjaźni i pomocni.

Łódź stała się dla mnie drugim domem. Czuję się tutaj 
dobrze.

Sophia z Chin

W Polsce mieszkam od 2 lat, w Łodzi od miesiąca. Żyje mi 
się tu bardzo dobrze. Spotkała mnie tylko jedna niemiła 
sytuacja, ale sądzę, że mogła się przydarzyć każdemu. Na 
ulicy Piotrkowskiej jeden pan powiedział mi parę niemiłych 
słów, zupełnie bez powodu. Na szczęście w tej samej 
chwili podszedł inny mężczyzna, który pomógł mi odejść 
w bezpieczne miejsce. Doceniam tę pomoc.

Moja mama jest Polką, więc w domu od zawsze mówiliśmy 
po polsku, tyle że językiem bardzo potocznym. Z moim 
młodszym bratem odmienialiśmy arabskie słowa jak polskie, 
co dziś brzmi zabawnie, na przykład: mówisz po garałejsku 
(„garałi” to po arabsku „wieśniak”). Przyjechałam do Łodzi, 
żeby nauczyć się języka, bo moim największym marzeniem 
jest zostać chirurgiem. Mój tata też tutaj studiował i bardzo 
polecał mi Studium Języka Polskiego ze względu na wysoki 
poziom kształcenia.

Asmaa z Jemenu

Pierwszy raz przyjechałem do Łodzi podczas Światowych 
Dni Młodzieży rok temu. Już wtedy polubiłem to miasto 
i postanowiłem rozpocząć studia magisterskie na kierunku 
marketing międzynarodowy na Uniwersytecie Łódzkim. 
Program zajęć jest całkiem ciekawy i dobrze zorganizowany. 
Najcieplej wspominam projekt University-Diversity, w którym 
uczestniczyłem razem ze studentami z innych krajów. Świetną 
łódzką inicjatywą jest też Light Move Festival. Ludzie, których 
poznałem w Łodzi są naprawdę przyjaźni.

Brian z Zimbabwe
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Politechnika to kobieta
Rówieśnicy bardzo się dziwili, bo prawie wszyscy wybierali się na uniwersytet, ale nie było z ich  
strony uszczypliwych uwag. Najmniej entuzjastycznie do tematu podeszła nauczycielka od matema-
tyki. – Do tej pory, kiedy przychodzę w odwiedziny do szkoły, pyta mnie kąśliwie: „Jak tam na Politechnice? 
Matematyka nadal niezaliczona?”

Dziewczyny powoli i systema-
tycznie przejmują uczelnie 

techniczne w Polsce. Może to za-
brzmieć: nieprawdopodobne, ale 
fakt pozostaje faktem – z roku na 
rok w polskich wyższych szkołach 
technicznych wzrasta odsetek stu-
diujących kobiet. Wyraźne zmia-
ny w demografii społeczności stu-
denckiej widoczne na przestrzeni 
ostatnich 10 lat – odnotowano 
w raporcie Kobiety na politechni-
kach 2007–2017. Podczas gdy na 
wszystkich polskich uczelniach 
ubyło ponad 1/3 studentów (ko-
biet i mężczyzn), na politechni-
kach przybyło kobiet – z 30% do 
37%. Zmiany w wyborze placó-
wek kształcenia zachodzą między 
innymi dzięki programom, któ-
re przełamują w młodzieży ste-
reotypy myślowe. Ogólnopolski 
program Dziewczyny na politech-
niki uruchomiono w 19 wyższych 
uczelniach technicznych w kraju.

Politechnika Łódzka po raz 
pierwszy otworzyła swoje drzwi 
z myślą o dziewczynach wiosną 
2007 roku. Program nie był jesz-
cze szczególnie rozbudowany, bo 
pomysł dopiero raczkował. War-
to jednak wspomnieć, że to wła-
śnie łódzka szkoła była pierwszą 
w Polsce, która zorganizowała 
Girl’s Day – dzień otwarty tylko 
dla dziewczyn. Trzecioklasistki 
z 12-stu czołowych liceów spotkały 
się ze studentkami i absolwentka-
mi, zaglądały do uczelnianych sal, 
brały udział w pokazach laborato-
ryjnych. Był to początek pionier-
skiego i zarazem największego 
projektu promującego wśród mło-
dych kobiet kierunki, które przez 
lata uważano za typowo męskie.

Z każdą kolejną edycją w mu-
rach Politechniki jest coraz cie-
kawiej. Wydziały i organizacje 
przygotowują warsztaty i wykła-
dy, które rzeczywiście przyciąga-
ją uczennice z gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych z całego wo-
jewództwa. Niektóre z tematów 
zajęć w pierwszych latach były, 
w moim odczuciu, nieco tenden-
cyjne (wykład o zastosowaniu ma-
tematyki w życiu uczuciowym czy 
matematyczne sposoby doboru naj-
lepszego kandydata na partnera), 
jednak większość przeprowadzo-
nych działań odkrywa przed po-
tencjalnymi studentkami nowe 
obszary zainteresowań (zajęcia 

z zabezpieczania dokumentów 
i banknotów, robotyka, warsztaty 
realizacji dźwięku radiowego czy 
druku 3D). Do programu włączo-
no także spotkania z absolwent-
kami uczelni pracującymi w re-
nomowanych firmach. Pojawiły 
się prezentacje ofert pracy, które 
czekają na kobiety po ukończeniu 
studiów inżynierskich.

Efekty widać jak na dłoni. Ze 
statystyk prowadzonych przez 
Politechnikę Łódzką wynika, że 
w ciągu ostatnich 8 lat studen-
tek przybyło na większości wy-
działów. Odsetek dziewcząt nie 
zmienił się tylko w 3 jednostkach 
(na Wydziale Chemicznym, Orga-
nizacji i Zarządzania, Kolegium 
Gospodarki Przestrzennej), na 
których już od wielu lat stano-
wią one ok. 50–65% wszystkich 
żaków. Największy sukces w tej 
materii odniósł Wydział Budow-
nictwa, Architektury i Inżynie-
rii Środowiska. W roku akade-
mickim 2009/2010 dziewczyny 
stanowiły 35 procent studentów 
wydziału, 8 lat później – już 51%. 
Obecnie najbardziej sfeminizo-
wanym kierunkiem na Politech-
nice jest Wydział Biotechnologii 
i Nauk o Żywności – 77 osób na 
100 to dziewczyny. Najmniej po-
pularne wśród pań są wydziały: 
Elektroniki, Elektryki, Informa-
tyki i Automatyki. Mimo to, za-
uważalny jest pozytywny trend – 
w ciągu 8 lat trzykrotnie wzrósł 
odsetek studiujących tam dziew-
czyn (z 4 do 12%).

Z jej perspektywy: 
dziewczyna na Politechnice

Kinga, która w październiku roz-
poczęła drugi rok studiów, na Po-
litechnice Łódzkiej czuje się jak 
ryba w wodzie. Mimo że w liceum 
chodziła do klasy o profil humani-
stycznym, nie widziała przeszkód, 
żeby zdawać na uczelnię technicz-
ną. Pomysł wspierali rodzice i wy-
chowawczyni. Rówieśnicy bardzo 
się dziwili, bo prawie wszyscy wy-
bierali się na uniwersytet, ale nie 
było z ich strony uszczypliwych 
uwag. Najmniej entuzjastycznie 
do tematu podeszła nauczycielka 
od matematyki. – Do tej pory, kiedy 
przychodzę w odwiedziny do szkoły, 
pyta mnie kąśliwie: „Jak tam na Po-
litechnice? Matematyka nadal nie-

zaliczona?” – mówi Kinga. – Żarty 
z dziewczyn studiujących na Poli-
technice nie są tylko domeną zakom-
pleksionych chłopców. Ciągle zdarza 
się, że to nauczyciele potrafią dziew-
czynę zniechęcić. Może też niepoko-
ić, że obawy przed studiowaniem 
na uczelni technicznej rodzą się 
nawet w uczennicach, które do-
brze radzą sobie z przedmiotami 
ścisłymi. – Pamiętam jak koleżan-
ka z mat-fizu, bardzo dobra uczen-
nica, była wręcz przerażona wizją 
studiowania na Politechnice. Sądzi-
ła, że sobie nie poradzi, bo przecież to 
szkoła dla facetów i na pewno będą 
się z niej śmiać, kiedy czegoś nie zro-
zumie. To było irracjonalne, ale sil-
ne poczucie, które ją prześladowało. 
Tutaj pole do działania znów mają 
pedagodzy, którzy nie powinni 
nadawać przedmiotom płci. Zbyt 
często zdarza się, że chłopcy są sil-
nie motywowani do nauki przed-
miotów ścisłych, a dziewczynki 
do humanistycznych. Tworzy to 
nienaturalne podziały.

Młode kobiety wybierające dro-
gę kształcenia często nie mają 
świadomości, że aby studiować na 

politechnice, nie trzeba być piąt-
kowym uczniem z matematyki, 
fizyki i chemii. Kierunki są bar-
dzo zróżnicowane. Daje to moż-
liwość sprawdzenia się na wielu 
płaszczyznach. – Uczę się nie tylko 
mechaniki czy rysunku techniczne-
go, ale także jak zarządzać ludźmi, 
jak z nimi rozmawiać i współpra-
cować. Przedmioty, które realizuję 
na studiach, są powiązane z dzien-
nikarstwem, które od zawsze mnie 
interesowało – mówi Kinga. Żeby 
dostać się na inżynierię zarządza-
nia, ze ścisłych przedmiotów wy-
starczyła jej dobrze zdana matura 
z matematyki na poziomie pod-
stawowym.

Przed rozpoczęciem studiów 
Kinga nigdy nie słyszała o pro-
gramie Dziewczyny na Politechniki, 
ale zna przynajmniej jedną oso-
bę, która zdecydowała się na wy-
bór uczelni właśnie po wizycie na 
Wydziale Mechanicznym podczas 
Girl’s Day. Uważa, że tego rodzaju 
akcja rzeczywiście odczarowuje 
Politechnikę, którą wiele osób na-
dal utożsamia z typowo męskimi 
zawodami. – Z drugiej strony, mam 

wrażenie, że czasem nie warto pod-
kreślać, że dziewczyny muszą mieć 
na Politechnikę specjalne zaprosze-
nie. Dziś te proporcje między płcia-
mi są już bliskie wyrównania. Two-
rzenie wydarzenia, skierowanego 
tylko do uczennic, sprawia, że pa-
nowie postrzegają dziewczyny, jako 
specjalną grupę, a to znów prowo-
kuje nieprzyjemne żarty.

Dla Kingi najistotniejsze na Po-
litechnice Łódzkiej jest to, że kie-
dy ktoś jest dobry w tym co robi, 
angażuje się w pracę, wykładow-
cy doceniają go bez względu na 
płeć. Prawdą jest, że chłopcy cza-
sem, pół żartem pół serio, zapro-
ponują koleżankom korepetycje 
albo przy okazji niepowodzenia 
ktoś rzuci: No tak, dziewczyna na 
Politechnice – wszystko jasne, ale to 
zdarza się coraz rzadziej. Zdecydo-
wanie częściej złośliwe komenta-
rze można usłyszeć od osób, któ-
re z Politechniką nigdy nie mały 
nic wspólnego.

IT for SHE

Projekt Dziewczyny na politech-
niki skończył w tym roku 10 lat. 
Według pomysłodawczyni ak-
cji, Bianki Siwińskiej, do pełnego 
i rzeczywistego równouprawnie-
nia jako społeczeństwo dojdzie-
my dopiero w 2066 roku. Żeby 
przyspieszyć ten proces i wyrów-
nać szanse, Fundacja Perspekty-
wy i Koalicja na Rzecz Innowa-
cji rozpoczęły w tym roku nowy 
program. IT for SHE ma pomóc 
wkroczyć na rynek pracy utalen-
towanym studentkom kierunków 
informatycznych. Młode kobiety 
mają szansę wybrać się na naj-
większy obóz tematyczny Women 
in Tech Camp, wziąć udział w pro-
gramie mentoringowym w du-
żych firmach technologicznych 
oraz przyłączyć się do kampanii 
w niewielkich miejscowościach 
i zachęcać kolejne dziewczyny do 
nauki programowania.

Informacje dotyczące 
programów oraz raport Kobiety 
na politechnikach 2007–2017 są 
dostępne na stronach:  
www.dziewczynynapolitechniki.pl; 
www.itforshe.pl

Patrycja Szynter – łódzka 
dziennikarka radiowa.

ROZPOCZĄŁ SIE ROK AKDEMICKI. REKTOR PROF. SŁAWOMIR WIAK IMMATRYKULOWAŁ 
STUDENTÓW. FOT. JACEK SZABELA

PATRYCJA 
SZYNTER

W LABORATORIUM PŁ. FOT. DZIAŁ PROMOCJI
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Być jak Merlin, czy Leonardo?
Na Budownictwie uczą tworzyć inteligentne domy, które prawie wcale nie wymagają dopływu energii  
z zewnątrz. Studenci stamtąd, dla dowcipu, zbudowali betonowy kajak, którym ścigali się w regatach.

Pewnie znowu wyjdę na od-
mieńca, ale z wyznań paru 

fajnych ludzi wiem, że nie ja je-
den nigdy nie interesowałem się 
piłką nożną. Za to zawsze ciekawi-
ło mnie, jak okiełznać wiatr, czy 
to na ziemi, wodzie, czy na wyso-
kości chmur. Już jako dziecko za-
dawałem miliony niewygodnych 
pytań i właściwie zostało mi to do 
tej pory. Dziś wiem, że niezabita 
dziecięca ciekawość świata jest re-
welacyjnym patentem na wspa-
niałe życie. Zaglądanie do każdej 
niezbadanej dziury i wsadzanie 
wszędzie wścibskiego nosa dopro-
wadziło mnie do miejsca, gdzie na 
co dzień pałęta się kilka tysięcy ta-
kich osobników jak ja. Tu wresz-
cie poczułem się normalny. Za-
chwyciło mnie to, że znalazłem 
się w krainie, gdzie powstają cuda 
i można spotkać cudotwórców.

Choć te słowa brzmią jak wstęp 
do baśni, są najrzetelniejszą praw-
dą, a kraina, o której mówię, ma 
swój obszar, swoje władze i pod-
danych, którzy funkcjonują dzięki 
hierarchii. Są tam systemy na-
gród i kar. Największa z nagród 
to ukłony i uściski, kiedy krainę 
się opuszcza, a największy dysho-
nor to karne usunięcie z tego miej-
sca. Nie zwariowałem, naprawdę 
tak jest w… Politechnice Łódzkiej.

Nasza łódzka uczelnia technicz-
na jest miejscem, gdzie chętnie 
widzą ludzi mających umiejęt-
ność jednocześnie syntetycznego 
i analitycznego patrzenia na świat. 
Tacy studenci mogą na przykład 
pędzić zbudowanymi przez siebie 
pojazdami, wykorzystując umie-
jętności syntezy myśli, ale jedno-
cześnie mając świadomość, z cze-
go i jak pojazd jest zbudowany, 
jakie siły i momenty działają na 
każdy z podzespołów, i jak grzeją 
się i oddają ciepło części, oczywi-

ście analizując każdy z tych pro-
cesów w czasie jazdy.

Ostatnio orły z PŁ zbudowały 
cztery różne pojazdy, którymi za-
chwycamy naukowców z innych 
krajów. Łazik marsjański, elek-
tryczny gokart, samochód prze-
jeżdżający grubo ponad 800 km 
na jednym litrze paliwa i bolid so-
larny, który dopiero co zrobił fu-
rorę w Australii.

To tylko jeden z przykładów, 
bo dotyczący pojazdów. Pomy-
śleć, że Politechnika ma aż dzie-
więć różnych wydziałów, które 
w mniejszych miastach mogły-
by spokojnie stać się samodziel-
nymi uczelniami technicznymi.

Gdzie nie wsadzę mojego wścib-
skiego nochala, wszędzie słyszę 
o takich cudach, o których Mer-
lin nawet nie mógł śnić.

Na przykład pani dziekan Wy-
działu Chemicznego nie tylko kie-
ruje codziennym funkcjonowa-
niem naukowców i studentów, ale 

wymyśliła metodę pobierania mi-
kropozostałości z odcisku palca. 
Do niedawna daktyloskopia po-
zwalała stwierdzić, kto dotykał. 
Teraz agenci NCIS na całym świe-
cie mogą się dowiedzieć, że ten, 
kto zostawił odcisk palca, używa 
narkotyków albo pracuje w dru-
karni czy na lotnisku.

Na Wydziale Elektrycznym 
budowane są tak mądre mikro-
elementy wykorzystywane na 
przykład w samochodzie, że za-
pobiegają skokowemu wzrostowi 
napięcia podczas włączania róż-
nych urządzeń. W efekcie akumu-
lator w naszym samochodzie bę-
dzie działał dwa razy dłużej. Na 
dodatek będzie ładowany tylko 
wtedy, gdy silnik jest mniej ob-
ciążony, czyli kiedy zdejmiemy 
nogę z gazu, a więc jeszcze zaosz-
czędzimy paliwo.

Dawny Wydział Włókienniczy, 
teraz Technologii Materiałowych 
i Wzornictwa Tekstyliów, to miej-
sce, gdzie powstają inteligentne 
ubrania dla strażaków i nurków, 
które ostrzegają, że użytkownik 
za chwilę się przegrzeje, wyzię-
bi lub straci przytomność z nie-
dotlenienia.

Wielokrotnie przecierałem 
oczy ze zdumienia, widząc nie-
palne tworzywa sztuczne (na 
przykład gumę), najtańszy na 
świecie wielkopowierzchniowy 
grafen czy chleb, od którego nie 
można przytyć.

Mój idol, Leonardo da Vinci, na-
rysował kilka projektów, które 
zostały zrealizowane po kilkuset 
latach. W naszej szkole technicz-

nej naukowcy nie tylko tworzą 
koncepcje, ale wymyślają, jak je 
urzeczywistnić.

Moja ukochana Inżynieria Ma-
teriałowa tworzy takie cuda, że 
obawiam się o nich mówić pu-
blicznie, bo ja już o nich wiem, 
ale nie mam pewności, czy są opa-
tentowane.

Jeżeli powiem, że można stwo-
rzyć diamentowe powłoki na im-
plantach, które są wszczepiane 
do ludzkiego ciała, tajemnicy nie 
zdradzę, bo robi się to od wielu 
lat. Części zamienne do człowie-
ka dzięki temu są trwałe, odpor-
ne na powstawanie stanów zapal-
nych i odrzucenie przez organizm. 
I wcale nie są drogie.

Nawet niewidzialne warstwy 
na szkłach okularów, pozwalają-
ce odpoczywać w czasie patrze-
nia na ekran komputera albo 
w czasie nocnej jazdy samocho-
dem, to też dla Polibudy żadna 
nowość. Elastyczne panele foto-

woltaiczne, w które w przyszło-
ści ubierzemy nasze samochody, 
również są dziełem naszych na-
ukowców. Tylko pomyślmy – my 
w pracy, a samochód na parkin-
gu pasie się Słoneczkiem.

Dawny Wydział Chemii Spo-
żywczej zmienił nazwę na Wy-
dział Biotechnologii i Nauk o Żyw-
ności. Tam też wymyślają cuda i to 
się nie zmieniło. Sposób wędzenia 
wędlin na mokro czy tak efektyw-
ne technologie w cukrownictwie, 
że innych nie warto stosować, to 
również nasze, łódzkie patenty.

Na Budownictwie uczą two-
rzyć inteligentne domy, które pra-
wie wcale nie wymagają dopły-
wu energii z zewnątrz. Studenci 
stamtąd, dla dowcipu, zbudowali 
betonowy kajak, którym ścigali 
się w regatach.

Fascynuje mnie, jak dużo cie-
kawych rzeczy można wymyślać, 
a pomysły przekształcać w istnie-
jące dzieła. Przynajmniej raz w ty-
godniu opowiadam o tym słucha-
czom Szkiełka i Oka w Radiu Łódź. 
Ogromną frajdę sprawia mi po-
znawanie wynalazców i ich dzieł. 
Mam też pewność, że nigdy nie za-
braknie mi tematów. Ponad 20 ty-
sięcy studentów pomaga naukow-
com, a tych jest 1300-tu z okładem.

Cieszę się, że mogę mówić i pi-
sać o ludziach, którzy zwykle pra-
cują w zaciszu laboratoriów. My-
ślę, że ani Merlin, ani Leonardo 
nie nudziliby się, gdyby mogli ra-
zem ze mną pomyszkować w bu-
dynkach przy alei Politechniki.

Radosław Wilczek – zajmuje się 
motoryzacją, techniką i nauką. 
W Radiu Łódź prowadzi magazyny 
naukowe i techniczne: „Szkiełko 
i Oko” oraz „Historię Wynalazku”.

RADOSŁAW  
WILCZEK

PRZYGODA Z CHEMCAREM – DRUŻYNA Z POJAZDEM CIŚNIENIOWYM NA KONKURSIE W AACHEN. FOT. AGNIESZKA BEDKA

GUST – MIKROTURBINA ZAPROJEKTOWANA PRZEZ STUDENTÓW PŁ. FOT. ARCHIWUM AUTORAŁAZIK MARSJAŃSKI SKONSTRUOWANY PRZEZ STUDENTÓW PŁ. FOT MICHAŁ MŁYNARSKI 
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Wystawa Stowarzyszenia Topografie

„Opowieści  
z miasta włókniarek”

Centralne Muzeum Włókiennictwa  
budynek D, III piętro  
Wstęp bezpłatny  
Wystawa czynna do 3 grudnia 2017 r.
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ALEKSANDRA SZATANIAK
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Spacer śladami 
kobiet nauki
Kolektyw Kobiety znad Łódki od lat oprowadza łodzianki i łodzian Szla-
kiem Kobiet. Jest on nie do końca prawdziwy, bo nie jest na stałe wyty-
czony w przestrzeni miasta. Za każdym razem idziemy inną trasą, któ-
ra opowiada inną historię, a właściwie Her-storię – opowieść o kobiecej 
przeszłości miasta. Do listy tras herstorycznych spacerów dopisałyśmy  
spacer śladami łódzkich kobiet nauki, o których pamiętamy wciąż za 
mało. Dziś prezentujemy opis takiego spaceru. Sylwetki jego kolejnych 
bohaterek pojawiać się będą na naszych łamach co miesiąc, na koniec 
zamieścimy mapkę, na której zaznaczymy miejsca związane z łódzkimi 
naukowczyniami.

Łódzkie uczelnie współtworzy-
ły także kobiety, ale wciąż pozo-
stają niedocenione. Tablice pa-
miątkowe czy nieliczne pomniki 
upamiętniają raczej naukow-
ców – mężczyzn. Kobiety nauki 
owszem mają kilka „swoich” ulic, 
ale mieszczą się one zwykle na 
peryferiach.

Toteż kolektyw Kobiety znad 
Łódki, niestrudzenie przypomi-
nający o łódzkiej herstorii, przy-
gotował dwa spacery poświęcone 
łódzkim naukowczyniom. Dwa, 
bo nawet po ograniczeniu się do 
kilku wybranych postaci, plano-
wany początkowo jeden spacer 
rozrastał się, a jego trasa wiodła 
od Politechniki Łódzkiej, przez 
Uniwersytet Medyczny po Uni-
wersytet Łódzki. To przecież nie 
koniec, bo mamy jeszcze uczel-
nie artystyczne: PWSTiF, czyli 
Filmówkę, z Wandą Jakubow-
ską, Akademię Sztuk Pięknych, 
gdzie mieści się Galeria Katarzy-
ny Kobro i gdzie rok temu obej-
rzeć można było maskotkę – króli-
ka, który wyszedł spod jej rąk. No 
i jest jeszcze Akademia Muzycz-
na, z postacią Grażyny Bacewicz.

Skupmy się jednak na trzech 
pierwszych uczelniach – i tak spa-
cer politechniczno-medyczno-u-
niwersytecki trzeba było rozbić na 
dwie edycje. Politechnikę Łódzką, 
od której zaczęłyśmy, reprezento-
wały profesor Alicja Dorabialska 
oraz Eligia Turska, obie związa-
ne z szeroko rozumianą chemią. 
Z gmachu Politechniki idziemy na 
ulicę Kościuszki 65, gdzie mieści 
się były już gmach filologii, zwią-
zany między innymi z postacią 
Stefanii Skwarczyńskiej. Stam-
tąd przechodzimy na drugą stronę 
ulicy i znajdujemy się przed rek-
toratem Uniwersytetu Medycz-
nego, uczelni powstałej na sku-

tek połączenia dwóch akademii 
medycznych – cywilnej i wojsko-
wej. Z tą uczelnią wiąże się po-
stać dr Margolis-Edelman, córki 
dr Anny Margolis, żony Marka 
Edelmana. Gdzieś za nami zosta-
je budynek fabryki, gdzie tuż po 
wojnie studiowali adepci medy-
cyny – jeszcze w ramach Uniwer-
sytetu Łódzkiego. Tam mieścił się 
Wydział Lekarski, zanim wyło-
niono osobne uczelnie medyczne. 
Wśród lekarzy mogła być Micha-
lina Wisłocka, zanim porzuciła 
Łódź na dobre. Idąc ulicą Naru-
towicza, mijamy budynek Colle-
gium Anatomicum Uniwersytetu 
Medycznego, przez który musiała 
przejść większość przyszłych le-
karzy, i udajemy się na wschód. 
Po lewej stronie mieści się wyre-
montowany właśnie budynek 
przy Uniwersyteckiej 3, miejsce, 
gdzie rodziła się łódzka socjolo-
gia, gdzie działały Maria Ossow-
ska i Antonina Kłoskowska (która 
nawet mieszkała w tym samym 
budynku w jednym z mieszkań 
służbowych). Po drugiej stronie 
ulicy Narutowicza, ale już przy 
Lindleya, stoi budynek byłego rek-
toratu Uniwersytetu Łódzkiego 
(przeniesionego niedawno na Na-
rutowicza 68). Tu można wspo-
mnieć profesor Kazimierę Za-
wistowicz-Adamską, związaną 
z łódzką etnologią, od niedawna 
rezydującą przy Lindleya właśnie. 
Do przedwojennego budynku, 

zbudowanego dla potrzeb Zakła-
du Wodociągów i Kanalizacji do-
budowano nowe skrzydło, z któ-
rego szczytu rozciąga się widok 
na Dworzec Fabryczny oraz Nowe 
Centrum Łodzi. Gdy skończą się 
prace łączące nowy woonerf na 
Lindleya z nowym układem ko-
munikacyjnym wokół Dworca Fa-
brycznego, będzie można tamtędy 
przejść w stronę ulicy Zelwerowi-
cza, gdzie stoi dom Edelmanów. 
Na razie idziemy dalej, zmierzamy 
do gmachu Biblioteki Uniwersy-
teckiej, gdzie pracowała Helena 
Więckowska, pierwsza jej dyrek-
torka. Przez jakiś czas mieściła 
się w nim polonistyka, etnogra-
fia oraz bibliotekoznawstwo – i na 
pewno można było tam spotkać 
wiele naszych bohaterek.

Mijamy nowy Wydział Zarzą-
dzania po lewej i nieco starsze bu-
dynki Uniwersytetu Medycznego 
po prawej. W czasach Akademii 
Medycznej Instytut Farmacji roz-
wijała tu profesor Zofia Jerzma-
nowska. Idziemy dalej przez nowy 
campus UŁ, do także nowego gma-
chu polonistyki przy Pomorskiej 
171, i ktoś przypomina sobie, że 
w starej kamienicy naprzeciwko 
mieściła się kiedyś polonistyka, 
więc może Stefania Skwarczyń-
ska też tu gdzieś, kiedyś krążyła. 
Herstoria zatacza koło.

Iza Desperak – socjolożka z Bałut.

POMÓŻ ZMIENIĆ 
SCHRONISKO DLA 

ZWIERZĄT W ŁODZI

Baks, co prawda nie jest królikiem, ale 
również potrafi radośnie skakać. Uwielbia 
bowiem ludzi i zabawę. Jest pełen zaufa-
nia, pogodny, chętny do nauki. To młody 
piesek, który już dużo umie. Pięknie poda-
je łapki i prosi o smakołyki. 
Wyjątkowy kundelek dla wyjątkowej 
rodziny.

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ 
POD NUMEREM TELEFONU

42 656 78 42

www.schronisko-lodz.pl

W schronisku dla zwierząt przy 
ul. Marmurowej 4 mieszka dużo psów i kotów. 

Historia każdego z nich jest inna. Miasto Ł 
na swoich łamach przedstawia opis jednego 

ze zwierzaków, dając szansę na adopcję – a co 
za tym idzie – na dobre towarzystwo. Bo jak 

śpiewał Andrzej Waligórski w piosence 
„Miejski Poranek”: Po miejskich drogach, na 

sześciu nogach… najlepiej iść.
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Popieram zmianę Konstytucji
Znam duże, niegdyś wojewódzkie miasto, z dworcem kolejowym nawet, skąd do Łodzi można  
dojechać tylko busem, w którym miejsce należy zarezerwować telefonicznie i być na przystanku  
20 minut przed odjazdem, inaczej rezerwacja przepada.

Sobota 11 listopada, Święto Nie-
podległości, nasz Independen-

ce Day. W świątecznym nume-
rze gazety czytam o postulacie 
umieszczenia preambuły Konsty-
tucji w szkołach. W radio politycy 
licytują się, kto głośniej i mocniej 
zaakcentuje słowo DUMA. Wyłą-
czam radio, gazetę wrzucam do 
torby, w ostatniej chwili zabieram 
jeszcze taki specjalny ogrzewacz, 
który po pstryknięciu grzeje przez 
prawie godzinę. Kiedyś używali 
tego sprzedawcy na rynkach, ale 
jest też niezastąpiony w podróży, 
która mnie czeka.

Nie jadę daleko. Jak co sobo-
tę wyruszam trasą z Bałut do 
podmiejskiej Wiśniowej Góry. 
Na szczęście dociera tam MPK. 
Wsiadam do autobusu linii 96, 
zajmuję miejsce i po chwili już 
wiem, że wnętrze autobusu jest 
bardzo zimne, zimne są też grzej-
niki. Proszę kierowcę o włączenie 
ogrzewania – na dworze jest 4–5 
stopni. Kierowca odpowiada, że 
ogrzewanie jest włączone, tylko 
autobus dopiero wyjechał na tra-
sę, i na pewno się rozgrzeje. Sto-
ję jeszcze chwilę, bo z przestrze-
ni dla kierowcy wieje fala ciepła, 
wreszcie wracam na miejsce. Au-
tobus jedzie z Rojnej już prawie 
dwadzieścia minut, więc zdążyłby 
się rozgrzać, gdyby działało ogrze-
wanie. W tej lodówce na kółkach 
spędzę następne 40 minut, więc 

sięgam po mój ogrzewacz. Czeka 
mnie kilkadziesiąt minut spędzo-
nych na kolejnych przystankach 
i w świąteczny dzień, gdy wszyst-
ko jest pozamykane, nie poratuję 
się wchodząc do jakiegoś sklepu. 
Nie warto też rozgrzewać się go-
rącymi napojami, bowiem przy-
spieszą tylko proces napełniania 
się pęcherza, a na trasie, którą po-
dróżuję, nie ma żadnej toalety.

Nie jest źle  – myślę sobie, 
umieszczając grzałkę pod kurtką. 
Kiedyś było gorzej, w autobusach 
typu „ogórek” śmierdziało spali-
nami, nie było minutowych roz-
kładów jazdy, ani Wi-Fi. Inni mają 
gorzej, bo do większości polskich 
wsi nie dojeżdża żaden transport 
publiczny i czasem nie ma nawet 
szosy, bo po co. Znam duże, nie-
gdyś wojewódzkie miasto, z dwor-
cem kolejowym nawet, skąd do 
Łodzi można dojechać tylko bu-
sem, w którym miejsce należy za-
rezerwować telefonicznie i być na 
przystanku 20 minut przed odjaz-
dem, inaczej rezerwacja przepada.

Po 40 minutach jazdy moja 
grzałka jest już tylko letnia, wy-
siadam z autobusu, w którym 
grzejniki są nadal zimne, i czekam 
na podmiejski 82B. Kulę się w po-
dmuchach wiatru, drży i łomocze 
falista blacha, z której zbudowana 
jest wiata przystanku. Dobrze, że 
nie zdecydowałam się na przesiadkę 
na krańcówce na Janowie – wzdy-

cham, bo tam nie ma wiat przy-
stankowych w ogóle, a kierow-
cy wykorzystujący przerwę, nie 
podjeżdżają na przystanki, tylko 
parkują na podjeździe. Nie podjeż-
dżają na przystanek nawet pod-
czas wichury, jak ta sprzed dwóch 
tygodni, przed którą ostrzegano 
wtedy w mediach, i której skutki 
potem relacjonowano. Rozumiem 
potrzebę odpoczynku, ale kierow-
ca nie tylko może schronić się 
przed zimnym wiatrem w auto-
busie, ale i zajść do budki dyspo-
zytora, zrobić sobie coś gorące-
go do picia, wreszcie skorzystać 
z toalety. Pasażerowie co najwy-
żej mogą sobie zakląć.

Żałuję krańcówki na Wydaw-
niczej, z której przed reformą ko-
munikacji miejskiej odjeżdżało 
82 – tam można było wsiąść wcze-
śniej do autobusu. Zastanawiam 
się, czy autorzy zmian w siatce 
rozkładów myśleli o pasażerach 
marznących na przystankach? 
Czy pojazd, który nadjedzie, bę-
dzie ogrzewany? Półtorej godzi-
ny w zimnym autobusie to mu-
rowane przeziębienie i nic tu nie 
pomogą kolejne warstwy odzie-
ży. A czeka mnie jeszcze podróż 
powrotna – ponad trzy godziny 
w autobusach i na przystankach.

Wiem, że zimne grzejniki to nie 
złośliwość kierowcy – ktoś wysłał 
na trasę autobus z niesprawnym 
ogrzewaniem. Wiem, że komuni-

katy o włączeniu lub wyłączeniu 
ogrzewania wydawane są central-
nie, słyszę je niekiedy z mojego 
miejsca. Gdy czasem latem pro-
szę o wyłączenie klimatyzacji, 
ustawionej na kilkanaście stop-
ni w chłodny, deszczowy dzień, 
dowiaduję się, że jest centralnie 
sterowana i pewnie komuś siedzą-
cemu w ciepłym pomieszczeniu 
nie przychodzi do głowy, że zmok-
nięci jak kury pasażerowie trzę-
są się w autobusie jak w febrze. 
Albo kogoś to wcale nie obcho-
dzi, bo nie komfort czy zdrowie 
pasażerów się liczy, ale pewnie 
inne kryteria, z których się po-
tem rozlicza kierowców: punk-
tualność, oszczędność paliwa, nie 
wiem co jeszcze.

Marznę więc na przystankach 
i w nieogrzewanych autobusach, 
na które jestem skazana. Zdespe-
rowana sprawdzam rozkład PKP, 
bo pociągi są ogrzewane, choć po-
mysł, by z autobusu 96 przesiadać 
się na pociąg po to, by złapać au-
tobus 82 na dworcu Łódź Widzew, 
jest dość karkołomny – musiała-
bym wyjść z domu godzinę wcze-
śniej, a wrócić – tak w ogóle się 
nie da. Nie da się też podjechać 
podmiejskim pociągiem w pobli-
że celu mojej podróży w sobot-
nie przedpołudnie. Choć marz-
nę w nieogrzewanych wnętrzach, 
jestem dość odporną na warunki 
pogodowe całoroczną rowe-

rzystką. Jednak pokonanie całej 
trasy rowerem zajęłoby mi trzy 
razy więcej czasu (którego nie 
mam). Nie mogę też podjechać 
kawałek autobusem i przesiąść 
się na rower, bo MPK nie gwa-
rantuje możliwości przewiezie-
nia roweru (kierowca może w każ-
dej chwili wyprosić rowerzystę), 
no i jednak autobus 96 bywa zap-
chany. Zastanawiam się, jak to się 
dzieje, że miejskie przedsiębior-
stwo odpowiedzialne za transport 
zbiorowy, z założenia mające słu-
żyć jego użytkownikom, tak mało 
o owych użytkowników dba? Roz-
glądam się – wokół mnie głównie 
starsze panie i młodzież za mło-
da jeszcze na prawo jazdy. Mija-
my autobus udekorowany biało-
-czerwonymi flagami.

A gdyby tak – myślę sobie – wpi-
sać do Konstytucji, że powinnością 
transportu publicznego jest nie tylko 
dowożenie pasażerów z punktu A do 
punktu B, ale i zadbanie o to, by od-
bywało się w sposób gwarantujący 
im dobrostan fizyczny i psychiczny? 
Czy coś by to zmieniło? – dumam 
zdesperowana na przystanku ło-
moczącym pod kolejnymi podmu-
chami wiatru. Jak myślicie?

Iza Desperak – socjolożka z Bałut.

IZA 
DESPERAK

Masz ciekawe rodzinne zdjęcia  
albo stare pocztówki? 
Podziel się nimi na portalu Miastograf.  
Stowarzyszenie Topografie bezpłatnie  
zeskanuje Twoje zbiory:
kontakt@miastograf.pl 
tel. 791 578 585 – Michał Gruda

Fotografia przedstawia nieistniejącą kamienicę  
na rogu ulic Piotrkowskiej i Andrzeja Struga  

(do 1946 r. ulica Andrzeja). Na budynku widać 
budkę, z której ręcznie sterowano pierwszą  

w Łodzi sygnalizacją świetlną, uruchomioną  
27 czerwca 1950 r. Fot. CC-BY Ignacy Płażewski. 
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Masz pomysł? Działaj!  
Czyli słów kilka o Inicjatywach Lokalnych
Artykuł ten ma zachęcić Was, Drodzy Czytelnicy, do tego, żebyście podążali za swoimi  
pomysłami i pasjami. Jeśli macie ochotę, żeby zrobić coś dla swoich sąsiadów, chcecie  
zarazić innych swoją pasją, to domy kultury są bardzo dobrym miejscem do takich działań.

Wielu ludzi narzeka, że ich 
lokalny dom kultury nie 

inwestuje w nowoczesne zajęcia – 
ciągle klasyka: plastyka, taniec, 
gitara, teatr, keyboard, i tak od 
rana do wieczora. Wynika to za-
pewne z zapotrzebowania na ta-
kie zajęcia, ale też społeczeństwo 
trochę przyzwyczaiło się, że domy 
kultury to takie zamierzchłe two-
ry, które proponują od lat to samo. 
Od jakiegoś czasu ten obraz się 
zmienia, domy kultury w naszym 
mieście dosłownie wychodzą do 
ludzi. Nie dość, że zaczynają kon-
kurować z prywatnymi ośrodka-
mi kultury – ofertą, atrakcyjno-
ścią zajęć – to jeszcze przebijają 
je ceną. Zapraszają do współpra-
cy lokalnych aktywistów, liderów 
i grupy nieformalne, aby realizo-
wały swoje pomysły. Współpracu-
ją nawet z firmami, które wyda-
ją się być dla nich konkurencją. 
Sprzyja temu program Narodo-
wego Centrum Kultury Dom Kul-
tury + Inicjatywy Lokalne. Środki 
finansowe tego programu za po-
średnictwem lokalnych domów 
kultury już kolejny rok wspierają 
pomysłowych ludzi i ich projek-
ty adresowane do mieszkańców 
z najbliższego sąsiedztwa.

Celem strategicznym programu 
jest inicjowanie działań służących 
wzmocnieniu zaangażowania do-
mów kultury w życie społeczności 
lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu 
potencjału i kapitału kulturowego 
jej członków oraz kulturotwórczych 
zasobów społeczności. Taki zwięzły 
opis znajdziemy na stronie NCK: 
www.nck.pl.

Program skierowany jest do 
domów kultury, które gotowe 
są prowadzić nowatorskie dzia-
łania animacyjne projektowane 
na podstawie przeprowadzonej 
wcześniej diagnozy i poddane 
ewaluacji, a ukierunkowane na 
bezpośrednią i bliską współpra-
cę z przedstawicielami społeczno-
ści lokalnej. Główną zasadą pro-
gramu jest więc nawiązywanie 
przez dom kultury stałych rela-
cji z mieszkańcami miejscowo-
ści, w której działa. Odkrywanie 
talentów i wzmacnianie poten-
cjału społecznego ma owocować 

stworzeniem wspólnych projek-
tów na rzecz społeczności lokal-
nych i przestrzeni publicznej.

Czemu o  tym piszemy? Tro-
chę na złość Budżetowi Obywa-
telskiemu 2018, którego wyniki 
niedawno się pojawiły. Był naj-
mniej wspieranym poprzez gło-
sy łodzian z dotychczasowych – 
może z  uwagi na znudzenie 
projektami, które tak napraw-
dę w większości zaczęły obejmo-
wać instytucje państwowe. Na 
przykład szkoły, które starały się 
choćby o naprawę boiska, de fac-
to powinny te fundusze uzyskać 
z wydziału UMŁ tak po prostu, bez 
całej kampanii – głosów rodziców 
swoich uczniów, ciotek, wujków, 
dziadków, których liczby przewyż-
szały na starcie mniejsze w skali 
potencjalnych głosów pomysły.

Do rzeczy! W naszym mieście 
z programu Narodowego Cen-
trum Kultury Dom Kultury + Ini-
cjatywy Lokalne skorzystały już 

niektóre domy kultury i za ich 
pośrednictwem wiele ciekawych 
inicjatyw i pomysłów można było 
zrealizować. W 2017 r. fundusze 
otrzymały dwie łódzkie instytu-
cje: Widzewskie Domy Kultury 
i Bałucki Ośrodek Kultury. Każ-
da z nich ma po 3 filie. Początko-
wo musiały one przeprowadzić 
diagnozę potrzeb kulturalnych 
wśród mieszkańców każdego 
z osiedli, opracować i podsumo-
wać wyniki, określić preferencje 
mieszkańców w wyborze form 
oraz sposobów spędzania czasu 
wolnego, poznać ich oczekiwa-
nia – czego im brakuje, jakie mają 
pomysły i w jakie działania sami 
chętnie by się zaangażowali.

W efekcie tej diagnozy domy 
kultury mogły wskazać, jakich za-
jęć w ich ofercie brakuje w odnie-
sieniu do miejsc i grup wiekowych, 
jakie są bariery, aby do takiej ofer-
ty dotrzeć. Osoby indywidualne, 
grupy nieformalne, stowarzysze-

nia, wszyscy, którzy mieli jakiś po-
mysł na poprawę zdiagnozowa-
nej sytuacji, mogli przedstawić 
swoją propozycję w ogłoszonym 
przez Widzewskie Domy Kultu-
ry oraz Bałucki Ośrodek Kultury 
konkursie na Inicjatywy Lokalne.

Tym sposobem Widzewskie 
Domy Kultury w  ramach Wi-
dzewskiego banku pomysłów na 
kulturę zrealizowały na przeło-
mie sierpnia i listopada 2017 r. 7 
inicjatyw o bardzo różnej tema-
tyce, począwszy od zdrowego od-
żywiania, warsztatów twórczo-

-plastycznych z wykorzystaniem 
materiałów, którym można dać 
nowe życie, poprzez różnorod-
ne zajęcia dla seniorów. Wszyst-
kie przyjęte do realizacji inicjaty-
wy odbywały się w trzech filiach 
Widzewskich Domów Kultury: 
w Domu Kultury „502” na Widze-
wie Wschodzie, w Domu Kultu-
ry „Ariadna” oraz w Domu Kultu-
ry „Widok” na Starym Widzewie. 

W każdej z tych placówek dzięki 
projektowi Widzewski bank pomy-
słów na kulturę pojawiły się dzia-
łania, których dotychczas tam 
brakowało, np. warsztaty ręko-
dzielnicze dla seniorów w Domu 
Kultury „Widok”, twórcze warsz-
taty plastyczne i upcyclingowe 
dla całych rodzin w Domu Kul-
tury „Ariadna” czy międzypoko-
leniowe spotkania propagujące 
zdrowy styl życia, dietę i ruch, 
zorganizowane w Domu Kultu-
ry „502”. Seniorzy w Domu Kul-
tury „Widok” wraz z uczniami II 
Liceum Ogólnokształcącego stwo-
rzyli album Widzew wczoraj i dziś 
z archiwalnymi oraz współcze-
snymi zdjęciami osiedla. Innym 
przykładem inicjatywy dofinan-
sowanej ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach zada-
nia Dom Kultury + Inicjatywy Lo-
kalne 2017 był projekt WIDZEW-
SKIE sPLOTY, który obejmował 
rejon Widzewa, zaczynający się 

MAŁGORZATA 
CYRAŃSKA

NA ZDJĘCIU: MAŁGORZATA CYRAŃSKA Z DZIEĆMI, Z KTÓRYMI PRACOWAŁA W PROJEKCIE. 
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tuż za granicą Śródmieścia, w re-
jonie Targowej/Fabrycznej, gdzie 
do najbliższego domu kultury 
jest dość daleko. Pomysłodawcą 
była animatorka kultury i pla-
styk, Małgorzata Cyrańska, pro-
wadząca także firmę animacyjną 
ART AKCJA, która łączy działania 
społeczne z wszelakimi aktywno-
ściami kulturalnymi.

Projekt polegał na zaangażowa-
niu dzieci i młodzieży z lokalnych 
podwórek po części już znanych 
przez animatorkę oraz włącze-
niu ich opiekunów do wspólnych 
działań – po prostu do wyjścia 
z domu. Na czym polegał projekt 
i co powstało? Uczestnicy otrzy-
mali używane gięte krzesła, oczy-
wiście z odzysku. Te przedmioty 
zainspirowały całe działanie, trze-
ba było po prostu coś z nich zro-
bić, a były tak zniszczone, że aż 
same to „mówiły”. Dzieci w wie-
ku 7–13 lat szlifowały, zarówno pa-
pierem ściernym, jak i szlifierką. 
Mieszkańcy z otwartego podwór-
ka, czyli jakieś 30 rodzin, użyczyli 
nam prądu, udało nam się uzy-
skać tymczasowe miejsce w ko-
mórce na farby i krzesła. 
Krzesła zyskały nowe ży-
cie poprzez oklejenie je 
masą gipsową. Dostały 
nogi jednorożców, skrzy-
dła motyli, nowy koloryt, 
bajkowy wygląd. Dzieci 
zaś do swoich tematycz-
nych krzeseł stworzyły 
proste, lokalne bajki, 
dzięki czemu bajko-krze-
sła nabrały nowego zna-
czenia. Prace trwały 2 
miesiące z przerwami, 
były uzależnione od pogody, po-
nieważ działaliśmy na podwórku 
pod gołym niebem. Szereg zbie-
gów okoliczności i dobrych lu-
dzi spowodował, że dołączyli do 
nas nowi uczestnicy, częstowano 
nas herbatą. Mieszkańcy podwór-
ka wiedzieli, że przed „naszą ko-
mórką” nie należy parkować, bo 
nie wiadomo kiedy, ale będziemy 
znowu działać. Dzieła stworzo-
ne przez uczestników, wbrew cią-
gle niesprzyjającej aurze, udało 
się wyeksponować wokół altany 
w Parku Źródliska tak, aby space-
rujący ludzie mogli przysiąść i za-
nurzyć się w świat dziecka, prze-
czytać bajkę o trollu z tego Parku 
czy dowiedzieć się o istnieniu du-
chów z kamienicy obok beczek 
Grohmana. Inicjatywa ta poprzez 
naturalne działanie na żywym or-
ganizmie nadal trwa. Z pozosta-
łych materiałów powstaną napisy/
grafiki streetartowe. Spróbujemy 
je zamontować w podwórkach. 
Kolejne wielkoformatowe dzieło 
WIDZEW, splecione na wbitych 
w płytę osb gwoździach, powstałe 
z kolorowych włóczek nawiązu-

je do włókienniczego charakteru 
zza płotu – imperium Scheiblera. 
Będzie można je podziwiać na tra-
sie ulica Niciarniana – Dom Kul-
tury „Ariadna”.

Artykuł ten ma zachęcić Was, 
Drodzy Czytelnicy, do tego, żeby-
ście podążali za swoimi pomysła-
mi i pasjami. Jeśli macie ochotę, 
żeby zrobić coś dla swoich sąsia-
dów, chcecie zarazić innych swo-
ją pasją, to domy kultury są bar-
dzo dobrym miejscem do takich 
działań. Program Narodowego 
Centrum Kultury Dom Kultury + 
Inicjatywy Lokalne w wielu przy-
padkach stał się początkiem sta-
łej współpracy ośrodka kultu-
ry z mieszkańcami. Przykładem 
może być projekt Wykaż ini-
cjatywę Ośrodka Kultury „Gór-
na” z Siedleckiej 1, już od 2013 r. 
wspierający pomysły kulturalno-
-animacyjne mieszkańców, któ-
rzy sami wymyślają to, co chcie-
liby zrobić dla swojej społeczności.

Każdy dom kultury jeden raz 
może otrzymać fundusze z Naro-
dowego Centrum Kultury w ra-
mach Inicjatyw Lokalnych, za-
równo na badania pilotażowe, jak 
i działania, które zostały wybrane 
do realizacji podczas swego rodza-
ju konkursu. W latach 2014–2018 
bardzo wielu mieszkańców zgła-

szało swoje pomysły niezależnie 
od ogłoszonego konkursu, który 
w tym czasie wspierany był przez 
dotacje celowe z Urzędu Miasta 
Łodzi. Idealnym przykładem jest 

nawiązanie współpracy 
Ośrodka Kultury „Górna” 
z lokalną bursą na zasa-
dach partycypacyjnych, 
dzięki czemu bezkosztowo 
zostanie zorganizowany 
salon gier planszowych – 
to pomysł tamtejszej mło-
dzieży.

Należy mieć nadzieję, 
że i  Widzewski bank po-
mysłów na kulturę będzie 
działał w kolejnych latach, 
a wsparcie finansowe po-

może zrealizować inicjatywy ło-
dzian ze wszystkich dzielnic na-
szego miasta.

Teatr 
Powszechny
w Łodzi

Ony28/29/30
11

2017 Marta Guśniowska

www.powszechny.pl

TWORZENIE BAJKOWYCH KRZESEŁ 
INSPIROWANYCH OPOWIEŚCIAMI  
DZIECI Z OKOLIC ICH ZAMIESZKANIA,  
M.IN.: PARK ŹRÓDLISKA,  
UL. FABRYCZNA, UL. TARGOWA.  
FOT. MAŁGORZATA CYRAŃSKA

FOT. MAŁGORZATA CYRAŃSKA

Prace trwały 2 miesiące z przerwami, 
były uzależnione od pogody, 
ponieważ działaliśmy na podwórku 
pod gołym niebem. Szereg zbiegów 
okoliczności i dobrych ludzi 
spowodował, że dołączyli do nas 
nowi uczestnicy, częstowano nas 
herbatą. Mieszkańcy podwórka 
wiedzieli, że przed „naszą komórką” 
nie należy parkować, bo nie wiadomo 
kiedy, ale będziemy znowu działać.

Małgorzata Cyrańska – animator 
kultury, pedagog, streetworker.
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lewa strona talerza

Zielone Smaki Łodzi,  
czyli festiwal bez mięsa
Anellini to pasta w kształcie obrączek. Legenda głosi, że kształt ten zawdzięcza żonom,  
które tę potrawę przygotowywały swoim mężom, gdy ci wyruszali na dłuższe wyprawy.  
Te obrączki miały im przypominać, że są w stałym związku.

Restauracje i potrawy wegeta-
riańskie i wegańskie opisy-

wałem wielokrotnie w tej rubry-
ce. Jedliśmy razem pyszny gulasz 
z sejtana w Korzeniach, rewela-
cyjne wege burgery w Papuvege, 
a ostatnio zaskakujący w smaku 
chłodnik buraczano-arbuzowy 
w Zjadliwościach przy Piotrkow-
skiej 102a. Restauracji, w których 
nie zjemy mięsa, przybywa. Bar-
dzo je lubię i często odwiedzam, 
dlatego ucieszyła mnie wiado-
mość, że zostałem powołany do 
składu jury Festiwalu Zielone 
Smaki Łodzi. Festiwal jest organi-
zowany po raz czwarty, a wszyst-
kie edycje (poza pierwszą) mia-
ły jakiś temat przewodni. W tym 
roku była to Kulinarna Awangar-
da. Każda z dwudziestu restaura-
cji biorących udział w wydarze-
niu miała za zadanie przygotować 
wegańskie danie główne i deser. 
Co ciekawe, w festiwalu wzięły 
udział restauracje, w których na 
co dzień nie podaje się potraw 
wegańskich.

Festiwal trwał cały weekend 
między 13 a 15 października. Ju-
rorzy oceniali przede wszystkim 
walory smakowe i zapachowe, ale 
zwracali także uwagę na zgod-

ność potrawy z tematem prze-
wodnim oraz na jakość obsługi 
w restauracji.

Ograniczona wielkość mo-
jej rubryki nie pozwala napi-
sać o wszystkich dwudziestu re-
stauracjach, które wzięły udział 
w konkursie, dlatego skupię się 
na laureatkach i wyróżnionych. 
Dodam, że opisane potrawy po-
zostały na stałe w menu niektó-
rych lokali, więc będzie można 
się nimi delektować.

Zacznijmy od zwycięzców tego-
rocznej edycji Zielonych Smaków. 
Jednogłośnym werdyktem jury 
zwyciężyły Zjadliwości, a w ka-
tegorii deser – TuBajka.

Zjadliwości to całkiem nowa 
wegańska restauracja – pisałem 
o niej we wrześniowym numerze 
z tego roku. Kucharze przygoto-
wali Tajską Dekonstrukcję, czyli 
Pad Thai – słynne danie kuchni 
tajskiej rozłożone na czynniki 
pierwsze. Składało się z kruchych 

warzyw, musu ze słodkich ziem-
niaków oraz smażonego makaro-
nu. Wszystko tworzyło smakowe 
warstwy, które można było od-
krywać osobno lub razem. Danie 
w Zjadliwościach było napraw-
dę zaskakujące. Mnie smakowa-
ły najbardziej pure ze słodkich 
ziemniaków i kruche warzywa.

Na deser kucharze popisali się 
niezwykłym Shiva Kobro (czytaj: 
śiwa kobro). W deserze królowa-
ły mus gruszkowy z gałką lodów 
bananowo-kardamonowych oraz 
słodkie Idli, które kontrastowało 
ze słonym smakiem prażonych 
ziaren kaszy jaglanej i amaran-
tusa. Przyznam, że w tym dese-
rze najbardziej zaskoczyło mnie 
wspomniane Idli, które jest białą, 
małą, wręcz niepozorną bułecz-
ką. Smak tej kluski jest tak nie-
zwykły, że pamiętam go do dziś. 
Dodam, że Idli jest raczej składni-
kiem dań głównych i rzadko kie-
dy podawana jest do deserów. Tak 
więc w Zjadliwościach mieliśmy 
pełną zgodność z tematem prze-
wodnim.

Kolejną (równorzędną) nagro-
dę w kategorii deser jury przyzna-
ło kawiarni TuBajka, która zasko-
czyła wszystkich deserem Dobro 
Kobro autorstwa Lidii Jabłońskiej. 
Każdy, kto chociaż raz zetknął się 
z dziełami Katarzyny Kobro, do-
myślił się, dlaczego ten smakołyk 
nosi taką nazwę. Nie dość, że był 

nad wyraz smaczny, czekoladowo- 
karmelowy, to na dodatek wyglą-
dał jak jedna z rzeźb słynnej ar-
tystki. Moim zdaniem powinien 
być „flagowym” łódzkim przy-
smakiem serwowanym podczas 
oficjalnych kolacji i uroczystości.

Jury wyróżniło jeszcze cztery 
restauracje, które naszym zda-
niem zaprezentowały równie 
wysoki poziom co zwycięzcy: 
Porcję z ul. Roosevelta, Restau-
rację u Kretschmera, Włoszczy-
znę z Piotrkowskiej i Boto Sushi 
z końca świata, czyli ul. Teresy 100.

Do Boto było najdalej, ale na 
miejscu czekała nas rekompensa-
ta – pyszna „rolka” z okrą (piżmia-
nem jadalnym) w cieście tempura, 
z zielonym jarmużem oraz dynią 
Hokkaido. Całość zawinięta była 
tradycyjnie w glony nori z ryżem 
i sezamem. Wszystko w ostrym 
sosie wegańskim mayomiso.

We Włoszczyźnie zjadłem pysz-
ne anellini alla pecorara. Danie 
bardzo smaczne i na dodatek z in-
teresującą historią. Otóż anellini 
to pasta w kształcie obrączek. Le-
genda głosi, że kształt ten zawdzię-
cza żonom, które tę potrawę przy-
gotowywały swoim mężom, gdy 
ci wyruszali na dłuższe wypra-
wy. Te obrączki miały im przy-
pominać, że są w stałym związku.

Porcja zaskoczyła nas nad wy-
raz smacznymi i kolorowymi sa-
kiewkami z papieru ryżowego 
w trzech wariantach, a Restau-
racja u Kretschmera – zdaniem 
jury – podjęła wege wyzwanie 
na poziomie najlepszych szefów 
kuchni.

Z  pewnością zauważyliście, 
że zwyciężyła restauracja typo-
wo wegańska. To nie oznacza, że 
pozostałe nie stanęły na wysoko-
ści zadania, ale plebiscyt to plebi-
scyt i ktoś musiał wygrać. Gratu-
lujemy wszystkim restauracjom 
biorącym udział w tegorocznym 
festiwalu, a na kolejny zaprasza-
my za rok.

Michał Kwiatkowski – łódzki 
dziennikarz, DJ i freelancer, 
w gazecie odpowiada za Kamerę 
Miasta Ł.

MICHAŁ KWIATKOWSKI
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FINALIŚCI I ORGANIZATORZY FESTIWALU PODCZAS ROZDANIA NAGRÓD W KAWIARNI NIEBOSTAN

W środy w godzinach 18–19, w Studenckim Radiu ŻAK Politechniki Łódzkiej na 88,8 MHz.
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Kalendarz imprez
 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela

27
17:00 SPOTKANIE 
Z ANDRZEJEM 
PILIPIUKIEM
MBP Łódź-Górna, Filia nr 8 
ul. Cieszkowskiego 11a

29
20:00 NEW YORK 
FESTIWAL 2017-
2018 – VIII EDYCJA. 
KONCERTY: FIVE 
STITCHES / DOUBLE 
BLIND / BOW 
New York – Klub Muzyczny 
ul. Piotrkowska 62

30
18:00 WERNISAŻ 
WYSTAWY PRAC 
MAGDALENY 
ABAKANOWICZ 

„METAMORFIZM”
Centralne Muzeum 
Włókiennictwa 
ul. Piotrkowska 282

1
STREET BEER 
FESTIVAL – 
CHRISTMAS 
EDITION
Before Food Market 
ul. Piotrkowska 217
(wydarzenie trwa do 03.12)

2
17:00 XI FESTIWAL 
PULS LITERATURY. 
SPOTKANIE 
POETYCKIE 
Z ROBERTEM 
RYBICKIM ORAZ 
KONRADEM GÓRĄ
Dom Literatury 
ul. Roosevelta 17
(liczba miejsc ograniczona; 
zapisy: art_in@fabrykasztuki.
org lub tel. 42 207 35 70 
codziennie w godz. 9:00-17:00)

3
20:00 JAM SESSION
New York – Klub Muzyczny 
ul. Piotrkowska 62

28
18:00 ARTYŚCI 
DO CENTRUM, 
PATOLOGIA DO 
KONTENERÓW. 
SPOTKANIE 
Z HANNĄ  
GILL-PIĄTEK
ms², sala audiowizualna 
ul. Ogrodowa 19

4
18:15 WIECZÓR 
MUZYCZNY „PIEŚNI 
PRZYJEMNE I MNIEJ 
PRZYJEMNE”
Pałac Akademii Muzycznej 
w Łodzi 
ul. Gdańska 32

6
OTWARCIE 
WYSTAWY „WOKÓŁ 
WIELKIEJ ŁODZI”
Muzeum Miasta Łodzi 
ul. Ogrodowa 15

5
20:00 KONCERT 
ZESPOŁU BRUNO 
SCHULZ
Pogonka House Gig 
ul. Pogonowskiego 45
(wstęp „co łaska”, sugerowana 
kwota: 10 zł)

13
18:00 KLUB 
PODRÓŻNIKÓW: 
WŁOCHY – 
SYCYLIA – WYSPA 
NA KRAWĘDZI. 
PRELEKCJA JANUSZA 
ŁYSKAWY.
Łódzki Dom Kultury 
ul. Traugutta 18

14
10:00 TURNIEJ 
POETYCKI 
W RAMACH 
FESTIWALU SZTUK 
WSZELAKICH OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAW- 
NYCH
Centrum Kultury Młodych 
ul. Lokatorska 13

16
20:00 KONCERT 
DUETU ZIMPEL/
ZIOŁEK
Fabryka Sztuki,  
scena Art_Inkubatora 
ul. Tymienieckiego 3

18
MIĘDZYNARODOWE 
ZAWODY ROBOTÓW 
SUMO CHALLENGE – 
X EDYCJA
Zatoka Sportu 
al. Politechniki 10
(szczegóły na stronie: 
skaner.p.lodz.pl/
sumochallenge/PL/)

11
12:00 STOPTRIK 7 – 
EDYCJA POLSKA: 
TRIKSHOW – 
SPOTKANIE 
Z PIOTREM 
BOSACKIM I JULIĄ 
ORLIK
Owoce i Warzywa 
ul. Traugutta 9

15
18:30 ŚWIAT DLA 
POCZĄTKUJĄCYCH: 
JAKA PRZYSZŁOŚĆ 
CZEKA KATALONIĘ? 
SPOTKANIE 
Z NAUKOWCAMI UŁ
Z Innej Beczki 
ul. Moniuszki 6

17
18:00 CYKL 

„MISTRZOWIE 
I UCZNIOWIE”. 
WYSTAWA / 
KONCERT GOD 
ANIMALS
Poleski Ośrodek Sztuki 
ul. Krzemieniecka 2a

10
18:00 WERNISAŻ 
WYSTAWY 
FOTOGRAFICZNEJ: 
PRZEMYSŁAW 
SKIBIŃSKI – „DROGI”
Galeria In Blanco –  
Centrum Twórczości „Lutnia” 
ul. Łanowa 14

19
10:00 III ZJAZD 
POLSKIEGO TOWA-
RZYSTWA BADAŃ 
TEATRALNYCH. DYS-
KUSJA PANELOWA: 
CO ROBIMY? O PRZY-
SZŁOŚCI – NIETEO-
RETYCZNIE
Teatr Chorea 
ul. Tymienieckiego 3

12
18:00 POKAZ PRAC 
X MIĘDZYNARODO-
WEGO ZJAZDU JA, TU 
I TERAZ – MIEJSKIE 
MOZAIKI & BARTOSZ 
ZASKÓRSKI (LIVE 
SET)
6. dzielnica 
ul. Piotrkowska 102

20
19:00 TAŃCE POLSKIE 
OD PODSZEWKI – 
ZAJĘCIA TANECZNE 
DLA DOROSŁYCH
Łódzki Dom Kultury 
ul. Traugutta 18
(cena: 5 zł od osoby; zapisy 
i informacje u prowadzącego: 
Jacek Lewandowski,  
tel. 608 059 287)

21
ROZPOCZĘCIE 
27. FESTIWALU 
MEDIÓW CZŁOWIEK 
W ZAGROŻENIU
Muzeum Kinematografii 
pl. Zwycięstwa 1
(szczegóły na stronie: festiwal-
mediow.pl)

22
14:00 58. PREMIERA 
TEATRU DLA 
NIEWIDOMYCH 
I SŁABO WIDZĄCYCH
Teatr Powszechny,  
Mała Scena| 
ul. Legionów 21

23
ROZPOCZĘCIE XI 
FESTIWALU PULS 
LITERATURY
Dom Literatury 
ul. Roosevelta 17
(program dostępny na stronie 
wydarzenia na Facebook’u)

24
17:00 DYSKUSYJNY 
KLUB KSIĄŻKI: 
ZADIE SMITH – 

„O PIĘKNIE”
MBP Łódź-Bałuty, Filia nr 18 
ul. Wodnika 7

25
11:11 „ZIEMIA NA 
LEWO” – WARSZTATY 
EDUKACYJNE DLA 
DZIECI OD LAT 7
ms2 
ul. Ogrodowa 19
(zapisy pod nr tel. 605 060 063 
w godz. 8:00-16:00  
od pon. do pt.)

26
18:00 PRZEGLĄD 
KINA O TEMATYCE 
ŻYDOWSKIEJ – 
POKAZ FILMU 

„WALC Z BASZIREM”
Kino Bodo 
ul. Rewolucji 1905 r. 78/80

W S P Ó Ł P R A C A

listopad/grudzień 2017

POLECA  
PIOTR 
STATUCKI

Piotr Statucki – zaciekawiony Łodzią student 
socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, początkujący 
rysownik i fotograf.
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kaprawym okiem zgreda

Dorota pokazała
Ja tu sobie roztrząsam błahostki, a przecież zabłądziłem. Spacerowałem 
właśnie po bardzo nobliwym portalu. Przeczytałem, że Dorota jakaś tam 
pokazała… koniec nagłówka, nie zmieścił się cały. Kim jest Dorota i co 
pokazała?

Zabłądziłem w  Internecie 
 – uwierzycie?

Zawinił listopad. To znaczy 
trochę ja, ale on bardziej. On za-
czął pierwszy. Oglądając ponu-
rą rzeczywistość atmosferyczną 
za oknem, wpadłem na głupi co 
prawda, ale własny pomysł. Posta-
nowiłem sprawdzić w odmętach 
cyfrowej wiedzy, czy ktoś choć raz 
napisał coś miłego o listopadzie 
w naszej szerokości geograficznej. 
Jest ktoś. Wojowniczy młodzieniec 
ubrany w sztandary, obwieszony 
orłami i krzyżami daje do zrozu-
mienia, że w listopadzie czuje się 
biały, rasowy, niepodległy i dum-
ny. Ponieważ wydawał się dumny 
z tego, czego ja bym się wstydził, 
zniechęciłem się. A skoro i tak już 
szedłem prawą stroną Internetu, 
zaglądałem do znanych mi serwi-
sów informacyjnych, oglądałem 
szlachetne i szczere twarze poli-
tyków, spoglądałem w zatroskane 
oblicza purpuratów. Czytałem sło-
wa mądre, pełne troski o wszyst-
ko, nawet o mnie. Polecam taką 
lekturę – dylematy nierozwiązy-
walne okazują się banalne (rym 
zanotowałem – może się przyda), 
jutro wszystko się naprawi. Żeby 
nie ten z tamtym już dawno by-
łoby naprawione.

Dla tej chwili iluminacji, pew-
ności obranej drogi, jasności 
celów warto przecierpieć nie-

uchronnego kaca. Pojawia się tuż 
po zrozumieniu przeczytanych 
treści. Zrozumienie trwa od kil-
ku sekund do kilkudziesięciu lat. 
Niektórym osobnikom kac nie 
grozi wcale.

Ja tu sobie roztrząsam bła-
hostki, a przecież zabłądziłem. 
Spacerowałem właśnie po bar-
dzo nobliwym portalu. Przeczyta-
łem, że Dorota jakaś tam pokaza-
ła… koniec nagłówka, nie zmieścił 
się cały. Kim jest Dorota i co po-
kazała? Projekt ustawy? Dowód 
czyjejś niegodziwości? Może po-
zdrowiła środkowym palcem opo-
zycyjnego kolegę w Sejmie? Klik… 
O matko, jak tu przed dwudzie-
stą drugą opowiadać, co ona po-
kazała? Czy mogę zgłosić mole-
stowanie? Nieważne! Nic nie jest 
ważne, bo trafiłem do niezwykłej 
krainy. Snujące się po niej istoty 
są chyba z innego świata. Mają 
nazwiska, ale ja ich nie znam. Ich 
twarzy nigdy nie widziałem. To 
fantastyczne miejsce! Informacje 
wprost elektryzują: Żona A. poka-
zała się w ciąży z B. Ile kosztował 
samochód C.? Czy D. pokazała za 
dużo, czy za mało? Głosujcie! Szo-
kujące wieści o E. – ma opryszcz-
kę – zdradza teść.

Ależ mnie wciągnęło! Ooo! A tu? 
G. jest lesbijką, czy gejem? Trud-
ne pytanie; wygląda na kierowcę 
ciężarówki.

Że tez wcześniej nie trafiłem 
w to miejsce. Dokoła same nie-
szczęścia, walka o wszystko, cały 
świat do naprawy. A tu? Nawet 
gdy znanej (chyba; ja nie znam) 
celebrytce odpadnie nos, bo się 
operacja nie udała, nic to, mój się 
trzyma. Prawdziwe, bolesne życie 
toczy się poza linkiem, a tu gala, 
pieniądze (szkoda, że nie moje), 
prześliczny ekshibicjonizm i po-
cieszenie, że sławnych też spoty-
kają nieszczęścia. Współczujemy, 
zacierając ręce.

Jak tu przejść od spersonali-
zowanego, oczywistego, nama-
calnego niemal (nie ponoszę od-
powiedzialności za skojarzenia 
czytelników) kłopotu pani M. 
z niesfornym biustem, do draż-
niącej nerwy, niepewnej i chime-
rycznej rzeczywistej rzeczywisto-
ści? Nieprzyjemnej, grożącej, że 
odnajdziemy się w niej niezbyt 
piękni? W internetowym maglu 
jesteśmy najlepsi na świecie, pra-
wi i sprawiedliwi. A poza nim? 
Nuż jakiś obrazek zburzy spokój, 
zmusi do męczącego myślenia lub 
co gorsza, do wstydliwej zmiany 
poglądów? Może przytrafić się 
coś gorszego od dżumy i chole-
ry – wątpliwości.

W marszu to pierwszy krok do 
zmylenia kroku.
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