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Zawsze realizuję
swoje plany

Stało się najgorzej
jak mogło
Dwie porażki w trakcie dekady to dużo, nie tylko z „marketingowego” punktu widzenia. Obawiam się, że przez
długie lata nikt już po raz
trzeci nie będzie chciał uwierzyć w Łódź. Nie da miastu
kolejnej szansy na spektakularny projekt.
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48 tysięcy
ukamienowanych
rocznie
Niby mamy XXI wiek, ale
mimo że specjaliści od chorobowych bytów mnożą je niestrudzenie, to o tych prawdziwie niebezpiecznych mamy
takie pojęcie jak nasi przodkowie. Żeby to udowodnić,
opowiem o chorobie, która co
roku, tylko w Polsce skraca
życie czterdziestu ośmiu tysiącom osób.
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Antonina
Kłoskowska

„WESELE” NARODOWEGO STAREGO TEATRU, FOT. MAGDA HUECKEL

O Święcie Teatru, które każdego roku obchodzimy w Łodzi, czyli o Festiwalu Sztuk Przyjemnych
i Nieprzyjemnych, z Ewą Pilawską – dyrektorką artystyczną Festiwalu – rozmawia Aleksandra Dulas.
Aleksandra Dulas: Czym jest Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych? Proszę w kilku
zdaniach powiedzieć, na czym
polega jego wyjątkowość?
Ewa Pilawska: Festiwal Sztuk
Przyjemnych i Nieprzyjemnych
prezentuje spektakle, które są
istotne tematycznie i artystycznie. Co roku otwiera kalendarz
najważniejszych festiwali teatralnych w Polsce. Jako dyrektor artystyczny bardzo się z nim identyfikuję, więc trudno mi go oceniać.
Co świadczy o jego wyjątkowości? Przede wszystkim to, że opiera się na nieustającej potrzebie
rozmowy o teatrze – rozmowie
widzów i twórców. Cieszę się, że
ta konfrontacja odbywa się właśnie u nas.

Niektórzy mówią, że każdy
może zrobić taki festiwal, ale to
bierze się stąd, że najwięcej do powiedzenia na temat teatru mają
zawsze ci, którzy w teatrze bywają bardzo rzadko lub w ogóle. Przyjrzyjmy się więc różnym,
podobnym wydarzeniom – dlaczego na niektóre z nich bilety
rozchodzą się w piętnaście minut, a na inne nie ma chętnych?
Czy kluczem do sukcesu jest zaproszenie spektakli z gwiazdorską obsadą? Rzeczywiście, każdy
może zrobić festiwal. Tylko, jaki
on będzie?
Czym zaskoczy nas tegoroczny
Festiwal? Co Ewa Pilawska osobiście poleca jako „must watch”?

EP: Wiem, że nie takiej odpowiedzi Pani oczekuje, ale rekomenduję absolutnie wszystkie spektakle i towarzyszące im wydarzenia.
Wartość tego Festiwalu polega
właśnie na tym, że jest on spójną całością, a nie przeglądem
spektakli. Jeśli nazwiemy festiwalem każdy impresaryjny występ z gwiazdorską obsadą, możemy śmiało powiedzieć, że Łódź
ma ich najwięcej w kraju. Coraz
częściej próbuje się wmówić łodzianom, że wartościowy teatr to
ten, który importuje się z Warszawy na zaproszenie np. biznesmenów. O tym, że teatr jest w ich rękach tylko instrumentem, już się
nie wspomina. Uważam, że w Łodzi powinniśmy dbać o łódzkich
artystów, zamiast płacić ogrom-

ne pieniądze za gościnne występy. W Teatrze Powszechnym w sezonie prezentujemy ponad 370
przedstawień, w których biorą
udział nasi aktorzy. Mało który teatr w Polsce tyle gra. Festiwal to wartość dodana, to kilka
lub kilkanaście przedstawień dla
tych, którzy chcą zobaczyć jeszcze
więcej. Ale to nie impresariat. To
teatralne święto, podczas którego w jednym miejscu w krótkim
czasie spotykają się najważniejsi twórcy teatralni. Chemii, która wytwarza się między widzami
i artystami, nie da się podrobić.
Oczywiście każdy spektakl, każde osobne wydarzenie stanowi
zamkniętą całość, jednak w kontekście Festiwalu zyskuje nowe
dokończenie na stronach 3–4

Jest legendą łódzkiej socjologii i socjologii w ogóle. Przez
dziesięciolecia materiałem do
pierwszych ćwiczeń ze wstępu do socjologii był jej artykuł „Człowiek poza społeczeństwem”, opublikowany
zresztą w zbiorze przeznaczonym do nauczania psychologii.

strona 10

Wywiad z Bożeną
Ziemniewicz
Przeciętnego przedsiębiorcy
raczej nie stać, by kupić sobie
kamienicę, wyremontować
ją i wynajmować mieszkania.
Jeśli jednak grupa osób zrobi
„zrzutkę” w zamian za objęcie
udziałów w spółce celowej, to
zebrany fundusz pozwala na
taką inwestycję.

strony 12–13
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wstępniak

To miał być wstępniak, ale…
Ulało mi się
ALEKSANDRA
Weekandy przy książkach, bo w kolejnym tygodniu trzy
DULAS
klasówki, wieczory przy wypracowaniach i wyrażeniach
algebraicznych całkiem dezorganizują życie rodzinne.
A gdzie rozmowa, sport, film, teatr, zabawa? Za każdym
razem, kiedy odpoczywamy, wisi nad nami wizja kolejnego sprawdzianu.

N

ie mam siły do polityków! Jakoś
sobie radziłam, próbowałam ich
nie zauważać, ignorować nawet, ale
ich zabawy w okrągłym budyneczku
przy Wiejskiej tak wpływają na moje
codzienne funkcjonowanie, że dłużej
nie mogę udawać. Reforma edukacji
zrujnowała moje życie na dziś i najbliższe półtora roku. Mam bowiem
syna w eksperymentalnym roczniku.
To on i jego rówieśnicy kończą znów
ośmioklasową szkołę podstawową. To
on próbuje podołać chorej, nieprzydatnej w życiu, odklejonej od potrzeb
ludzkich podstawie programowej. To
jego i kolegów straszą bardzo trudnym egzaminem do szkoły średniej,
to on robi dwuletni kurs wszystkich
przedmiotów na poziomie przekraczającym możliwości większości dorosłych, wykształconych ludzi – nawet gdy już zrozumieją, o czym pisze
autor podręcznika.
Ma trzynaście lat. W tym wieku powinien budować relacje, bawić się, rozwijać swoje zainteresowania. Tymczasem jego życie kręci się wokół szkoły,
w której nie dzieje się nic pasjonującego, zapierającego dech w piersiach. Nic,
co nie pozwala spać w nocy młodemu,
żądnemu wiedzy umysłowi. On w tej
szkole śpi – z nudy, przeciążenia, braku tlenu i czasu na regenerację. Wraca do domu i chcąc jednak przebrnąć
przez proces edukacji bez potknięć,
uczy się – bywa, że do 23.00. Weekandy przy książkach, bo w kolejnym ty-

godniu trzy klasówki, wieczory przy
wypracowaniach i wyrażeniach algebraicznych całkiem dezorganizują życie rodzinne. A gdzie rozmowa, sport,
film, teatr, zabawa? Za każdym razem,
kiedy odpoczywamy, wisi nad nami
wizja kolejnego sprawdzianu. Gdyby
czas, który nauczyciele poświęcają na
testowanie, przeznaczyli na uczenie, to
nawet ten trudny materiał dzieci przerobiłyby bez większych problemów.
Ale żyjemy w świecie sprawdzianów,
kartkówek, odpytywanek. Najlepiej
znienacka, bez zapowiedzi. Bo wtedy można ucznia przyłapać, pokazać,
gdzie jego miejsce. Jakby w szkole nie
chodziło o to, żeby nauczyć, tylko żeby
złapać na niewiedzy. Przy takiej ilości materiału nie jest to trudne. A jeszcze te metody: wiem, że umiesz, więc
Cię nie zapytam! Niech mi ktoś wyjaśni, o co tu chodzi? Poważnie. Nie rozumiem. Bo mnie się wydawało, że
warto nagrodzić ucznia, który wie, zamiast czekać, kiedy nie będzie wiedział, żeby go ukarać. Ciągły strach
i stres – ten zagrożony, ten nie zda,
ten nie dostanie piątki, bo ma dwie
czwórki po drodze, więc mu ze średniej nie wychodzi. Ludzie pracujący
w szkole zachowują się tak, jakby nie
zdawali sobie sprawy, że za trzy miesiące z tej szczegółowej wiedzy w ślicznych główkach naszych pociech nie
zostanie nic, zero, nul, pustka. Chyba
że pozwolimy im zrozumieć, porozmawiamy o tym, do czego ta wiedza

im się przyda, wzbudzimy wątpliwości, podamy ciekawostkę. Inaczej nie
ma szans. Wtedy też detale przepadną w czeluściach synaps i neuronów.
Ale ogólna idea, pozwalająca przywołać wiedzę, pozostanie. Do tego jednak trzeba pasji, a nie gonitwy. Nie
mam pretensji do belfrów, bo oni też
są ofiarami tego szaleństwa, biegającymi z obłędem w oczach od szkoły do
szkoły. Jestem wściekła na Panią ministrę od edukacji. To ona zafundowała
nam ten los, nam wszystkim – dzieciom, rodzicom, nauczycielkom i nauczycielom. Wszyscy czujemy się bezradni. Jak bowiem przygotować dzieci
do bardzo trudnego egzaminu, w czasie skróconym do dwóch lat? Jak to
zrobić bez szkody dla samooceny młodych ludzi, bez zbędnego stresu, w poszanowaniu dla ich rozwoju i potrzeb.
Pani minister nie ma dziecka w 8
klasie. Eksperymentuje bezmyślnie na
tysiącach cudzych dzieci i ich rodzinach. Wróci to do nas w postaci zwiększenia potrzeb na psychoterapię, zagrożenia nałogami, depresją. Odbije
się czkawką. Ale wtedy pomysłodawczyni będzie już w spokoju odbierać
swoją ministerialną emeryturę.

Aleksandra Dulas – socjolożka,
członkini Łódzkiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego. Redaktorka
naczelna gazety.
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Czy warto przychodzić na sztuki
nieprzyjemne?
EP: Te nieprzyjemne są moim zdaniem najprzyjemniejsze.
Co uważa Pani za największy
sukces dotychczasowych edycji Festiwalu?
EP: Największym sukcesem jest
obecny kształt Festiwalu. Przez
lata tworzyłam go bez dotacji. Nie
mówiłam: dajcie mi pieniądze, to
przywiozę Wam ważny teatr. Wykułam go od fundamentów. Jeździłam po Polsce z moim synem,
który był wtedy dzieckiem, sypiałam kątem u przyjaciół, aby
móc obejrzeć spektakl, na którym
mi zależało. Jednak każdemu, kto
tworzy tego typu wydarzenie, życzę takiej drogi. Ona uczy pokory,
cierpliwości, a jednocześnie pozwala dostrzec rozwój. Patrząc
z dystansu, widzę ogromną pracę,
na której wyrósł Festiwal.
Czy ma Pani jakieś niezrealizowane jak dotąd marzenia, plan,
żeby spełnić je w kolejnych edycjach Festiwalu?
EP: Ciągle stawiam przed sobą
cele, mam marzenia, dzięki którym Festiwal cały czas się rozwija. Wiele lat temu obejrzałam
genialną premierę – Wymazywanie Krystiana Lupy. Marzyłam, żeby pokazać ten spektakl
w Łodzi, ale Festiwal był wtedy
w innym miejscu; to nie był dobry
moment. Jednak już kilka lat później przedstawienie Lupy zainaugurowało kolejną edycję. Dzięki
pracy i uczciwej „rozmowie z widzem” publiczność była już na to
gotowa, wręcz potrzebowała tego
spotkania. Dlatego, że Festiwal
jest w drodze, w procesie.
Pyta Pani o plany. Jeśli tylko nie
przeszkadzają urzędnicy czy nawiedzeni politycy, zawsze realizuję swoje plany. Festiwal ma markę, również zagraniczne teatry
zabiegają o prezentacje swoich
spektakli w Łodzi. W zeszłym
roku bardzo chciałam zaprezentować Eiswind Árpáda Schillinga
z wiedeńskiego Burgtheater, ale
ze względu na zbyt wysokie koszty nie mogłam. Im także bardzo
zależało, żeby wystąpić w Łodzi –
przygotowali specjalnie dla nas
profesjonalny zapis z kilku kamer,
który zaprezentowaliśmy na Festiwalu. Przyjechał reżyser, dramaturdzy z Wiednia, spotkanie
z widzami po projekcji trwało kilka godzin. Wiele osób mówiło, że
to świetny pomysł na prezentacje
zagranicznych spektakli. Postawa

austriackiego Teatru Narodowego była budująca – przecież gdyby
im nie zależało, nie zdecydowaliby się na takie przedsięwzięcie.
Nie angażowaliby się, gdyby nie
widzieli pracy i wiarygodnego
człowieka.
Od przyszłego roku ma się zmienić sposób finansowania Festiwalu. Zamiast dotacji podmiotowej miasto będzie przekazywać
dotację celową na to wydarzenie. Jak to zmienia zarządzanie
imprezą, czy rodzi jakieś zagrożenia?
EP: Zasadnicza różnica jest taka,
że dotacja podmiotowa jest stałym
finansowaniem, a celowa dotyczy

konkretnego przedsięwzięcia. Pod
względem dbałości o finanse publiczne – nie ma żadnej różnicy.
Obie są tak samo kontrolowane
i rozliczane. Podmiotowa gwarantuje, że kolejne edycje Festiwalu
się odbędą. W przypadku dotacji
celowej jest inaczej. Na przykład
w przyszłym roku Wydział Kultury może stwierdzić, że Festiwal
nie zasługuje na dotację, więc nie
będzie pieniędzy na jego organizację. Pozornie sprawa dotyczy
niuansów, ale ich konsekwencje
są fundamentalne.
Jakie są Pani oczekiwania względem przyszłej umowy, żeby móc
realizować Festiwal ze spokojem
i pewnością, że wszystko przebiegnie bez problemów?
EP: Oczywiście nie uchylam się
od dotacji celowej. Jeśli jednak
Festiwal ma funkcjonować normalnie i wciąż się rozwijać, umowa na dotację celową musi zabezpieczać tkankę artystyczną
Festiwalu. W sierpniu ubiegłego roku, podczas mojego urlopu,

do Teatru dotarło pismo z zapowiedzią zmiany dotacji podmiotowej na celową. Nikt wcześniej
nie zapytał nas, czy to nie sparaliżuje organizacji – decyzja nie
podlegała dyskusji. Zgodnie z wymogami (nie mając wyboru) złożyliśmy wniosek o dotację celową. Oczekiwano jednak od nas
szczegółowego harmonogramu
i repertuaru, na podstawie których Wydział Kultury oceniłby,
czy Festiwalowi należy przyznać
pieniądze. Jak mogę do 15 grudnia przedstawić kompletny program, jeśli do końca stycznia następnego roku oglądam kolejne
premiery (dzięki czemu Festiwal
jest wybitnie aktualny)? Nasze ar-

gumenty nie przekonały urzędników. Do inauguracji Festiwalu pozostawało niewiele ponad
półtora miesiąca, a my nie wiedzieliśmy, czy mamy jakiekolwiek
środki! Nie mogłam zawrzeć żadnych umów, kontynuować negocjacji z zaproszonymi teatrami, bo
złamałabym ustawę o finansach
publicznych, a przecież Teatr jest
instytucją miejską.
Dopiero 22 stycznia otrzymaliśmy propozycję umowy na dotację celową, która nie gwarantuje
Festiwalowi bezpieczeństwa – komisja może odrzucić wniosek lub
nie uznać części wydatków, bo na
przykład nie zgodzi się na zmiany w przedstawionym harmonogramie. A jeśli akurat w styczniu
ma miejsce premiera wybitnego
spektaklu, który chciałabym pokazać łodzianom? Nic nie mogę
zrobić. Program jest złożony, harmonogram spisany – nikt nie
ma obowiązku akceptowania
zmian. Stracą widzowie. Oczywiście mogę zmienić program,
ale to ogromne ryzyko. Jeśli moje

działania nie znajdą akceptacji,
jako dyrektor poniosę tego konsekwencje. Czy ta sytuacja nie nosi
znamion cenzury?
Na szczęście moje argumenty
zrozumieli radni miejscy. Decyzją Komisji Kultury i Rady Miasta z 24 stycznia przywrócili dotację podmiotową. Bez niej Festiwal
mógłby się nie odbyć.
Propozycję zmiany rodzaju
dotacji Wydział Kultury uzasadnia dbałością o finanse publiczne. Tymczasem zawsze rozliczamy dotację Festiwalu tak samo
drobiazgowo, jak celową. W 2017
roku Festiwal był poddany dwóm
bardzo wnikliwym kontrolom,
które nie wykazały żadnych nie-

prawidłowości ani uchybień. Po
prostu zabrakło rozmowy. A ta
jest, moim zdaniem, najważniejsza. Po obu stronach musi być
człowiek, a umowa, którą wypracujemy, musi być wynikiem zrozumienia specyfiki naszej pracy
i faktu, że Festiwal odbywa się na
początku roku, więc dużo wcześniej musi mieć zagwarantowane finansowanie.
W tym roku Festiwal jeszcze jak
zawsze w Powszechnym. W przyszłym roku powinien rozpocząć
się remont teatru. Jak to wpłynie
na losy Festiwalu?
EP: Mam nadzieję, że kolejny przetarg zakończy się rozstrzygnięciem i rozpoczniemy remont. Dwa
dotychczasowe pokazały, że 20
mln zł przy obecnej sytuacji na
rynku budowlanym to bardzo
mało. Projekt zakładał nie tylko
modernizację sceny, ale również
przebudowę budynku i dobudowę pięter. W związku z rosnącymi
kosztami trzeba było „odchudzić
projekt”. W trakcie remontu Teatr

nie będzie „bezdomny” – mam nadzieję, że będziemy grać w kinie
Bałtyk, do którego już się prawie spakowaliśmy, wierząc, że
pierwszy przetarg zakończy się
pozytywnie. Jednak jako dyrektor Teatru muszę przede wszystkim myśleć o instytucji i zatrudnionych w niej ludziach. Chcę, aby
przeszli przez okres modernizacji
suchą stopą. Remont nie będzie
miał wpływu na Festiwal – gramy
w różnych miejscach w mieście,
w tym roku będzie to Hala Expo.
Gdyby miała Pani nieograniczone środki i całkowitą wolność finansową, to jak wyglądałby Festiwal za rok? Kogo by
Pani zaprosiła, czym chciałaby
zaskoczyć widzów?
EP: To pytanie trochę w stylu: co
by Pani zrobiła, gdyby złota rybka mogła spełnić Pani trzy życzenia? A poważnie – wolę nie mówić o swoich pomysłach, dopóki
ich nie zrealizuję. Często śmiejemy się w Teatrze, że zaraz po tym,
jak powiemy o jakimś głośno, ktoś
inny zaczyna go realizować…
Dlaczego w tym roku warto
przyjść? Co ma nas oderwać
z kanapy i zaprowadzić do Powszechnego?
EP: Myślę, że do teatru – nie tylko Powszechnego – zawsze warto przychodzić. Teatr wzbogaca
nas i rozwija. Mam nadzieję, że
repertuar Festiwalu, który Państwu rekomenduję jako jego dyrektor artystyczny, jest istotny i że
każdy kolejny spektakl pozostanie w Państwa pamięci, inspirując przemyślenia. Teatr kształtuje
krytyczną postawę, pozwala nam
widzieć więcej. Poza tym, warto
odwiedzić Festiwal, który wyrósł
tu, w naszym mieście. Powinniśmy być z tego dumni.
FOT. ŁUKASZ KLIMCZAK

dokończenie ze strony 1

wartości, konfrontuje się z innymi, a to pozwala widzom na świeże, szersze spojrzenie.
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Ewa Pilawska – dyrektorka Teatru
Powszechnego w Łodzi od 13
października 1995 roku. Stworzyła
Międzynarodowy Festiwal Sztuk
Przyjemnych i Nieprzyjemnych.
Autorka projektu Polskie Centrum
Komedii, mającego na celu rozwój
i uwspółcześnienie języka tego
gatunku. Wielokrotnie nagradzana
i odznaczana za osiągnięcia
w dziedzinie kultury. Łodzianka.
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Recenzja książki

Dlaczego kochamy?
Dopiero miłość sprawia, że to, co kochamy, staje się dla nas cenne. Bo kochać można człowieka,
ale też kraj, tradycję, ideał moralny, ideę sprawiedliwości społecznej lub naukową prawdę.

D

laczego kochamy? Harry’ego
Frankfurta to kolejna książka, która ukazała się nakładem
Wydawnictwa UŁ w serii Kim
jest człowiek. Na oko wydaje się
dość niepozorna, liczy jedynie 153
strony, nie jest bowiem podręcznikiem akademickim ani poważnym opracowaniem naukowym,
a raczej makroesejem, adresowanym do szerszego grona czytelniczek i czytelników.
Jak na książkę poświęconą zagadnieniu miłości zaczyna się
dość nietypowo – od starożytnych Greków i odwiecznego pytania: jak żyć? Okazuje się, że dla
filozofa kwestia miłości mieści się
w kręgu odwiecznych filozoficznych zapytań dotyczących prak-

tycznego rozumowania: Co robić?
Jak się zachować? Co jest dla nas
ważne? I wreszcie: Co kochamy? Bo
odpowiadając na te pytania, odkrywamy, że w pewnych przypadkach zależy nam na czymś w sposób szczególny – i mamy wtedy
do czynienia z miłością właśnie.
Autor zastrzega, że w swym
zwięzłym opracowaniu nie rości
sobie pretensji do opisania całokształtu zagadnień związanych
z miłością, proponuje raczej własne przemyślenia na ten temat.
Zauważa, że miłość to po prostu
specyficzna odmiana szerszego
zjawiska, polegającego na tym,
że nam na czymś zależy. Zdaniem Frankfurta miłość nie wynika z tego, że jej obiekt jest jakoś

IZA
DESPERAK

szczególnie wartościowy, jak przekonują nas różne miłosne mitologie – to miłość czyni go takim
dla kochającego. Przykładem
może być miłość rodzicielska –
najpierw dzieci kochamy, często
zanim się jeszcze urodzą, dopiero potem przypisujemy im jakieś
szczególne, wyjątkowe cechy.
Jak twierdzi Frankfurt, Może
się zdarzyć, że człowiek pokocha
coś, czego wartości nie dostrzega lub nie jest pod jej wrażeniem,
ale może też kochać, zdając sobie
sprawę, że przedmiot jego miłości
nie jest szczególnie wartościowy.
Dopiero miłość sprawia, że to, co
kochamy, staje się dla nas cenne.
Bo kochać można człowieka, ale
też kraj, tradycję, ideał moralny,

ideę sprawiedliwości społecznej
lub naukową prawdę.
To, co kochamy, i ci, których kochamy, odróżniają się od innych
tym, że wartość im przypisywana ma charakter szczególny: nie
są oni środkiem do celów, które
dzięki nim osiągniemy, ale są celem samym w sobie. Miłość jest
bowiem bezinteresowną troską
o to, co jest kochane i o jego dobro – przekonuje nas autor.
Ważne, a czasem nawet najważniejsze, jest dla nas to, że po
prostu kochamy, sama miłość jest
więc celem i wartością.
To nie wszystko. Frankfurt zastanawia się na koniec nad jeszcze
jednym rodzajem miłości: miłością własną. Jak widać, od miłości,
takiej lub innej, nie da się uciec.

Iza Desperak – socjolożka z Bałut.

Harry Frankfurt
Dlaczego kochamy?
Tłumaczenie Manana Chyb
Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, 2017
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Stało się najgorzej jak mogło
Niestety, po raz kolejny przegraliśmy z honorem i po raz kolejny Łódź straciła szansę na napisanie nowego rozdziału w swojej pełnej wzlotów i upadków historii. Osobiście miałem nadzieję, że zorganizowanie
tak zwanego małego Expo poświęconego rewitalizacji w końcu zmobilizuje władze miasta do realnego
działania, pobudzi lokalną przedsiębiorczość oraz da szansę na spektakularną promocję Łodzi.

Ź

le się stało, że nie wygraliśmy.
Nie dlatego, że żadna z moich
płonnych nadziei pewnie nigdy
się już nie spełni. Źle się stało, bo
po raz kolejny mieszkańcy Łodzi
mogą czuć się zawiedzeni. Po raz
pierwszy to parszywe uczucie pojawiło się w roku 2010, kiedy nie
udało się nam zdobyć tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
Nim to się stało, widziałem pozytywny ferment wśród społeczników, organizacji pozarządowych,
samorządowców i dziennikarzy.
Najważniejsze było nastawienie
samych mieszkańców, którzy
chętnie brali udział w osiedlowych piknikach, przyklejali na
samochody okolicznościowe magnesy i z dumą nosili charakterystyczne koszulki. Ponieśliśmy
porażkę, ale poczuliśmy, że mieszkamy w fajnym mieście. To był
doskonały przykład „marketingu wewnętrznego” zakładającego,
że każdy z nas jest skłonny „zainwestować” jakąś cząstkę czasu
wolnego, o ile w zamian otrzyma
nagrodę i satysfakcję. Bez takich
działań nie można mówić o budowaniu wspólnoty, promocji miasta i jego rozwoju.
Po latach przyszedł czas na starania o małą wystawę Expo 2022
i marketing zewnętrzny. Przez
ostatnie lata budżet państwa
finansował zabiegi promocyjne
na całym świecie. Ciężko pracowali polscy dyplomaci i samorządowcy. Widziałem to na własne
oczy, kiedy brałem udział w międzynarodowych targach w Sztokholmie, Londynie, Paryżu, Eindhoven czy też w Światowej
Wystawie Expo 2015 w Mediolanie. Wszędzie tam słowa „Expo
2022 w Łodzi” budziły ogromne zainteresowanie i otwierały
zazwyczaj zamknięte drzwi. To
było zaskakujące, bo przecież ta
spektakularna promocja miasta
miała się dopiero zacząć po wygranym głosowaniu w Biurze Wystaw Światowych.
Dwie porażki w trakcie dekady to dużo, nie tylko z „marketingowego” punktu widzenia. Obawiam się, że przez długie lata nikt
już po raz trzeci nie będzie chciał
uwierzyć w Łódź. Nie da miastu
kolejnej szansy na spektakularny projekt. Jeśli nawet się mylę,
to trudno będzie wzbudzić w ło-

RYS. NILS MADEJ, 14 LAT

dzianach entuzjazm, bo: pewnie się
nie uda; ale po co; bez sensu; znów
chcą nas nabrać. Warto także pamiętać, że starania o Expo w Łodzi popierało 91 procent mieszkańców miasta i regionu.
Bez dwóch zdań proces rewitalizacji w Łodzi jest realizowany źle. Jedynym konkretnym
działaniem są remonty budynków i to głównie tych, które mogą
w przyszłości mieć większą wartość bez lokatorów. Brakuje działań społecznych, nie wprowadza
się rozwiązań systemowych. Są
za to ambitne plany, które mogły być zrealizowane tylko dzięki
finansowaniu z budżetu państwa
i środkom unijnym. Trudno uwierzyć, że po przegranej w rywalizacji o Expo 2022 znajdą się tak
duże, jak wcześniej zapowiadano,
pieniądze na społeczną odnowę
Łodzi. Po prostu, kiedy nie widać

mety, morale spada. Tą metą dla
polityków i samorządowców była
„tematyczna wystawa Expo”. Dla
mieszkańców z enklaw biedy mogła być nadzieją na zmianę, a dla
dziennikarzy ważnym tematem
oraz pretekstem do przypilnowania i rozliczenia władzy.
W grudniowym numerze Miasta Ł w felietonie Hanny Gil-Piątek przeczytałem: Dobrze się stało
[że przegraliśmy – red.], bo pożytek z Expo dla lokalnej gospodarki
byłby bardzo wątpliwy, a miejsca pracy raczej takie, których byśmy tu sobie nie życzyli. Nie wiem,
czy autorka stała kiedyś w kolejce do pośredniaka i orientuje się,
jakich miejsc pracy życzą sobie
bezrobotni mieszkańcy Łodzi. Ten
aspekt może jednak warto zostawić naukowcom i dziennikarzom.
Oni raczej bez publicystycznych
uproszczeń badają zagadnienia

bezrobocia strukturalnego oraz
opisują ludzkie tragedie z tym
związane.
Jako przedsiębiorca twierdzę,
że każde miejsce pracy jest na
wagę złota. Tego złota przy okazji Expo 2022 mogło się pojawić
sporo. Szacowano, że podczas wystawy Łódź mogło odwiedzić nawet 8 milinów gości (w tym milion
z zagranicy). Nawet jeśli przyjmiemy, że byłoby ich o połowę mniej,
to i tak napływ pieniędzy do lokalnej gospodarki byłby ogromny. Większość z nich turyści zostawiliby w sklepach, gastronomi,
hotelach oraz w kieszeniach zaradnych ludzi, którzy mieliby pomysł, jak przy tej okazji zarobić.
Pieniądze te wsparłyby głównie
sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Tych, na których opiera się polska i lokalna gospodarka. Według licznych zapowiedzi

KRZYSZTOF
BABIJ

rządowe wydatki na infrastrukturę w Łodzi miały pochłonąć 5
miliardów złotych, czyli kwotę
znacznie przekraczającą roczny budżet miasta. Nie słyszałem
jeszcze, żeby wpompowanie tak
dużych pieniędzy przyniosło złe
efekty dla gospodarki. Nie obawiałbym się także powtórki z wystawy światowej w Sevilli z roku
1992, kiedy przez lata nie umiano
wykorzystać wzniesionych specjalnie na to wydarzenie obiektów. Warto pamiętać, że tam odbyło się światowe Expo. U nas miała
to być mała, tematyczna wystawa.
W Łodzi brakuje powierzchni prezentacyjnych dla dużych i mniejszych wydarzeń targowych i kongresów. Na tym rynku w 2015 roku
odnalazły się Katowice. Tamtejszy
samorząd zainwestował w Centrum Kongresowe i odniósł sukces – do 2020 roku praktycznie
nie ma tam już wolnych terminów. Polska branża MICE (z ang.
Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions Industry) rozwija się w niezwykłym tempie.
Expo w Łodzi byłoby szansą dla
miasta na doskonałe wpisanie się
w przemysł spotkań biznesowych
i kontynuowanie działalności po
zakończeniu wydarzenia.
Oprócz aspektu marketingowego i gospodarczego sprawa ma
także wydźwięk polityczny. Starania Łodzi o EXPO 2022 pokazały,
że w naszym kraju możliwa jest
zgoda i współpraca ponad podziałami. To zaskakujące, ale prawdziwe. Obyło się bez złośliwości
i szarpaniny. Wicepremier Piotr
Gliński z PiS występował na konferencjach prasowych wspólnie
z prezydent Hanną Zdanowską
z PO. Na pewno w zaciszach gabinetów uśmiechali się rzadziej niż
przed kamerami, ale odnosiłem
wrażenie, że nareszcie wspólnie
działają dla dobra Łodzi. To też
przegraliśmy.

Krzysztof Babij – zakochany
w Łodzi wieloletni dziennikarz
radiowy, był m.in. związany
z Radiem Łódź, Polskim Radiem
grupą Eurozet, wykładał na
kierunkach dziennikarskich
i filologicznych. Autor szkoleń
poświęconych nowym mediom
i public relations.
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CHANUKA
Dawniej niż dawno temu, dalej niż za siedmioma górami i dużo dalej niż za siedmioma rzekami,
jak podpowiadają nam literki z chanukowej zabawki – drejdla – „wielki cud stał się tam”. Uratowano istnienie jednej z pierwszych monoteistycznych religii świata – judaizmu.

IZA
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J

eszcze nie tak dawno temu,
w Polsce, podczas trwającego
osiem grudniowych dni Święta
Świateł, bo tak też nazywana jest
Chanuka, płonęły w oknach bardzo wielu polsko-żydowskich domów specjalne świeczniki, chanukije. Dzięki uprzejmości Muzeum
Miasta Łodzi, 17 grudnia, w pałacu Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, łódzki rabin Dawid
Szychowski zapalił szóstą świeczkę chanukową. I jak wspomniał
w swoim wykładzie, Chanuka,
która jest świętem bezpretensjonalnym z prostą i zarazem piękną
symboliką, może być obchodzona przez każdego, nie tylko przez
wyznawców judaizmu. A czego
nam więcej trzeba w środku ponurej, mokrej, szarej zimy? Więcej
światła i jeszcze dłuższych świąt –
ośmiu dni prezentów, ośmiu dni
tańca, zabawy, gry w drejdla (zasady chętnie wyjaśni sam rabin
w łódzkiej gminie – zatem zapraszamy), pączków i radości z bycia
razem. Wszystko to nie tak dawno działo się w pałacowych wnętrzach. O znaczeniu Chanuki i jej
korzystnym wpływie na poziom
witaminy D w organizmie opowiadać można godzinami. Łódzka Gmina Wyznaniowa Żydowska planuje co roku, wspólnie ze
wszystkimi łodzianami, celebrować Święto Świateł. Zatem, cho-

CHANUKA, GRUDZIEŃ 2017 – PAŁAC POZNAŃSKIEGO, FOT. ŁUKASZ KLIMCZAK

ciaż do kolejnego jeszcze prawie
rok, przygotujmy pytania dotyczące chanukowych historii i wygodne buty do tańca na tegoroczne
Święto, które będziemy wspólnie
obchodzić od 2 do 10 grudnia.

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

Żubardź – widok z punktowca w kierunku
al. Włókniarzy. Za budującym się wieżowcem
biegnie ul. Klonowa. Autor: Wacław Kamiński.
Miastograf.pl
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48 tysięcy ukamienowanych
rocznie

ANDRZEJ
TOKAJ

Wrzucamy kilka wiader do pieca, a w domu ledwie ciepło, bo płonący grafit, zamiast grzać pomieszczenia,
musi odparować wodę z mokrego zazwyczaj miału, pogrzać i pokruszyć do zabójczej wielkości kamienie
i jeszcze wysłać je przez komin do otoczenia.

Z

a czasów naszych przodków,
jak ktoś żegnał się z „łez padołem”, to mówiono: umierał na
boleści albo „zabrała go zmora”.
Teraz znamy tyle jednostek chorobowych, że statystycznie każdy
z nas choruje na kilka. Przykłady mogą zdumiewać. Jeżeli czujesz „stan wyczerpania życiowego,
wypalenie się”, to jest to choroba
o numerze Z73.0. „Nieokiełznana ambicja, potrzeba wysokich
osiągnięć, niecierpliwość, współzawodnictwo i poczucie nagłości” też jest chorobą i ma numer
Z73.2. O zaledwie jedno oczko dalej jest „brak odprężenia i wolnego
czasu”. Za numerem Z81.2 kryje
się obciążenie rodzinne nadużywaniem tytoniu. Cały dział przypadłości wynikających z niedostępności placówek medycznych
i innych form opieki zdrowotnej
można znaleźć pod numerem Z75.
O chorobach związanych z przebywaniem w areszcie, więzieniu
lub wynikających z opuszczenia
takiego miejsca nie wspomnę –
jest ich kilka.
Niby mamy XXI wiek, ale mimo
że specjaliści od chorobowych bytów mnożą je niestrudzenie, to
o tych prawdziwie niebezpiecznych mamy takie pojęcie jak nasi
przodkowie. Żeby to udowodnić, opowiem o chorobie, która
co roku, tylko w Polsce, skraca
życie czterdziestu ośmiu tysiącom osób. Czytelniku, nie mylą Cię
oczy. Tylu ludzi zostaje zamordowanych przez… kamienie, które
wpadają do naszych płuc.
Ale po kolei.
Liczba osób zapadających na
alergie, astmę i podobne dolegliwości nie jest dokładnie znana, ale
na pewno są to setki tysięcy rocznie. Warto przyjrzeć się wstrętnemu mordercy, czyli… smogowi.
Smog to bardzo rzadki dym,
a zatem „roztwór substancji stałych w gazie”. Gazem oczywiście
jest powietrze, a substancje stałe
to pokaźna liczba pierwiastków
i związków chemicznych. Najwięcej jest popiołu, czyli zwykłych
kamieni. Jest też trochę pamiątek z ropy naftowej.
Jeżeli chodzi o chemię w smogu, to najgorsze są benzoapire-

ny. Oprócz tego oczywiście znajdziemy w nim dziesiątki, jeżeli nie
setki, innych ciekawych substancji. Przeważnie pochodzą z niedopalonego plastiku, a że tworzywa
sztuczne robi się z ropy naftowej,
to już wiemy, o co chodzi. Gdyby
domowe piece można było rozgrzać do tysiąca stopni Celsjusza,
plastik byłby doskonałym paliwem, a z komina wylatywałyby
jedynie para wodna i dwutlenek
węgla. Tak działają profesjonalne
spalarnie śmieci. Niestety, małe
paleniska nie pozwalają na całkowite spalenie węglowodorów
(czytaj: ropy, plastiku itd.), bo są
za zimne. Co się nie dopali, wylatuje jako czarny dym i truje
wszystkich dookoła. W smogu
jest jednak dużo więcej kamieni niż trucizn chemicznych. Kamienie wpadają do naszych płuc
i robią tam spustoszenie. Właściwie nie tam, tylko znacznie dalej.
Co gorsze, są tak małe, że przenikają błonę naszych komórek, jak
mrówka granicę państwową. Następnie niesione z krwią dostają
się właściwie wszędzie, do każdego organu, łącznie z mózgiem.
Tam dopiero zaczynają psocić, doprowadzając nawet do zgonu.
Ale skąd drobne kamienie
w powietrzu?
Chodzi o to, że we wsypywanym do pieca materiale, który
potocznie nazywamy węglem,
jest tylko część pierwiastka chemicznego oznaczonego w tablicy
Mendelejewa literką „C” jak Carbon. W paliwie, o którym piszę,
karbon występuje w postaci grafitu. Zwykle jest tam jeszcze tlen,
wodór, azot, siarka, czasami arsen, uran czy german. Mówimy
o najlepszym gatunku kopaliny,
np. antracycie, który ma od 90.
do 97. procent ukochanego przez
nas czarnego grafitu. Taki węgiel
pięknie się pali, daje ogromnie
dużo ciepła i zostaje po nim najwyżej trzy procenty popiołu. Niestety, antracyt jest tak dobry, że
na pniu kupuje go przemysł chemiczny i na rynku zostaje… No
właśnie, co my tak właściwie kupujemy „na składzie” węglowym?
Im węgiel tańszy, tym mniej
w nim grafitu, a więcej skał. Nie-

RYS. BRUNO POLIS

stety, jeżeli paliwo mniej kosztuje, to grafitu jest tam tyle, co kot
napłakał. Nigdzie na świecie nie
można sprzedać mieszaniny grafitu i skał wapiennych w proporcjach pół na pół, a u nas się sprzedaje, a jakże. Wrzucamy kilka
wiader do pieca, a w domu ledwie ciepło, bo płonący grafit, zamiast grzać pomieszczenia, musi
odparować wodę z mokrego zazwyczaj miału, pogrzać i pokruszyć do zabójczej wielkości kamienie i jeszcze wysłać je przez
komin do otoczenia. Wszystkie
te czynności wymagają energii,
stąd na zimę, zamiast tony węgla musimy kupić kilka ton zanieczyszczonego paliwa.
Jeżeli wiemy już to wszystko,
zapytajmy: no to o co chodzi? Dlaczego ktoś sprzedaje mieszaninę grafitu i skały płonnej, która
w małym piecu zamienia się w ludobójcę? Dlaczego prawo na to
pozwala i dlaczego ludzie kupują
siedem ton świństwa po 400 złotych zamiast jednej tony za 810
zł? Może dlatego, że nie chciało
się chodzić do szkoły i dowiedzieć
się, co to jest megadżul? A może
jest się babunią mieszkającą przy
Piotrkowskiej, z emeryturą ledwie wystarczającą na zapłacenie
czynszu za ogromne, niepodzielne mieszkanie i na kupienie leków? Przecież nikt o zdrowych
zmysłach nie paliłby odpadkami
i miałem, gdyby mógł kupić dobre

paliwo w cenie proporcjonalnej
do zarobku lub renty. Jaki sens
nosić kilka wiader miału zamiast
jednego wiadra węgla? A potem
taszczyć z powrotem całe kubły
popiołu? Diabeł tkwi w szczegółach, a te szczegóły mówią, że jest
to problem polityczny.
Trudno wytłumaczyć politykom, że zwiększanie akcyz i innych narzutów powoduje dwa
potężne problemy. Po pierwsze,
spadną wpływy do budżetu (zjawisko to opisał ekonomista Arthur Betz Laffer w 1974 roku), a po
drugie, zamordujemy dziesiątki
tysięcy i nie pozwolimy pracować
setkom tysięcy naprawdę chorych
Polaków.
Ale dość smutków, popuśćmy
wodze fantazji.
W marzeniach cena dobrego
węgla spada, olej opałowy kosztuje tyle, ile obiecali rządzący
przed kilku laty notable, i wszędzie doprowadzamy gaz z sieci.
Albo podłączamy wszystkie dzielnice Łodzi do sieci cieplnej. Elektrociepłownie, które już zużyły
ogromne ciśnienie pary w generatorach, wysyłają rozprężony gaz do ogrzewania większości łódzkich mieszkań. W efekcie
w gniazdkach mamy tańszy prąd,
a reszta energii nie jest wyrzucana przez komin, tylko daje przyjemne ciepełko przez kaloryfery.
Proces jest bezpieczny, bo w odróżnieniu od małej kozy czy ko-

minka, w ogromnych i supernowoczesnych kotłach można spalić
nawet zakamieniony miał węglowy. System wymienników ciepła
odbierze resztki energii także
z popiołu, a filtry nie wypuszczą
żadnych kamiennych i chemicznych zanieczyszczeń na zewnątrz.
Rozwiązanie proste, ale nie dla
wszystkich.
Jakoś politycy nie wpisują takiego planu w swoje kampanie
wyborcze. No cóż, co roku mogłoby się na to pożalić 48 tysięcy
najbardziej zainteresowanych, ale
oni już nie mają prawa wyborczego. Ich głos zabiły najmniejsze kamienie świata.
Moje prawo wyborcze jeszcze
nie wygasło, więc wrzucam kamień (znacznie większy) do politycznego ogródka i żądam zauważenia tego problemu. Inaczej
potoczy się kamienna lawina, która i tak co roku zbiera zbyt duże
śmiertelne żniwo.

Andrzej Tokaj zajmuje się
motoryzacją, techniką i nauką.
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ZOO czy Orientarium?
A może coś zupełnie innego?
Młode pokolenie, za pan brat ze smartfonem niemal od kołyski, w tradycyjnym ZOO się nudzi.
Lew leży bez ruchu w swej klatce, tygrys chodzi od jednej strony wybiegu do drugiej, gepard nie
jest w stanie rozwinąć rekordowej prędkości, o której informacje znajdują się koło jego wybiegu.

P

amiętacie przygody Tomka
Wilmowskiego, który wraz
ze Smugą łowił na całym świecie
zwierzęta do europejskich ogrodów zoologicznych? A pamiętacie,
kiedy to było? W czasach caratu,
zanim Polska odzyskała niepodległość. Sto lat później idea ogrodu zoologicznego z czasów Tomka
jest przeżytkiem, bo dzikie zwierzęta, o ile przetrwały łowy i polowania, możemy obejrzeć sobie
w telewizji lub na YouTubie. Na filmie zobaczymy to, czego nigdy nie
udałoby się nam zobaczyć w ZOO.
Młode pokolenie, za pan brat
ze smartfonem niemal od kołyski,
w tradycyjnym ZOO się nudzi.
Lew leży bez ruchu w swej klatce, tygrys chodzi od jednej strony wybiegu do drugiej, gepard nie
jest w stanie rozwinąć rekordowej prędkości, o której informacje znajdują się koło jego wybiegu. Czterolatek, który zaliczył już
Króla Lwa i umie sobie sam znaleźć na tablecie ten film ze śmiesznymi kotkami, jest znudzony, gdy
mija lwa i tygrysa, ożywia się trochę przy gepardzie, bo obaj biegają
wzdłuż ogrodzenia, gepard po wewnętrznej, a dzieciak po zewnętrz-

nej. Ale ile tak można? Dużo ważniejsze są pawie, które nas witają
przy wejściu, tropią przez całą wycieczkę i próbują wyrwać kanapkę. W tym samym miejscu co zawsze spotykamy służbowe koty,
z grzeczności wypijają mleko, które im przynieśliśmy. Wpadamy
na chwilę do akwarium, bo jest
tam jak u kapitana Nemo, drzwi
same się otwierają, a na miejscu
można operować czymś w rodzaju peryskopu, ale i peryskop się
w końcu znudzi. Więc patrzę na
zegarek, czy już można iść do kóz.
Tak, za dziesięć minut jest pora ich
karmienia. Biegniemy! Za chwilę
bramka się otwiera i dopiero się
zaczyna! Niektórzy karmią kózki,
te grzecznie jedzą, ale widać, że
nie są bardzo wygłodzone. Biegają, wskakują na specjalne żerdki
i przeskakują jedna przez drugą.
Chłopiec wyrywa się i za chwilę
razem z kózkami biega, skacze
i wydaje mi się nawet, że pomekuje. Trwa to co najmniej godzinę, potem zmęczony i spocony na
chwilę się zatrzymuje, by kupić
trochę karmy. Karmimy kózki i za
chwilę znów biegają, skaczą i meczą, są niezmordowane. Czterola-

tek wreszcie daje się przekonać,
że muszą trochę odpocząć, a my
pójdziemy do rysia i żbika.
Tak, nie słonie, hipopotamy czy
tygrysy robią na nim wrażenie,
ale niepozorne zwierzęta, które
kilkadziesiąt lat temu mógłby spotkać na podmiejskiej wycieczce.
I pawie. I domek dla kotów. I domek dla pszczół.
Wreszcie wyciągam go z ZOO,
obiecując pokazać jeszcze jeden
domek dla pszczół, który zupełnie inaczej wygląda – przekonuję,
a jest na naszej trasie. Trochę się
martwi, czy pszczołom nie przeszkadza hałas dochodzący z pobliskiej strzelnicy.
A pod koniec wycieczki zdradza
swoje wielkie marzenie: Ja bym
bardzo… chciał… zobaczyć… kurę!
No i jestem w kropce, bo mogę
pokazać mu co najwyżej białe lwy
w Borysewie. Krakowskim targiem zabieram go do Wiśniowej
Góry, gdzie widuje się jeszcze czasem ptactwo domowe, ale wiem,
że na kurę zimą szanse są niewielkie. Spotkaliśmy gęsi. Zachwyt.

Iza Desperak – socjolożka z Bałut.

Redakcja „Miasta Ł” wysłała do Rzeczniczki Prasowej
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Sp. z o.o. kilka pytań
dotyczących obecnego stanu realizacji inwestycji i jej
planowanego kształtu. Otrzymaliśmy następujące
informacje:
■■ Obecnie trwają prace projektowe, jednocześnie
rozpoczęły się prace przygotowawcze, porządkowe
i wyburzeniowe na terenie budowy.
■■ W najbliższych miesiącach będą nadal trwały prace
nad projektem budowlanym Orientarium w celu
uzyskania pozwolenia na budowę.
■■ Zarząd spółki, która buduje Orientarium, spodziewa
się, że wykonawca uzyska pozwolenie na budowę
w II bądź III kwartale 2018 roku. Do tego czasu
będą prowadzone prace przygotowawcze oraz
przebudowa sieci i instalacji.
■■ Parkingi dla Orientarium zostaną zlokalizowane
wzdłuż al. Unii w miejscu już istniejących oraz na
terenie części ogrodów działkowych. Powstanie
także niewielki parking przy wejściu głównym.

REDAKCJA MIASTA Ł ZORGANIZOWAŁA
SPACER BADAWCZY WOKÓŁ TERENU
OGRODU ZOOLOGICZNEGO W ŁODZI.
KOLEJNE NA PEWNO SIĘ ODBĘDĄ.
ZAPRASZAMY JUŻ TERAZ, O TERMINACH
POINFORMUJEMY NA ŁAMACH GAZETY.
FOT. ŁUKASZ KLIMCZAK

IZA
DESPERAK
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Rewolucja Parasolek –
podkreślamy ciągłość
walki o prawa kobiet

P

o raz czternasty, 3 marca 2018
roku, odbędzie się Łódzka Manifa. W tym roku przypada stulecie uzyskania przez kobiety
praw wyborczych, ale i ćwierćwiecze zakazu aborcji. Stąd hasło: Rewolucja Parasolek – podkreślamy ciągłość walki o prawa
kobiet. Walki niezmiennie aktualnej, bo choć prawa wyborcze ciągle mamy, sojusz polityków z klerem nie zadowolił się odebraniem
nam wolności wyboru i nie ustaje w wysiłkach, by znieść i inne
prawa, które nam zostały.
Ograniczono nam dostęp do antykoncepcji awaryjnej, edukacja

seksualna w szkołach praktycznie nie istnieje, a klauzula sumienia w wielu miejscach skutecznie
zastępuje całkowity zakaz aborcji. Nie tylko prawa reprodukcyjne są łamane. Premier twierdzi,
że przemoc domowa jest problemem związków nieformalnych,
a prezydent uważa, że konwencji antyprzemocowej – ratyfikowanej, po przepychankach, przez
poprzednie władze – nie należy
stosować. Tymczasem, co piąta kobieta doświadcza przemocy fizycznej bądź seksualnej ze
strony męża lub partnera, a 150
kobiet każdego roku ginie w Pol-

sce z rąk „najbliższych” mężczyzn.
Większość z nas doświadczyła jakiejś formy molestowania seksualnego, a kiedy zaczynamy o tym
mówić, słyszymy, że to kłamstwa,
manipulacje, sposób na autopromocję. Wyciszany jest głos lesbijek. Uchodźczyń, lokatorek, osób
z niepełnosprawnościami. Może
tego doświadczyć każde z nas.
Manifa idzie w obronie prawa do samostanowienia, idzie
też w obronie praw pracownic,
którym płaci się mniej niż mężczyznom, i kobiet, których pracę opiekuńczą traktuje się jako
obowiązek, za co można płacić

mało albo nic. Idziemy, bo nasze
prababki, babki i matki pokazały
nam, że działając razem, możemy
wiele osiągnąć. Łódzkie robotnice w 1971 roku skutecznie walczyły o prawo do godnego życia, ale
protesty te zapomniano, mimo
wpływu, jaki wywarły na ówczesne władze. Idziemy, bo pamiętamy o łódzkich włókniarkach,
„zdekomunizowanych” patronkach łódzkich ulic i o losie Komisji Kobiet NSZZ Solidarność zlikwidowanej za poparcie prawa
do przerywania ciąży. Dziś w podstawie programowej historii dla
liceum wymieniono jedną – jed-

ną! – kobietę. Wymazywanie kobiet z historii nie jest jedynym
sposobem unieważniania ich głosu. W publicznej debacie zdajemy
się cofać w czasie, jakby ideałem
niektórych była kobieta – półobywatelka – bez dostępu do wiedzy,
pracy, bez praw publicznych i bez
głosu. Nie ma i nie będzie na to
naszej zgody.
Idziemy po 100% praw dla kobiet.

Manifa Łódź
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Łódzki Szlak Kobiet Nauki

Antonina Kłoskowska

IZA
DESPERAK

Po profesor Alicji Dorabialskiej, której sylwetkę prezentowaliśmy w poprzednim numerze
w cyklu o łódzkich naukowczyniach, Łódzki Szlak Kobiet przedstawia kolejną bohaterkę:
Antoninę Kłoskowską.

A

ntonina Kłoskowska urodziła się w 1919 roku, umarła w 2001. Studia socjologiczne
rozpoczęła w 1945 roku, a już
w 1946 powierzono jej obowiązki
asystenta. Przez wiele lat zajmowała mieszkanie służbowe przy
ulicy Uniwersyteckiej 3, skąd mogła pójść do pracy, nie wychodząc
z budynku – piętro wyżej mieściła
się socjologia. Zostały po niej prace naukowe, uczniowie i uczennice, oraz wspomnienia.
Jest legendą łódzkiej socjologii
i socjologii w ogóle. Przez dziesięciolecia materiałem do pierwszych ćwiczeń ze wstępu do socjologii był jej artykuł Człowiek
poza społeczeństwem, opublikowany zresztą w zbiorze przeznaczonym do nauczania psychologii.
Ten obszerny traktat o socjalizacji zostawał w studenckich głowach dzięki historii Amali i Kamali, dziewczynek, które miały
być wychowane przez zwierzęta
w dżungli. Drugą obowiązkową
lekturą autorstwa Antoniny Kłoskowskiej do dziś kojarzoną z jej
nazwiskiem była Kultura masowa.
Studenci wkuwający do egzaminów przeklinali niekiedy autorkę za ilość definicji i klasyfikacji,
jakie w swojej pracy pomieściła,
i które musieliśmy siłą rzeczy zapamiętać. Dwadzieścia lat po wydaniu, w latach osiemdziesiątych,
gdy studiowałam, ta książka nie
wydawała się zbyt nowatorska.
Jednak kilka lat później, gdy sama
zaczynałam uczyć, obowiązkowa
definicja i klasyfikacja zjawiska
homogenizacji kultury masowej
okazała się świeża i zaskakująca
dla moich studentów. A całkiem
niedawno zauważyłam, że kolejne pokolenie odczytuje Kulturę
masową na nowo.
Ja również odkryłam zupełnie inną Kłoskowską, gdy rozpoczęłam samodzielne poszukiwania naukowe w obszarze
stereotypów społecznych. Okazało się, że i tu była pionierką: pisała o stereotypach etnicznych
i narodowych, a kiedy socjologia
jako „nauka burżuazyjna” została zakazana, przerzuciła się na
historię idei i napisała wspaniałe, wciąż niedocenione studium
o Machiavellim.

ANTONINA KŁOSKOWSKA, FOTOGRAFIA ARCHIWALNA

Fenomen Kłoskowskiej, mistrzyni i nauczycielki, opisał
nieżyjący już popularny socjolog i publicysta Edmund Lewandowski. Zauważył, że spośród
uczestników jej jednego seminarium magisterskiego wyrosło
całe pokolenie przyszłych akademików, którzy budowali Instytut
Socjologii UŁ, gdy odeszli starzy
mistrzowie i mistrzynie. Dziś zbliżają się do emerytury i kolejnemu
pokoleniu opowiadają nie tylko
o relacji mistrz-uczeń, ale i o Kłoskowskiej na co dzień. Jako promotorka miała podobno genialną
radę: pisz codziennie jedną stronę, a za dziesięć dni będziesz mieć
cały rozdział. Ogarniała nie tylko
pracę naukową seminarzystów,
ale też ich życie prywatne. Pewnej studentce odradzała związek
z młodym człowiekiem, który promotorce nie przypadł do gustu
(bezskutecznie). Jedną z kandydatek na studia pomyliła ze sprzą-

taczką – dziewczyna nosiła wtedy ciemny satynowy fartuch jak
ówczesne woźne. Jednak nie przeszkodziło jej to w przyszłej karierze naukowej.
Każdy ma swoją własną opowieść o Kłoskowskiej. Nigdy jej
nie poznałam, ale podczas spacerów poświęconych łódzkim
naukowczyniom spotykam osoby, które uczyła i które dzielą się
kolejnymi opowieściami. W zeszłym roku, gdy Kobiety znad
Łódki współtworzyły inicjatywę na rzecz nazwania nowo powstałych ulic i placów Nowego
Centrum Łodzi, zaproponowałyśmy między innymi upamiętnienie w ten sposób Antoniny Kłoskowskiej.
Nie ma zbyt wielu fotografii
Kłoskowskiej, na tych najczęściej reprodukowanych przypomina raczej posąg niż realną osobę. Można jednak zobaczyć ją na
unikalnym filmie dokumental-

Fenomen Kłoskowskiej, mistrzyni
i nauczycielki opisał nieżyjący już
popularny socjolog i publicysta
Edmund Lewandowski. Zauważył,
że spośród uczestników jej jednego
seminarium magisterskiego
wyrosło całe pokolenie przyszłych
akademików, którzy budowali
Instytut Socjologii UŁ, gdy odeszli
starzy mistrzowie – i mistrzynie.
nym, nakręconym w latach sześćdziesiątych przez Józefa Macieja
Kononowicza, pisarza i ojca jednej z ówczesnych studentek, późniejszej kierowniczki Biblioteki
Socjologicznej, Grażyny Kononowicz. Film zmontował młodszy
o dwa pokolenia absolwent socjologii Adam Musiałowicz. Dokument po latach. Socjolodzy ‘60
można obejrzeć na kanale youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=_JYXASCutiM.

Iza Desperak – socjolożka z Bałut.
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Rewitalizacja
potrzebuje paliwa

11

JANUSZ
WDZIĘCZAK

Duże firmy dają wprawdzie wiele miejsc pracy, często jednak polega ona na pakowaniu produktów lub wpisywaniu
prostych danych do formularzy. W ten sposób nie zbuduje się konkurencji dla gospodarek Europy Zachodniej, USA
czy znacznej części Azji.

FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA

P

otrzeba rewitalizacji, zarówno w rozumieniu infrastrukturalnym, jak i społecznym, jest
bezdyskusyjna dla większości
środowisk miejskich. Jednak
wiele z nich często nie dostrzega, jak ważne jest znalezienie źródeł finansowania tych procesów,
a także zapewnienie im szerokiego wsparcia gospodarczego.
Szczególnie dotyczy to rewitalizacji w warstwie infrastrukturalnej. Towarzyszące jej inwestycje wymagają znacznych
nakładów. Należy także pamiętać o tym, że raz zmodernizowane budynki będą generowały stałe
koszty związane z ich utrzymaniem. Prywatni właściciele i miasto (w przypadku nieruchomości
miejskich), będą musieli stale je
ponosić. Fundusze Unii Europejskiej są znaczącym zastrzykiem
finansowym, jednak nie pozwolą
na realizację wszystkich zadań,
a co ważniejsze, nie można ich
przeznaczyć na bieżące utrzymanie nieruchomości, dróg i pozostałej infrastruktury.
Zarówno samorząd miejski,
jak i prywatni właściciele staną
przed takim wyzwaniem. Jedyną
możliwością sfinansowania tego
procesu jest zapewnienie stałego wzrostu gospodarczego. Tylko
wtedy, dzięki wykorzystaniu środków z podatków, miasto lub np.
wspólnoty mieszkaniowe składa-

jące się z właścicieli prywatnych
będą w stanie kontynuować rewitalizację, a także zachować jej
dotychczasowe rezultaty.
Stymulowanie wzrostu gospodarczego jest zagadnieniem trudnym, omawianym od lat przez
ekonomistów. Można jednak wyodrębnić kilka warunków, które
Łódź musi spełnić, żeby rozwijała się lokalna gospodarka. Pierwszym z nich jest wspieranie małej
i średniej lokalnej przedsiębiorczości. To właśnie te przedsiębiorstwa określane skrótem MŚP tworzą najwięcej miejsc pracy, a co
najważniejsze, są silnie związane
z lokalną społecznością. Mała firma usługowa lub produkcyjna zatrudniająca np. 10 osób nie przeniesie swojej działalności do Indii,
jak np. międzynarodowa korporacja. Ponadto przedsiębiorstwa
takie często angażują się w lokalne inicjatywy. Warto wziąć to pod
uwagę, planując działalność specjalnych stref ekonomicznych.
Obecnie na ich terenie inwestują przeważnie zagraniczne koncerny, brakuje zaś rozbudowanej
oferty dla lokalnych firm. Zarówno samorząd, jak i przedstawiciel
władzy centralnej (wojewoda) powinni pamiętać, że doskonałym
partnerem do rozmów na temat
rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy są organizacje samorządu gospodarczego.

Kolejnym niezbędnym krokiem jest wspieranie przedsiębiorstw innowacyjnych. Duże firmy dają wprawdzie wiele miejsc
pracy, często jednak polega ona na
pakowaniu produktów lub wpisywaniu prostych danych do formularzy. W ten sposób nie zbuduje się
konkurencji dla gospodarek Europy Zachodniej, USA czy znacznej części Azji. Warto postawić
na mniejsze, ale innowacyjne firmy, które dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym lub organizacyjnym są w stanie wejść na
rynek ogólnopolski lub globalny.
Już teraz w Łodzi działa kilka firmy tego typu, tak zwanych „start-upów”, oferujących innowacyjne
usługi (np. aplikacje internetowe)
i znajdujące swoich odbiorców na
całym świecie. Znacznie upraszczając, można stwierdzić, że firmy te tworzą nowe i zazwyczaj dobrze płatne miejsca pracy, które
finansowane są za pomocą sprzedaży usług/produktów na całym
świecie.
Innowacyjność wymaga współpracy biznesu i nauki. Łódź słynie
obecnie z firm typu BPO (Business
Process Outsourcing), które są jedynie podwykonawcami dla dużych korporacji. A przecież Łódź
akademicka (trzy duże uczelnie
oraz kilka instytutów badawczych) ma znaczny potencjał do
tworzenia lokalnych firm oferują-

cych nowe produkty lub usługi. Co
roku Politechnikę Łódzką opuszczają setki inżynierów, natomiast
Uniwersytet Łódzki ekonomiści,
filolodzy czy specjaliści od relacji
międzynarodowych. Jest więc na
czym budować. Potrzeba jednak
wsparcia, np. w nawiązywaniu
współpracy pomiędzy światem
nauki i biznesu. A to już zadanie dla samorządu oraz władz
uczelni.
Każdy samochód potrzebuje
paliwa. Rewitalizacja potrzebuje sprawnie działającej lokalnej
gospodarki. Nie tylko do finan-

sowania inwestycji, ale także do
wspierania jej warstwy społecznej. Rozwój ekonomiczny to dla
społeczności lokalnej niskie bezrobocie i stabilne zatrudnienie,
a więc czynniki niezwykle ważne
dla integracji społecznej.

Janusz Wdzięczak – autor jest
historykiem i ekonomistą
związanym z Łódzką Izbą
Przemysłowo-Handlową.

ogłoszenia drobne
Stoisko Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct Łódź pojawi się w XXI Liceum
Ogólnokształcącym w Łodzi 20.02.2018
o godzinie 11:00 na konferencji o uzależnieniu
od nowych technologii. Chętnych uczestników
prosimy o kontakt telefoniczny – 605 420 320,
celem rejestracji na wydarzenie.
Stoisko Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct Łódź pojawi się w I Liceum
Ogólnokształcącym w Łodzi 26.02.2018
o godzinie 10:00 na debacie o migracjach
i uchodźstwie Chętnych uczestników prosimy
o kontakt telefoniczny – 605 420 320, celem
rejestracji na wydarzenie.
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Dużo mówimy,
mało działamy

ALEKSANDRA
DULAS

Przeciętnego przedsiębiorcy raczej nie stać, by kupić sobie kamienicę, wyremontować ją i wynajmować mieszkania. Jeśli jednak grupa osób zrobi „zrzutkę” w zamian za objęcie udziałów w spółce celowej, to zebrany fundusz pozwala na taką inwestycję.
Aleksandra Dulas: Jak oceniasz
ostatnie cztery lata Łodzi?
Bożena Ziemniewicz: Łódź mogę
obserwować z perspektywy moich własnych działań i spraw,
którymi cały czas żyję. Pracuję
w trzech obszarach: przedsiębiorczości, samorządności i edukacji.
We wszystkich tych dziedzinach
działam z myślą o Łodzi, bo tak
pojmuję współczesny patriotyzm.
Staram się zatem, żeby wszystko
co robię, przynosiło miastu jakąś
korzyść, i mogę się pochwalić, że
właśnie w tym czasie, o którym
mówimy, sprowadziłam do Łodzi
Ogólnopolski Kongres Edukacji
Pozaformalnej. To takie święto branży usług szkoleniowych
i rozwojowych. Za kilka dni odbędzie się jego trzecia edycja! Jestem
z tego naprawdę dumna.
Zatem na pierwszym miejscy
przedsiębiorczość?
BZ: Od 25 lat prowadzę firmę. Środowisko przedsiębiorców jest mi
bardzo bliskie.
Inni przedsiębiorcy, z którymi
współpracujesz, też chcą działać
na rzecz miasta?
BZ: Z tego, co widzę w moim otoczeniu, wynika, że nasz biznes jest
bardzo prołódzki. Przedsiębiorcom, z którymi współpracuję, zależy na Łodzi. Dbają o otoczenie
wokół swoich biznesów, wspierają zmiany w przestrzeni, w której
funkcjonują. Zdają sobie sprawę,
że wszystko ma wpływ na to, jak
są postrzegani. Ważne jest, jak wygląda ulica, przy której prowadzą
firmę, czy jest tam zieleń, miejsce
do parkowania, wygodny dojazd.
Jakie działania przedsiębiorców
dla miasta oceniasz szczególnie
pozytywnie?
BZ: Wszystko, co się w Łodzi działo, gdy staraliśmy się o organizację Expo 2022. Przedsiębiorcy
mocno się włączyli w promocję
naszego miasta. Aktywnie uczestniczyli we wszystkich dyskusjach,
spotkaniach i konferencjach. Płynął od nich jeden przekaz: Łódź
zasługuje na Małe Expo! I wciąż
chcą współpracować z miastem.

Wspierają rewitalizację. Z zapałem i rozsądnie dyskutują, jak
mądrze podejść do tego procesu.
Trzeba pamiętać, że pieniądze zagwarantowane pokryją około 20%
wydatków. Teraz trzeba znaleźć
źródła finansowania pozostałych
80%. Nie jest to łatwe. Musi powstać mechanizm, który pozwoli
dokończyć proces rewitalizacji.
Łódzcy przedsiębiorcy o tym myślą i nad tym pracują.
Jakie konkretnie działania podejmują?
BZ: Pojawiają się ciekawe pomysły. Krzysztof Kłusek na przykład wdraża inicjatywę Mzuri
CFI Łódź. Jej celem jest odnowa łódzkich zasobów mieszkaniowych. Mzuri Crowdfunding
Investing oparty jest na idei grupowego inwestowania w nieruchomości – umożliwia to również
osobom dysponującym relatywnie małym kapitałem, bo od ok.
10 000 zł.
Istotą przedsięwzięcia jest inwestowanie w łódzkie nieruchomości na wynajem, ale też remont
niezamieszkałych kamienic, zabudowa wolnych działek, nabywanie i wynajmowanie wolnych
mieszkań. Krótko mówiąc, przeciętnego przedsiębiorcy raczej nie
stać, by kupić sobie kamienicę,
wyremontować ją i wynajmować
mieszkania. Jeśli jednak grupa
osób zrobi „zrzutkę” w zamian
za objęcie udziałów w spółce celowej, to zebrany fundusz pozwala na taką inwestycję. Powstaje
mechanizm wspomagający procesy zmian w mieście, łodzianie
mogą sami składać się na rewitalizację miasta, mając też z tego
korzyść na poziomie ok. 7% rocznie, a więc znacznie większą niż
odsetki z bankowych depozytów.
Kiedy Wielka Brytania żegnała się z Unią Europejską, łódzcy przedsiębiorcy i przedstawiciele świata nauki myśleli,
jak sprowadzić do Łodzi którąś
z unijnych instytucji. Nie udało
się. Dlaczego?
BZ: Kiedy dowiedzieliśmy się, że
unijne instytucje będą opuszczać

tucje i obie miały być ulokowane w Warszawie. Zważywszy, że
mamy już w stolicy jedną agencję
unijną, oczekiwanie, że uda nam
się sprowadzić jeszcze dwie, było
wyrazem nieznajomości zwyczajów wspólnotowych. Zabrakło
wiedzy i kompetencji. Szkoda,
bo ostatecznie żadna z tych instytucji nie trafiła do Polski.

BOŻENA ZIEMNIEWICZ – ZDJĘCIE Z PRYWATNEGO ARCHIWUM

Wielką Brytanię, zaangażowaliśmy się w proces poszukiwania
takich, które mogłyby znaleźć
swoje miejsce w Łodzi. Pomyśleliśmy, że najtrafniej byłoby przenieść do nas EBA, czyli European Banking Authority. To byłaby
szansa dla Łodzi. Światowe delegacje bankowców i ekonomistów
przylatujące do naszego miasta,
to liczne zamówienia dla firm
z branży usługowej, możliwość
rozwoju dla łódzkich uczelni, których studenci mogliby odbywać
praktyki w europejskim nadzorze bankowym, bez konieczności
wyjazdu do Londynu czy Bruk-

seli, i szansa dla łódzkiego lotniska! I prestiż dla naszego miasta. Łódź jest idealną lokalizacją
dla takich instytucji. Mamy odpowiednie zasoby kadrowe i instytucjonalne, jesteśmy wystarczająco dużym miastem. Niczego
nam nie brakuje.
I co się wydarzyło?
BZ: Zdołaliśmy zaangażować
w nasze działania władze województwa, ale władze centralne
nie stanęły na wysokości zadania. Do Brukseli została wysłana
aplikacja, w której Polska ubiegała się nie o jedną, a o dwie insty-

Opowiedziałaś o tym, co się nie
udało. A co było największym
sukcesem Łodzi w ciągu ostatnich lat?
BZ: Zgromadzenie takiej dużej
grupy ludzi wokół idei EXPO
2022. Świetne efekty udało się
nam osiągnąć, współpracując
przy promowaniu miasta. Wiele
środowisk w różnych częściach
świata po raz pierwszy usłyszało
o Łodzi. Tu wielki ukłon w stronę
łódzkich władz, które stanęły na
wysokości zadania i znakomicie
zmobilizowały siły.
Warto też podkreślić rozwój
wyższych uczelni w Łodzi. Zarówno Politechnika, jak i oba Uniwersytety wprowadzają wiele bardzo ciekawych i innowacyjnych
projektów. Uniwersytet wdraża na przykład znakomity program mentoringowy dla absolwentów i studentów ostatnich
lat. Osoby, które ukończyły studia
i mają już na koncie sukcesy zawodowe, stają się mentorami dla
młodych studentów i studentek.
Program Absolwent VIP jest unikatowy w skali kraju. Daje szansę
młodym ludziom na naukę i rozwój osobisty. Tak się buduje więzy uczelni z absolwentami!
Łódzcy studenci i młodzi naukowcy osiągają sukcesy, zdobywają nagrody, wygrywają międzynarodowe konkursy. Uważam,
że w ostatnim czasie naprawdę
dobrze dzieje się na uczelniach.
Mam porównanie, bo jako ekspert
Polskiej Komisji Akredytacyjnej
wizytuję uczelnie w innych województwach.
Mówisz dużo o uczelniach i studentach, a mnie się od razu narzuca pytanie. Co zrobić, żeby
ci coraz lepiej wykształceni ab-
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Tak.
BZ: Niestety. Nie jest dobrze.
W tym badaniu ocenia się mnóstwo aspektów funkcjonowania
miasta, między innymi kapitał
ludzki, czyli np. to, co się dzieje
z absolwentami, miejsca pracy,
zarobki itd. Mimo że co jakiś czas
słyszymy o budowie nowych fabryk, to ciągle miejsc pracy jest
za mało i nie spełniają one oczekiwań absolwentów. Nawet kilka
spektakularnych przedsięwzięć
tego typu w roku nie zmieni tej
sytuacji. Większość Polaków nie
pracuje w wielkich przedsiębiorstwach, tylko w małych i średnich.
Nie chodzi o to, żeby Łódź uczynić miejscem wielkich firm. Dlatego przede wszystkim, że bardzo
łatwo jest przenieść je tam, gdzie
w danym momencie praca jest
tańsza. Należy zatem skoncentrować się na tworzeniu warunków dla takich firm, które się stąd
nie wyniosą, na przykład przedsiębiorstw rodzinnych. Choćby
nawet było trudno, właściciel nigdzie nie pojedzie, będzie starał
się rozwijać i zarabiać tu na miejscu i tutaj wyda każdy zarobiony grosz. Dlatego dbajmy o małych przedsiębiorców, bo to oni
są ważni. A jest im najtrudniej.
Bywa, że sam ZUS jest dla nich
wydatkiem nie do pokonania. To
są ciężko pracujący ludzie.
Co miasto mogłoby zrobić, żeby
młodzi ludzie, zamiast wyjeżdżać do Londynu, Berlina czy
Toronto, zakładali swoje firmy
w Łodzi?
BZ: Żeby w Polsce założyć swoją
firmę, trzeba być bardzo odważnym. I mieć głębokie przekonanie,
że nawet jeśli mi się nie powiedzie,
dam sobie radę. Własna firma to
ryzyko. Jedynie 5% ze wszystkich
start-upów przeżywa na zadowalającym poziomie. To naprawdę
bardzo niewiele. Tymczasem jest
taka tendencja, by mówić mło-

dym ludziom, że już na stracie są
najlepsi i wszystko wiedzą. I to ich
gubi. Żeby prowadzić swoją firmę,
trzeba mieć naprawdę dużo doświadczenia i umiejętności. Trzeba zatem zadbać o to, żeby młodzi
ludzie, wyłożywszy się, mówiąc
kolokwialnie, na swojej działalności – nie utonęli. Może przydałby
się jakiś sprawny system zabezpieczenia młodych przedsiębiorców przed bankructwem, z którego nie będą mogli się podnieść.
Co jeszcze jest potrzebne, żeby
młody człowiek zdecydował się
zostać w Łodzi i wiązał z nią swoją przyszłość?
BZ: Mieszkania, szkoły, przedszkola, żłobki. Nie tylko, żeby były,
chociaż to jest podstawa. Szkoły
i przedszkola muszą być dobrze
wyposażone, mieć ciekawe propozycje zajęć pozalekcyjnych, świetlice, pracownie z prawdziwego
zdarzenia. Dotknę jeszcze sprawy najtrudniejszej, a mianowicie
infrastruktury komunikacyjnej.
Po mieście musi dać się jeździć
i to zarówno komunikacją miejską, rowerem, jak i samochodem.
Zatem potrzebny jest zrównoważony transport. Z szacunkiem dla
wszystkich uczestników ruchu
i różnych potrzeb ludzkich. To,
co mamy w Łodzi, to jest tragedia.
I powiem może coś niepopularnego, ale uśmiercenie transportu
samochodowego nie jest rozwiązaniem. Jest to bardzo często środek transportu, który służy przedsiębiorcy do pracy. Jeśli chcemy
mieć biznes, musimy usprawnić
również transport samochodowy.
Trudny temat, o którym wspomniałaś – mieszkania. Co myślisz o polityce mieszkaniowej
w Łodzi?
BZ: Nie do końca jest dla mnie
jasne, dlaczego miasto tak chętnie pozbywa się zasobów mieszkaniowych. Jeżeli chodzi o to, że
koszt ich utrzymania jest wysoki,
to sprzedanie tych lokali powinno być rekompensowane budowaniem nowych, może tańszych
w utrzymaniu. Łódź nie przyciągnie ludzi młodych, świeżych absolwentów, a więc tych, którzy
mogliby silnie wesprzeć jej rozwój, nie mając własnego zaplecza
mieszkaniowego. Powinny to być
lokale na chwilę, nie na całe życie,
nie dziedziczone, udostępniane
na określony czas, np. 10 lat. Dla
ludzi wkraczających w dorosłe życie to nieoceniona pomoc. Tych
mieszkań powinno być coraz więcej. Z perspektywy przedsiębiorcy wygląda to tak: jeżeli mam jakieś środki pracy, to mogę z nich
czerpać przez wiele lat. Jeśli sprzedam je, to zyskam tylko raz. Nie

rozumiem więc polityki wyzbywania się zasobów mieszkalnych.
Ja raczej starałabym się zadbać
o lokale, żeby móc je udostępniać,
wynajmować, nawet za symboliczne pieniądze, ale mieć z tego
inne korzyści, choćby w postaci
podatków wpływających do budżetu miasta. Moim zdaniem to
krótkowzroczność – ten temat
powinien być przedmiotem debaty w kontekście wyborów samorządowych. Nie można w dużej aglomeracji miejskiej nie mieć
mieszkań komunalnych. Należy
je traktować jako narzędzie polityki rozwojowej.

POMÓŻ ZMIENIĆ
SCHRONISKO DLA
ZWIERZĄT W ŁODZI
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.

Jest jeszcze coś, co zachęci młodych ludzi do pozostania w Łodzi?
BZ: Rozrywka. Nie tylko puby i restauracje, ale też nieco „wyższa”
kultura. Potrzeba nam dobrych
teatrów, domów kultury, galerii.
W to warto inwestować. To zresztą przyciąga do naszego miasta.
Czyli mamy mieszkania, pracę, kulturę, edukację, dostęp
do żłobków i przedszkoli. Jeśli
to wszystko jest, to młody człowiek zostanie w mieście?
BZ: Jest jeszcze kwestia jakości
pracy i wynagrodzeń. W Łodzi
pensje są nadal niższe niż w innych miastach i dopóki to się nie
wyrówna, musimy konkurować
czymś innym. Jeśli zatem nie wysokimi zarobkami, to chociaż tanimi mieszkaniami. Tu potrzeba naprawdę bardzo konkretnej
pracy. A my dużo mówimy, mało
działamy. Prowadzimy politykę
opartą o PR. To nam wychodzi
świetnie, ale w pewnej chwili ludzie mówią: sprawdzam. Okazuje się, że jest bardzo dużo na papierze, a mało w rzeczywistości.
Trzeba robić, a nie tylko mówić
o tym, że się zrobi.

Bożena Ziemniewicz –

dzieciństwo i całe dorosłe życie
spędziła w Łodzi. Magister
ekonomii, absolwentka Handlu
Zagranicznego Wydziału
Ekonomiczno-Socjologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego;
absolwentka programu
dyplomatycznego Akademii
Spraw Zagranicznych House
of Diplomacy; uprawniona
do zasiadania w radach
nadzorczych spółek; praktyk NLP
(dyplom od Richarda Bandlera).
Przedsiębiorca, menedżer,
ekspertka rynku szkoleń i edukacji
pozaformalnej.

FOT. BEATA SIKORA

solwenci nie opuszczali naszego miasta zaraz po odebraniu
dyplomu?
BZ: No to teraz będę narzekała.
Wizerunek Łodzi jest coraz lepszy, zwłaszcza wśród jej mieszkańców i mieszkanek. Udało się
władzom miasta wzbudzić w łodzianach przekonanie, że żyjemy
w coraz lepszym mieście, że robimy kolosalne postępy i że właściwie jesteśmy już prawie najlepsi.
Niestety nie potwierdzają tego poważne badania naukowe. Raport
przygotowany przez firmę PwC
pokazuje, że w rankingu dwunastu największych miast polskich Łódź spadła na 10 pozycję.
Za nami jest już tylko Bydgoszcz
i Białystok. Zabolało, co?
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DELA

Może ktoś chce zrzucić zbędne kilogramy
po zimie?
Dela chętnie pomoże – będzie świetną
towarzyszką podczas joggingu czy jazdy
na rowerze. Jest naprawdę uroczą i pełną
energii suczką. Ma około roku, zatem to
psia nastolatka. Wymaga nauki dobrych
manier, ale jest biegającym i skaczącym
szczęściem. Pięknie skupia się na człowieku, bardzo potrzebuje kontaktu. Brać
i kochać.
WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ
POD NUMEREM TELEFONU

42 656 78 42
Aleksandra Dulas – socjolożka,
członkini Łódzkiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
Redaktorka naczelna gazety.

www.schronisko-lodz.pl

lewa strona talerza

MICHAŁ KWIATKOWSKI

FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA
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Dzień Dobry Caffe,

czyli brunch w dawnej portierni

Patrząc na budynek portierni, oczami wyobraźni widzę ponad setkę robotników idących
rano do fabryki. Tam prawdopodobnie kilkaset razy na dobę można było usłyszeć:
Dzień dobry.
FOT. MICHAŁ KWIATKOWSKI

N

a początek wyjaśnienie,
czym jest brunch, ponieważ
w naszej szerokości geograficznej to raczej mało znany posiłek.
Najprościej mówiąc, to coś na
kształt obfitego śniadania, które jemy późnym rankiem, między 10.00 a maksymalnie 11.30.
Czyli takie nasze drugie śniadanie.
Miejsce, do którego Was dzisiaj zabiorę, to nie tylko dobra kawiarnia/brunchownia, ale także
kawałek fabrykanckiej historii
naszego miasta. Przy Narutowicza 57 mieści się dawna willa i fabryka Henryka Szmulowicza. Patrząc od frontu, po prawej stronie
widzimy willę, z lewej portiernię
(obok bramy wiodącej na teren
fabryki), a w głębi podwórko i fabryczną zabudowę. Dziś odwiedzimy dawną portiernię. To niewielki parterowy budynek, przez
który przechodzili wszyscy pracownicy i interesanci, kiedy mieściła się tu fabryka pończoch.
W 1905 roku była to bardzo nowoczesna manufaktura zasilana
silnikami elektrycznymi, a cały
proces produkcji był mocno zmechanizowany.
Jak na owe czasy Szmulowicz
uchodził za bardzo sprawnego
biznesmena. Fabryka przy ul.
Dzielnej (obecnie Narutowicza)
nie była jedyną jego manufakturą.
Kolejna znajdowała się przy Piotrkowskiej, a liczne filie usytuowane były w kilku miastach, m.in.
w Gdańsku, Warszawie i Krakowie. Mimo pokaźnych dochodów,
jakie przynosiła branża pończosznicza, Szmulowicz uchodził za
człowieka skromnego. Świadczyła o tym najlepiej jego willa, która
w niczym nie przypominała rezydencji ówczesnych fabrykantów.
Patrząc na budynek portierni,
oczami wyobraźni widzę ponad
setkę robotników idących rano
do fabryki. Tam prawdopodobnie kilkaset razy na dobę można
było usłyszeć: Dzień dobry. Przez
ostatnie lata mieściła się w nim
siedziba banku. Od niedawna, po
gruntownym remoncie, w byłej
portierni znajduje się kawiarnia,

choć śmiało można powiedzieć –
restauracja, ponieważ dobrego
jedzenia jest tu pod dostatkiem.
Ja wybrałem się do Dzień Dobry
Caffe kilkanaście dni po jej otwarciu. Zachęciły mnie zdjęcia na Facebooku oraz to, że lokal otworzyła moja dawna znajoma, Ola
Chodkiewicz. Pomyślałem sobie,
że brunch w Dzień Dobry będzie
także dobrym pretekstem, żeby
odwiedzić koleżankę, której nie
widziałem ładnych kilka lat.
Z zewnątrz budynek wydaje
się niewielki, jednak w środku
jest przestronny i jasny. W głównym pomieszczeniu stoją stoliki –
od małych dwuosobowych, po
duże, rodzinne. Można usiąść
w wygodnym fotelu, na krześle
lub na długiej kanapie pod ścianą. Wnętrze projektowała Joanna
Basińska, która lubi łączyć nowoczesny design z domową atmosferą. Ola (właścicielka) chciała uniknąć tworzenia kolejnego lokalu
w industrialnym stylu, dlatego
o pomoc w projektowaniu wnętrza poprosiła zawodową projektantkę.

W głębi znajduje się kuchnia
i niewielki bar, ale nie musimy do
niego iść, ponieważ zamówienia
przyjmowane są przy stolikach.
Zasiadłem wygodnie na kanapie pod ścianą i od razu otrzymałem menu. I tu pierwsze zaskoczenie – menu to podłużna
karta, do której dołączony jest
niewielki ołówek. Karta podzielona jest na działy: Pieczywo,
Smarowidła, Nabiał, Jajka, Mięso i ryby oraz Warzywa i owoce.
W każdym dziale widnieje kilka pozycji, np. twarożek z groszkiem i oliwą, jogurt z domowym
musli czy owczy ser z konfiturą
jabłkową. Zaznaczając ołówkiem
wybrane pozycje z każdego działu, komponujemy własny, niepowtarzalny zestaw.
Trzeba koniecznie wspomnieć,
że wszystkie potrawy są robione
na miejscu według własnych receptur. Jedną z nielicznych potraw,
które przywożone są do kawiarni
gotowe, jest pieczywo. Jednak ono
również nie pochodzi z przypadkowego źródła. Ola bardzo długo
szukała właściwego dostawcy. Jej

wybór padł na piekarnię Samopomoc Chłopska w Ozorkowie.
Trzeba powiedzieć jedno: strzał
w dziesiątkę! Pieczywo to moim
zdaniem podstawa dobrego śniadania, a w Dzień Dobry nie dość,
że jest go duży wybór, to na dodatek smakuje jak najlepszy wypiek domowej roboty.
W menu wszystkie potrawy
oznaczone są specjalnymi kodami, dzięki czemu łatwo skomponować śniadanie typowo wegetariańskie, wegańskie czy
bezglutenowe. W ofercie są także produkty bez laktozy, a w przyszłości Ola planuje wprowadzić
potrawy ze znaczkiem BIO.
Ja zamówiłem pieczywo mieszane – pszenne, żytnie, razowe – i masło, pastę dnia, owczy
ser z konfiturą z jabłek, boczek
z dipem chrzanowym, jajko sadzone ze szpinakiem oraz pieczone warzywa z czarnuszką i olejem
czosnkowym. Tak wiem, przesadziłem. Postanowiłem jednak zaszaleć, ponieważ Ola powiedziała, że mogę zamawiać, co tylko
zechcę. Oczywiście była to zbyt

duża porcja jak na jedną osobę,
ale czego się nie robi dla czytelników.
Znowu zaskoczenie – wszystko zostało podane w niewielkich
miseczkach, z których łatwo można wyjadać pyszności lub maczać
w nich pieczywo. Taki sposób podawania potraw Ola przywiozła
z Kopenhagi. Brunch w miseczkach to w Kopenhadze standard.
Jedzenie w ten sposób jest bardzo
wygodne i bardzo przypadło mi
do gustu.
Warto w tym miejscu wspomnieć o cenach. Te uzależnione
są od ilości pozycji, które zaznaczymy w menu. I tak, za trzy zapłacimy 13 zł, za cztery 17 zł, a za
pięć 21 zł. Ceny skalkulowane są
tak, żeby nie odbiegały od standardowych kwot za śniadanie czy
lunch w Łodzi.
Do każdego zestawu można zamówić dobrą kawę z ciśnieniowego ekspresu, wyciskane soki lub
herbatę. Poza brunchem w miseczkach, można tu zjeść także
coś na szybko i na mniejszy głód.
W ofercie są np. gotowe kanapki
na ciepło z dodatkami i wybór sałat.
Wszystko bardzo mi smakowało, naprawdę. Lubię komponować własne zestawy, szczególnie śniadaniowe. Brunch w takim
miejscu jak Dzień Dobry, nawet
codzienny, nigdy się nie znudzi,
ponieważ każdego dnia możemy
zaskoczyć sami siebie własną kreatywnością.

Michał Kwiatkowski – łódzki
dziennikarz, DJ i freelancer,
w gazecie odpowiada za Kamerę
Miasta Ł.
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10:30–12:00 FERIOWANIE W MUZEUM.
„PAŁACOWY ALFABET”: G JAK GRY SALONOWE – KARNAWAŁOWE ZABAWY
DAWNYCH ŁODZIAN

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

15:00 FERIE Z POLSKĄ
ANIMACJĄ: SERIAL
„AGATKA”
Kino Bodo
ul. Rewolucji 1905r. 78/80
(Wstęp: 10 zł od dziecka)

19:00 WERNISAŻ
WYSTAWY
ILUSTRACJI: HANIA
TURZYŃSKA
„ARRRRRRRRRRRR”
Pop’n’Art
pl. Wolności 6

Akademicki Ośrodek
Inicjatyw Artystycznych
ul. Zachodnia 54/56

Muzeum Miasta Łodzi
ul. Ogrodowa 15

12

17:30 WOLNA
TRYBUNA
TWÓRCZOŚCI:
„DLACZEGO
HERBERT?” –
PREZENTACJA
WIERSZY, DYSKUSJA
Ośrodek Kultury Górna
ul. Siedlecka 1

19

13:50 Poleski Ośrodek

Sztuki, Filia Karolew: Spacer na Bis – ZWIEDZANIE
KATEDRY PRAWOSŁAWNEJ P.W. ŚW. ALEKSANDRA
NEWSKIEGO

(Zapisy: (42) 687 02 07 wew.
21 Opłata: 2 zł do uiszczenia
w sekretariacie Filii Karolew
Zbiórka przed Katedrą,
ul. Kilińskiego 56)

26

17:30 POKAZ FILMU
„THE DISASTER
ARTIST”
Kino Szpulka
ul. Traugutta 18
(Bilet: 10 zł)

13

19:00 KLUB
PODRÓŻNIKÓW:
CO MA DŁUGOPIS
DO ANANASA, CZYLI
CO WY WIECIE
O JAPONII?

14

WALENTYNKI

Udanego dnia spędzonego
z ukochanymi osobami!

18:00 FILMOWE
WTORKI Z KINEM
POLSKIM:
„RZECZPOSPOLITA
BABSKA”
Stare Kino Old Cinema
ul. Piotrkowska 120
(Bilety: 10 zł)

27

18:00 WYKŁAD:
„O SZTUCE
SUBIEKTYWNIE –
OLAFUR ELIASSON”
Poleski Ośrodek Sztuki
ul. Krzemieniecka 2a

20:00 HOUSE
GIGS POGONKA:
KONCERT
RUNFORREST

ul. Pogonowskiego 45
(Wstęp „co łaska”,
sugerowana kwota: 10 zł)

Keja Pub
ul. Kopernika 46
(Wstęp: 5 zł)

20

15

21

14:00 SPACER PO
WYSTAWIE STAŁEJ
„NA WSPÓLNYM
PODWÓRKU…”

Muzeum Miasta Łodzi
ul. Ogrodowa 15
(Zbiórka: hol główny | Bilety:
3 zł normalny, 1 zł ulgowy)

28

ZAKOŃCZENIE
WYSTAWY
„MAGIA ZAKLĘTA
W MASKACH –
DREWNIANE
TCHNIENIE AFRYKI”

18:30 OKOŁO
LITERATURY:
SPOTKANIE
„OKOŁO PRAWDY
HISTORYCZNEJ”
Pop’n’Art
pl. Wolności 6

1

Fabryka Sztuki
ul. Tymienieckiego 3

5

Pałac Akademii Muzycznej
w Łodzi
ul. Gdańska 32

WSPÓŁPRACA

17

11. URODZINY
MUZEUM
FABRYKI – BILETY
W URODZINOWEJ
CENIE 1 ZŁ
Muzeum Fabryki
ul. Drewnowska 58
(Dotyczy również 18.02.)

23

16:00 SPOTKANIE
Z MARIĄ
NOWAKOWSKĄ:
„ARCHITEKTURA
I DETAL”

MPB Łódź-Bałuty, Filia nr 8
ul. Radlińskiej 2

Palmiarnia
al. Piłsudskiego 61

18:15 WIECZÓR
MUZYCZNY
Z WIZYTĄ
W AKADEMII

ZAKOŃCZENIE
WYSTAWY
POPLENEROWEJ
„POZA ZASIĘGIEM”
Galeria ASP
ul. Piotrkowska 68

22

21:00 KONCERT:
BASTARDA

16

2

12:30 KRAKOWSKI
SALON POEZJI:
POECI POKOLENIA
68’ – BIEREZIN, JASKUŁA, SUŁKOWSKI,
SKOMPSKA

24

12:30 WARSZTAT DLA
DZIECI OD LAT 7:
„JAKIE TO JEST?”
Centralne Muzeum
Włókiennictwa
ul. Piotrkowska 282
(Zapisy: 500 527 855 | Bilety:
normalny: 12 zł, ulgowy: 8 zł)

3

19:00 POKAZ ETIUD
I SPEKTAKLI
STUDENTÓW
SPECJALNOŚCI
CHOREOGRAFIA

12:00–20:00 WEGE
FESTIWAL –
TARGI KUCHNI
WEGETARIAŃSKIEJ
ORAZ WEGAŃSKIEJ

Sala Koncertowa Akademii
Muzycznej w Łodzi
ul. Żubardzka 2a
(Wstęp: 5 zł)

ul. Piotrkowska 217
(Wydarzenie odbywa się
również 04.03.)

18

14:00 FAMILIJNE
GRANIE –
SPOTKANIE PRZY
PLANSZÓWKACH
K6 Pub
ul. Piotrkowska 6/4

25

10:00–20:00 TARG
STAROCI / SWAP
PARTY
ul. Piotrkowska 217

4

18:00 FILMY W
DRODZE: POKAZ
FILMÓW „POKAŻCIE
TO WSZYSTKO
ŚWIATU” ORAZ
„CIĘŻAR DOWODU”
Niebostan
ul. Piotrkowska 17

16

luty 2018 • www.miastol.pl

MIASTO Ł

kaprawym okiem zgreda

Meta w każdej kamienicy?
Wraz ze wzrostem promili człowiek głuchnie. Żeby wyrazić, co mu w duszy gra, wysławia się bardzo głośno
w niezrozumiałym dla trzeźwego otoczenia narzeczu. Czasem porzuci posiłek na chodniku i zostawi fetor
w bramie. Jeśli jest posiadaczem paskudnej natury, zachowuje się parlamentarnie, czyli niegodnie.

B

ędziemy konsultować. Nie, nie
Orientarium. To zbyt skomplikowane i się na tym nie znamy.
Łódzcy radni chcą zapytać mieszkańców, czy aby na pewno nocne sklepy z wódeczką przy Piotrkowskiej są im niezbędne. Jeśli
niekoniecznie, to radni proponują zakazać tym przybytkom handlu napojami wyskokowymi (kto
tę nazwę wymyślił?) od 22 do 6
rano. Powód nie jest wydumany
ani śmieszny. Watahy napranych
obszczymurów włóczących się po
Pietrynie nie wzbudzają zachwytu. Wiadomo też, że wraz ze wzrostem promili człowiek głuchnie.
Żeby wyrazić, co mu w duszy gra,
wysławia się bardzo głośno w niezrozumiałym dla trzeźwego otoczenia narzeczu. Czasem porzuci posiłek na chodniku i zostawi
fetor w bramie. Jeśli jest posiadaczem paskudnej natury, zachowuje się parlamentarnie, czyli
niegodnie. Problem jest. Radni
słusznie go dostrzegają. Dobrze,
że chcą go rozwiązać. Nie do-

brze, że nie wiedzą jak. Ja też nie
wiem, ale nie jestem radnym. Jest
mi obojętne, czy w nocy na Piotrkowskiej będzie można kupić alkohol, czy nie. Wiem natomiast,
że taka nocna prohibicja niczego nie zmieni. A jeśli już, to nie
tak, jak chcieliby pomysłodawcy.
Sama idea jednak bardzo mi się
podoba, bo tworzy w mojej wyobraźni zabawne wizje.
Na początek powróżę z fusów:
23.00, Piotrkowska. Widzę grupkę
smakoszy. Trzeźwi jak niemowlęta. Brzydzą się swoim stanem,
więc cwałują do nocnego.
– Nie ma panowie, będzie o szóstej. Na razie proponuję mineralną i batonik…
– Ożeż, ku… chu… co za sk… szybko, na Kościuszki!
Energia uzupełniona, zapas
w kanistrach, co teraz? Na Pietryneee!!!
Wyjście z tej sytuacji jest takie: należy sukcesywnie rozszerzać obszar objęty zakazem, aż po
miejscowości satelickie – Pabiani-

ce, Aleksandrów, Zgierz itd. Tamtejsi sklepikarze będą dozgonnie
wdzięczni. Najzabawniejsze jest
to, że na Piotrkowskiej nadal będzie można nałoić się do spodu
w setkach knajp czynnych do późnej nocy. Jeśli kogoś nie stać… cóż.
Tylko czy klient upojony w lokalu jest mniej awanturującym się?
A może by tak wprowadzić
zakaz dystrybucji trunków do
trzynastej? A może kartki? Mety
wyrosną jak grzyby po deszczu,
w ubogich dzielnicach spadnie
bezrobocie, znów rozkwitnie wymiana handlowa z Ukrainą, powstaną nowe, wyspecjalizowane
firmy rodzinne. Wiele lat temu,
ówczesna władza wypróbowała te
patenty. Efekt był taki, że w latach
80. ubiegłego wieku przeciętny
Polak (wliczając starców i matki
karmiące) wypijał najwięcej gorzały w powojennej Polsce – rocznie 9 litrów czystego spirytusu
na łeb. Niestety często w postaci
wody brzozowej, płynu do chłodnic czy syropu na kaszel. Krezu-

si pili nalewkę na kościach, czyli
denaturat najwydestylowaniuchniejszy. Ostatnio coś się porobiło
i statystyczny rodak jest blisko 11
litrów eliksiru wypitego między
Sylwestrem a Wigilią.
Temat ograniczenia sprzedaży alkoholu pojawił się w związku z kolejnym, ważnym podpisem Prezydenta pod nowelizacją
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi. Zmiana pozwala samorządom
ograniczać działalność sklepów
z alkoholem od godz. 22 do godz. 6.
Ponieważ spożycie niepokojąco
rośnie, postanowił zareagować.
Tym razem jego podpis niczego
nie zepsuje. Ale też niczego nie
naprawi. Może tylko mieszkańcy
niektórych rejonów miasta będą
żyli spokojniej. Co to ma wspólnego z zapobieganiem alkoholizmowi?
W całej Szwecji jest mniej więcej tyle sklepów z alkoholem co
w Łodzi. O cenie nie wspomnę.
Walczą tam z opilstwem od dzie-

sięcioleci – ograniczeniami, zakazami, restrykcjami. Z marnym
skutkiem.
Nie mam nic przeciwko ograniczeniom sprzedaży alkoholu. Jak
dla mnie monopolowych może
wcale nie być. Tylko niech się tego
nie nazywa przeciwdziałaniem
alkoholizmowi. Gdyby miało być
skuteczne, nie mielibyśmy wśród
nas narkomanów. O każdej z tych
chorób napisano już tyle książek,
że można by nimi wybrukować
Piotrkowską. Na sztorc. Jeśli przyczyną byłaby dostępność używek,
nie musieliby autorzy tak się wysilać. A w Krakowie nie kupiłbyś
noża.
Wyobraźmy sobie, że któregoś
dnia Prezydent podpisuje ustawę
o wychowaniu w cnocie i zapobieganiu rozpuście (jakoś nietrudno
mi to sobie wyobrazić). Od czego
zaczniemy?

