
Kłopotliwy kapitał

Z Urszulą Niziołek-Janiak i Hanną Gill-Piątek o polityce mieszkaniowej  
rozmawiała Aleksandra Dulas.

Aleksandra Dulas: Władze mia-
sta znowu planują sprzedawać 
mieszkania za bezcen. Jaki re-
zultat ma to przynieść według 
władz, a jaki może przynieść na-
prawdę?
Urszula Niziołek-Janiak: Miasto 
uważa, że nie ma pieniędzy na 
utrzymanie mieszkań i chce prze-
rzucić koszty na przyszłych wła-
ścicieli, obecnie lokatorów. Dla-
tego sprzedaje lokale za niewielki 
procent ich wartości. Władze chcą 
zatem obniżyć koszty, ale to bę-
dzie oznaczać, że może zabrak-
nąć mieszkań komunalnych dla 
tych, którzy będą ich potrzebo-
wać w przyszłości.

Ale łodzianie cieszą się z tej moż-
liwości.
UNJ: Tak, łodzianie chcą wykupy-
wać mieszkania, chcą być właści-
cielami lokali. Mamy, jako radni, 
dużo takich próśb uruchomienia 

sprzedaży. Natomiast bardzo czę-
sto jest później tak, że ci lokato-
rzy, którzy zostali właścicielami, 
nie radzą sobie z utrzymaniem lo-
kalu. Nie zdawali sobie bowiem 
sprawy z tego, jakie są np. kosz-
ty utrzymania budynku. Budyn-
ku przeważnie wcześniej zanie-
dbanego przez miasto. Czynsze 
w lokalach miejskich były bar-
dzo niskie przez długi czas i mia-
sto w te budynki nie inwestowało. 
Bywają one zatem w bardzo złym 
stanie, do gruntownego remontu, 
który po wykupie muszą udźwi-
gnąć lokatorzy.

Ale to nie jedyny problem zwią-
zany ze sprzedażą mieszkań.
UNJ: Nie. Musimy zdawać so-
bie sprawę, że w tej chwili dzie-
ci osób, które nie mają mieszkań 
komunalnych, prawdopodobnie 
nigdy tych mieszkań komunal-
nych mieć nie będą. Kolejka jest 

długa i nie będzie się zmniejszać. 
Mamy ogromne zapotrzebowanie 
na mieszkania od miasta, miesz-
kania socjalne, kwaterunkowe. 
Potrzebujemy ok. 3 tysięcy miesz-
kań, praktycznie nie budujemy 
nowych, a ciągle sprzedajemy.
Hanna Gill-Piątek: Żeby to uści-
ślić, trzeba dodać, że w każdym 
mieście występują trzy katego-
rie oczekujących na mieszkanie. 
Pierwsza, to ludzie z umiarkowa-
nym dochodem, którzy zgłosili 
się z potrzebą mieszkania i ocze-
kują na lokal komunalny. Drugą 
stanowią oczekujący na lokal so-
cjalny. Te osoby zarabiają za mało, 
żeby dostać lokal komunalny, np. 
dzieciaki wychodzące z domów 
dziecka, seniorzy czy wielodziet-
ne rodziny, gdzie i tak niski do-
chód rozkłada się jeszcze na wiele 
osób. Trzecia grupa to tzw. „wy-
roki”, czyli ludzie po eksmisjach, 
którzy byli w spółdzielniach, lo-

kalach komunalnych czy pry-
watnych kamienicach i stracili 
mieszkanie – najczęściej z powo-
du niepłacenia czynszu. Zazwy-
czaj taki wyrok (tu „wyrok” jest 
raczej pozytywną wiadomością), 
czyli prawo do lokalu socjalnego 
od gminy, otrzymują mieszkańcy, 
którzy mają trudną sytuację ma-
terialną. Z automatu mają go nie-
pełnosprawni, ciężarne, ubodzy 
seniorzy, małoletni, opiekunowie 
itp. Urszula wspomniała o 3 tysią-
cach oczekujących na lokale so-
cjalne i komunalne. To są ludzie, 
którzy zgłosili się i czekają. A ile 
mamy osób po eksmisjach, któ-
rym musimy dostarczyć miesz-
kanie socjalne? W innych mia-
stach bywa ich dwa razy więcej, 
niż tych, którzy widnieją już na 
liście oczekujących. Jak widać, po-
trzeby są duże – być może nawet 
10 tysięcy mieszkań.
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Boskie Buenos
Gdyby świat się jutro skoń-
czył, Buenos nawet by tego 
nie zauważyło i żyłoby w naj-
lepsze swoim wspaniałym 
wielkomiejskim życiem, bo 
energii tam skumulowanej 
nie da się tak po prostu za-
trzymać.
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Leonardo w EC1
Na początku stycznia otwo-
rzymy Centrum Nauki i Tech-
niki EC1. Ten projekt był w ja-
kimś sensie obietnicą, złożoną 
przez organizatorów miesz-
kańcom Łodzi. Obietnica 
wreszcie się urzeczywistnia – 
4 hektary w ścisłym centrum 
miasta, pełne fantastycznych 
atrakcji, zrewitalizowana za-
bytkowa elektrownia.
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Chodzik 
opancerzony
Choć jestem dopiero w poło-
wie wieku, znajomi mówią, 
że długa i siwa broda przydaje 
mi lat. Coś w tym jest, bo za-
obserwowałem, że od czasu, 
gdy taką mam, kierowcy czę-
ściej niż poprzednio zatrzy-
mują się, by przepuścić mnie 
na drugą stronę ulicy.
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Z łódzkiego 
Archiwum X
Zakamuflowanie drukarni 
nie należało do łatwych za-
dań. Drukarnia generowała 
hałas, zużywała prąd, no i pa-
liło się tam światło w nocy, 
bo w dzień „drukarze” byli 
w pracy.
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Kaprawym okiem
Kreatorom historii zapew-
ne wszystko kojarzy się z ko-
munizmem, jak gościowi 
z dowcipu kolor biały z… no, 
sami wiecie. Trzeba się po-
ważnie zastanowić, co z Ko-
munią Świętą? Mieszkaniami 
komunalnymi? Komunałami 
w słowniku?
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Rok 2017 był trudny dla Miasta Ł. 
Nie mieliśmy żadnej dotacji na 

wydawanie gazety, zatem musie-
liśmy liczyć na wsparcie łódzkich 
firm i instytucji, darowizny od czy-
telników i artykuły promujące projek-
ty organizacji pozarządowych. Czas 
na ogromne podziękowania dla tych, 
którzy z własnej woli, nienagabywani, 
zadzwonili do redakcji z informacją, 
że pomogą. Kłaniam się wszystkim, 
którzy doceniają naszą pracę poprzez 
datki finansowe, regularne czytanie, 
wsparcie w kolportażu, promocję na 
portalach społecznościowych naszych 
tekstów i wiele innych gestów.

Bywało trudno, były miesiące, 
w których faktura z drukarni straszy-
ła ilością zer. Dziękuję więc również 
Polskapresse za cierpliwość, za rewela-
cyjne przygotowanie gazety do druku, 

za serce wkładane w kolory i kontra-
sty. Za rady dotyczące przygotowania 
technicznego Miasta Ł.

Dziękuję za każde wsparcie, każdą 
zamieszczoną reklamę, każdą promo-
cję i radę. Udało się. Przetrwaliśmy te 
12 miesięcy. Podsumowanie prowadzi 
do takiej refleksji: Potrzebujemy wię-
cej ludzi do pracy, więc głośno nawołu-
jemy – dołączcie do redakcji! Nie chodzi 
tylko o pisanie. Potrzebujemy speców 
od portali społecznościowych, rysow-
ników, grafików, osób do kontaktów 
z instytucjami, które chciałyby pomóc 
w crowdfundingu. Oczywiście również 
reporterów i dziennikarzy. Marzy nam 
się szkoła dziennikarska i cykl szko-
leń dla naszych współpracowników. 
Dlatego jeśli ktoś, bez względu na płeć, 
wiek i zainteresowania, ma ochotę do-
łączyć do naszego zespołu, serdecznie 

zapraszamy. Łączy nas jedno: zależy 
nam na Łodzi. Chcemy, żeby żyło się 
tu łatwiej i przyjemniej.

Oczywiście cały czas zachęcam – 
wspierajcie nas w wydawaniu Mia-
sta Ł. Niech nasza gazeta kolejny rok 
służy Wam jako źródło informacji, re-
fleksji i pomaga dostrzec wszelkie nie-
prawidłowości w zarządzaniu mia-
stem. I obyśmy mogli jak najczęściej 
chwalić.

Życzę Wam, Drodzy Czytelnicy, żeby 
w nowym roku wszystkim nam wio-
dło się jak najlepiej. Każdemu pienię-
dzy według potrzeb i dużo wolnego 
czasu. Dobrych książek i fascynują-
cych przygód. Prawdziwych przyja-
ciół, z którymi można gadać do rana 
i którzy pomogą w każdej potrzebie. 
I chwil samotności i skupienia, kiedy 
są Wam potrzebne. Przyjemności, ra-
dości, miłości, spokoju i zdrowia.

Aleksandra Dulas – socjolożka, 
członkini Łódzkiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego. Redaktorka 
naczelna gazety.
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UNJ: … i będą duże, bo dochody 
w Łodzi nie są tak wysokie, by 
większość tych ludzi mogła liczyć 
na otrzymanie kredytu hipotecz-
nego na zakup mieszkania.

W mieszkaniach komunalnych 
mieszkają ludzie, którzy dzięki 
dużym ulgom będą mogli teraz 
te mieszkania kupić, a miasto 
je straci, bo staną się prywatne.
UNJ: Sprzedaż mieszkań z bonifi-
katą to proces, który trwa już od 
wielu lat. Uchwała, która go wpro-
wadziła w życie, powstała kilka-
naście lat temu. Bonifikaty wyno-
siły od 70 do 90 procent. Później 
miały maleć, bo chodziło o to, żeby 
bardzo szybko sprzedać mieszka-
nia i rzetelnie zdiagnozować sy-
tuację miasta. Teraz zapadła de-
cyzja, że ta bardzo wysoka 90% 
bonifikata zostanie przywrócona 
i będzie dotyczyła także mieszkań 
w najnowszych budynkach, wy-
budowanych po 1989 roku. Są to 
mieszkania w najlepszym stanie 
i najbardziej poszukiwane.

Po co miastu mieszkania?
HGP: Służą zaspokojeniu potrzeb 
mieszkańców o średnich i niskich 
dochodach, których nie stać na 
kupno mieszkania na wolnym 
rynku. W najbardziej rozwinię-
tych miastach na całym świecie, 
od Wiednia, który ma modelo-
wą politykę mieszkaniową, aż po 
Singapur, zasób komunalny jest 
bardzo duży. W Berlinie jest ok. 3 
razy większy niż w Łodzi (w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca) 
i ciągle się powiększa. Zasób ko-
munalny jest po to, by zapewnić 
mieszkanie osobom, które zna-
lazły się w różnych, trudnych sy-
tuacjach: tym, którzy wchodzą 
w dorosłe życie, którym powinęła 
się noga, lub przytrafiła choroba. 
Albo po prostu są nowi w mieście. 
W cywilizowanym świecie lokal 
przyznaje się na jakiś czas, jako 
formę pomocy. Tylko nie u nas. Na 
Zachodzie dochód lokatora jest 
weryfikowany co kilka lat i w ra-
zie poprawy sytuacji np. podno-
szony jest czynsz. Wtedy można 
zdecydować, czy korzystniejsze 
jest wyjście na wolny rynek i wy-
najęcie mieszkania, czy pozosta-
nie w mieszkaniu miejskim. Jeśli 
rezygnujesz, zwalniasz mieszka-
nie osobom, które go potrzebują. 
A u nas każdy chce lokal doży-
wotnio, za grosze. Obojętnie, czy 
już się odbił, czy nadal jest w po-
trzebie. I jeszcze bardzo ważna 
kwestia: na świecie na mieszka-
niach komunalnych się nie zara-
bia, tylko się do nich dokłada. To 
powinno być oczywiste. Przecież 
nikt nie oczekuje, że jak wybudu-
je się ul. Nowotargową czy Trasę 

Górną, to staną przy jezdni budki 
z kebabami i w ten sprytny spo-
sób zwróci się koszt budowy. Nie 
oczekujemy tego, bo uważamy, że 
droga jest inwestycją w miasto. 
Utrzymanie Trasy Górnej kosz-
tuje rocznie ok. 4 mln zł i to niko-
go nie dziwi. Kiedy jednak mamy 
dołożyć złotówkę do lokali socjal-
nych lub, broń Boże, powiększyć 
ten zasób, podnosi się krzyk, że to 
ma się samo utrzymywać. Bzdura. 
To jest potencjał rozwojowy mia-
sta. Jeśli chcemy, żeby ludzie przy-
jeżdżali i pracowali w Łodzi, jeśli 
chcemy zatrzymać absolwentów, 
powinniśmy ten zasób mieć i go 
powiększać.

Jak zatem powinno się kierować 
polityką mieszkaniową?
HGP: Ważną sprawą są jej jasne 
zasady. Próbowano takie w Ło-
dzi wprowadzić w 2012 roku, jed-
nak przed ostatnimi wyborami 
radni je poluzowali. Zniszczono 
w mieszkańcach przekonanie, że 
miasto prowadzi konsekwentną 
politykę mieszkaniową, nie mó-
wiąc już o poczuciu, że jest się na-
bitym w butelkę, bo np. sąsiad wy-
kupił z bonifikatą 80%, a ja z 70% 
itd. Rozregulowane zasady po-
wodują dezinformację, powsta-
je zamieszanie. Dlatego ludzie 
stawiają na własność, dla bez-
pieczeństwa i stabilizacji. I te-
raz chcę zadać pytanie. Ja, swoje 
45-metrowe mieszkanie w stulet-
nim budynku, w całkiem niezłym 
stanie technicznym, wykupiłam 
kilkanaście lat temu za niecałe 6 
tysięcy złotych. Jak to się miastu 
opłaca? I gdzie idą te pieniądze? 
Wykupiłam je właśnie z powo-
du niejasnych zasad najmu ko-
munalnego i poczucia zagroże-
nia. Mieszkamy w nim do dziś. 
Teraz pomyślmy. Ktoś nie wyku-
puje mieszkania z 70% bonifika-
tą, bo go na to nie stać, czeka, aż 
wzrośnie do 90% i z dużym wy-
siłkiem kupuje lokal. Czy może-
my mówić o szansie, czy raczej 
zagrożeniu dla takiej wspólnoty 
mieszkaniowej? Przecież w takim 
przypadku mamy do czynienia 
z ludźmi, którzy oglądają każdy 
grosz i do nich jest kierowana ta 
populistyczna oferta. A przecież 
oni zaoszczędzonych na bonifika-
cie kilku tysięcy złotych nie doło-
żą do remontu klatki schodowej, 
cieknącego dachu, odpadających 
balkonów. Nie po to czekali na 
taką obniżkę. Sprzedadzą lokal, 
kiedy minie wymagane kilka lat, 
ale wcześniej nie będą inwesto-
wać w budynek. Dlatego będzie-
my mieli postępującą degrada-
cję miasta.
UNJ: Warto się również zatrzy-
mać przy kwestii demograficz-
nej – jeśli mamy dużo mieszkań, 

możemy próbować zatrzymy-
wać w mieście jak najwięcej osób. 
Łódź powinna być przyjaznym 
miastem do życiowego startu dla 
młodych ludzi.
HGP: Trzeba powiedzieć o jeszcze 
jednym ważnym zjawisku. Dzięki 
relacji osób, które są animatora-
mi podwórek na terenach rewita-
lizacji, wiemy, że wiele komunal-
nych mieszkań w kamienicach 
stoi pustych, bo ludzie trzymają 
je np. dla rodziny i przyszłych po-
koleń, a na razie podnajmują po 
cichu, mieszkając gdzie indziej, 
często za granicą. Mamy więc do 
czynienia z drugim obrotem za-
sobu komunalnego.
UNJ: To świadczy o tym, że tak na-
prawdę te mieszkania nie są lo-
katorom potrzebne, a rynek jest 
na tyle nieelastyczny, że boją się 
je stracić. Poza tym to dodatko-
wy dochód.
HGP: Dlatego mamy grupę ukry-
tych pustostanów w Łodzi, a z dru-
giej strony ogromną rzeszę osób 
czekających na lokale. Jest cała 
armia urzędników zajmujących 
się tym. Są zawaleni po kokar-
dy papierami i de facto nie wie-
dzą, czym zarządzają. Około 90% 
(może nieco więcej) interwencji 
u radnych/prezydentów to są 
sprawy mieszkaniowe, to jest 
ogólnopolską regułą. Mieszka-
niówka jest uważana za trudną, 
żmudną i wstrętną część pracy 
urzędu, którą należy zminimali-
zować. Rozumiem niechęć miast, 
nie tylko Łodzi, do posiadania za-
sobu komunalnego. Jak czegoś 
nie masz, to nie masz problemu 
(śmiech). Jest to trudna sfera za-
rządzania miastem. Aktualnie 
zajmuje się tym prezydent Piąt-
kowski, który jest jedną z naj-
bardziej kompetentnych osób 
w Urzędzie, ale zawsze dostaje 
coś do likwidacji. Jak trzeba było 
zamykać szkoły, obciąć fundusze 
na kulturę, to on to dostaje. Teraz 
dostał mieszkalnictwo (śmiech). 
To człowiek o ogromnym poten-
cjale, ale niestety ciągle otrzy-
muje takie zadania. Ja mu nie 
zazdroszczę.
UNJ: Trzeba powiedzieć, że są 
w mieście również dobre prak-
tyki w zakresie mieszkalnictwa, 
ale to jest kropla w morzu, bo mia-
sto nie buduje. Przy opracowywa-
niu programu Miasto Kamienic, 
pojawiły się pomysły, żeby tam, 
gdzie są duże podwórka, gdzie 
wyburza się oficyny gospodar-
cze i gdzie odzyskano kawałek 
miejsca, stawiać niewielkie bu-
dynki z małymi mieszkaniami, 
takimi, jakie są najbardziej poszu-
kiwane – tanimi w utrzymaniu. 
Zrezygnowano z tego. Natomiast, 
w naszej opinii, w wyniku rewita-
lizacji, mieszkań nie przybędzie 

lub nawet będzie ich mniej. Całe 
budynki, które wcześniej należa-
ły do mieszkańców, są oddawane 
pod urzędy, instytucje publiczne.

Co zatem należałoby robić?
Uważam, że duży zasób komu-

nalny to jest nasz kapitał. Zatem 
trzeba zmniejszyć sprzedaż. Jak 
najszybciej powinniśmy też uru-
chomić programy typu Mieszka-
nie za remont.

Na czym taki program miałby 
polegać?
UNJ: On funkcjonuje już pra-
wie wszędzie, w każdym mie-
ście. W Łodzi działał przez jakiś 
czas, potem został zatrzymany 
i teraz w 2017 znowu rusza. Idea 
jest taka: publikujemy listę lo-
kali z szacunkowymi kosztami 
remontów. Dużą część kosztów, 
np. za ocieplenie dachu, poprowa-
dzenie nowych instalacji, zrobie-
nie wylewek, ogrzewanie, będzie 
można później odliczyć sobie od 
czynszu. To są poważne remonty. 
Lokale są w takim stanie, że bę-
dzie co odliczać (śmiech).
HGP: Miasta w ogóle rzadko przy-
znają się, że mają pustostany. Bo 
też i rzadko o nich wiedzą. W Ło-
dzi mieszkania stoją puste z róż-
nych powodów – a to postępowa-
nie spadkowe, a to brak środków 
czy pomysłu na remont, a ruiny 
zgodnie z prawem wynająć nie 
można. Z drugiej strony, za niedo-
starczenie lokali socjalnych oso-
bom eksmitowanym miasto płaci 
właścicielom prywatnym potęż-
ne odszkodowania liczone w mi-
lionach złotych. Ale na szczęście 
Polska to kopalnia pomysłów. Mój 
ulubiony Gorzów Wielkopolski, 
gdzie prowadziłam ponad rok 
wydział odpowiedzialny m.in. za 
przydział mieszkań, nie jest du-
żym miastem, ale w 2016 r. ludzie 
oczekujący na lokal sami wyre-
montowali 40 pustostanów na ok. 
400. To aż 10%! To znaczy, że po-
tencjał jest. Co więcej, na remon-
ty 119 następnych lokali udało się 
nam pozyskać dofinansowanie 
z Banku Gospodarstwa Krajowe-
go na 45% kwoty. Da się.

Są jakieś inne pomysły?
HGP: To, co jeszcze można w Ło-
dzi zrobić, to społeczna kontro-
la pustostanów. Są takie systemy 
jak mapa Naprawmy to. Zróbmy 
to z pustostanami. Jeśli nie jeste-
śmy w stanie ogarnąć inwenta-
ryzacji, wprowadźmy społeczne 
mapowanie takich obiektów. Po-
trzeba dwóch lat, żeby sprawdzić 
cały ten zasób.
UNJ: Dobrze by było wejść do ta-
kich mieszkań i sprawdzić ich 
stan. Choć jest to duże ryzyko, 
bo może się okazać, że osoba po-
siadająca taki pustostan po pro-

stu wyjechała za granicę, tam 
mieszka i trzyma to mieszkanie 
na wypadek, gdyby miała wrócić 
do kraju. Moim zdaniem w inte-
resie miasta jest, żeby mieszkania 
maksymalnie wykorzystać nawet 
w czasie, kiedy lokator wyjedzie 
na parę lat. Są nawet na to odpo-
wiednie przepisy. Tylko to bardzo 
trudna decyzja polityczna, moż-
na się narazić wielu ludziom. Po-
dobnie jak można narazić się tym, 
którzy są zwolennikami wykupu 
z bonifikatą.
HGP: Wszystko jest możliwe, wy-
starczy korzystać z przepisów. No 
prawie wszystko.

Co to znaczy „maksymalnie wy-
korzystać”?
HGP: Na przykład, w ramach za-
sobów komunalnych studenci 
czasowo mogą mieszkać wspól-
nie z seniorami mającymi kłopot 
z utrzymaniem dużych mieszkań, 
świadcząc jednocześnie wobec 
nich usługi społeczne. Tak się robi 
m.in. w Portugalii.
UNJ: Jesteśmy więc nieelastyczni. 
Mamy ogromną ilość seniorów 
w bardzo dużych mieszkaniach, 
którzy nie radzą sobie ze spłatą 
czynszu. Wtedy zaczyna się pro-
ceder egzekucyjny, pojawiają się 
nieprzyjemności. Ci ludzie tych 
mieszkań nawet nie ogrzewają, 
bo ich na to nie stać. Jeśli pode-
szlibyśmy do tego poważnie, to 
prawdopodobne, że lepiej rozwią-
zywalibyśmy problemy zadłużo-
nych starszych ludzi. Ktoś, kto po-
trzebuje duże mieszkanie, mógłby 
się z takim seniorem zamienić.

Co powinno zrobić miasto, żeby 
sytuację poprawić?
HGP: Stworzyć społeczny moni-
toring lokali, program mieszkań 
za samodzielny remont. Do re-
montów lokali socjalnych mogą 
z powodzeniem służyć, tak jak 
w Trójmieście, Centra Integracji 
Społecznej z grupą remontową 
złożoną z przyszłych najemców. 
Bo jak człowiek sam pomalu-
je, to potem bardziej dba. To się 
sprawdza. Większe miasta mają 
już pierwsze kooperatywy miesz-
kaniowe, takie niewielkie grupy, 
które skrzykują się i budują bez 
dewelopera. My moglibyśmy 
mieć model podobny jak w Lip-
sku: ludzie remontują gminną ka-
mienicę w partnerstwie, a w za-
mian miasto dostaje w niej kilka 
lokali do najmu. I powszechny, 
sprawiedliwy program oddłu-
żenia i zapobieganie powstawa-
niu nowych długów. Wiemy, jak 
to robić, mamy badania w ręku. 
Wreszcie rozsądne podejście do 
zasad – jeśli nie będziemy kon-
sekwentni w działaniach, mia-
sto straci zaufanie mieszkańców.

 dokończenie ze strony 1 
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Łódzki Szlak Kobiet Nauki

Profesor Alicja 
Dorabialska,
pierwsza profesor uczelni technicznej

Mimo iż rada wydziału jednogłośnie przyjęła jej kandydaturę, nie obyło się bez protestów, że  
kobieta na tym stanowisku obniża powagę uczelni. Sprawa dotarła aż do marszałka Piłsudskiego, 
który nominację profesor Dorabialskiej poparł słowami: A niech się baba pokaże.

Alicja Dorabialska jest jedną 
z bohaterek Łódzkiego Szla-

ku Kobiet. Ma w Łodzi swoją ulicę, 
a na Politechnice Łódzkiej znajdu-
je się upamiętniająca ją tablica.

W roku 1932 na Politechnice 
we Lwowie rozpisano konkurs na 
stanowisko kierownika Katedry 
Chemii Fizycznej, który wygrała 
właśnie Alicja Dorabialska, stając 
się tym samym pierwszą kobie-
tą profesorem na polskiej wyż-
szej uczelni technicznej. Mimo iż 
rada wydziału jednogłośnie przy-
jęła jej kandydaturę, nie obyło się 
bez protestów, że kobieta na tym 
stanowisku obniża powagę uczel-
ni. Sprawa dotarła aż do marszał-
ka Piłsudskiego, który nomina-
cję profesor Dorabialskiej poparł 
słowami: A niech się baba pokaże. 
Sama Dorabialska na stanowi-
sko nie liczyła (ani też o nie nie 
zabiegała), jako że protestowała 
przeciwko procesowi brzeskiemu, 
wymierzonemu w opozycję. Nie 

był to jedyny przejaw jej odwagi. 
Pracując na Politechnice Lwow-
skiej, stanęła w obronie laboran-
ta – Żyda, który uciekał przed bo-
jówką studencką, aktywną na 
uczelni w latach narastających 
nastrojów antysemic-
kich. W czasie II wojny 
światowej prowadziła 
tajne nauczanie w ra-
mach Wydziału Chemii 
Warszawskiego Uniwer-
sytetu. Z kolei po wojnie, 
już w Łodzi, gdzie z gru-
pą profesorów organizo-
wała Politechnikę Łódz-
ką, wchodziła w skład senatu tej 
uczelni oraz była dziekanem Wy-
działu Chemicznego, dała wy-
raz swoim przekonaniom odpo-
wiadając na ankietę rozesłaną 
wśród wykładowców. Minister-
stwo chciało wiedzieć, w jakim 
stopniu nauczyciele akademiccy 
wdrażają idee Marksa i Lenina. 
W odpowiedzi profesor Dorabial-

ska uprzejmie powiadomiła, iż 
nie jest znany jakikolwiek wkład 
tych panów w dziedzinę chemii 
fizycznej, która jest jej domeną, 
a zajmowała się m. in. problema-
tyką ciepła promieniowania ra-

dioizotopów, mikrokalorymetrią 
i korozją metali. Była autorką 128 
publikacji, m.in. jej zainteresowa-
nie historią chemii zaowocowało 
opracowaniem życiorysów sław-
nych chemików. Napisała również 
autobiografię zatytułowaną Jesz-
cze jedno życie. Należała do kilku 
towarzystw naukowych, nagra-
dzano ją najwyższymi odznacze-

niami państwowymi. Była asy-
stentką Marii Skłodowskiej-Curie, 
która zaprosiła ją do pracy w In-
stytucie Radowym. Będąc osobą 
o wszechstronnych zaintereso-
waniach i ogromnej wiedzy hu-

manistycznej, jednocze-
śnie była bezpośrednia 
i ciepła. Życzliwa opieka 
nad studentami i nauko-
we spotkania przy her-
batce u profesor Dora-
bialskiej przyniosły jej 
przydomek „mama”.

Podobno jest jedyną, 
obok Skłodowskiej-Cu-

rie, kobietą-naukowcem na zdję-
ciu zrobionym z okazji jednej z wi-
zyt noblistki w Polsce.

Anna Musiałowicz – anglistka, 
tłumaczka i popularna 
przewodniczka, związana z grupa 
Totutotam i Łódzkim Szlakiem 
Kobiet.

ANNA 
MUSIAŁOWICZ

PROFESOR DORABIALSKA PODCZAS ZJAZDU TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO W 1959 ROKU (FOT. MUZEUM MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE)

Należała do kilku towarzystw 
naukowych, nagradzano ją 
najwyższymi odznaczeniami 
państwowymi. Była asystentką  
Marii Skłodowskiej-Curie, która 
zaprosiła ją do pracy w Instytucie 
Radowym.

UNJ: Powinniśmy bardziej 
dbać o nadzór społeczny, np. 
przy przydzielaniu mieszkań. 
W Łodzi listy oczekujących wi-
szą w Urzędzie, w innych mia-
stach można sprawdzić je na 
stronie internetowej. To rów-
nież usprawnienie.
HGP: W Łodzi problemem nie 
jest ilość zasobu, tylko jego złe 
wykorzystanie.
UNJ: Tylko że jeśli miasto 
sprzedaje te mieszkania (5 
lat temu było ich 60 tysięcy, 
teraz jest 38 tysięcy), tego za-
sobu będzie ubywać. Dla po-
równania: Wiedeń ma 220 ty-
sięcy mieszkań komunalnych 
i 200 tysięcy w zasobach pry-
watnych, dofinansowywanych 
przez miasto. Korzysta z tego 
1,5 mln wiedeńczyków. Rocz-
ny koszt: 600 mln euro.
HGP: To się zwraca w podat-
kach, bo ludzie przyjeżdża-
ją tam zarabiać i wydawać. 
Mieszkanie jako prawo, a nie 
towar, jest potężnym wzmoc-
nieniem rozwoju miejskiego. 
Powinno się również powięk-
szać zasoby mieszkań chronio-
nych, treningowych, dla senio-
rów. Jest dużo instrumentów, 
ale w Łodzi jakoś się o tym 
nie mówi. Na przykład, Gdy-
nia zamknęła najpierw Dom 
Samotnej Matki, a ostatnio 
schronisko dla bezdomnych 
i wynajęła ok. 140 mieszkań, 
w których pracuje się indywi-
dualnie z takimi osobami. I to 
działa. Większość dała sobie 
radę lepiej niż w placówkach. 
Z 22 osobami trzeba jeszcze 
pracować, by nie wracały do 
bezdomności, ale reszta radzi 
sobie świetnie. Pomysłów i do-
brych praktyk jest naprawdę 
dużo. Żeby je wdrażać, trzeba 
mieć lokale i odwagę wprowa-
dzenia zmian.

Urszula Niziołek-Janiak – 
radna niezależna, związana 
z ruchami miejskimi. 
Współtworzyła m.in. miejski 
program remontowy (obecnie 
Mia100 kamienic) i program 
rewitalizacji Księżego Młyna. 
Współinicjatorka m.in. Budżetu 
Obywatelskiego i parków 
kieszonkowych. Zabiegała 
o rewitalizację Śródmieścia.

Hanna Gill-Piątek – bio jest tak 
bogate, że się tutaj nie zmieściło, 
ale można je znaleźć na str. 10.
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Mówią dzieci
O jakim mieście marzą dzieci? Może to wskazówki dla przyszłych radnych, prezydentek  
i prezydentów, ministrów, posłanek i posłów. Czerpcie, Drodzy Państwo, pełnymi garściami.

– Przede wszystkim mniej 
nauki w szkole, mniej lekcji. Świat 
jest taki piękny, można robić tyle 
fascynujących rzeczy.

 – Ja na przykład chciałabym 
zaangażować się w wolontariat 
w schronisku, a kolega częściej 
chodzić na koncerty. Lubimy też 
brać udział w różnych projektach, 
wydarzeniach, ale to jest dla nas 
męczące, kiedy najpierw do 15.00 
albo 16.00 jesteśmy w szkole. Za-
nim się wszystkiego nauczymy, 
robi się naprawdę późno, a my 
chcemy się rozwijać. Mamy mnó-
stwo zainteresowań.

 – Ja oglądam programy o fizy-
ce! Jestem też graficzką.

 – Ja najchętniej jeżdżę na ro-
werze i gram w piłkę!

  – Czytaliśmy przed chwilą 
o takim chłopcu, który przestał 
chodzić do szkoły, w domu uczył 
się tylko dwie godziny dziennie 
i świetnie sobie radził na egza-
minach. Chociaż z drugiej strony 
fajnie jest chodzić do szkoły. Tyl-
ko żeby dużo się w niej działo na-
prawdę ciekawych rzeczy. Jakieś 
wspólne działania, wyjścia w su-

per miejsca, wycieczki, spotkania 
z ludźmi, którzy mają jakieś przy-
gody w życiu. No i przede wszyst-
kim wspólne projekty, zadania. 
Lubimy robić razem fajne rzeczy.

 – To dla nas, ale chcielibyśmy 
też takich zmian, które byłyby 
dobre dla wszystkich. No przede 
wszystkim i ponad wszystko, żeby 
nie było zwierzaków w schroni-
sku, tylko żeby każde miało kocha-
jący dom. Żeby zrobić też coś dla 
psów, które błąkają się po ulicach, 
np. wywieszać kolorowe ogłosze-
nia: „Bezdomny pies szuka domu 
i kochającej rodziny”.

 – Ale też, żeby zadbać o bez-
domnych ludzi. Stworzyć dla nich 
jakieś domy, pomóc im. Trzeba 
zrobić też dla tych osób bezpłatne 
zajęcia, żeby oni mogli normalnie 
żyć – uczyć się, spotykać, mieć ja-
kąś rozrywkę.

 – A mnie zależy też na tym, 
żeby było pięknie. Żeby wiele ulic 
było ozdobionych jak Piotrkow-
ska. Światełka i jakieś instalacje 
w różnych częściach miasta, to 
byłby dobry pomysł. Może jakieś 
prace artystów powinny być poka-

zywane np. w parkach, może ja-
kieś ozdoby i lampki na drzewach.

 – Parki to powinny być przy-
najmniej oświetlone i zielone. 
Żeby wreszcie przestali wyci-
nać tyle drzew. To powoduje, że 
jest brzydko i powietrze jest co-
raz gorsze. 

 – No właśnie, żeby nie było 
smogu w mieście. Trzeba zrobić 
coś, żeby ludzie przestali palić 
w piecach różnym świństwem.

 – Ja mam taki postulat: chod-
niki są dla pieszych, nie dla aut!!! 
Naprawdę. Po chodnikach się cho-
dzi, nie jeździ, nie parkuje. Ludzie! 
To jest prosta zasada.

 – Ale żeby też naprawić ulice, 
bo dziura na dziurze.

 – I żeby robić, gdzie się da, pa-
nele słoneczne.

 – Ja to bym chciał, żeby kon-
certy muzyczne, teatry i kina były 
tańsze. Żeby to było dostępne dla 
wszystkich. Albo żeby ludzie wię-
cej zarabiali.

 – Nam chodzi o to, żeby było 
ładniej, czyściej i weselej. I żeby 
był dostęp do Internetu. Dla każ-
dego.

FOT. MONIKA GRZESZCZAKOWSKA

Projekt DZIECI NIE RYBY I SWÓJ GŁOS MAJĄ miał na celu 
oddanie głosu dzieciom, którym go odebrano 75 lat temu, 
gdy zamknięto je w obozie przy ulicy Przemysłowej, 
oraz dzieciom z tu i teraz, które działają na rzecz 
pamięci o obozie. Chodziło o wsparcie i wypromowanie 
działań uczniów Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi. 
Podmiotowość – takie było przesłanie projektu. Teraz 
w szkole pojawiła się skrzynka zrobiona przez rodziców, 
do której dzieci (także spoza szkoły) mogą wrzucać listy, 
pisząc w nich o swoich prośbach, kłopotach, radościach, 
smutkach… – to współczesna część projektu, w którym 
próbujemy je wzmacniać. Dzieci tworzyły również 
wiersze, prace plastyczne i artykuły, w których opisują, 
jak widzą świat.

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU  
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

Internet dla każdego –  
będziesz mógł korzystać,  
kolego

Żeby żadne zwierzę nie poznało nigdy  
życia w schronisku, za kratami  

z wieloma psami

Bohaterka nasza jest boska  
i marzy, żeby być beztroska

Otworzę w Paryżu cukiernię  
i będę w niej pracować  

codziennie
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Na jedno z październikowych 
zebrań kolegium redakcyjne-

go Miasta Ł redaktorka naczel-
na, Aleksandra Dulas, przynio-
sła książkę Andrzeja Selerowicza 
Zbrodnia, której nie było. Poprzed-
niego dnia, w Domu Literatury 
przy Roosevelta w Łodzi, prowa-
dziła spotkanie z jej autorem. – 
Akcja tego kryminału rozgrywa się 
w latach głębokiej komuny, w śro-
dowisku łódzkich homoseksuali-
stów – oszczędnie poinformowała 
nas naczelna. – Napiszmy recen-
zję – zaproponowała Iza Despe-
rak i włożywszy książkę do ple-
caka, zarezerwowała sobie jedyny 
egzemplarz. Już po tygodniu na 
pulpicie mojego komputera wy-
lądował tekst recenzji do dalszej 
obróbki, a na kolejnym zebraniu 
padła propozycja przygotowania 
„dwugłosu”. – Co tak wszyscy na 
mnie patrzycie? – z udawaną po-
wagą zażartowałem sobie, będąc 
przekonanym, że wybór padł wła-
śnie na mnie.

Już na początku lektury przypo-
mniałem sobie dawną opowieść 
mojego przyjaciela o serii mor-
derstw, które w późnych latach 80. 
wstrząsnęły gejowskimi salonami 
Łodzi. Szczegółów nie znałem, dla-
tego – jakby od niechcenia – pod-
sunąłem mu książkę, wiedząc, że 
jak wszystkie, „pożre” ją w jedną 
noc i że nie wzgardzi nawet kry-
minałem, a być może przy okazji 
dowiem się czegoś nowego o życiu 
łódzkich gejów. I w ten oto spo-
sób powstał „trójgłos” na temat 
Zbrodni, której nie było.

Akcja powieści rozgrywa się 
prawdopodobnie w drugiej po-
łowie lat 60., niedługo przed odda-
niem do użytku Teatru Wielkiego 
w Łodzi. Z ekranów czarno-bia-
łych telewizorów przemawia to-
warzysz Władysław Gomułka, 
w  sklepach brakuje towarów, 
a u Zbyszka w mieszkaniu przy 
Kościuszki spotykają się na co-
miesięcznych imprezach zaprzy-
jaźnieni geje. Każdy przynosi coś 
do jedzenia i picia, wujostwo Ko-
walczykowie – para mężczyzn ży-
jących w wieloletnim związku – 
przygotowują pyszne żarełko 
praktycznie z niczego, ktoś przy-
prowadza kogoś nowego, bawią 
się, tańczą, plotkują, marzą o wiel-
kiej miłości, ale też odbijają sobie 
partnerów. A na co dzień każdy 
z nich żyje jak tysiące innych ło-
dzian w tamtych czasach – praca 

dom, praca dom… niekiedy kino, 
filharmonia, i pikieta też. I tak, na 
pozór spokojnie, toczy się życie 
uczestników jednego z łódzkich 
salonów towarzyskich gejowskie-
go świata, gdy nagle Remigiusz – 
znany łódzki aktor i bywalec tych 
spotkań – zostaje brutalnie za-
mordowany w swoim mieszkaniu 
na Bałutach. Z powodu nieudolno-
ści milicji, a także z konieczności 
zachowania w tajemnicy swojego 
stylu życia, znajomi rozpoczyna-
ją prywatne śledztwo w nadziei 
wykrycia mordercy.

Zbrodnia, której nie było to nie 
tylko kryminał. Uważny czytelnik 
znajdzie w niej również walory 
dydaktyczne. O tym, jak we mgle 
młodzieńczej niejasności, niejed-
noznaczności budzi się pragnie-
nie fizycznego, czułego obcowania 
z innym mężczyzną, opowiada-
ją Zbyszek oraz Tomek – student 
z Warszawy. Nieznane dotąd, nie-
pokojące podniecenie na widok 
pięknego, męskiego ciała, z jed-
nej strony przeraża swoją nienor-
malnością wobec wtłaczanego od 
maleńkości wzoru prawdziwego 
mężczyzny, a z drugiej, jest taką 
samą, dziką rządzą jak ta, prze-
żywana przez heteroseksualnych 
młodzieńców wobec kobiet. I jak 
tu w obliczu sił natury znaleźć 
rozsądne wyjście, gdy społeczeń-
stwo nie przebiera w środkach 
przemocy? Tomek ma szczęście, 
znajdując w matce ostoję zrozu-
mienia, wsparcie i miłość. Inni by-
walcy Zbyszkowego salonu muszą 
poradzić sobie inaczej. Tęsknota 
za wielką miłością, stabilizacją 
życiową, normalnością aż ściska 
za gardło.

Wraz z bohaterami książki, 
poszukującymi rozwiązania 
kryminalnej zagadki, podróżu-
jemy łódzkimi tramwajami, tra-
fiamy na Widzew, jedziemy na 
Bałuty. Stanisław świetnie spraw-
dza się w roli przewodnika pod-
czas niedzielnego spaceru – jego 
wspomnienia przedwojennej, 
wielokulturowej Łodzi budzą 
zaciekawienie. Chwile pełne na-
pięcia spędzamy w słynnej Ho-
noratce – jedynej prywatnej ka-
wiarni w Łodzi, w której spotykali 
się geje, ale z innych źródeł wia-
domo, że była ulubionym loka-
lem sławnych artystów, reżyse-
rów, aktorów czy tancerzy.

Rozmawiam z moim przyjacie-
lem o przeczytanej właśnie książ-

ce Selerowicza. Okazuje się, że opi-
sy osób i faktów są mu doskonale 
znane. Zmienione są tylko imiona 
i nazwiska bohaterów oraz miej-
sca akcji, jak również czas. Ożywa-
ją wspomnienia. Dowiaduję się, 
że salonów, takich jak „Zbyszko-
wy”, w Łodzi było dużo. Stali by-
walcy wymieniali się pomiędzy 
grupami towarzyskimi i prawie 
każdy funkcjonował w kilku krę-
gach znajomych lub znał kogoś 
z innych sytuacji. Wieść o zabój-
stwie „Remigiusza” rozniosła się 
lotem błyskawicy i tak napraw-
dę wstrząsnęła łódzkim środowi-
skiem gejowskim dużo mocniej, 
niż opisał to w swojej książce Se-
lerowicz.

Jako łodzianie dopatrzyliśmy 
się w Zbrodni, której nie było kil-
ku nieścisłości topograficznych. 
Kultowa kawiarnia Honoratka 
nie mieściła się przy ulicy Jara-
cza, ale z jej prawdziwej lokaliza-
cji można było najkrótszą drogą 
dojść do alei Kościuszki, tak jak 

uczynił to tancerz Janek z zamia-
rem złapania „Dwunastki”, by 
pojechać tramwajem na próbę 
do operetki. Dlatego postanowi-
liśmy, wzorem spacerów prowa-
dzonych przez Izę Desperak and 
Kompanki, zorganizować spacer 
śladami bohaterów książki Sele-
rowicza. Przechadzkę zaczniemy 
od Zbyszkowego salonu przy Ko-
ściuszki, przejdziemy się dawną 
ulicą Spacerową do placu po sy-
nagodze w stylu mauretańskim, 
by skręcić w stronę Nowego Ryn-
ku. Stamtąd dotrzemy do Dwor-
ca Fabrycznego, gdzie w czasach 
komuny funkcjonowała pikieta, 
zaś kwiaty złożymy pod tablicą 
upamiętniającą dawną Honorat-
kę. W imieniu organizatorów za-
praszam na Spacer, którego nie 
będzie.

A książkę Andrzeja Selerowicza 
Zbrodnia, której nie było polecam 
każdemu, niezależnie od „skłon-
ności” – heteroseksualnych czy 
homoseksualnych.

Wojciech Nyklewicz – absolwent 
Akademii Medycznej w Lublinie 
i Collegium Psychotherapeuticum, 
nauczyciel, animator współpracy 
polsko-czesko-słowackiej 
w ochronie zdrowia i tłumacz 
języków czeskiego i słowackiego. 
Sekretarz redakcji, korektor, 
opiekun strony internetowej 
Miasta Ł.

Recenzja książki

Zbrodnia, której nie było

WOJCIECH 
NYKLEWICZ

Andrzej Selerowicz,  
Zbrodnia, której nie było, 
Wydawnictwo Novae Res, 2017.
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Zbrodnia, której nie było Andrze-
ja Selerowicza to pierwszy ge-

jowski kryminał, którego akcja 
rozgrywa się w Łodzi. Po latach ta-
buizacji problematyki homosek-
sualnej i starannego owijania jej 
w bawełnę wątki gejowskie poja-
wiają się coraz częściej w polskich 
powieściach sensacyjnych i kry-
minalnych. Są też obecne w lite-
raturze nie tylko służącej rozryw-
ce, a ich autorzy czasem otwarcie 
przedstawiają się jako osoby ho-
moseksualne. Kochanek lub ko-
chanka tej samej płci coraz czę-
ściej grają role w sensacyjnych 
wątkach (nie zawsze z powodze-
niem), a gejowskie kluby i darkro-
omy stają się scenerią dla opisy-
wanych wydarzeń. Dotąd jednak 
były to najczęściej warszawskie 
kluby. O Łodzi raczej nie wspo-
minano i chociaż fragmenty nie-
których kryminałów dzieją się 
w naszym mieście, mieszkańcy 
nie bardzo mogą się wybrać na 
spacer śladami ulubionych de-
tektywów. To wszystko zmienia 
książka Selerowicza, który jedne-
go ze swych bohaterów wysyła na 
wycieczkę z Warszawy do Łodzi. 

Dzięki temu zabiegowi czytelnik 
wraz z Tomaszem poznaje Łódź 
oraz jej gejowskie oblicze. Łódź 
nie dorobiła się swojego homo-
-przewodnika, jak Homowarsza-
wa. Książka ta może go w pewnej 
mierze zastąpić.

Andrzej Selerowicz jest bowiem 
pionierem ruchu LGBT w Polsce, 
autorem Leksykonu kochających 
inaczej i powieści Kryptonim Hia-
cynt, więc dokładnie wie, o czym 
pisze. Wskazuje miejsca, w któ-
rych spotykali się geje w czasach, 
gdy nie było gejowskich klubów 
i nie funkcjonowało nawet sło-
wo gej. Wyśmiewa nieco wydawa-
ne wtedy na Zachodzie pierwsze 
przewodniki po gejowskich ad-
resach w Polsce, błędnie umiej-
scawiające łódzką pikietę w oko-
licach skwerku przed Dworcem 
Fabrycznym. Akcja Zbrodni, której 
nie było dzieje się bowiem w PRL, 
jest więc kryminałem retro na-
wiązującym do tamtego okresu. 
Inaczej niż w przewodniku po ho-
mowarszawie, usytuowanej po-
między różnymi adresami wielu 
klubów powstających w stolicy po 
1989 roku, a wspomnieniami cza-

sów przedklubowych, w Zbrodni, 
której nie było nie ma klubów. Spo-
tykamy natomiast Zbyszka, który 
raz na jakiś czas urządza przyjęcie 
dla kolegów. Za menu odpowiada 
para, która jest ze sobą od tylu już 
lat, że prawie wszyscy traktują ich 
jak małżeństwo. Owszem, pano-
wie odwiedzają pikiety, ale też ko-
chają, tęsknią i marzą o stabilnym 
związku, a nawet się sobie oświad-
czają. Obraz łódzkiego środowi-
ska wolny jest od stereotypowych 
wyobrażeń – bohaterowie są za-
równo aktorami, jak i sprzedaw-
cami w kiosku „Ruchu”. Obraz 
ten nie jest też bynajmniej wyide-
alizowany – autor pozwala sobie 
także na krytykę środowiska. Ry-
suje dość plastyczny i wiarygod-
ny obraz codzienności homosek-
sualnych mężczyzn w PRL-u, np. 
główny bohater odwiedza seksu-
ologa, który nawet nie potrafi zro-
zumieć, na czym polega problem 
chłopaka. Pojawia się też drag qu-
een show w domowym wydaniu.

Pomimo tytułu sugerującego, 
że być może nie o zbrodnię tu cho-
dzi, Zbrodnia, której nie było jest 
pełnokrwistą powieścią krymi-

nalną. Mamy więc trupa, a nawet 
dwa, i domorosłych detektywów, 
którzy próbują rozwikłać zagadkę 
tych śmierci. Dodajmy, że pierw-
szy zamordowany należał do śro-
dowiska łódzkich homoseksuali-
stów, a drugi także był gejem, sami 
zaś detektywi ryzykują nie tyle za-
rejestrowanie przez milicję w ra-
mach operacji Hiacynt, ile śmierć 
z rąk tego samego mordercy lub 
z tych samych powodów – w tym 
czasie bowiem odnotowywano już 
napady na osoby homoseksual-
ne, kończące się niekiedy tragicz-
nie. Tak naprawdę tylko o tych 
ostatnich dowiadywała się milicja 
i opinia publiczna. Ówczesna dys-
kryminacja osób nieheteronor-
matywnych wykluczała bowiem 
zgłaszanie przez nie napadów, któ-
rych padały ofiarą. Książka trzy-
ma się konwencji kryminału do 
końca i nie martwcie się, jeśli sami 
nie odkryjecie, kto zabił. A… I jest 
jeszcze romansowy happy end.

Iza Desperak – socjolożka z Bałut. 
Autorka recenzji jest członkinią 
klubu miłośników powieści 
milicyjnej MORD.

IZA 
DESPERAK
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Porzucić Wietnam
Podczas naszej rozmowy wielokrotnie padło słowo narzekanie. Cong poznał wielu łodzian, dla których drobiazgi urastały 
do ogromnych problemów. Cóż, Polacy sporo narzekają. Jak nie mają na co narzekać, to narzekają, aby sobie ponarzekać.

Zostawić. Nie zapomnieć, ale 
odejść. Porzucić miejsce, w któ-

rym najważniejsza jest rodzina. Za-
cząć się rozwijać, poznawać nową 
kulturę, wielu ludzi. Przyjechać tu-
taj ze względu na większe możliwo-
ści niż w rodzinnym kraju. Zamiesz-
kać w Europie, w Polsce, w Łodzi. 
Oddalić się trochę od siebie, aby dojść 
do innego punktu, celu w życiu.

Żółtek.
Po co tu przyjechałeś?
Chce nam, łodzianom, zabrać 

pracę, a i tak jest jej niewiele.
Interesy będzie na czarno robił.
Mało mamy budek z chińskim 

żarciem?
Mało u nas obcokrajowców?
Te sześć zdań najczęściej sły-

szą przyjeżdżający do Łodzi Wiet-
namczycy. W mieście znajduje się 
mnóstwo barów wietnamskich, 
na każdym osiedlu kilka. Uczy się 
tu także wielu studentów z Wiet-
namu. Studiują, pracują, układają 
sobie życie, robią dla siebie miej-
sce, daleko od domu.

Dawną Łódź tworzyły kultury 
polska, żydowska oraz niemiec-
ka i trochę jeszcze rosyjska. Dziś? 
Studiują tutaj ludzie z całego świa-
ta. Na każdym osiedlu stoją budki 
z tureckim, chińskim czy wiet-
namskim jedzeniem.

Obywatel Europy, 
mieszkaniec Łodzi

Cong Hoang ma dwadzieścia lat. 
Przyjechał do Polski 2 lata temu, 
dzięki rządowemu stypendium. 
Czuł radość, ale również niepo-
kój przed nieznanym. Uczył się 
w łódzkim Studium Języka Pol-
skiego dla Cudzoziemców. Mówi 
dobrze, sprawnie posługuje się 
polszczyzną. Zresztą pisze tak-
że nieźle. Mylą mu się niektóre 
formy, szyk zdań, odmiana przez 
przypadki jest bardzo trudna.

– Mówię po polsku tak dobrze, jak 
inni z mojego studium. Ludzie cza-
sami się dziwią, że poziom jest bar-
dzo wysoki. Dużo rozumiem, choć 
wiele jeszcze nie, czasami się czegoś 
domyślam – mówi Cong Hoang – 
W Studium Języka Polskiego są do-
brzy nauczyciele i panuje tam przy-
jazna atmosfera.

Opowiada, że przyjechał do 
Łodzi, aby się nauczyć języka, 
a później pójść na studia, które 
dla odmiany zacznie w Warsza-
wie. Będą to Stosunki Międzyna-
rodowe. Bardzo denerwował go 

system edukacji w Wietnamie. 
Wprawdzie do szkoły idą już sze-
ściolatki, ale poziom nauki jest 
niski. Zanim przyjechał do Łodzi, 
uczył się trochę polskiego przez 
internet.

– W nauce języka polskiego bar-
dzo pomaga oglądanie filmów i se-
riali, na przykład „Rodzinki.pl”, 
która mnie bawi, a przy okazji uzu-
pełniam swoje słownictwo.

Podczas naszej rozmowy wie-
lokrotnie padło słowo narzeka-
nie. Cong poznał wielu łodzian, 
dla których drobiazgi urastały do 
ogromnych problemów. Cóż, Pola-
cy sporo narzekają. Jak nie mają 
na co narzekać, to narzekają, aby 
sobie ponarzekać.

Studium Języka Polskiego 
dla Cudzoziemców 
(ul. Matejki 21/23)

Od 1952 roku Studium uczy obco-
krajowców języka polskiego. Przy-
gotowuje cudzoziemców do stu-
diów w Polsce i – jak informuje na 
swojej stronie internetowej – za-
poznaje ich z kulturą kraju (www.
sjpdc.uni.lodz.pl/?q=node/4).

– Poznałem tu ludzi z  całego 
świata: Ukraińców, Białorusinów, 
Albańczyków, Chińczyków, Rosjan. 
To mnie cieszy, bo jestem otwarty, 
lubię zawierać nowe znajomości, 
rozmawiać z poznanymi osobami. 
Zawsze mogę się od nich czegoś no-
wego nauczyć – opowiada Cong 
Hoang. – Na roku miałem z 300 
osób, moja grupa składała się z 30. 
Organizowaliśmy sobie wspólne 
grille, później szliśmy zazwyczaj 
do klubu.

Cong Hoang mieszka w akade-
miku, blisko Studium. – Na moim 
roku było sześciu Wietnamczyków, 
mam pokój z dwoma z nich. Dobrze, 
że jest ktoś ode mnie, lepiej się wte-
dy człowiek czuje – dodaje.

Tęsknota cudzoziemca

Congowi podoba się Łódź. Naj-
bardziej ładne secesyjne budynki 
i ulica Piotrkowska. Docenia jej 
wakacyjny urok i  spotkania 
w ogródkach. Miejskie życie jest 
tutaj klimatyczne.

– Na dodatek zdziwiłem się, że 
w tym mieście żyje tak wielu Wiet-
namczyków. Prowadzą swoje bary 
i restauracje lub pracują u kogoś. Na 
ulicy Pomorskiej, która jest niedale-
ko mojego akademika, znajduje się 

sześć takich wietnamskich lokali. 
Trochę byłem w szoku – opowiada 
Cong. – Warszawa znacznie mniej 
przypadła mi do gustu. Za dużo lu-
dzi, jak w moim rodzinnym mie-
ście, Hanoi.

Hanoi jest stolicą Wietnamu. Pod 
względem administracyjnym kraj 
dzieli się na 35 prowincji i 3 mia-
sta wydzielone (Hanoi, Ho Szi Min 
i Hajfong). Językiem urzędowym jest 
język wietnamski – pisze Andrzej 
Maryański w książce Wietnam. 
Wietnam to piękne miejsce, zachwy-
ca przyroda, widoki zapierają dech. 
Można je podziwiać i wciąż nie móc 
się nadziwić.

– Krajobrazy są fantastyczne – 
potwierdza Cong Hoang. – Tęsk-
nię za moimi okolicami, czasami 
bardzo, za tą bliskością z naturą.

Czym jest tęsknota cudzoziem-
ca? Napady nostalgii, pustka mie-
szająca się z nadzieją na lepsze 
życie, więcej możliwości. Tęsk-
nić można na wiele sposobów. 
Nie da się nie odczuwać braku, 
ale można go znosić. Cong robi 
się smutny, kiedy opowiada o ro-
dzicach, którzy w ogóle go w Ło-
dzi nie odwiedzili, choć mogli. On 
wie, że dałoby się zorganizować 
taką wizytę. Nie chcieli przyje-
chać. Już prawie rok nie widział 
swojego sześcioletniego brata. – 
Raz w tygodniu dzwonimy do siebie, 
rozmawiamy przez Skype’a. Widzę 
ich regularnie przez kamerkę inter-

netową, ale wiadomo, to kontakt 
ograniczony. Nie mogę przytulić 
brata, opowiedzieć im tyle, ile był-
bym w stanie na żywo. Nie przyjeż-
dżają do mnie przede wszystkim ze 
względu na niechęć pozostawiania 
swojego miasta, chociażby na tro-
chę. Oczywiście, mają na to wpływ 
także pieniądze. Wiem, że tę spra-
wę dałoby radę załatwić. Nie jest ła-
two być tyle kilometrów od domu – 
mówi Cong Hoang.

W wakacje tęskni jeszcze bar-
dziej, bo ma więcej wolnego cza-
su. Często nie wie, co z nim zrobić, 
zwłaszcza gdy koledzy wyjeżdża-
ją. Dobrze, że lubi uprawiać spor-
ty: tenis, pływanie. Podziwia Po-
laków za to, że tak dużo biegają. 
Obserwuje biegaczy na łódzkich 
ulicach i w parkach.

– Od października będę miesz-
kał w Warszawie. Marzę o podró-
żowaniu, chciałbym pobyć w Sta-
nach Zjednoczonych, interesuje 
mnie Europa. Nie biorę pod uwa-
gę powrotu do Wietnamu, nie odpo-
wiada mi tamten socjalizm i to, że 
mamy ograniczoną wolność słowa. 
Nie chcę żyć w miejscu, w którym 
edukacja jest tak mało istotna, wku-
rzają mnie niewielkie perspektywy 
rozwoju. Na dodatek nie ma tam 
zgody na swobodne wypowiedzi na 
wiele tematów. Dla mnie możliwość 
bycia sobą jest bardzo ważna. Póki 
co, dobrze mi się mieszka w Polsce, 
a gdzie mnie poniesie po studiach, 

zobaczymy. Podoba mi się możli-
wość wielu opcji – mówi.

Cong Hoang raczej nie spoty-
ka się w Łodzi z przejawami nie-
tolerancji, takimi wprost. Naj-
wyżej słyszy szepty, widzi, jak 
ludzie się szturchają. Czasami 
czuje się trochę obco, ale to wy-
nika z odmienności środowiska, 
a on przecież szybko się dostoso-
wuje. Lubi łódzkie parki, szcze-
gólnie Poniatowskiego i Staro-
miejski. Z Łodzią wiąże się wiele 
wspomnień, w tym mieście za-
warł liczne znajomości, nauczył 
się języka polskiego. To pierwsze 
miejsce w Polsce, w którym po-
czuł się dobrze. Będzie tutaj wra-
cał, tak jak się wraca do pierwszej 
miłości. Być może jedynie w my-
ślach, za to często.

Jak coś robić, to dobrze

Long Dih Le z żoną, Katarzyną 
Cywińską-Le, od sześciu lat pro-
wadzi wietnamską restaurację 
Con Ga Moi przy ulicy Pomorskiej 
118. Tak o tym miejscu opowiada 
pracownica, Angelika Maksymo-
wicz: – Przychodzi tutaj sporo lu-
dzi. To lokal na poziomie, z dobrym, 
wietnamskim jedzeniem. Właści-
ciele są bardzo fajnymi ludźmi, 
nie mam na co narzekać. Ruch jest 
umiarkowany, czysto, schludnie, 
porządnie.

Żeby było, jak powinno być – 
to ważne dla Państwa Le, przede 
wszystkim dla Longa Diha Le. 
Nie mówi po polsku, ale żona zna 
świetnie wietnamski, więc tłuma-
czy naszą rozmowę. – Nie znoszę, 
kiedy ludzie otwierają coś swojego 
i chcą na tym zarobić po linii naj-
mniejszego oporu. Ja, jeśli już coś ro-
bię, wykonuję swoją pracę jak nale-
ży – mówi właściciel restauracji.

W Con Ga Moi można zjeść 
wietnamskie specjały. Właści-
ciele szczególnie polecają zupę 
Pho, naleśniki ryżowe Banh cuon 
i kawę po wietnamsku.

Long Dih Le ma 38 lat. Do Polski 
przyjechał w 2004 roku. Począt-
kowo mieszkał w  Szczecinie, 
później w Warszawie, a sześć lat 
temu przeprowadził się do Łodzi. – 
W Szczecinie mi się podobało, ludzie 
są tam bardzo kulturalni, otwarci 
i mili. W Warszawie czułem się tro-
chę gorzej, ze względu na nieustan-
ny gwar. W Łodzi jest w porządku, 
choć to miejsce skrajne. Biedne dziel-
nice umiejscowione tuż przy tych 

CONG HOANG

DARIA 
STASIAK
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bogatszych. Spotkałem się z nie-
miłymi komentarzami pod moim 
adresem. Najczęściej młodzież, któ-
ra wychowuje się w dużej mierze 
sama, coś do mnie pokrzykuje – 
opowiada.

Long Dih Le uważa, że pozy-
tywnym aspektem Łodzi są pięk-
ne, zadbane parki. Lubi, gdy lu-
dzie wkładają pracę w to, aby 
przestrzeń była dla nich przyja-
zna. Kiedy jest dużo zieleni, wte-
dy lepiej się żyje. Do restauracji 
przychodzą ludzie różnej naro-
dowości i z wszelakich grup spo-
łecznych. Więcej jest osób dobrze 
sytuowanych, choć nie jest to re-
guła. W pobliżu są akademiki. 
Dzięki takiej lokalizacji sporo 
studentów zahacza o to miej-
sce.– Przychodzą do nas Polacy, 
Chińczycy, Hiszpanie oraz Wiet-
namczycy. W tej kolejności. Klien-
ci zazwyczaj są kulturalni, choć 
bywają przypadki, kiedy muszę 
kogoś wyprosić. Nie znoszę cham-
stwa, tacy ludzie zostają od razu 
przeze mnie oddelegowani do wyj-
ścia. Zdarza się, że wracają, a wte-
dy już potrafią się zachować. Są 
to między innymi dresiarze z Ba-
łut. Jak już zaczną odwiedzać nasz 
lokal, wpadają systematycznie, 
zmieniają nastawienie. Chcą przy-
jeżdżać tutaj, chociaż na swoim 
osiedlu mają dużo lokali z chiń-
skim i wietnamskim jedzeniem. 
Myślę, że dobrze to świadczy o na-
szym lokalu. Cieszę się, cenimy so-
bie stałych klientów – opowiada 
Katarzyna Cywińska-Le.

W Łodzi dobrze im się żyje, 
mimo nieprzyjemnych sytu-
acji, do których jakoś już przy-
wykli. Mają bliskich znajomych, 
z Polski oraz Wietnamu, z który-
mi od czasu do czasu się widu-
ją. Najwięcej czasu oraz energii 
poświęcają jednak pracy. Wła-
sny lokal wymaga ciągłej dys-
pozycyjności. Wychowują dwój-
kę dzieci, cztero- i pięciolatka. 
Dzieci znają zarówno polski, 
jak i wietnamski, ale częściej 
mówią po wietnamsku, ponie-
waż w domu mówi się w tym 
języku. Z kolei rodzice Katarzy-
ny Cywińskiej-Le nie znają go, 
więc z wnuczkami rozmawiają 
po polsku.

Wspólnota, czy 
indywidualizm 

Katarzyna Cywińska-Le spo-
ro mówi o Wietnamie, chociaż 
jeszcze tam nie była. O swojej oj-
czyźnie opowiada jej mąż. Języka 
nauczyła się sama. Jest tak zafa-
scynowana tą kulturą, że czyta 
o niej książki, na różne sposoby 
pogłębia wiedzę. W Wietnamie 
jest duże bezrobocie, a Polska 
rozwija się dynamiczniej. Jeśli 

Wietnamczycy wracają do ojczy-
zny, to dopiero, gdy się dorobią. 
Za zarobione z dala od domu, 
pełne wyrzeczeń pieniądze po-
wstaje w Wietnamie wiele ład-
nych domów, które wyróżniają 
się w nierozwijającym się kra-
ju. Mimo to niektórzy wracają 
i żyją w wielopokoleniowych ro-
dzinach, bo zbiorowość jest dla 
nich istotna. W Wietnamie nie 
zdarza się, żeby członkowie ro-
dziny byli ze sobą skłóceni i je-
dząc kolację, nie odzywali się do 
siebie ani słowem. – Dla Wiet-
namczyków wspólne spożywanie 
posiłków jest bardzo ważne, miesz-
kanie na starość samemu to coś 
gorszącego – mówi Katarzyna. 
Jej babcia często powtarza, że 
nie chciałaby z nikim mieszkać, 
nie wyobraża sobie teraz tego. 
No, może gdyby stan zdrowia 
ją do tego zmusił. – Mówi o tym 
zawsze takim samym, stanow-
czym tonem, używa podobnych 
słów, jakby już jej się zakodowa-
ła ta formuła – mówi Katarzyna 
Cywińska-Le.

W Polsce to nic dziwnego, że 
starsi ludzie mieszkają sami. 
Mimo mocnej pozycji rodziny, 
nie trzymamy się kurczowo jed-
nego jej modelu. Panuje większa 
wolność odnośnie wyboru spo-
sobu na życie.

Katarzyna Cywińska-Le mo-
głaby długo opowiadać o Wiet-
namie. Kiedyś chciałaby się tam 
wybrać, fascynuje ją tamtejsza 
kultura. Z mężem poznali się 
w Łodzi, ale planują wyjazd do 
Wietnamu w przyszłości. Nie 
chcieliby raczej przenosić się 
tam na stałe, w Polsce czują się 
dobrze. Pobyt w Wietnamie za-
pewne byłby dla nich przeży-
ciem. Dla Katarzyny spełnie-
niem marzeń, a dla jej męża 
podróżą sentymentalną.

Daria Stasiak – absolwentka 
pedagogiki w zakresie 
profilaktyki i animacji 
społeczno-kulturalnej oraz 
kulturoznawstwa – twórczego 
pisania.

Nie tylko „sajgonki”.  
Wiek, seks i gender
Wietnamczycy okazują szacunek dla starszych i ogromną stratą dla ro-
dzin wychowujących dzieci w Polsce jest brak dziadków i babć. W Wiet-
namie starsze pokolenie wciąż odpowiedzialne jest za przekazywanie 
młodszym tradycyjnej wizji rodziny, w której właściwym miejscem na 
seks jest małżeństwo, a pożądanym dziełem rodu – koniecznie syn.

Wiecie, że popularne budki 
z „chińskim” jedzeniem 

oferują kuchnię wietnamską? Że 
chińskie pałeczki różnią się od 
wietnamskich, a nazwa sajgonki 
jedynie w Polsce wywodzi się od 
miasta Sajgon? Zastanawialiście 
się kiedyś, skąd się wzięli w Pol-
sce Wietnamczycy i jak wygląda 
ich życie tutaj?

W dyskusjach o migracji za-
pominamy, że od dziesięcioleci 
zadomowiła się w Polsce grupa 
migrantów z Wietnamu, której 
wielkość szacuje się na 25–35 ty-
sięcy osób. Chociaż Wietnamczy-
cy zadomowieni są u nas od lat 
osiemdziesiątych, gdy zaczęli tu 
osiadać, to uchodzą za herme-
tyczną grupę, zamkniętą przed 
obcymi. Na szczęście na studia 
doktoranckie w UŁ przyjechał 
Mai Hai Van, magister psycho-
logii społecznej z Uniwersytetu 
Hanoi, który swą pracę doktor-
ską poświęcił właśnie badaniom 
nad społecznością wietnamską 
w Polsce. Skupił się głównie na 
tym, jak życie w Polsce wpływa 
na ich stosunek do tradycyjnych 
wietnamskich wartości. To przede 
wszystkim wartości rodzinne, od-
noszące się do wieku, seksu i gen-
der. Wietnamczycy okazują sza-
cunek dla starszych i ogromną 

stratą dla rodzin wychowujących 
dzieci w Polsce jest brak dziad-
ków i babć. W Wietnamie starsze 
pokolenie wciąż odpowiedzial-
ne jest za przekazywanie młod-
szym tradycyjnej wizji rodziny, 
w której właściwym miejscem 
na seks jest małżeństwo, a pożą-
danym dziełem rodu – koniecz-
nie syn. Porównawcze badania 
Mai Van Haja, przeprowadzone 
zarówno wśród Wietnamczyków 
mieszkających w ojczyźnie, jak 
i przebywających w Polsce wska-
zują, że właśnie w obszarze tych 
wartości wśród migrantów za-
chodzą największe zmiany. Choć 
mieszkający w Polsce Wietnamki 
i Wietnamczycy wciąż deklarują, 
że najważniejszą dla nich war-
tością jest rodzina, małżeństwo 
i małżeńska wierność, nie ukry-
wają, że zdarzają im się związki 
pozamałżeńskie – podobnie jak 
migrantom z innych krajów, choć-
by Polakom, gdy wyjeżdżają za-
rabiać na rzecz rodziny, która zo-
staje w kraju. Jednym z powodów 
jest z pewnością samotność i po-
trzeba znalezienia oparcia w kimś 
bliskim, zwłaszcza na obczyźnie, 
oraz – paradoksalnie – owe war-
tości rodzinne, każące bliskości 
szukać w stałym związku. Nie 
dziwi też, że mniejszą akcepta-

cję dla małżeńskiej niewierności 
wykazują kobiety. Kolejna wielka 
zmiana odnotowana przez bada-
cza z Wietnamu dotyczy zmiany 
dotyczącej oczekiwanej płci dziec-
ka. W Wietnamie bardzo ważne 
jest, by urodził się syn, zwłaszcza 
gdy para ma tylko jedno dziec-
ko. Córka po ślubie przechodzi do 
rodziny męża, więc mniej zwra-
cają się jej rodzinie poczynione 
w nią „inwestycje”. Wietnamczycy 
mieszkający w Polsce ankietowa-
ni przez Mai Van Haia wyraźnie 
mniej niż ich rodacy w ojczyźnie 
różnicują swój stosunek do dzie-
ci ze względu na płeć. Raczej dążą 
do traktowania córek na równi 
z synami. Choć mają bardzo mało 
kontaktów z polskim społeczeń-
stwem, żyjąc niemal w izolacji – 
przejmują nasze wzory dotyczące 
wychowania dzieci. Nic dziwne-
go, skoro integracja odbywa się 
często właśnie za pośrednictwem 
dzieci chodzących do tych samych 
szkół, co ich polscy rówieśnicy.

Mai Van Hai, Family Values of 
Vietnamese Living in Vietnam 
and Poland – praca doktorska 
obroniona 13 listopada 2017 
roku na Wydziale Ekonomiczno-
Socjologicznym UŁ.

Iza Desperak – socjolożka z Bałut.
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Stało się najlepiej jak mogło
W końcu – przegraliśmy z honorem, o centymetry. Każdy głos kosztował nas bardzo wiele.  
Chyba bylibyście zdenerwowani, wiedząc ile, ale dzięki temu kilka osób na świecie  
dowiedziało się, że Łódź istnieje i może w to akurat warto było inwestować.

Łódź nie zorganizuje Expo. 
I choć to porażka, stało się naj-

lepiej, jak mogło. Kocham moje 
miasto i chcę, żeby dochodziło 
do zdrowia w spokoju – nie na 
końskich dawkach sterydów, byle 
jak, byle zdążyć przed najazdem 
Świetlistych. Pierwsze efekty ku-
racji sterydowej widzicie już wo-
kół dworca. Ich przeciwieństwem 
jest OFF Piotrkowska czy Księży 
Młyn, gdzie odnowa miasta prze-
biega wolno i organicznie, z na-
mysłem, z poszanowaniem lokal-
nego kontekstu. Jeszcze większe 
dawki sterydów pewnie poprawi-
łyby wizualnie stan miasta, przy-
pudrowałaby liczne choroby. Ale 
czy o to chodzi?

Dobrze się stało, bo pożytek 
z Expo dla lokalnej gospodarki 
byłby bardzo wątpliwy, a miejsca 
pracy raczej takie, których byśmy 
tu sobie nie życzyli. Jeśli z 20 tys. 
posad obiecywanych w Nowym 
Centrum Łodzi żadna jak do tej 

pory nie trafiła na moje oddalo-
ne o 50 m. podwórko, to stan ten 
pewnie nie uległby widocznej po-
prawie dzięki wygranej.

W końcu – przegraliśmy z ho-
norem, o  centymetry. Każdy 
głos kosztował nas bardzo wiele. 
Chyba bylibyście zdenerwowani, 
wiedząc ile, ale dzięki temu kil-
ka osób na świecie do-
wiedziało się, że Łódź ist-
nieje i może w to akurat 
warto było inwestować.

Poza tym zostało nam 
kilka ciekawych klipów 
do analizy miejskiego 
dyskursu, które właśnie 
z sentymentem oglądam – jak ten, 
w którym kandydaturę miasta 
zbudowanego rękami kobiet pro-
mują mili mężczyźni ozdabiani 
w 2 minucie filmu przez dziew-
czynkę, a chwilę później przez 
3 mało sprawcze gracje. W innych 
materiałach zaś trudno szukać 
czegoś poza pięknymi remontami, 

co (jak mi tłumaczono) miało nie 
budzić dysonansu poznawczego 
u popierających naszą kandyda-
turę. Różnica między nami a Bu-
enos jest taka: oni już wiedzą, że 
negowanie zrównoważonego roz-
woju jest obciachem, a my jesz-
cze próbujemy w to brnąć, żeby 
się spodobać.

Łączę się w bólu z zaangażowa-
nymi w walkę o Expo, ale pod-
skórne mam przeczucie, że jego 
otrzymanie nie byłoby dobrą wia-
domością dla wszystkich, którzy 
wykonują mrówczą robotę przy 
odnowie społecznej i gospodar-
czej miasta, bo poważnie traktu-
ją zapis, że tę gigantyczną kasę 

w całości dostajemy na poprawę 
losu „ubogich społeczności i ob-
szarów miejskich”, a rewitalizacja 
to walka z biedą, a nie z biedny-
mi. Obawiam się, że ten segment 
rewitalizacji budziłby dysonans 
tym większy, im bliżej byłoby do 
światowej wystawy. Również fotel 
prezydenta Łodzi stałby się wte-

dy przedmiotem szarpa-
niny, bo każdy chciałby 
przeciąć tę wstęgę. A po 
co nam to?

Zatem wracamy do 
pracy, bo wiele jeszcze 
jest do zrobienia.

Hanna Gill-Piątek – ekspertka 
w zakresie rewitalizacji, artystka, 
działaczka społeczna związana 
z Kongresem Ruchów Miejskich 
i Krytyką Polityczną, której 
Świetlicę przy Piotrkowskiej 101 
prowadziła przez 3 lata. Wspólnie 
z Henryką Krzywonos napisała 
książkę Bieda. Przewodnik dla 
dzieci (2010). W latach 2014–16 
pracowała w Urzędzie Miasta 
Łodzi, prowadząc projekt 
pilotażowy przygotowujący do 
rewitalizacji, którego efektem 
jest pierwsze w Polsce Centrum 
Wiedzy o tej tematyce. Obecnie 
pracuje z samorządami w ramach 
programów Ministerstwa Rozwoju. 
Mieszka w Łodzi, choć ostatnio 
na trzy dni wyprowadziła się do 
kontenera w centrum Szczecina 
w sprzeciwie wobec słów 
tamtejszej radnej o konieczności 
wysiedlenia „patologii” z centrum 
miasta. Felietonistka m.in. 
Przekroju, Dużego Formatu GW, 
Dziennika Łódzkiego i Dziennika 
Opinii Krytyki Politycznej.

HANNA 
GILL-PIĄTEK

Dobrze się stało, bo pożytek
z Expo dla lokalnej gospodarki
byłby bardzo wątpliwy, a miejsca
pracy raczej takie, których byśmy
tu sobie nie życzyli.
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Wiecie, dlaczego Buenos wy-
grało w konkursie na or-

ganizację wystawy Expo? Bo Bu-
enos, jak w piosence, naprawdę 
jest boskie. To jest miasto totalne. 
Miasto, które powala na kolana. 
Miasto, które jest w stanie wywo-
łać trwającą kilka dni z rzędu gę-
sią skórkę. Miasto niesamowicie 
wprost witalne. Gdyby świat się 
jutro skończył, Buenos nawet by 
tego nie zauważyło i żyłoby w naj-
lepsze swoim wspaniałym wielko-
miejskim życiem, bo energii tam 
skumulowanej nie da się tak po 
prostu zatrzymać. Dlatego trwa-
nie Buenos jest absolutnie nieza-
grożone. Ono będzie zawsze.

To miasto, które łączy wszyst-
kie koszmary wielkiej metropo-
lii – hałas, korki, tłok, ze wszystki-
mi cudami, które taka metropolia 
może zaoferować. Ma szyk, kla-
sę, styl, rozmach, elegancję i fan-
tazję. Ma wspaniałe kawiarnie, 
cudowne parki, ulice, po których 
chce się spacerować w nieskoń-
czoność, zachwycającą archi-
tekturę, kameralne i ocienione 

drzewami placyki, fantastycz-
nych mieszkańców. I mnóstwo 
się w nim dzieje.

Nigdy nie mogłam zrozumieć, 
czemu Gombrowicz zdecydował 
się tam zostać na kilkadziesiąt lat. 
On i jego wielkie ego – jak to moż-
liwe, że wolał być szarym urzęd-
nikiem bankowym w Buenos niż 
Szanowanym Panem Literatem 
w Polsce? Kiedy tam pojechałam, 
zrozumiałam. Dopiero takie mia-
sto stanowiło godną oprawę dla 
tego wielkiego gombrowiczow-
skiego ego. On tam doskonale pa-
sował, dziś to dla mnie zupełnie 
oczywiste. Ja też, gdybym tylko 
mogła, zostałabym tam na zawsze. 
Każdy ma jakieś własne centrum 
kosmosu, jakąś stolicę swojego 
osobistego świata. Moją jest Bu-
enos Aires.

Łódź ze swoim wiecznym „po-
tencjałem”, „wielokulturową tra-
dycją”, która dawno przebrzmiała, 
i wiecznymi próbami bycia czymś 
więcej niż jest, nie może konku-
rować z miastem tego formatu. 
Przykro mi. Nie ta liga. Takiego 

miasta, jakim jest Buenos, nie da 
się „zrobić” w pięć lat „pod Expo”.

A na zdjęciu jedno z moich uko-
chanych miejsc. Plaza San Martin. 
Oaza fantastycznej zieleni w sa-
mym sercu miasta i punkt, w któ-
rym zaczyna się Avenida Santa 
Fe – wielokilometrowa handlowa 
aleja, miejsce, które nigdy nie za-
sypia (to tam mieszka bohater fil-
mu Medianeras – kto nie widział, 
polecam, lekkie to i urocze).

Nie płaczcie więc po Expo. Gdy-
byście byli delegatami, też wole-
libyście jechać do Buenos. Serio.

Marta Karbowiak – 
aktywistka miejska, 
szczególnie zaangażowana 
w ochronę i poprawę jakości 
miejskiej zieleni, związana ze 
stowarzyszeniem Społecznie 
Zaangażowani i Ośrodkiem 
Działań Ekologicznych „Źródła”. 
Absolwentka studiów Zarządzanie 
Zrównoważonym Rozwojem Miast 
na Politechnice Krakowskiej. 
Psiara, rowerzystka, fanka Gila 
Peñalosy i jego pomysłów na 
miejskie rewolucje.

Boskie Buenos!

MARTA 
KARBOWIAK
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Leonardo w EC1
Dla ludzi, którzy szukają inspiracji wśród polskich Leonardów, to postać Kazimierza Prószyńskiego jest świetną propozycją.  
Zatrzyma każdego marzyciela i wizjonera, i uruchomi jego wyobraźnię. Dla tych, którzy są po prostu ciekawi, zwiedzili już  
każde centrum handlowe i poszukują czegoś nowego – EC1 jest dobrym przystankiem.

Aleksandra Dulas: Wielkimi kro-
kami zbliża się otwarcie Cen-
trum Nauki EC1. To jest jedna 
z tych inwestycji w naszym mie-
ście, na którą czekam z ogrom-
nym zaciekawieniem.
Michał Kędzierski: To jest chwi-
la, na którą wszyscy czekali-
śmy – kulminacja kilku lat cięż-
kiej pracy, pełnej wątpliwości 
i kontrowersji. W tym dużym 
projekcie uczestniczył cały ze-
spół EC1. Obserwowaliśmy każ-
dy etap. I udało się. Na począt-
ku stycznia otworzymy Centrum 
Nauki i Techniki EC1. Ten projekt 
był w jakimś sensie obietnicą, zło-
żoną przez organizatorów miesz-
kańcom Łodzi. Obietnica wresz-
cie się urzeczywistnia – 4 hektary 
w ścisłym centrum miasta, pełne 
fantastycznych atrakcji, zrewita-
lizowana zabytkowa elektrownia.

Ale nie trzeba czekać do stycz-
nia, żeby przyjść do EC1. Wcze-
śniej zagości w EC1 Leonardo da 
Vinci. Co to za wystawa?
MK: Leonardo da Vinci – Ener-
gia Umysłu jest międzynarodo-
wą ekspozycją autorstwa trzech 
ważnych podmiotów: Paryskiego 
Centrum Przemysłu i Nauki, Mu-
zeum Leonarda da Vinci w Me-
diolanie i Muzeum Niemieckiego 
w Monachium. Te placówki stwo-
rzyły wystawę, która odwiedzi-
ła największe światowe centra 
nauki. Możemy na niej zobaczyć 
70 eksponatów, z których 40 to hi-
storyczne modele skonstruowane 
na podstawie szkiców i rysunków 
Leonarda da Vinci. Dla Leonarda 
bowiem rysunek był kanwą my-
ślenia i rozumienia świata. Masa 
jego szkiców jest rozproszona po 
różnych placówkach na świecie. 
Do dziś zachowało się ich blisko 
7 200, a jak uważają znawcy jego 
twórczości i biografii, jest to jedna 
czwarta całej spuścizny. Leonar-
do nie rozstawał się ze szkicow-
nikiem. Starał się rysować i poj-
mować intuicyjnie pewne procesy 
i zjawiska.

Wystawa jest podzielona na 
kręgi tematyczne: Prolog, Prze-
kształcanie ruchu, Przygotowy-
wanie się do wojny, Udoskonala-
nie produkcji, Wyobrażanie lotu 
i Unifikacja wiedzy. Prolog wpro-
wadza nas w specyficzne my-
ślenie mistrza i prezentuje naj-

ważniejsze fakty jego życiorysu. 
W tej wystawie nie chodzi o ar-
tyzm, a o wyrażanie pomysłów 
poprzez rysunki, chociaż w przy-
padku Leonarda sztuka i nauka 
są właściwie nierozdzielne. Do 
tego są dołączone treści multi-
medialne, a wszystko w pięknej 
scenografii, gdyż wystawa znaj-
duje się w Hali Maszyn EC1. Efekt 
jest porywający.

Ważną częścią wystawy jest 
komponent Od marzeń o lataniu 
do fabryki snów – Polscy Leonar-
dowie. To ekspozycja autorstwa 
Narodowego Centrum Kultury 
Filmowej, która opowiada o 4 
polskich wynalazcach, których 
nazwiska przepadły w pamięci 
zbiorowej. Na przykład Kazimierz 
Prószyński, który wyprzedził 
słynnych braci Lumiere swoim 
wynalazkiem – biopleografem 
(projektorem i kamerą filmo-
wą). Wynalazł też chwytak, po-
zwalający taśmie filmowej równo-
miernie, skokowo się przesuwać, 
dzięki czemu obraz oglądało się 
płynnie i przyjemnie, oraz obtu-
rator, który eliminował migota-
nie odtwarzanego filmu. Te prze-
łomowe wówczas technologie 
umożliwiły rozwój artystycznej 
kinematografii z większymi am-
bicjami. Do tej pory nie powstał 
żaden ważny film ani książka o tej 
tragicznej postaci, co jest wręcz 
kryminalnym uchybieniem. Pró-
szyński nie zrobił spektakular-
nej kariery, mimo że miał do tego 
pełne możliwości. Próbował swo-
ich sił za oceanem, przedstawia-
jąc kolejny ze swoich wynalaz-
ków: kamerę „Oko”, ale nic z tego 
nie wyszło – trafił na niewłaści-
wy moment. Uważam, że doko-
nana przez NCKF rekonstrukcja 
biopleografu jest wielkim osią-
gnięciem wystawy.

Prezentujemy także trzech po-
zostałych bohaterów, pozostają-
cych, w moim odczuciu, trochę 
w cieniu Prószyńskiego – Cze-
sława Tańskiego, ojca polskiego 
szybownictwa i lotnictwa, Jana 
Wnęka, tworzącego lotnie na pod-
stawie obserwacji skrzydeł i lotu 
nietoperzy, i Jana Szczepanika, 
który ze wszystkich wyżej wy-
mienionych zrobił największą 
karierę. Był autorem niezliczo-
nych patentów. Największym jego 
osiągnięciem jest wynalezienie 

fotografii barwnej. Wymyślił tak-
że swego rodzaju oprogramowa-
nie, usprawniające drukowanie 
konkretnych wzorów na teksty-
liach, i kamizelkę kuloodporną. 
Szczepanik był przyjacielem Mar-
ka Twaina, który napisał o nim 
dwa artykuły. Polscy Leonardowie 
stanowią 1/3 wystawy, resztę wy-
pełnia renesansowy mistrz.

Kto na tę wystawę powinien 
przyjść?
MK: Każdy! Mówię to nie z zawo-
dowej konieczności, ale z pełnym 

przekonaniem! Każdy znajdzie 
na niej coś dla siebie. Jeśli cho-
dzi o Leonarda da Vinci, to wy-
stawa umożliwia odkrywanie go 
na wielu płaszczyznach – meto-
dy badawczej, rozumienia świa-
ta, ale też czerpania pomysłów 
z natury i obserwacji przyrody. 
Dla ludzi, którzy szukają inspira-
cji wśród polskich Leonardów, to 
postać Kazimierza Prószyńskiego 
jest świetną propozycją. Zatrzy-
ma każdego marzyciela i wizjo-
nera, i uruchomi jego wyobraź-
nię. Dla tych, którzy są po prostu 

ciekawi, zwiedzili już każde cen-
trum handlowe i poszukują cze-
goś nowego – EC1 jest dobrym 
przystankiem.

Czy myślisz, że nauczyciele mogą 
przyprowadzić swoją młodzież 
na te wystawy?
MK: Jak najbardziej! Przeprowa-
dzenie lekcji z asystą pozwoli 
spojrzeć zupełnie inaczej, nie-
standardowo na proces zdobywa-
nia wiedzy. Dzisiejszej młodzieży, 
która żyje tu i teraz, zetknięcie 
z dość ulotną materią wizjoner-



13MIASTO Ł

ską, z przeszłością zapisaną w za-
bytkach techniki i sztuki przemó-
wi do wyobraźni.

Wróćmy do części związanej ści-
śle z elektrociepłownią…
MK: W Centrum Nauki i Techniki 
EC1 strefa zwiedzania rozpoczyna 
się wraz z przekroczeniem progu 
placówki…

Jak to będzie wszystko wygląda-
ło? Czy będzie podobne do Cen-
trum Nauki Kopernik w War-
szawie?

MK: Przede wszystkim to, co róż-
ni nas i Centrum Nauki Koper-
nik to klimat, historia miejsca 
i architektura. Mamy tu ekspo-
zycje, jakich obecnie żadne cen-
trum nie ma…

Bo mamy wyjątkową elektrocie-
płownię.
MK: Tak, jest wyjątkowa. To jest 
zabytek z 1929 roku, wtedy zosta-
ła uruchomiona zachodnia część 
kompleksu. Architektonicznie to 
fascynujące miejsce z zachowa-
nym wyposażeniem, multime-

diami, które wprawiają je na 
nowo w ruch. I tu również, jak 
przy wystawie Leonardo, moż-
na przyjść i przeprowadzić każ-
dą lekcję świata: dotyczącą fizyki, 
chemii, biologii.

Czy każdy nauczyciel może wziąć 
grupę dzieci i zrobić u Was lek-
cje?
MK: Tak, można o taką usługę po-
prosić. Mamy dział dydaktyczno-
-naukowy, który może zając się 
nauczycielem oraz jego grupą 
i pomóc im w orientacji w prze-

strzeni albo w przygotowaniu 
zajęć.

Co jeszcze zaoferuje nam EC1?
MK: Strefy Makroświat – Mikro-
świat, Rozwój Wiedzy i Cywilizacji, 
największe w kraju, pod wzglę-
dem powierzchni, centrum nauki. 
Kino 3D, widoeomapingi, gry ze-
społowe, zabawy indywidualne, 
interaktywne eksponaty związa-
ne z muzyką i akustyką, ekspo-
naty optyczne związane ze świa-
tłowodami. Posiadamy niewielką 
stację kosmiczną i symulator lo-
tów kosmicznych. Na miejscu 
będą animatorzy do dyspozycji 
zwiedzających.

W Centrum Nauki Kopernik czu-
łam się bardzo zagubiona, ponie-
waż brakowało mi ludzi, którzy 
będą mi pomagać w rozumieniu 
tego, co się dzieje dookoła.
MK: Nie możemy sobie pozwolić 
na pozostawienie ludzi samych 
sobie, ponieważ poprzemysłowa 
architektura nie była pierwotnie 
przeznaczona do szerokiego do-
stępu. Oczywiście jesteśmy na-
stawieni na obecność osób jako 
placówka. Animatorzy są jednak 
w tym przypadku koniecznością. 
Są gwarantem, że ludzie z tego 
Centrum wyniosą wiedzę. Niektó-
re z eksperymentów są dość trud-
ne, to nie jest tylko zabawa. Nasi 
animatorzy są po to, by pomóc 
rozumieć wszystkie prezentowa-
ne zjawiska. Oczywiście można 
przyjść samemu, z dzieckiem, 
w grupie, w dowolnej konfigu-
racji. Wszyscy są mile widziani. 
Jeśli chodzi o dzieci, najbardziej 
skorzystają zapewne te w wieku 
szkolnym. Tworzymy obecnie spe-
cjalną strefę dla dzieci, potrwa to 
około dwóch lat. To będzie nauka 
w ruchu, czyli czyste szaleństwo.

Jednym z problemów w szkołach 
podstawowych jest brak praw-
dziwych pracowni chemicznych 
i fizycznych. Czy nauczyciel przy-
chodzący z grupą uczniów, będzie 
miał okazję pokazać jakiś eks-
peryment w Państwa placówce?
MK: Oczywiście. Podobnie jak 
w przypadku Planetarium EC1, 
mamy rezerwacje grupowe przyj-
mowane telefonicznie przez na-
szą obsługę. Nauczyciel zgłasza 
zapotrzebowanie i jest ono prze-
kazywane do działu dydaktycz-
nego i animatorów.

Czy planujecie warsztaty dla 
dzieci?
MK: Są przygotowane ścieżki edu-
kacyjne, całe scenariusze zwie-
dzania. Nauczyciele otrzymają 
foldery metodyczne, które pomo-
gą oprowadzić uczniów po ścież-
ce. Za nami konsultacje z nauczy-

cielami i spotkania z metodykami. 
Prezentujemy Centrum także jako 
wsparcie, element procesu dydak-
tycznego – jesteśmy na to otwarci.

Centrum Nauki będzie miało sta-
łą wystawę. Będą też inne, czaso-
we atrakcje?
MK: Wystawy czasowe już się 
u nas pojawiały, np. wystawa 
Świat Tytusa, Romka i A’tomka, 
którą gościliśmy od września 
do listopada 2017 roku. Będzie-
my rozważali kolejne projekty, 
choć teraz naszym priorytetem 
jest start Centrum i zebranie opi-
nii zwiedzających i ekspertów.

Czy odbędzie się wielkie otwar-
cie?
MK: Dla nas wielkim otwarciem 
będzie zaproszenie łodzian z in-
formacją, że jesteśmy czynni. To 
oni, wraz z EC1, są bohaterami 
tego wydarzenia. Nie przewidu-
jemy dętego programu, przeci-
nania wstęgi, planujemy oddać 
obiekt w użytkowanie mieszkań-
com. To obietnica organizatorów, 
która zostaje spełniona.

Czy po tylu latach pracy i ob-
serwacji zmian, jakie tu zaszły, 
masz poczucie, że się udało? Je-
steś dumny z rezultatu?
MK: Kiedy zacząłem pracę w pla-
netarium, przechodząc obok, 
słyszałem jeden dźwięk – swo-
je własne kroki. Mam ogrom-
ny szacunek do ludzi, którzy to 
wszystko ciągnęli przez tyle lat 
z ogromnym poświęceniem i de-
terminacją. Czuję się bardzo dum-
nym członkiem zespołu, wśród 
takich ludzi. Jesteśmy w połowie 
drogi – planujemy Narodowe Cen-
trum Kultury Filmowej, Centrum 
Narracji Interaktywnej i Komik-
su, strefę dla dzieci. Otwarcie Pla-
netarium EC1 było wystrzałem, 
który dodał nam energii, tym bar-
dziej że odniosło ono ogólnopolski 
sukces. Organizujemy masę wy-
darzeń, robimy bardzo ciekawe 
projekty, własne seanse, koncer-
ty pod kopułą, pokazy muzyczne. 
Uwielbiam spotykać się z ludź-
mi, lubię, kiedy w EC1 jest głośno 
i słucham tych ludzi. To najlepsza 
nagroda na świecie. Wracając do 
pytania – tak, uważam, że wyko-
naliśmy ogromną, fantastyczną 
pracę, która służy i będzie służy-
ła wielu ludziom.

Michał Kędzierski – kierownik 
Działu Komunikacji Społecznej 
i Działań Komercyjnych EC1 Łódź.

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

ALEKSANDRA 
DULAS

AUTOR FOTOGRAFII:  
PAWEŁ AUGUSTYNIAK
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dziennik miejski

Czas powiedzieć  
„Do zobaczenia wkrótce”
Wąskie, jednokierunkowe uliczki z małymi sklepikami, gdzie dostajesz jabłko lub herbatę od nieznanych 
przechodniów, to na pewno moje ulubione miejsca w Łodzi. Tam, gdzie uprzedzenia nienawidzących  
cudzoziemców lokalsów można złamać jednym drobnym gestem i uśmiechem.

Dawno, dawno temu było 
dwoje wolontariuszy, któ-

rych wszystkie drogi prowadzi-
ły do Łodzi…

Drogi pamiętniku!
Niestety, mój pobyt w Łodzi do-

biegł końca. Już liczę dni przed 
moim powrotem do Włoch. Lu-
dzie są podekscytowani, pakują 
swoje rzeczy, czując presję ucieka-
jącego czasu. Pisząc ludzie, mam 
na myśli oczywiście innych wo-
lontariuszy. Każdy jest już gotowy 
na powrót do swojego kraju: Hisz-
panii, Francji, Serbii, Rosji, Wę-
gier, Ukrainy i również do Włoch. 
Jednak moja sytuacja jest trochę 
inna. Jadę do Włoch tylko na 2–3 
tygodnie wakacji i wracam, po-
nieważ znowu czeka na mnie Pol-
ska. Jak powinieneś już wiedzieć, 
drogi dzienniku, postanowiłem 
zostać dłużej w tym zimnym, ale 
niesamowitym kraju. Znalazłem 
w Polsce pracę. Naprawdę myśla-
łeś, że po roku mógłbym zostawić 
moją starszą „siostrę” Vanję? Nie 
ma mowy. Miniony rok był nie-
samowity, świetny, pełen emocji 
i uczuć. Czuję, że bardzo wydo-
roślałem. Dzięki ludziom, dzięki 
Polsce i oczywiście dzięki Łodzi. 

Nie sposób zapomnieć o wszyst-
kich chwilach spędzonych w jed-
nym z moich ulubionych miejsc 
w mieście, w Off Piotrkowska, 
gdzie najłatwiej mogłem się wy-
luzować. Jak mógłbym zapomnieć 
o najlepszym wydarzeniu w mie-
ście – Light Move Festival? Wiem 
też, jak ciepli i pełni pasji są sami 
łodzianie. Udają, że są chłodni 
jak pogoda i zamknięci w sobie, 
ale to nieprawda. Będę tęsknił 
za wszystkim, co jest związane 
z miastem – każdą ulicą, każdym 
parkiem, każdym barem, każdym 
ukrytym pięknem. Postanowiłem 
nadać Łodzi pseudonim: „możli-
wość”. Kraków jest piękny? War-
szawa jest stolicą? Cóż, Łódź jest 
pełna możliwości, zwłaszcza dla 
młodzieży. To miasto trochę su-
rowe, dzięki czemu pozwala nam, 
mieszkańcom, w pełni wyrazić 
siebie w różnych sektorach. Dla 
mnie przyjemnością było odkry-
wanie go, krok po kroku. Po roku 
spędzonym z łodzianami, rozma-
wiając z nimi o mieście, zdałem 
sobie sprawę, że cudzoziemcom 
łatwiej docenić Łódź. Może to, cze-
go brakuje, to zaufanie do mia-
sta. Szkoda, ale mam nadzieję, że 

to się zmieni w przyszłości, a lu-
dzie z całej Polski przestaną mó-
wić o przemysłowym i szarym 
mieście. Powodzenia Łódź!

***

Iiiiiiiiiii obudziłam się po 11 mie-
siącach… Z ogromną chmurą nad 
moim łóżkiem. Burze z  desz-
czem, burze uczuć związanych 
ze wszystkim, co się stało, od 
kiedy po raz pierwszy stanęłam 
przed drzwiami mojego miesz-
kania w Łodzi.

Oczekiwania, życzenia, wąt-
pliwości, obawy i inne emocje 
znalazły swoje miejsce w ukła-
dance pod tytułem: Wolontariat 
europejski w Łodzi, ale nadal czu-
ję się zagubiona.

Wzięłam kartkę papieru, pró-
bując zebrać myśli, zastanowić się 
nad wszystkim i silnym dmuch-
nięciem rozwiać chmury nad 
moją głową…

Surowa struktura Łodzi, bez 
jakichkolwiek kłamstw i fałszy-
wego makijażu, uświadomiła mi, 
że to niezwykłe miasto, z wła-
snym, specyficznym mikrokli-
matem, przyjęło mnie jako wła-

sne dziecko. Ta myśl sprawiła, że 
czas spędzony w Łodzi zobaczy-
łam znacznie konkretniej, klarow-
niej, realnie, ale wciąż szczerze. 
Razem z koordynatorami, 14 wo-
lontariuszami, seniorami z lek-
cji językowych i  wszystkimi, 
którzy dali nam szansę na inte-
grację, Francesco i ja poświęca-
liśmy wiele uwagi, miłości i wy-
siłku, aby dać Łodzi to, co w nas 
najlepsze. Nawet przy dziwnych 
zmianach pogody, mnogości prze-
mysłowych dzielnic, Łódź jest za-
wsze realistyczna. Nie udaje, ma 
własny charakter i od Ciebie za-
leży, czy to zaakceptujesz, czy też 
nie. Chciałabym, aby zawsze była 
tak uczciwa i bezpośrednia, na-
wet jeśli przyszłość nowoczesnego 
i zrewitalizowanego miasta zbli-
ża się ku niej wielkimi krokami.

Wąskie, jednokierunkowe 
uliczki z  małymi sklepikami, 
gdzie dostajesz jabłko lub her-
batę od nieznanych przechod-
niów, to na pewno moje ulubione 
miejsca w Łodzi. Tam, gdzie uprze-
dzenia nienawidzących cudzo-
ziemców lokalsów można złamać 
jednym drobnym gestem i uśmie-
chem. Nadal istnieją jakieś biu-

rokratyczne procesy, przez któ-
re trudno przebrnąć, szczególnie 
gdy się jest cudzoziemcem spoza 
Unii Europejskiej. Ale gdzie jest 
to łatwiejsze?

Moje życie zabrało mnie w ko-
lejną drogę – przeprowadzkę do 
innego miasta. Jednak zostaję 
w Polsce, więc z jednej strony 
jest trudniej, a z drugiej – ekscy-
tująco. Trudno jest mi wyjechać 
z Łodzi, ale przecież wciąż będę 
odkrywać Polskę z jednym z naj-
bardziej niezwykłych ludzi, jakich 
kiedykolwiek spotkałam. Z Fran-
cesco – „Bratem z innej matki”, 
jak mówimy w Bośni – ten trud-
ny krok wydaje się dużo bardziej 
interesujący.

Czuję, że mam wystarczająco 
dużo siły, aby przegonić te chmu-
ry, pozwolić słońcu wypełnić mój 
umysł i duszę i przeżyć ten rok 
jako jeden z najbardziej wyma-
gających i ważnych w moim pro-
cesie uczenia się przez całe życie. 
Obiecuję mieć otwarte serce i mó-
wić ludziom o tym, co przeżyłam 
tutaj i co dała mi Łódź.

Dlatego też żegnaj to nie jest 
słowo, którego chciałabym użyć, 
ponieważ zamierzam tu wracać. 
Do zobaczenia wkrótce jest dużo 
bardziej na miejscu. Droga Łodzi, 
nie wstydź się tego, jaka jesteś, bo 
skrywasz w swoim wnętrzu wiele 
skarbów! Dziękuję, że pozwoliłaś 
mi poznać wszystkie dobre i złe 
strony, spotkać się ze wszystkimi, 
pięknymi ludźmi, którzy wspie-
rali i urozmaicali nasz pobyt tutaj, 
i dali mi szansę odczuwania two-
jego ducha. Dziękuję mojej dro-
giej Łodzi i do zobaczenia wkrótce.

Vanja Alibašić  
i Francesco Fiordoliva –  
wolontariusze europejscy  
z Fundacji FERSO.

Tłumaczenie z angielskiego: 
Aleksandra Szmurlik

VANJA  
ALIBAŠIĆ 

FRANCESCO 
FIORDOLIVA
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Chodzik opancerzony 
św. Mikołaja
Jeszcze kilka miesięcy temu młodzi osiłkowie, których spotykałem na ulicach Łodzi, często w roboczych uniformach, na 
mój widok mówili: bin Laden! lub Al-Kaida! A najbardziej dziwiło mnie, że idąc z przeciwka, komentowali mój wygląd tak 
swobodnie, jakbym był przezroczysty.

Jakiś czas temu zapuściłem się. 
Nie chodzi o to, że niechcący 

wtargnąłem w zaklęte rewiry 
miasta. Nie, nie – szanuję grani-
ce ogrodzonych osiedli, nawet 
tych z niewidzialnym płotem od-
powiedniej opinii. Ja zapuściłem 
brodę – jest długa i siwa jak przy-
stało na mój wiek. Odkąd ją mam 
w tej nowej postaci (a brodę noszę 
„od urodzenia”), moje życie w Ło-
dzi, i nie tylko, uległo zmianie.

Gdy długość sierści przekroczy-
ła jakąś granicę (przez wiele lat 
strzygłem zarost tak często, jak 
trawnik w mieście), powiedzia-
no mi, że robię się na drwala. I za-
pewne nie był to wyraz uznania, 
lecz krytyka (rzekomego) ulega-
nia modzie. Aż musiałem w Inter-
necie sprawdzić, na czym ta moda 
polega. No cóż, inni „wiedzą le-
piej”, choć tak naprawdę zarasta-
łem z czystej wygody, by oszczę-
dzić sobie cotygodniowej „jazdy 
kosiarą” po twarzy. Jednak diame-
tralna zmiana nastąpiła w moim 
życiu wtedy, gdy Stwórca sukce-
sywnie zaczął domalowywać 
na mojej brodzie siwe pasemka. 
Z upływem czasu było ich coraz 
więcej, a wraz z nimi pojawiały się 
nowe reakcje przechodniów czy 
„przejazdowiczów” na moją obec-
ność w miejscach publicznych.

Gdy w centrum miasta, w środ-
ku dnia, młode dziewczyny na mój 
widok mówią teraz: św. Mikołaj! 
i chichoczą, odpowiadam prze-
kornie: Wesołych Świąt!, niezależ-
nie od pory roku. Na początku pe-
szyłem się komentarzami, czułem 
się nieswojo, gdy brano mnie za 
kogoś innego, boć przecie ani ja 
święty, ani Mikołaj. Wieczorem 
i w nocy na Piotrkowskiej nie lu-
bię tego typu zaczepek, gdy w to-
nie głosu słyszę agresję. Choć rosły 
jestem, boję się jednak konfron-
tacji z kimś, kto może okazać się 
bezwzględnym chamem.

Jeszcze kilka miesięcy temu 
młodzi osiłkowie, których spo-
tykałem na ulicach Łodzi, czę-
sto w roboczych uniformach, na 
mój widok mówili: bin Laden! lub 
Al-Kaida! A najbardziej dziwiło 
mnie, że idąc z przeciwka, komen-
towali mój wygląd tak swobod-

nie, jakbym był przezroczysty. 
Wiem, że rozmawiali o „swoim 
znajomym” z ekranu telewizo-
ra, ale na fali rozbuchanego „pa-
triotyzmu”, wprost wyświetlali 
na mojej skromnej osobie nie-
nawiść do nieżyjącego już „kró-
la terrorystów”. Muszę przyznać, 
że było to dla mnie przerażające 
doświadczenie, gdy nagle w środ-
ku miasta, w Polsce, moi rodacy 
siłą wciskali mnie w obcą tożsa-
mość, zachowując się w stosun-
ku do mnie w sposób adekwat-
ny do swoich wyobrażeń o tej 
postaci. Ja nic nie musiałbym 
zrobić, by iskra wznieciła pożar. 
Oni sami wzajemnie nakręciliby 
spiralę agresji, gdyby nasze drogi 
w porę nie rozeszły się – na szczę-
ście w pokoju.

Podobnie zachowują się uczest-
nicy niektórych wycieczek szkol-
nych przyjeżdżający do Muzeum 
Kinematografii czy EC1 (w tych 
okolicach bywam bardzo często). 
Kolumna dzieci czy młodzieży nie 
przebiera w treści i formie komen-
tarzy, a zajęci sobą opiekunowie 
doglądają jedynie zwartości gru-
py. Domyślam się, że po powrocie 
z Łodzi nikt z nauczycieli nie po-
dejmie się pracy pedagogicznej na 
temat: zabić bin Ladena. W ten spo-
sób, poprzez zaniechanie, wycho-
wujemy przyszłych terrorystów.

O ile słowa: św. Mikołaj czy bin 
Laden pod moim adresem wypo-
wiadane są pełnym głosem, to 
Żydek – ludzie mówią szeptem. 
I doprawdy nie wiem, z czego ta 
różnica wynika. Bywa też, że wy-
glądam jak pop, ale to określenie 
częściej słychać na wschodzie 
Polski. W Łodzi prawosławnych 
duchownych w przestrzeni pu-
blicznej nie uświadczysz, to i ste-
reotypów brak. Taka to u nas wie-
lokulturowość. A może to i lepiej?

Choć jestem dopiero w poło-
wie wieku, znajomi mówią, że 
długa i siwa broda przydaje mi 
lat. Coś w tym jest, bo zaobser-
wowałem, że od czasu, gdy taką 
mam, kierowcy częściej niż po-
przednio zatrzymują się, by prze-
puścić mnie na drugą stronę ulicy. 
W środkach komunikacji miej-
skiej pasażerowie – zwłaszcza 

kobiety – proponują mi ustąpie-
nie siedzącego miejsca. Ale wy-
starczy pukiel brody schować za 
pazuchę lub związać w warkocz, 
a przywilej znika. Domyślam się, 
że wtedy ludzie biorą mnie za ko-
goś innego.

A z tym wyglądem na „sędziwe-
go staruszka” to jest jeszcze tak, 
że właśnie społeczeństwo (zwłasz-
cza polskie – mam wrażenie) sta-
ra się narzucać normy zachowań 
osobom, które przekroczyły 40., 
50., czy 60. „równoleżnik”. To inni 
za nas chcą decydować, co wypa-
da, a czego nie wypada robić, ma-
jąc określoną liczbę lat. Pierwszy 
raz doświadczyłem tego podczas 
udziału w kolejnej Paradzie Tech-
no w Łodzi (na początku lat dwu-
tysięcznych), gdy jakieś małolaty 
pokazywały mnie palcami. Czyż-
bym się „rozmazał” na twarzy? – 
pomyślałem. Zagadkę dziwnego 
zachowania młodszych uczestni-

ków zabawy szybko wyjaśnili moi 
znajomi: Jesteś w wieku ich ojców, 
którzy być może całymi dniami leżą 
przed telewizorem… Co się dziwisz, 
że te dzieciaki patrzą na ciebie jak na 
zjawę? No tak, po czterdziestce to 
ludzie jeszcze żyją? W latach 90. 
czy nawet na początku nowego ty-
siąclecia Piotrkowska nocą zdo-
minowana była przez młodzież. 
Dziś na szczęście to się zmienia.

A czy długa i siwa broda świad-
czy o mądrości? Wszak to atrybut 
mędrców, nieprawdaż? Niestety, 
jeszcze nikt za mną nie wołał: So-
krates! czy nawet Mojżesz! Cieka-
we dlaczego?

Za to gdy zaplotłem na bro-
dzie warkocz, a zrobiłem to tak-
że z czystej wygody, na lato, żeby 
było nieco przewiewniej, usłysza-
łem słowa uznania: Wyglądasz jak 
harleyowiec. I znów musiałem zaj-
rzeć do Internetu, żeby dowie-
dzieć się, jak wyglądam, bo też 

mam braki… w stereotypach. Przy 
okazji dowiedziałem się, że jako 
harleyowiec powinienem jeździć 
motocyklem znanej firmy odzia-
ny w skórzany kombinezon zdo-
biony łańcuchami.

No i tu dochodzimy do sedna 
sprawy – jak być sobą na ulicach 
polskich miast, by ludzie dali ci 
spokój?

Właśnie zamówiłem sobie cho-
dzik opancerzony. Ponieważ w pro-
mieniu jednej godziny marszu do 
celu poruszam się prawie wy-
łącznie piechotą, chodzik miałby 
być głównie wehikułem do bez-
piecznego przemieszczania się. 
To taka krzyżówka papa mobile 
z pojazdem Flinstonów, umożli-
wiająca swobodne przebieranie 
nogami i chroniąca przed poufa-
łością przechodniów. A ponieważ 
liczba tych „czułości” ostatnimi 
czasy zmalała, zwłaszcza gdy „zo-
stałem” harleyowcem, a nawet ar-
tystą plastykiem, postanowiłem 
chodzik opancerzony podarować 
św. Mikołajowi. Bo ani saniami 
na Piotrkowską z braku śniegu 
nie wjedzie, ani bezpieczny być 
nie może ze względu na odmien-
ny stan urody w porównaniu ze 
wzorcem wyglądu jedynie słusz-
nego. Oby go domorośli patrioci 
za obcego nie wzięli. Strach pomy-
śleć, jaki los spotkałby członków 
Świętej Rodziny i Dziecię, gdyby 
w naszym kraju przyszło im szu-
kać schronienia.

Wojciech Nyklewicz – absolwent 
Akademii Medycznej w Lublinie 
i Collegium Psychotherapeuticum, 
nauczyciel, animator współpracy 
polsko-czesko-słowackiej 
w ochronie zdrowia i tłumacz 
języków czeskiego i słowackiego. 
Sekretarz redakcji, korektor, 
opiekun strony internetowej 
Miasta Ł.

WOJCIECH 
NYKLEWICZ

RYS. PIOTR STATUCKI
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Kawa, plastik i ogień
Każdy zauważył, że kawa plujka zostawia w szklance fusy. Rozpuszczalna już nie, więc gdzie one są? Jeden z zakładów 
w Holandii oddziela sedno czarnego napoju od fusów i sprzedaje jako kawę rozpuszczalną. Jeżeli my kupujemy coś,  
co fusów nie ma, no to muszą one zostawać jako odpad w fabryce.

Jesień łamane przez zima. Wcho-
dzimy w piękny czas, jeżeli ko-

chamy wszystkie pory roku, jak 
śpiewały Czerwone Gitary. Można 
np. pojechać w Bieszczady i w ci-
szy pozwiedzać połoniny. Teraz 
koniecznie z napędem na czte-
ry koła i głębokim bieżnikiem, 
bo tam już biało. Od kilku dni 
dostaję zdjęcia od Waldka Wit-
kowskiego z przełęczy pod Bere-
hami – widoki tam takie, jakich 
w Łodzi nie zobaczymy nigdy, na-
wet jeśli zima znowu zaskoczy 
drogowców.

Waldek rzeźbi Świątki, które 
latem kupią turyści, i mówi, że 
biały puch mu nie straszny.

Inny kumpel namawia mnie 
na maciupki rejsik po Bałtyku. Te-
raz można tanio wynająć każdy 
jacht. Żeby tylko nie ten szczegół.

Niby tylko jeden, ale jaki ważny. 
Sine ręce, czerwony nos i sztyw-
niejące nogi pomimo dwóch 
śpiworów, spodni i grubych po-
larowych skarpet. Nad ranem na-
wet przy zamkniętej sztorckla-
pie i suwklapie temperatura jak 
w starej lodówce.

Co by tu wymyślić, żeby ciało 
przestało dygotać z zimna? Nasi 
przodkowie to pytanie zadawali 
sobie nawet wtedy, kiedy miesz-
kali w gorącej Afryce, a do ognia 
dostępu nie mieli. Nocą, szczegól-
nie na pustyniach, temperatura 
spada poniżej zera, no i najważ-

niejsze, drapieżniki boją się ognia, 
jak ognia.

Nie mówię o pustyni na Saha-
rze, bo tam jeszcze sześć tysięcy 
lat temu było bardzo zielono. Opo-
wiadam o znacznie starszych cza-
sach i innych pustyniach.

Nasi protoplaści wymyślili to, 
co w listopadzie marzy nam się 
na Połoninie Caryńskiej albo przy 
bindudze w Zimnym Kącie. Ogni-
sko – pomyślała zapewne jedna 
z naszych pramatek Ew i powie-

działa: atra, używając słowa uwa-
żanego za najstarsze w ludzkim 
języku. Szturchnęła znacząco ko-
goś ze starszyzny plemiennej. Za-
kombinowałbyś coś chłopie i za-
łatwił ogrzewanie, jakie mają 
tamci uchodźcy czy troglodyci. 
O co to, to nie – odpowiedział na 
to jeden z Adamów. Obcy zrobili 
embargo i ognia za nic oddać nie 
chcą. Jeszcze mnie kto złapie. Prze-
cież ostrzegali, że ze złodzieja wydrą 
wnętrzności i rzucą na żer ptaszy-

skom. Zanim jeszcze pożegnałbym 
się z tym światem, widziałbym mój 
żołądek w dziobach sępów. Może 
Prometeusz? Młody, wyrywny, to 
i ogień zorganizuje, a szybki w no-
gach jest, to może i złapać się nie da.

Tak w najkrótszych słowach 
mogła wyglądać znana skądi-
nąd historia o krótkiej karierze 
politycznej chłopaka bystrego 
w działaniu, ale nieumiejącego 
przewidywać. Prometeusz, po 
błyskotliwej akcji, dzięki której 

zdobył źródło energii cieplnej 
i rozjaśnił mrok jaskini, otoczo-
ny splendorem współobywateli, 
światły przywódca i mąż opatrz-
ności, został w końcu dorwany 
przez uważanych powszechnie 
za półgłówków europejskich wy-
słanników i zgodnie z ostrzeże-
niem wypatroszony.

Najdziwniejsze w tej opowieści 
jest to, że może ona być całkiem 
prawdziwa. Najlepsza z możli-
wych ras, Homo Sapiens, ma oko-
ło 200 tysięcy lat, a najstarsze od-
kryte paleniska pochodzą sprzed… 
przynajmniej miliona lat. Nie ma 
więc takiej możliwości, żeby to 
właśnie nasi przodkowie odkryli, 
jak wykorzystać ogień. Ktoś może 
się sprzeczać, że Neandertalczy-
cy też są naszymi protoplastami, 
bo każdy z nas ma około czterech 
procent łańcucha DNA wspólnego 
z tymi istotami, ale to także się nie 
zgadza. Ludzie, których szczątki 
znaleźliśmy w dolinie Neandertal, 
mieli pół kilograma mózgu wię-
cej niż my obecnie, tworzyli sztu-
kę, biżuterię, muzykę, opiekowali 
się chorymi i chowali z honora-
mi swoich zmarłych, ale również 
oni mogli mieć jedynie swojego 
własnego Prometeusza, bo jako 
nowy gatunek człowiekowatych 
powstali „zaledwie” przed 400 ty-
siącami lat. A przecież wiemy, że 
ognia ktoś używał już ponad pół 
miliona lat wcześniej.

RADOSŁAW  
WILCZEK

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 Ignacego Płażewskiego przedsta-
wiająca prawdopodobnie fragment „osiedla 

kunitzerowskiego” z charakterystycznymi dla 
niego drewnianymi parterowymi domami, 

Miastograf.pl

MIASTOGRAF.PL 
CYFROWE ARCHIWUM 
ŁODZIAN

WYPALANIE ZIAREN KAWY
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Tak czy owak, za każdym ra-
zem, kiedy ktokolwiek w dzie-
jach rozpalał nowe ognisko, my-
ślał o  tym, żeby jak najmniej 
nachodzić się po paliwo, czyli 
chrust, i żeby ogień dał jak naj-
więcej ciepła.

Dziś powody, dla których chce-
my zwiększać sprawność energe-
tyczną, są podobne. Różnica jest 
taka, że zamiast bólu w plecach 
od noszenia ciężkich kłód, czuje-
my ból związany z przelewaniem 
środków na konto firmy dostar-
czającej energię do naszych kra-
nów i kaloryferów.

A propos przesyłu energii. Na-
sza łódzka firma dostarczająca 
ciepło nie wstydzi się przyznać, 
że jest częścią światowego poten-
tata Veolia, i jak każdy koncern 
zarabia ogromne pieniądze. Co 
ciekawe, tak jak nasi pra, pra, pra 
też palą drewno. Na trzy pociągi 
z paliwem, dojeżdżające do elek-
trociepłowni pomiędzy Olecho-
wem i Wschodnim Widzewem, je-
den przywozi węgiel, a dwa ścinki 
z fabryk mebli.

Drewniane odpady kosztują 
kilka tysięcy złotych więcej, ale 
czego się nie robi, żeby mniej 
kopcić. Można by powiedzieć, 
że energetycy tacy odważni, bo 
cenę droższego drewna wrzu-
cą w koszty i każą więcej zapła-
cić nam, odbiorcom ciepła. Nic 
z tych rzeczy.

Nie dokładamy też do najnow-
szej w Europie instalacji do od-
siarczania spalin.

Okazuje się, że Veolia wprowa-
dziła na Widzewie obieg termo-
dynamiczny, o którym uczyliśmy 
się już w szkole średniej, ale jakoś 
wcześniej nie było woli politycz-
nej, żeby go uruchomić.

Uwaga, teraz trochę teorii, ale 
obiecuję, że będzie krótko i nie 
będzie bolało.

Prąd, który mamy w gniazd-
kach, powstaje w trochę więk-
szym niż rowerowe dynamie, 
które jest napędzane maszyną 
parową. Nie tłokową, jak na Tita-
nicu czy w parowozie. To obraca-
jąca się turbina. Żeby (podobnie 
jak w przypadku ogniska w jaski-
ni) z paliwa uzyskać jak najwięcej 
energii, wymyślono, że turbina 
będzie trzystopniowa. Z ogrom-
nego kotła, gdzie woda zamienia 
się w parę, rury doprowadzają tę 
parę do turbiny. Para oddaje ener-
gię w pierwszym stopniu i… No 
właśnie – kiedyś wchodziła do 
drugiego stopnia, potem do trze-
ciego i już. Specjaliści z EC-4 za-
stosowali metodę wpuszczenia 
pary po pierwszym stopniu jesz-
cze raz do kotła i dopiero wtedy 
przesłania do napędzenia dru-
giego i trzeciego stopnia. Zyski? 
Po pierwsze, my płacimy mniej 

za ogrzewanie, bo część tej pary 
idzie do ogrzewania łódzkich 
osiedli.

Po drugie, elektrownia może 
kupić droższe drewno, bo para 
oddaje więcej energii, a po trze-
cie, nie skrapla się w maszynie 
i jej nie psuje, więc nie trzeba pła-
cić za częste remonty.

Wspomnianych energetyków 
muszę pochwalić za jeszcze dwie 
rzeczy. Jako bogacze, mogliby zysk 
przeznaczać na bardzo drogie 
wczasy albo „dobra luksusowe”, 
ale inwestują w przyszłość, czyli 
świadomą ekologię.

Pierwszy temat to spalanie od-
padów z fabryki kawy. Każdy za-
uważył, że kawa plujka zostawia 
w szklance fusy. Rozpuszczalna 
już nie, więc gdzie one są? Jeden 
z zakładów w Holandii oddziela 
sedno czarnego napoju od fusów 
i sprzedaje jako kawę rozpuszczal-
ną. Jeżeli my kupujemy coś, co fu-
sów nie ma, no to muszą one zo-
stawać jako odpad w fabryce. Tak 
się składa, że ciepło do tej firmy 
także dostarcza Veolia. Inżynie-
rowie wymyślili, jak pozbyć się 
zbędnego balastu, a jednocześnie 
wytworzyć energię do produkcji 
pary przemysłowej. Zaprojekto-
wali ogromną wyciskarkę, która 
wstępnie usuwa nadmiar wody. 
Potem fusy suszą się na strychu. 
Kiedy suchy już pył ma być spa-
lony, inżynierowie dodają do nie-
go odrobinę tajemniczej parafi-
nowej substancji. Dzięki temu 
odpady można przesłać rurocią-

giem do paleniska kotła. Urządze-
nie jest w stanie wyprodukować 
12 megawatów darmowej ener-
gii, a do tego jeszcze nie trzeba 
płacić za wywóz i utylizację śmie-
ci. To pierwszy na świecie kocioł 
kawowy, więc ma niedoskonało-
ści. Trzeba go rozbierać i czyścić 
co pół roku, a gazowe poprzed-
niki wystarczało przejrzeć raz 
na dwa lata. Różnica jednak jest 
taka, że gazu odzyskanego z przy-
fabrycznej oczyszczalni ścieków 
jest ledwie trochę, a resztę trzeba 
kupić od Putina, z Wenezueli czy 
z Arabii Saudyjskiej za niemałe 
pieniądze. Poza tym, po gazie ko-
palnianym z kominów wylatu-
ją spaliny, których matka natura 
nie uwzględniała w bilansie ga-
zowym od ponad 400 milionów 
lat. Spaliny z roślin traktujemy 
inaczej, bo za rok nowe rośliny 
znowu oddadzą przez komin to, 
co od wiosny do jesieni z powie-
trza wchłonęły.

Holendrzy mają co prawda 
swój gaz pod nogami, ale jak go 
wyciągają spod ziemi, to im się 
kraj zapada, a szału z wysokością 
nad poziomem morza u nich nie 
ma, więc pomysł z fusami wyda-
je się być całkiem dobry.

Drugi wynalazek, także z Ni-
derlandów, to przetwarzanie pla-
stików. W wielu krajach do prze-
mysłu spożywczego nie wolno 
używać ponownie opakowań 
z tworzyw sztucznych. Inny kło-
pot polega na tym, że co roku pa-
tentowanych jest więcej nowych 

rodzajów plastiku, niż mamy dni 
w kalendarzu. Inżynierowie po-
myśleli, że można tworzywa po-
dzielić na siedem głównych grup. 
Dzięki temu przetopione w sied-
miu procesach technologicznych 
plastiki mają doskonałe własno-
ści, wręcz nieodróżnialne od two-
rzyw pierwotnych.

Pomysł prosty i genialny jedno-
cześnie – polega na pocięciu na 
drobne kawałki wszystkich rodza-
jów plastikowych odpadów, a na-
stępnie wrzuceniu ich do wody. 
Każdy rodzaj ma inną pływalność, 
więc zawiśnie na odpowiedniej 
wysokości zbiornika. Wystar-
czy wyławiać potrzebną frakcję 
z wybranej głębokości i można to 
przetopić, tworząc nowe meble 
ogrodowe, części samochodów 
czy produkowane w Polsce odku-
rzacze, i to przez tę firmę, której 
szefostwo znalazło siedzibę przy 
łódzkiej trasie W-Z.

Na razie większość tych no-
wości można zobaczyć jedynie 
za granicą, ale firma działająca na 
pięciu kontynentach ma w Polsce 
kilkanaście oddziałów, więc może 
niedługo takie nowinki technicz-
ne zagoszczą także u nas.

Na razie życzę wspaniałej zimy 
i wiosny. Jak zrobi się ciepło na ze-
wnątrz, opowiem o pomysłach na 
logiczną i ekologiczną klimatyza-
cję. Teraz dziękujmy inżynierom 
i technikom z Olechowa za to, co 
wylatuje z ich kominów i płyną-
ce z grzejników ciepło w rozsąd-
nej cenie.

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o kulturze, 
a nie masz gdzie przeczytać
 
STYCZEŃ 2018
TEMAT NUMERU: Sztuka kulą się toczy
• Andrzej Nowicki: Odcisk na rzeczywistości
• Jagoda Szelc: Wiedźma z szarej strefy
• „Najnaje” w teatrze
• Antoni Szram: Szaman z Łodzi
• Komputer z czasów Bacha

Kupisz w dobrych salonach prasowych, Empiku,  
Łódzkim Domu Kultury oraz w prenumeracie 
na www.ruch.com.pl – od 22 grudnia

Czytaj też codzienny serwis kulturalny na e-Kalejdoskop.pl

KALEJDOSKOP. Magazyn kulturalny Łodzi i województwa łódzkiego

Radosław Wilczek – w Radiu Łódź 
prowadzi magazyny naukowe 
i techniczne: „Szkiełko i Oko”, 

„Motopodgląd” oraz „Ludzie 
z Pasją”.
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Z łódzkiego Archiwum X 
Odcinek drugi
Młodzieniec wracał z butelką lub nie wracał, reklamacji 
nie uwzględniało się – nie było książki życzeń i zażaleń. 
Jeśli wrócił, w butelce była monopolowa lub jej domowy 
odpowiednik – samogon, księżycówka, czyli, innymi  
słowy, bimber.

Lata osiemdziesiąte to dla jed-
nych wspomnienia, dla innych 

zamierzchła historia. Historia 
obok swego poważnego oblicza 
ma też i nieco pogodniejsze. W tej, 
którą opowiem, splatają się oba.

Lata osiemdziesiąte — kar-
nawał Solidarności, potem stan 
wojenny, a obok po prostu życie. 
Także to nocne, płynące nie bez 
pomocy alkoholu, który wcale 
niełatwo było zdobyć. 
Sprzedawało się go na 
kartki, a w lokalach 
gastronomicznych 
podawało się po godzi-
nie 13. Były wprawdzie 
nocne sklepy, ale spra-
gnieni niekoniecznie 
umieli do nich trafić. 
Na prawie każdej ulicy 
była więc meta – miej-
sce, gdzie butelka znaj-
dzie się o każdej porze. 
Co będzie w butelce to 
już ruletka – wódka 
jest na kartki, a pędze-
nie alkoholu ma długą 
tradycję.

Łódzką centralną 
metą była ulica Włó-
kiennicza. Jechało się 
tam taksówką (tak-
sówki były tak tanie, 
że na postojach usta-
wiały się kolejki; albo 
może nie było innych 
opcji?), następnie z ja-
kiejś bramy wyłaniał się młodzie-
niec, któremu wręczało się umó-
wioną kwotę. Młodzieniec wracał 
z butelką lub nie wracał, reklama-
cji nie uwzględniało się – nie było 
książki życzeń i zażaleń. Jeśli wró-
cił, w butelce była monopolowa 
lub jej domowy odpowiednik – 
samogon, księżycówka, czyli, in-
nymi słowy, bimber.

Właśnie pędzenia bimbru do-
tyczy jedna z łódzkich miejskich 
legend, połączona z historią przez 
niezwykłe miejsce – bibliotekę.

Wspomnienia z lat 80. pełne 
są opisów działań w zakonspiro-
wanych lokalach ówczesnej pod-
ziemnej opozycji. Jednym z naj-
ważniejszych było drukowanie 
nielegalnych wydawnictw. Zaka-
muflowanie drukarni nie nale-
żało do łatwych zadań. Drukar-
nia generowała hałas, zużywała 

prąd, no i paliło się tam światło 
w nocy, bo w dzień „drukarze” 
byli w pracy. Ponieważ sąsiedzi 
często podejrzewali, że coś się 
w lokalu dzieje, trzeba było zna-
leźć jakieś miejsce bez sąsiadów. 
Wykorzystywano więc miejsca 
pracy, gdzie wchodziło się wie-
czorem, a wychodziło rano. Do-
stęp do nich mogła zapewniać pra-
ca ciecia, nocnego dozorcy, stróża 

czy dozorczyni, dysponujących 
lokalem od 20 do 8 rano. Babcia, 
nocna dozorczyni w szkole mogła 
przenocować wnuczkę na podło-
dze gabinetu stomatologicznego 
lub pracowni chemicznej. Noc-
ny dozorca w bibliotece czy też 
palacz w bibliotecznej kotłowni 
mógł, po nadejściu zmroku, prze-
mycić do gmachu co chciał i wpu-
ścić, kogo chciał.

Tak było w przypadku Biblio-
teki Uniwersytetu Łódzkiego przy 
ulicy Matejki 32. Zamelinowała 
się tam potężna machina druku 
i kolportażu nielegalnych wy-
dawnictw. W Spacerniku. Ślada-
mi opozycji demokratycznej, wy-
danym przez Klub Pozytywnej 
Wyobraźni (2016), znajdziemy 
szczegółowy opis działalności 
tej podziemnej drukarni, która 
pracowała bez przeszkód przez 

kilka lat. Dyrektor BUŁ, Janusz 
Dunin-Horkawicz, podobno coś 
podejrzewał i nawet obszedł kie-
dyś cały budynek w poszukiwa-
niu nielegalnej działalności, nic 
jednak nie znalazł.

Z  tym miejscem wiąże się 
pewna miejska legenda. Podob-
no oprócz nielegalnej drukarni 
działała tam też równie nielegalna 
instalacja służąca pędzeniu bim-

bru – i żadna z tych ini-
cjatyw nie miała po-
jęcia o drugiej, co ma 
świadczyć o głębokim 
zakonspirowaniu obu 
albo może o życzliwo-
ści tych, którzy „nie za-
uważali”. O drukarni 
pisze się dziś szero-
ko, może czas na po-
szukanie w zbiorowej 
pamięci wspomnień 
o bimbrowni?

Choć, jak to legen-
da miejska, może być 
całkowicie zmyślona, 
podobnie jak historia 
o czarnej Wołdze, któ-
rą znają wszyscy pa-
miętający te czasy. 
Milicja Obywatelska 
lubiła wtedy tropić 
bimbrowników, a ów-
czesna propaganda 
donosić o sukcesach 
„na tym odcinku”. Na-
kazy przeszukania 

mieszkań opozycjonistów wysta-
wiano na podstawie rzekomego 
doniesienia o podejrzeniu pędze-
nia alkoholu, także w celu zdys-
kredytowania dysydentów. Nic 
dziwnego, że sami działacze opo-
zycyjni odcinali się od wszelkich 
podejrzeń o jakiekolwiek związki 
z takim procederem.

Transformacja przyniosła 
zmianę również w tym segmen-
cie nielegalnej gospodarki. Dzie-
sięć lat później nocą nie pędzono 
już bimbru, ale rozlewano Royal 
(spirytus techniczny) do podro-
bionych butelek monopolowych, 
które następnie oklejano, także 
podrobionymi, znakami akcyzy.

Iza Desperak – socjolożka z Bałut.

IZA 
DESPERAK

FOT. ARCHIWUM MIASTA Ł

POMÓŻ ZMIENIĆ 
SCHRONISKO DLA 

ZWIERZĄT W ŁODZI

Bogart, Bodzio – na całym świecie  
nie ma takiego psa. 
Kiedy Bogart dorastał, rosło mu wszystko –  
poza łapkami. Jest zatem całkiem pokaź-
nym psem, na bardzo krótkich łapach. Jest 
mądry i trochę zamyślony. Pogodził się 
z byciem w schronisku, chociaż uwielbia 
wolność.  
Psiak ma około 8 lat. Uwielbia bieganie, 
leżenie na trawie, zabawę, ludzi. Jedyne 
czego nie lubi, to psi koledzy, ma charakter 
szefa. Właściciel dla Bogarta potrzebny 
od zaraz.

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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Kalendarz imprez
 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela

15
ZAKOŃCZENIE 
WYSTAWY 

„ZAKOCHANI W VAN 
GOGHU” – PRACE 
WSPÓŁTWORCÓW 
FILMU „TWÓJ 
VINCENT”
Dom Literatury 
ul. Roosevelta 17

17
19:00 SZALONE 
NOŻYCZKI – 
SPEKTAKL DLA 
EMERYTÓW
Teatr Powszechny Duża Scena 
ul. Legionów 21

18
19:00 KONCERT 
PONAD CHMURAMI 
(UTWORY COHENA 
I OKUDŻAWY)
Pub Keja 
ul. Kopernika 46
(bilety: 15 zł, 20 zł w dniu 
koncertu)

25
18:00 Z MIASTA ŁODZI 

– FILMY Z ŁODZI PO 
ANGIELSKU / FROM 
THE CITY OF ŁÓDŹ 

– MOVIES FROM 
ŁÓDŹ IN ENGLISH: 

„AJLAWJU” (1999)
Centrum Dialogu  
im. Marka Edelmana 
ul. Wojska Polskiego 83

19
20:00 KONCERT 
KĘKĘ, PROMUJĄCY 
ALBUM „TRZECIE 
RZECZY”
Klub Magnetofon 
ul. Zgierska 26A

26
9:00–19:00 WYSTAWA 
LEONARDO DA VINCI
EC1 
ul. Targowa 1/3

20
17:00–23:59 
UROCZYSTE 
OBCHODY URODZIN 
MIEJSCA SPOTKAŃ 
NA STARYM POLESIU
ul. Strzelców Kaniowskich 9

27
19:00 POMOC 
DOMOWA
Teatr Powszechny, Duża Scena 
ul. Legionów 21

21
20:00 JAM SESSION – 
ELITA MUZYKÓW, 
TWÓRCÓW 
& ARTYSTÓW
Klub New Yorker 
ul. Piotrkowska 62

16
19.00 OTWARTE 
SPOTKANIE 
ORGANIZACYJNE 
MANIFA 2018
Cafe Retro Czekolada 
ul. Moniuszki 11

22
20:00 HOUSE 
GIGS POGONKA – 
KONCERT JAMESA 
HARRIESA
ul. Pogonowskiego 45
(wstęp „co łaska”, sugerowana 
kwota – 10 zł)

24
19:00–20:00 
KWINTESENCJA 
W RAMACH CYKLU 
OTWARTA SCENA
Teatr Muzyczny 
ul. Północna 47/51

23
18:00 
PSYCHOLOGICZNA 
AKADEMIA 
FILMOWA „GRA 
O ŻYCIE”
Kino Przytulne ŁDK 
ul. Traugutta 18

1
NOWY ROK
Udanego odpoczynku!

2
Szczęśliwych powrotów 
do codzienności!

4
21:00 CZWARTKOWE 
JAZZOWE JAM 
SESSION
KIJ – Multitap & Cocktail Bar 
ul. Jaracza 45

28
17:00 122. URODZINY 
KINA – POKAZ 
FILMU „BRACIA 
LUMIÈRE” (2016)
Muzeum Kinematografii 
pl. Zwycięstwa 1

6
20:00 KONCERT 
SHEIK SPEARS
Cafe Bar Poczekalnia 
ul. Więckowskiego 16

30
15:00 
PODWIECZOREK 
Z ANIMACJĄ: 
PAMIĘTNIK FLORKI
Kino Bodo 
ul. Rewolucji 1905 r. 78/80
(wstęp: dziecko 5 zł, 
opiekun 0 zł)

3
15:30–16:30 CENTRUM 
AKTYWNEGO 
SENIORA – 
COTYGODNIOWE 
ZAJĘCIA TANECZNE
Akademicki Ośrodek 
Inicjatyw Artystycznych,  
sala 39a, ul. Zachodnia 54/56
(zajęcia pojedyncze: 9 zł; 
karnet na 4 zajęcia: 25 zł)

27
20:00 NEW YORK  
FESTIWAL 2017–2018 
XII EDYCJA – KON-
CERTY ZESPOŁÓW: 
TOKSYNY,  
AUDIOTIES,  
KONKUBENT
New York – Klub Muzyczny 
ul. Piotrkowska 62

5
14:15 CYKL FILMÓW 
AGATHY CHRISTIE
Kino Przytulne ŁDK 
ul. Traugutta 18

29
16:00–20:00 
SALON GIER 
INTELEKTUALNYCH: 
RPG I INNE GRY 
PLANSZOWE
Ośrodek Kultury Górna 
ul. Siedlecka 1

7
19:00 WSZYSTKO 
W RODZINIE
Teatr Powszechny Duża Scena 
ul. Legionów 21

31
SYLWESTER
Bawcie się dobrze w roku 2017 
i 2018!

8
18:30 WARSZTATY 
IMPROWIZACJI 
OD PODSTAW
Fabryka Sztuki 
ul. Tymienieckiego 3,  
budynek A, sala 131
(Koszt: 10 zł,  
wiek uczestników: min. 16 lat)

9
18:30 CYKL FILMÓW 
AGATHY CHRISTIE
Kino Przytulne ŁDK 
ul. Traugutta 18

10
14:00–17:00 
WARSZTATY 
DLA OSÓB 
SPODZIEWAJĄCYCH 
SIĘ DZIECKA
Szpital Specjalistyczny 
ProFamilia 
ul. Niciarniana 49

11
17:00 
ORGANIZATORZY 
ŻYCIA. DE STIJL – 
OPROWADZANIE 
KURATORSKIE
ms1 
ul. Więckowskiego 36
(oprowadzanie w cenie biletu 
na wystawę)

12
19.00–22.00 
KONCERT: PIOSENKI 
WOJCIECHA 
MŁYNARSKIEGO
Dom Literatury 
ul Roosevelta 17

13
21:00 KONCERT 
CONCRETE HILLS
Grindhouse 
ul. Rewolucji 1905 r. 48a

14
FINAŁ WOŚP

W S P Ó Ł P R A C A

grudzień 2017 / styczeń 2018

POLECA  
PIOTR 
STATUCKI

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

Historia! Jakie to wspaniałe tworzywo!
Tropiciele z IPN poczytali, podumali i odkryli, że 27 ulic i jeden plac w Łodzi mają niegodnych patronów. Wertowanie  
informacji o tych podejrzanych typach prawdopodobnie pozwoliło mi odkryć klucz, jakim posługują się dekomunizatorzy. 
Jeśli nazwisko występuje w sąsiedztwie słowa komunizm albo ZSRR – delikwent przepadł. Gdy nie występuje, próbują  
ocenić, czy gdyby żył, poparłby dobrą zmianę.

W czasie I wojny do Łodzi 
przyszli Niemcy. Wszyst-

kie ulice nazwali po niemiecku. 
Po wojnie łodzianie nazwali je 
po polsku. Druga wojna i zno-
wu Niemcy. Nazwy ulic… po nie-
miecku. Koniec wojny. Nazwy 
znowu… jakie? Polskie! Bardzo do-
brze. Z tym że nie na pewno, bo co 
prawda były w języku polskim, ale 
w treści już nie koniecznie. Upły-
nęło trochę czasu i ropy w ruro-
ciągu Przyjaźń. Historia wycięła 
hołupca – przyjaciel się rozpadł 
i odczepił, przewodnia siła wypro-
wadziła sztandary. Łódzkie ulice 
zlustrowano i wygumkowano pa-
tronów z metką Сделано в СССР. 
Wyglądało na to, że możemy za-
cząć się przyzwyczajać. Trochę 
za wcześnie – o swoje upomniał 
się Kościół, a w tym przypad-
ku swoje oznacza prawie wszyst-
ko. Zanim na dobre zapamiętali-
śmy, gdzie jest jaka ulica, znowu, 
ku radości łodzian, kilka z nich 

„ucywilizowano”, przydzielając 
im patronów w postaci Papieża 
oraz pokaźnego zestawu księży 
i świętych… I co? Już dobrze? Do-
brze. Ale może być lepiej. Okaza-
ło się, że komunizm trzeba wy-
palić gorącym żelazem, sięgając 
do czasów, kiedy ludzkość po raz 
pierwszy posłużyła się tym termi-
nem – w myśli, słowie bądź uczyn-
ku. Nazwy ulic nie mogą tu być 
wyjątkiem, a Łódź to prawdziwa 
stajnia Augiasza.

Tropiciele z IPN poczytali, pod-
umali i odkryli, że 27 ulic i jeden 
plac w Łodzi mają niegodnych pa-
tronów. Wertowanie informacji 
o tych podejrzanych typach praw-
dopodobnie pozwoliło mi odkryć 
klucz, jakim posługują się deko-
munizatorzy. Jeśli nazwisko wy-
stępuje w sąsiedztwie słowa ko-
munizm albo ZSRR – delikwent 
przepadł. Gdy nie występuje, pró-
bują ocenić, czy gdyby żył, poparł-
by dobrą zmianę. Jeśli uczeni 

z IPN są w pełni władz umysło-
wych, tylko tak można wyjaśnić 
rezultat ich pracy.

Nie wymienię wszystkich ofiar 
tej czystki, nie ma na to miejsca. 
Przytoczę tylko kilka.

Michalina Tatarkówna-Maj-
kowska – pisaliśmy o niej niedaw-
no. Odsunięta przez Gomułkę od 
wszelkiej działalności politycz-
nej, bo nie zgadzała się na wspól-
ne wychodki i łazienki w miesz-
kaniach dla robotników; chciała 
likwidacji trzeciej zmiany dla 
włókniarek. W testamencie za-
pisała cały swój majątek Towa-
rzystwu Przyjaciół Dzieci, a liczne 
pamiątki historyczne przekaza-
ła Muzeum Tradycji Niepodległo-
ściowych w Łodzi.

Rachela Pacanowska-Krengel, 
pseudonim Zula – była związana 
z PPS-Lewicą, kierowała Wydzia-
łem Kobiecym tej partii w Łodzi. 
Za swą działalność wielokrotnie 
aresztowana i więziona, w zakła-
dach karnych spędziła około 10 
lat. 1 kwietnia 1940 roku trafiła 
do łódzkiego getta. Pracowała 
w szpitalu w getcie jako sanita-
riuszka. W czasie Wielkiej Szpery 
zdecydowała, że nie opuści swo-
ich podopiecznych i dobrowol-
nie pojechała na śmierć razem 
z pacjentami.

Pisała o niej w Mieście Ł Joan-
na Sikorzanka. Swój artykuł za-
kończyła tak: Niestety, nie udało mi 
się odnaleźć adresu ani żadnego jej 
zdjęcia. Pozostają tylko tabliczki na 
murze z napisem „Zula Pacanow-
ska”. Czy przetrwają?

Tekla Borowiakowa – w 1933 
roku, gdy w regionie łódzkim 
trwały powszechne strajki oku-
pacyjne, wyszła naprzeciw poli-
cji wkraczającej do fabryki i zo-
stała mocno pobita. Mówi się, że 
pod jej domem zbierały się później 
tłumy ludzi. Po wybuchu II woj-
ny światowej należała do Polskiej 
Partii Robotniczej i Frontu Walki 

o Naszą i Waszą Wolność – lewi-
cowej organizacji tworzącej ko-
mitety sabotażowe w fabrykach 
pracujących dla nazistów. Zosta-
ła aresztowana latem 1943, trafiła 
do obozu i tam zmarła.

Bardzo podobne są historie pra-
wie wszystkich postaci, nad któ-
rymi „pochylił się” IPN. W okre-
sie międzywojennym ci ludzie 
walczyli o prawa i godne życie 
robotników, z ogromną odwagą 
i determinacją. Działali pod róż-
nymi sztandarami – tam, gdzie 
zrzeszali się robotnicy. Podczas 
wojny ginęli w niemieckich obo-
zach zagłady lub w lesie, walcząc 
z okupantem. Dziś wiemy, że pod 
płaszczykiem idei komunizmu 
można stworzyć potwora. Jed-
nak historia uczy, że można wy-
korzystać do tego każdą etykiet-
kę. Prawo i sprawiedliwość też się 
nadadzą.

Tych ludzi już nie ma, więc in-
kwizytorzy mogą dowolnie ma-
nipulować pamięcią o nich. Jeśli 
komuś udało się przeżyć i – jak 
Michalina Tatarkówna – starał 
się działać w warunkach, na które 
nie miał wpływu, ma jeszcze bar-
dziej przechlapane. Jeśli nie spa-
lił choć jednego komitetu. Chyba 
że jest jak Stanisław Piotrowicz, 
który potrafił przekonać suwe-
rena, że jako członek PZPR i ce-
niony prokurator był ważnym 
ogniwem ruchu antykomuni-
stycznego w PRL.

Do poziomu tej patriotycznej 
akcji dostosował się bez trudu wo-
jewoda łódzki Zbigniew Rau. Ulicę 
Witolda Wandurskiego przemia-
nował na Kazimierza Kowalskie-
go, zagorzałego antysemity. Pod 
wpływem protestów wycofał się 
z tego pomysłu, tłumacząc, że 
urzędnicy mieli trudności ze zdo-
byciem informacji. Może trzeba 
było zacząć od Wikipedii? Kolej-
ny zabawny pomysł wojewody, to 
ulica im. Johna Wayne’a – drew-

nianego aktora, ale za to zdekla-
rowanego rasisty.

Myślę trochę, z  niechęcią, 
o tych wszystkich czyścicielach 
historii. Oni chyba czują, że mę-
stwo wyssali z mlekiem matki-

-prawdziwej-Polki. Gdyby przy-
szło im żyć w tamtych haniebnych 
czasach, to – tu pojadę Sienkiewi-
czem – pierwej poszliby z giwerą 
do lasu, ufając, że wróg ich wy-
klnie, uprzednio katrupiąc, niż-
by tchórzliwie mieli się poddać.

A IPN? To ciało (oczywiście 
przyzwoicie odziane) powinno 
się nazywać Instytut Kreacji Pa-
mięci Narodowej. Wszystko było-
by jasne, a tak przypomina sek-
tę wyznawców płaskiej ziemi. 
Jak plac Zwycięstwa skojarzył im 
się z komunizmem? Był taki roz-
kaz? Jakaś pomroczność? Niepo-
jęte. Jednak ten przykład każe się 
mieć na baczności. Są w Łodzi uli-
ce: Czerwonego Kapturka, Czerwo-
na, Czerwonych maków, Sierpowa. 
Sprawiedliwa może się stać Prawą 
i sprawiedliwą, a nad ulicą Gabrie-

la Narutowicza wisi groźba prze-
mianowania na ul. Eligiusza Nie-
wiadomskiego.

Kreatorom historii zapewne 
wszystko kojarzy się z komuni-
zmem, jak gościowi z dowcipu ko-
lor biały z… no, sami wiecie. Trze-
ba się poważnie zastanowić, co 
z Komunią Świętą? Mieszkania-
mi komunalnymi? Komunałami 
w słowniku? Warto porozmawiać 
z Francuzami na temat Komuny 
Paryskiej. Zastanowić się, czy moż-
na ogłaszać komunikaty.

Prezydent ostatnio napisał: 
standardy życia społecznego, spo-
sób naszego myślenia i decydowa-
nia o dobru wspólnym powinny wy-
rastać z uczciwej, niezniekształconej 
wizji historii. To sprawę czyni nie-
co jaśniejszą. Wizja to wg słow-
nika PWN obraz pojawiający się 
w czyjejś wyobraźni pod wpływem 
natchnienia, szaleństwa, wysokiej 
gorączki lub środków odurzających.


