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Mieszkanie minus,
Deweloper plus

Zmiany w Muzeum
Włókiennictwa –
wywiad z Anetą
Dalbiak
W Centralnym Muzeum Włókiennictwa wiele się ostatnio
zmienia. Zniknęła większość
starych ekspozycji i właśnie
rozpoczyna się ogromna inwestycja budowlana. Część
publiczności obawia się, że
historyczne wystawy nie powrócą, część martwi się, że instytucja już nigdy nie będzie
zajmować się tkaniną artystyczną. Jaka przyszłość czeka
Muzeum?

strony 6–7

O marzeniach
głośno nie
mówimy – wywiad
z Krzysztofem
Witkowskim
Ten kompleks sąsiaduje z naszą firmą i codziennie patrzyliśmy, jak z każdym dniem
niszczeje, a to jest fantastyczna przestrzeń. Zastanawialiśmy się, jak możemy uratować dawny Monopol przed
całkowitą degradacją. Pomysł
rodził się w nas i dojrzewał.
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Co nowego
w sprawie
alimentów
FOTOMONTAŻ DAMIAN GRACZYK, ZDJĘCIE PIASTU / WIKIMEDIA COMMONS, GRAFIKA FREEPIK.COM

Dzięki tej ustawie deweloperzy uzyskają prawo do budowania niemal
czegokolwiek gdziekolwiek – bez poszanowania planów miejscowych.

W

stajesz wcześnie rano.
Ostatnio musisz nastawiać
budzik na 5.15. Wcale nie dlatego, że wcześnie zaczynasz pracę – po prostu pół godziny później w Twoim kranie nie ma już
ciepłej wody, a czasem również
zimnej. Za oknem jeszcze ciemno, choć słońce już dawno wstało.
Kiedyś zaglądało Ci od rana do pokoju, teraz całkowicie zasłania je
sześciopiętrowy blok, który ktoś
właśnie zbudował na kawałku ziemi przed Twoimi oknami. Kiedyś
był tam plac zabaw. Właściwie

mógłbyś teraz pooglądać, co robią
nowi sąsiedzi, ich okna znajdują się tak blisko Twoich. Niestety,
akurat próbujesz włączyć światło w łazience, bo żarówka dziwnie migocze. Wiesz, że ścigasz się
z czasem. Jeśli przegrasz, czeka
Cię jeszcze godzina w gigantycznym korku, który tworzy się na
wyjeździe z Twojego osiedla, odkąd blokami zabudowano park
i okoliczne skwery.
Czy to scena z jakiejś nieznanej komedii Stanisława Barei?
Nie, to możliwy efekt działania

tak zwanej specustawy mieszkaniowej, którą właśnie, w ekspresowym tempie, próbuje forsować
rząd. Szybko zyskała ona miano
Lex Deweloper, bo w sposób dotąd niespotykany faworyzuje interesy jednego z najbardziej wpływowych lobby w Polsce. Dzięki
niej deweloperzy uzyskają prawo do budowania niemal czegokolwiek gdziekolwiek – bez poszanowania planów miejscowych,
woli rady gminy, bez zawracania
sobie głowy ochroną terenów zielonych czy zabytków. Specustawa

w niebezpieczny sposób luzuje
również normy ograniczające zabudowę, dzięki którym większość
z nas cieszy się takimi zdobyczami cywilizacji, jak stały dostęp do
prądu, ciepła czy wody. Warto pamiętać, że nie każdy deweloper
liczy się z tym, co leży za płotem
jego inwestycji. Świadomi swojej roli w kształtowaniu miasta są
w zdecydowanej mniejszości, choć
w Łodzi mamy ich kilku, np. OPG
czy Virako. Dla większości jednak
ważne jest tylko jedno – zysk.
dokończenie na stronie 3

Dużo jest jeszcze do zrobienia. Najważniejsze, żeby do
wszystkich dotarło, że alimenty są dla dziecka, a nie
dla rodzica. Nie płacąc, utrudniamy własnemu dziecku
rozwój, czyli je okradamy. Tutaj ciągle potrzebna jest mądra, dobrze przygotowana
i przeprowadzona kampania
społeczna.

strony 14–15

Modernistyczny
Kapelusz
W 1959 roku Aleksander
Zwierko projektuje kilka bloków wraz z zabudową towarzyszącą na Kuraku w południowej części Łodzi. Wśród
nich jest niski pawilon nieopodal ronda im. Titowa.
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wstępniak

Autobusy zapłakane
deszczem
W

stępniak został napisany pod
wpływem chwili, ale jest on wynikiem całego szeregu wieloletnich
przemyśleń.
Nie wiem, co zepsuliście Państwo
Włodarze, ale wystarczą dwie godziny
deszczu, żeby miasto było sparaliżowane. I jeszcze na profilu fesjbukowym
umieszczając zdjęcia z podtopionej
Łodzi, piszecie, że to było do przewidzenia. To dlaczego nie zapobiegliście?
Wiedzieliście, że będą padać deszcze.
Wspominacie, że lato i burze idą ze
sobą w parze. Zatem nie chodzi tu
o niewiedzę meteorologiczną. Podejrzewam zatem (poprawcie mnie, jeśli
nie mam racji), że w szale zalewania
wszystkiego betonem, zapomnieliście,
że woda jak spadnie, to będzie albo

wsiąkać, albo płynąć. No i ponieważ
nie wsiąka, to płynie. Jak płynie – to
zalewa.
Wracałam dziś do domu, brodząc po
pas w wodzie i rozmyślałam, bo miałam dużo czasu, o różnych zdarzeniach
związanych z inwestycjami w Łodzi.
Miałam przyjemność na przykład poznać przemiłą panią z Łódzkiej Spółki
Infrastrukturalnej, która opowiadała mi o projekcie związanym z gospodarowaniem deszczówką. Ciekawie
mówiła o tym, jak ta woda powinna
wsiąkać w glebę, i że trzeba stosować
takie rozwiązania techniczne, żeby
jej na to pozwalać. Zapytana, jak to
się ma do terenu okalającego Dworzec Fabryczny, poprosiła o rozmowę
na inny temat. A dziś oglądam zdję-

FOT: ŁÓDŹ – CC BY-SA GUILAUME SPEURT, FLICKR.COM/PHOTOS/GUILLAUMESPEURT/ 7993536433
GONDOLE – CC BY TRACYELAINE, FLICKR.COM/PHOTOS/TRACYELAINE/3261368581
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cia i co widzę? Ten nowoczesny dworzec, chluba naszego miasta, zamienia się w basen.
Inny fantastyczny obiekt, powód
do dumy naszych władz – przejazd
na Niciarnianej – również zamienił się w rwący potok. A pamiętam,
jak kilka lat temu ówczesny dyrektor Zakładu Dróg i Transportu Grzegorz Nita zapytany, co się stanie, jak
tunel zaleje, odpowiedział: Nie zaleje.
Jedna z mieszkanek Grembacha proponuje na fejsbuku, żeby odszkodowanie dla tych kierowców, którzy stracili tam dziś swoje auta, wypłacił pan
Nita osobiście.
Szlag mnie trafia, jak na to patrzę
w kontekście ciągłego powtarzania
przez wielu, w tym naszych dziennikarzy: nie betonujmy, siejmy trawę,
dbajmy o sprawną kanalizację burzową, czyśćmy studzienki. I co? Leje się,
chociaż sami piszecie, że to było do
przewidzenia. I my przewidzieliśmy,
i Wy. Pani Prezydent wspominała na
początku kadencji, że Łódź będzie drugim Mediolanem. Udała się póki co…
druga Wenecja.

Aleksandra Dulas – socjolożka,
członkini Łódzkiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego. Redaktorka
naczelna gazety.
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dokończenie ze strony 1

Specustawa to taka ustawa,
która w teorii upraszcza prawo,
żeby coś można zrobić szybciej.
Kilka specustaw już wprowadzono: bodaj najbardziej znaną – drogową, ale też kolejową, atomową,
powodziową i przeciwpowodziową oraz tę przed Euro 2012 czy
Światowymi Dniami Młodzieży.
Tylko – jak mówią – co nagle, to
po diable. Prawo to skomplikowany system, czasem faktycznie niewydajny, ale specustawa to próba
naprawy na skróty, dla doraźnego celu politycznego. Przypomina włączanie telewizora rzuconym młotkiem, ponieważ bateria
w pilocie jest za słaba. Owszem,
pewnie komuś wprawnemu to
się uda, ale co z resztą?
Po co zatem rządowi następny
młotek? Na horyzoncie koniec
kadencji, a realizacja programu
Mieszkanie+, czyli jednej z najważniejszych obietnic wyborczych, nie przebiega wystarczająco szybko. Przyczyn jest wiele,
niektóre zupełnie obiektywne,
inne wynikają z wojen wewnątrz
rządzącego obozu. W końcu wyszło na to, że w Polsce tanio budować się nie da, choć są niezbite dowody, że się da. W magiczny
sposób znowu okazało się, że zamiast myśleć o tworzeniu tanich
mieszkań na wynajem, trzeba
jeszcze raz dosypać kasy bankom
i deweloperom. A przecież przez
całe lata robiły to poprzednie rządy: programy Rodzina Na Swoim czy Mieszkanie Dla Młodych.
Zamiast zapewniać powszechny
dostęp do mieszkań, sponsorowały ludzi najbogatszych, którzy
mogli wykazać zdolność kredytową. Ten rząd miał robić zupełnie
odwrotnie, a wyszło jak zwykle –
zamiast tanich mieszkań na wynajem mamy drogie inwestycje
prywatne, do których przez całe
lata będziemy dokładać jako podatnicy niebagatelne sumy sięgające 2 miliardów złotych rocznie.
Mają one przez kieszenie najemców Mieszkania+ trafić tam, gdzie
trafiały zawsze do tej pory – na
konta banków, funduszy inwestycyjnych i deweloperów. A ponieważ prawo, podobnie jak plan
miejscowy, krępuje niewidzialną
rękę rynku, trzeba problem rozwiązać specustawą.
Autorzy projektu zajadle go
bronią. Tłumaczą, że budowa będzie wymagała pozytywnej opinii prezydenta (przy braku planu) lub rady gminy (jeśli plan
jest). Nie mówią natomiast, że
opór władz miasta będzie mógł
natychmiast uchylić wojewoda,
jeśli powoła się na enigmatyczne
„potrzeby mieszkaniowe”. Warto
wspomnieć, że zmieniona ostat-

nio ordynacja wyborcza pozwala
osobie prywatnej lub firmie zrobić komuś kampanię, nie utrudniając tego limitami wydatków
czy jawnością wpłat na konto komitetu. Po ludzku mówiąc, deweloper, chcąc postawić urągające
normom mieszkania w jakimś
polu buraków, może zaproponować radnemu lub burmistrzowi
taką „fanowską” kampanię i łatwo uzyskać zgodę. Zatem Lex
Deweloper to również potężny
mechanizm korupcyjny, pozbawiający wyborców możliwości
kontroli. Udział społeczny ograniczony jest w tym projekcie

wać, że do każdej inwestycji dołożymy się z miejskiego budżetu
w postaci kosztów opieki nad co
najmniej jedną taką rodziną na
100 mieszkań. Dodatkowo specustawa pozwala sytuować całe
osiedla w przysłowiowym szczerym polu – przystanek powinien
znajdować się nie dalej niż 1 km,
a najbliższa szkoła trzy kilometry.
W linii prostej oczywiście. Żeby
uzmysłowić sobie, co to oznacza,
wbij cyrkiel w mapę przy łódzkim magistracie. W odległości 3
km znajdują się np. ul. Czechosłowacka, ZOO, Park Dąbrowskiego.
Nie wiadomo też, kto miałby po-

Wola same potrafią budować
tanie mieszkania na wynajem
i wcale nie czekają na Mieszkanie+. W Gdyni kooperatywa
mieszkaniowa postawiła budynek, w którym metr kwadratowy kosztuje 3500 zł, podczas gdy
deweloper na działce obok sprzedawał za 6500 zł. Od lat mówi się,
że marże deweloperskie należą
u nas do najwyższych w Europie.
Od lat czekamy na dobry rządowy lub miejski program mieszkaniowy. I od lat nic się w tej sprawie nie daje zrobić. Czemu tak
jest? Niech każdy odpowie sobie sam.

[1] dotyczy miast >100 tys. mieszkańców

do minimum – nawet posiadacze działek sąsiadujących z terenem budowy nie mogą składać
uwag. Jeśli zaś przez Twoją nieruchomość ma przebiegać droga, podziemne kable czy inne media zasilające tę budowlaną kurę
znoszącą inwestorom złote jajka – to… ups, nie masz nic do gadania. Będzie można przejechać
przez Twoją działkę bez pytania
Cię o zgodę, a wysokość odszkodowania narzuci wojewoda. Zgadnij Czytelniku, jakie ono będzie?
Dobrze, dobrze – powiecie.
A może będzie się to opłacać choć lokatorom, którym w ramach Mieszkania+ rząd dorzuci do czynszu?
Owszem dorzuci, ale z każdym
rokiem mniej i tylko przez 9 lat.
A jeśli w tym czasie lub później
zabraknie im na czynsz (podwyższony o ratę za budowę i marżę dewelopera), można ich w majestacie prawa usunąć prosto na bruk.
To możliwe jest już od roku, ponieważ prawa lokatorów „za bardzo krępowały prywatny biznes”.
Kto zapłaci za koszt bezdomności takich rodzin i dostarczenie
im lokali socjalnych? Za to odpowiada gmina, więc zapłacimy
my, podatnicy. W Polsce dość łatwo wpaść w biedę, przykładem
są mieszkańcy TBS-ów, z których
1–2% ma kłopoty ze spłatą zobowiązań. Można więc się spodzie-

nieść koszt budowy infrastruktury czy dróg do takiego osiedla.
Obowiązek ten spadnie zapewne na gminę.
Co Lex Deweloper będzie oznaczać dla Łodzi? Przede wszystkim
z góry przegrane walki lokalnych
społeczności o ratowanie skwerów czy terenów rekreacji. Siła,
jaką da deweloperom specustawa,
zmiecie protesty na Brusie, w Parku Promienistych, przy Ogrodzie
Botanicznym czy na osiedlu Montwiłła-Mireckiego, gdzie mieszkańcy ostatnio obronili zielony
skwer. Pozwoli też lekceważyć
świeżo uchwalone łódzkie Studium, które wyraźnie mówi, że
miasto powinno budować na terenach już uzbrojonych, co trzykrotnie obniży przyszłe koszty. Można
będzie stawiać osiedla w lokalizacjach bardzo tanich, ale odciętych od wszystkiego, na przykład
na polach za torami przy ul. Jędrzejowskiej. Wywoła konflikty
przestrzenne, ponieważ w osiedlu
jednorodzinnym będzie mógł powstać trzypiętrowy blok. Zakończy proces powrotu do centrum,
bo nie będzie się opłacało inwestować w remonty kamienic. I na
pewno nie przyniesie rozwiązania problemów mieszkaniowych
w Łodzi.
Tymczasem Ostrów Wielkopolski, Mikołajki czy Stalowa

Podpisz apel do Premiera
Wyrzućmy Lex Deweloper do kosza!:
https://naszademokracja.pl/
petitions/wyrzucmy-lexdeweloperdo-kosza
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HANNA
GILL-PIĄTEK

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.

FUNDACJA NOWOCZESNEJ EDUKACJI SPUNK
ZAPRASZA NA SZKOLENIE

Tak! dla edukacji seksualnej
30.06 - 1.07.2018 ŁÓDŹ
Szkolenie obejmuje:
- 16 godz. szkolenia teoretycznego (499 zł)
- 8 godz. zajęć z młodzieżą (499zł)
- egzamin z wiedzy (199 zł)
SZCZEGÓŁY NA WWW.SPUNK.PL
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Smog jest opowieścią
o polityce

BARTOSZ
MIGAS

Na podstawie tego, co już wiemy, można bez wątpienia stwierdzić, że smog nas zabija. Z różną siłą, wolniej lub szybciej,
ale zabija. Jest w tym też wyjątkowo konsekwentny i sprawiedliwy, bo dotyka wszystkich bez względu na wiek, płeć czy
ilość pieniędzy na koncie – od dzieci z bałuckich podwórek po nowobogackich z przedmieść.
ódź pachniała nachalnie, od
kiedy pamiętam, wiele lat
przed publikacjami wyników
stacji pomiarowych sprawdzających jakość powietrza. Zazwyczaj nie zwracało się na to uwagi,
poza momentami powrotów z zielonej szkoły lub kolonii. Wysiadając z autokaru na Dworcu Kaliskim, czuło się zapach i smak
Łodzi – miasta kominów. Nawet
jeśli czynnych kominów fabrycznych było już wtedy niewiele.
Dziś wiedza o smogu jest powszechnie dostępna, co nie oznacza, że powszechna. Co prawda
temat pojawia się w mediach,
ale spłonie jeszcze wiele plastikowych butelek, zanim zagości powszechnie w naszych głowach. Jakość powietrza wywiera
wpływ na nasze życie bez względu na to, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie. Na podstawie tego,
co już wiemy, można bez wątpienia stwierdzić, że smog nas zabija.
Z różną siłą, wolniej lub szybciej,
ale zabija. Jest w tym też wyjątkowo konsekwentny i sprawiedliwy, bo dotyka wszystkich bez
względu na wiek, płeć czy ilość
pieniędzy na koncie – od dzieci
z bałuckich podwórek, po nowobogackich z przedmieść. Dusimy
się wszyscy i wszyscy chorujemy
znacznie częściej – na astmę i zapalenie płuc, zawał i nowotwór.
Nie będzie to jednak kolejny
tekst o smogu, ale o tym, jak radzimy sobie (a raczej jak sobie nie
radzimy) ze wspólnymi problemami. Zwłaszcza wtedy, gdy wynikają one z systemu, w którym
żyjemy. Smog będzie tutaj tylko
pretekstem i tłem, bo opowieść
o smogu jest opowieścią o obecnej polityce w ogóle.
Zanieczyszczone powietrze
dusi nas wszystkich, ale nie wszyscy z tych samych faktów wyciągamy te same wnioski. Znajdzie
się więc grupa ludzi, którzy z całą
stanowczością stwierdzą, że smogu tak naprawdę nie ma. Będą mówić, że jest to wymysł mediów, lewacka fanaberia, spisek obcych
krajów chcących zniszczyć naszą
gospodarkę opartą na węglu czy
wielki szwindel producentów zie-

FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA

Ł

lonej energii wciskających nam
swoje sprzęty. Inni jeszcze pospieszą z wyjaśnieniami, że w Łodzi
wcale nie jest tak źle, bo przecież
gorzej jest np. w Krakowie, Meksyku czy Pekinie. Nie zabraknie
także miłośników historii, którzy
przypomną, że sto lat temu było
jeszcze gorzej, bo tu stał komin na
kominie. Wszystko to nie ma znaczenia. Smog jest tu i teraz, tu i teraz nas zabija, bez względu na to,
czy gdzieś zabija bardziej lub kiedyś zabijał bardziej. Bez względu
na to, kto na tym straci, a kto zyska, kto o tym pisze, a kto milczy.
Nie jest tajemnicą, jak sobie poradzić z tym problemem. Wymiana pieców grzewczych na bardziej
ekologiczne, wyeliminowanie palenia śmieciami, podłączenie jak
największej ilości budynków do
sieci ciepłowniczej, ograniczenie
ruchu samochodowego, zwiększenie udziału zielonej energii
ze źródeł odnawialnych, zwiększenie ilości zieleni miejskiej. To
rozwiązania nie tylko znane, ale
także stosowane w innych miastach, zwłaszcza w Europie Za-

chodniej i Skandynawii. Wiedza
i praktyka są na wyciągnięcie ręki.
Tu jednak pojawia się zasadniczy
problem – wszystkie te radykalne zmiany wymagają poniesienia
dużych kosztów (np. rozbudowa
sieci ciepłowniczej) lub powodują
utratę poparcia uprzywilejowanej
części społeczeństwa (np. ograniczenie ruchu samochodowego).
Poradzenie sobie ze smogiem nie
sprowadza się więc do znalezienia
nowego rozwiązania, ale do wyłożenia pieniędzy na działania znane i sprawdzone. Oczywiście taki
pomysł od razu spotka się z odpowiedzą, że tych pieniędzy nie
ma. Rzeczywiście ich nie ma, jeśli
kolejna wielka budowla rozrywkowa czy szerokopasmowa trasa
szybkiego ruchu są ważniejsze
niż ludzie codziennie wdychający
spaliny. Zawsze gdy mówimy, że
jakieś rozwiązanie jest zbyt drogie, to tak naprawdę pieniądze są
ważniejsze niż nasze życie.
Nie dotyczy to wyłącznie smogu. Każdy plan, który leży w interesie milczącej większości łodzianek i łodzian, może się spotkać

(i spotyka się) z podobnymi odpowiedziami. Mają one rozmyć
sedno sprawy. Jeśli w miejsce
smogu wstawimy brak dostępnych mieszkań komunalnych,
zbyt małą liczbę żłobków, niedofinansowaną służbę zdrowia,
kulejącą komunikację miejską,
zawsze usłyszymy to samo – jest
lepiej, niż było, gdzieś indziej jest
gorzej, jest za drogo. Musimy pamiętać, że wtedy godzimy się na
fatalne skutki występujące już
teraz. Brak mieszkań prowadzi
do wieloletniego życia pod jednym dachem z rodzicami czy
tułaczki po wynajmowanych lokalach. Brak dobrej komunikacji miejskiej to droższa i dłuższa
droga do pracy lub brak dojazdu.
Przy smogu bierność to godzenie
się na wdychanie zanieczyszczeń
powodujących choroby i śmierć.
Takie działanie polityków nie
jest przypadkowe. Nazywanie populizmem każdego prospołecznego pomysłu czy ciągłe powtarzanie, że to i owo jest niemożliwe,
to systematyczne wpajanie wiary w bożka, jakim jest rachunek

ekonomiczny. Szkatuła z publicznym groszem jest szeroko otwarta dla wielkiego biznesu, ustawionych deweloperów, inwestorów,
kamieniczników, ale zawsze brakuje pieniędzy dla zwykłych ludzi – na mieszkania, ciepło, transport publiczny i czyste powietrze.
W końcu wszystko zależy od
tego, czy zaczniemy wreszcie dbać
o podstawowe potrzeby każdego
człowieka, czy też nadal pozostaniemy w pułapce bezdusznego rachunku księgowego, w którym
pieniądze są ważniejsze od naszego szczęścia, zdrowia i życia.

Bartosz Migas – łodzianin od
urodzenia, aktywista, związkowiec,
działacz polityczny, entuzjasta kina
i gier komputerowych, miłośnik
historii i polityki, mąż, ojciec.
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Felieton profrekwencyjny,
czyli lekcja WOS-u

ANNA
NOWICKA

W artykule na pierwszej stronie marcowego numeru „Miasta Ł” namawiałam, żeby świętować
stulecie praw wyborczych kobiet inaczej, niż uroczyście grillując w wyborczą niedzielę. Zachęcałam
do zaangażowania się w wybory i czynnego oraz biernego korzystania z praw wyborczych, tak hojnie
nam przyznanych, u progu nowoczesności i u zarania dwudziestowiecznej państwowości polskiej,
przez wąsatego jegomościa zwanego Marszałkiem.

J

eśli ktoś czytał ten artykuł, zastanawia się może, jak by tu ruszyć z miejsca i wykorzystać to,
co nam przyznano?
No to jak zacząć? Nasze prawa
opisane są w wielu dokumentach
wagi państwowej, przede wszystkim w Konstytucji. Warto do niej
zajrzeć. Innym, ważnym dokumentem jest Kodeks Wyborczy,
który mówi o wielu aspektach
samych wyborów, przygotowaniach do nich, o liczeniu głosów
i ogłaszaniu wyników. Tam również można znaleźć informacje
o tym, kto może startować, jakie
warunki trzeba spełniać oraz jakie są konsekwencje startu w różnych konfiguracjach. Trzeba przeczytać. Komunikaty Państwowej
Komisji Wyborczej oraz Obwieszczenia Wyborcze często spotykane w formie afiszy wywieszanych
przed wyborami informują np.
o obwodach i Obwodowych Komisjach Wyborczych. Można się
zgłosić do pracy w Komisji i otrzymać wynagrodzenie.
Start w wyborach to bardzo
chlubne zajęcie. Skoro najwięcej kłopotu sprawia Ci zagłosowanie na właściwego kandydata,
bo żaden nie spełnia wszystkich
Twoich oczekiwań, to może sama
kandyduj? Chyba spełniasz własne kryteria – odpowiedzialna,
pracowita, uczciwa, chętnie słuchasz i pomagasz. A może sąsiad
jest niegłupi, uczciwy i zaradny,
ludzie go lubią i cenią? Nic nie stoi
na przeszkodzie, żeby już w najbliższych wyborach mieć wymarzoną kandydatkę lub kandydata.
Jeśli zdecydujesz, że nikt Ci kandydatów nie będzie podsuwał,
bo sama możesz startować, dowiedz się, jak zorganizować komitet wyborczy. Czy musisz być
w jakiejś partii? Żadna Ci nie pasuje? Może trzeba założyć swoją?
Otóż nie, można starować zarówno z partią, jak i ze stowarzyszeniem, a także w komitecie wyborczym wyborców – niezależnie od
jakiejkolwiek organizacji. Ale porządek musi być.

SATYRYCZNY PLAKAT Z WYBORÓW
PREZYDENCKICH 2010. „WYBIERZ
WIĘKSZE ZŁO. GŁOSUJ NA CTHULHU”.
ŹRÓDŁO: WIKIMEDIA COMMONS

Tworzenie komitetu wyborczego to wstęp do wielkiego organizowania – to dopiero początek
nawału pracy i samodyscypliny, zarządzania czasem, kalendarzem wyborczym, bo PKW ma
swoje terminy i nie dopuści komitetów spóźniających się z dokumentacją. Trzeba skoordynować różne prace i wybrać ludzi,
co się choć trochę na nich znają.
Ten będzie odpowiedzialny za PR,
ten za pieniądze, tamten za organizowanie spotkań z obywatelami. Ważne są pieniądze, można
otrzymywać datki na tę działalność. Potem trzeba się skrupulatnie rozliczyć, bo będzie problem z PKW. Rachunki za sale,
kawę i ciastka trzeba skrupulatnie zbierać i skrzętnie przechowywać. Organizacja spotkań z mieszkańcami jest bardzo istotna, jeśli
chcemy przekonać wyborców do
swoich kandydatów, czyli np. do
siebie. Można się z nimi kontaktować także przy pomocy ulotek
i mediów. Ktoś musi zadbać o wizerunek. Czy znasz kogoś takiego
w swoim mieście?

Nie jest oczywiste, co przekona wyborców do głosowania właśnie na Was. Nie wystarczy narzekać na to, co jest teraz. Trzeba coś
zaproponować. Byłoby znakomicie, gdyby dla wszystkich ważne
było to samo i wszyscy chętnie
zgadzaliby się na nasze pomysły,
ale najczęściej tak nie jest. Trzeba mieć własną wizję przemian
i umieć ją przekazać, ale w demokracji reprezentacyjnej liczy się
to, czego chcą ludzie. Oni wybierają tego, kto załatwi ich sprawy.
To oni, nie polityk czy urzędnik,
wiedzą, czego chcą. Trzeba umieć
ich słuchać. Tylko że nikt nie słucha, inni wiedzą lepiej. Ludzie już
od dawna są zniechęceni do takiej demokracji, jaką mamy na
co dzień: pozorne konsultacje społeczne, pozornie obywatelski budżet. Może zatem odwrócić role
– Ty słuchasz, oni mówią.
Co więc zrobić, żeby było na
kogo głosować? Żeby w miłą jesienną niedzielę warto było odłożyć na chwilę karkówkę i przejść
się do lokalu wyborczego? Trzeba przeczytać dokumenty, zor-

ganizować komitet, spotkać się
z potencjalnymi wyborcami,
a wcześniej zaprojektować i wydrukować ulotki. Trzeba zgłosić
się do PKW i do telewizji, rozpisać kalendarz, znaleźć dobrego skarbnika i zarządzać pracami w sposób skoordynowany.
Może widzisz teraz, że nie tak
łatwo o odpowiedniego kandydata? To nie jest stąpanie po płatkach róż, ale nie jest też poza zasięgiem przeciętnego człowieka,
nawet niezbyt rozgarniętego, co
widać wyraźnie, kiedy śledzi się
obrady naszego Sejmu. Na początek zacznij obserwować komitety, które już się zorganizowały
– partyjne i obywatelskie. Wyszukaj informacje o nich i przychodź na organizowane przez nie
spotkania. Wszystkiego można
się nauczyć, a jeśli się nie zdecydujesz sama na kandydowanie, zawsze może się okazać, że
znajdziesz właściwego kandydata czy kandydatkę w istniejących
już komitetach. Łatwiej będzie
w niedzielę wyborczą postawić
ten swój krzyżyk.

Anna Nowicka – filolożka,
mediatorka, nauczycielka,
działaczka na rzecz praw kobiet
i praw pracowniczych. Propaguje
uczestnictwo kobiet w polityce.
Matka feministów.

Podoba Ci się nasza gazeta?
Tutaj możesz wesprzeć
wydanie kolejnego numeru:
https://zrzutka.pl/4n584m
Łódzka Gazeta Społeczna –
Miasto Ł jest gazetą bezpłatną,
opartą na obywatelskim
zaangażowaniu. Pomóż nam
zebrać środki na dalsze działanie.
Jeżeli chcesz nas wspierać
regularnie, zleć w swoim
banku przelew stały:
Fundacja Spunk
Nr konta:
83 1750 0012 0000 0000 3823 8337
Raiffeisen Polbank
W tytule:
„Darowizna na Miasto Ł”.
Dziękujemy!
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Zmiany w Muzeum
Włókiennictwa

MUZEUM OD STRONY STAWU WSPÓŁCZEŚNIE

Z Anetą Dalbiak, dyrektorką Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, rozmawia Marta Madejska.
Marta Madejska: W Centralnym
Muzeum Włókiennictwa wiele się ostatnio zmienia. Zniknęła większość starych ekspozycji
i właśnie rozpoczyna się ogromna inwestycja budowlana. Część
publiczności obawia się, że historyczne wystawy nie powrócą,
część martwi się, że instytucja już
nigdy nie będzie zajmować się
tkaniną artystyczną. Jaka przyszłość czeka Muzeum?

Aneta Dalbiak: Chciałabym
wszystkich uspokoić – chcemy zachować oba wspomniane aspekty.
Ważna jest dla nas historia przemysłu włókienniczego i jego rozwoju ze wszelkimi szeroko rozumianymi łódzkimi kontekstami.
Kwestie historyczne są oczywiste
także z racji architektury pofabrycznej, w której się znajdujemy.
Z drugiej strony, wciąż zamierzamy pracować zarówno ze współczesną, jak i zabytkową tkaniną

MUZEUM OD STRONY STAWU. ROK 1978

artystyczną, bo to również jest
istotą tego Muzeum.
Chciałabym, żeby te dwa filary były rozwijane równomiernie
i znalazły odzwierciedlenie zarówno w rozbudowie naszych
zbiorów, jak i w wystawach stałych i czasowych. Tej symetrii
w ostatnich latach bardzo w Muzeum brakowało. Na przykład wystaw czasowych związanych z tkaniną artystyczną było wiele, ale
tych związanych z kontekstami

społecznymi, ekonomicznymi
czy kulturowymi, wynikającymi
z rozwoju przemysłu włókienniczego, mieliśmy mało.
Po zakończeniu remontu zamierzamy przeznaczyć najstarsze skrzydło fabryki, czyli to od
strony ulicy Piotrkowskiej, na wystawy stałe, związane m.in. z historią przemysłu, a na dwóch
piętrach budynku organizować
wystawy czasowe, które w jakiś
sposób będą rozwijały wątki wy-

stawy stałej. Natomiast tkanina
artystyczna, ale też moda i dizajn,
pojawią się w najmłodszym obiekcie – w skrzydle „czerwonym”. Myślę, że zachowamy równowagę pomiędzy aspektami historycznymi
i technologicznymi a artystycznymi. Chcemy też zmienić sposób współpracy z zewnętrznymi
partnerami – skończyć z udostępnianiem przestrzeni na wydarzenia, które nie są związane z merytoryczną działalnością Muzeum

KRYSTYNA KONDRATIUK, NA TLE BUDYNKU „C”,
OD STRONY STAWU. ROK 1965
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i rozpocząć aktywny dialog z podmiotami, które się do nas zgłoszą.
Poprzednie ekspozycje stałe były
podzielone na salę maszyn, salę
mody, była też sala poświęcona
historii fabryki Geyera, w której
dziś znajduje się Muzeum. Jak to
się zmieni?

„chwyt”? W Muzeum wreszcie
będzie można dotykać rzeczy?
AD: Zgadza się. Będziemy wykorzystywać również nowoczesne narzędzia multimedialne,
ale uznaliśmy, że w naszym Muzeum znacznie lepiej sprawdzą się
empiryczne eksperymenty. Multimedia w muzealnictwie są dzi-

śnie od początku swojej działalności myślała o założeniu tutaj
skansenu kultury robotniczej. To
jest postać, która swoim sposobem myślenia wybiegała daleko
w przyszłość. Skansen powstał
wiele lat po odejściu Kondratiuk
na emeryturę. Dzisiaj mieszczą
się tam ekspozycje i pracownie
artystyczne.
Czy plan zmian w Muzeum obejmuje także skansen?
AD: Tak, wpleciemy go w całość
przedstawianej narracji. Opowieść o dziejach Łodzi to, oprócz
historii wielkoprzemysłowej, również życie zwykłych ludzi, czyli
wszystko, co jest związane z kulturą robotniczą i rzemieślniczą.
Ten obszar społeczno-kulturowy również chcemy uwzględnić. Przygotowane zostaną rekonstrukcje zarówno robotniczych
izb mieszkalnych, jak i warsztatów rzemieślniczych, bo przecież małe, przydomowe warsztaty
tkackie, szewskie czy krawieckie,
były w Łodzi normą. Skansen będzie w całości miejscem ekspozycji, ale przede wszystkim przestrzenią dla edukacji, która jest
dla nas jednym z priorytetów.

WYSTAWA METAMORFIZM. ROK 2018
AD: Nie widzę sensu rozdzielania wystaw o włókiennictwie
w taki sposób, że osobno pokazujemy park maszyn, a osobno
jakieś dokumenty archiwalne
czy tkaniny. Nie zależy nam na
wystawach monotematycznych
i wyrywkowych, bo to jest wielka historia, którą będziemy się
starali opowiedzieć nową wystawą stałą. Stare maszyny pojawią
się oczywiście jako element przyszłej ekspozycji. Teraz skupiamy
się na tym, żeby sensownie ułożyć
materiał, który mamy, ale też pozyskać nowe zbiory, bo pewnych
elementów, które chcemy pokazać, wciąż nam brakuje.
W ramach wystawy stałej planowane jest też „eksperymentatorium”. Co to takiego?
AD: To robocza nazwa części wystawy, na której nasi odwiedzający będą mogli sami, namacalnie doświadczyć, jak sprawdza
się naciąg nici w maszynie, albo,
czy tkanina ma odpowiednie właściwości po poddaniu jej różnym
procesom.
We włókiennictwie jedną z podstawowych metod poznawczych
jest tak zwany „chwyt włókienniczy”. Odwiedzający będą mogli
samodzielnie zastosować taki

siaj wręcz przeceniane, a zupełnie
nie oddają aspektu materialności. Tymczasem we włókiennictwie niezwykle ważny jest właśnie dotyk, namacalność obiektu.
Łódź jako ogromny ośrodek
włókienniczy była dość wyjątkowa w skali Polski, ale istnieją
podobne miasta w Europie czy
na świecie. Czy są jakieś miejsca
i instytucje, z których czerpiecie
inspirację?
AD: Dopiero rozpoznajemy potencjalnych partnerów, ale trudno znaleźć instytucje, które, jak
CMWL, byłyby jednocześnie muzeum historycznym i muzeum
sztuki.
Skąd tak szeroki program?
AD: Łódzkie Muzeum Włókiennictwa jest „dzieckiem” Muzeum
Sztuki w Łodzi. Powstało z Działu
Tkactwa, który tam funkcjonował i na początku było jego „filią”,
która później się odłączyła. Założycielka CMWL, Krystyna Kondratiuk, już w latach 50. XX w.
myślała o stworzeniu instytucji
zajmującej się włókiennictwem
we wszystkich wymiarach, poczynając od technologii i historii przemysłu, kończąc na sztuce – na współczesnej i zabytkowej
tkaninie artystycznej. Jednocze-

Właśnie! Wchodząc do Muzeum,
spotkałam grupę dzieciaków. Już
teraz prowadzicie jakiś program
edukacyjny?
AD: W kwietniu zeszłego roku wystartowaliśmy z zupełnie nową
ofertą edukacyjną, do której stopniowo dokładamy kolejne cegiełki. Rozszerzamy nasze grupy
odbiorców, poczynając od dzieci
3+, a kończąc na seniorach. Staramy się, żeby nasza stała oferta
obejmowała zarówno zajęcia dla
grup zorganizowanych, jak i odbiorców indywidualnych. Dodatkowo każda z prezentowanych
u nas wystaw czasowych ma swój
dedykowany program towarzyszący, w tym warsztaty edukacyjne. Pracujemy nad uruchomieniem kolejnych cykli, które
będą miały charakter bardziej
praktycznych, ciągłych zajęć, np.
warsztaty z szycia lub profesjonalne warsztaty tkackie. Szczególnie o te ostatnie często jesteśmy pytani, bo tkanina w sztuce
przeżywa teraz swoisty renesans,
co jest widoczne na światowych
imprezach artystycznych, jak Bienalle w Wenecji.
Ostatnio pojawił się w Waszym
programie wydarzeń również
cykl spotkań „Łódzkie wątki”.
Czego dotyczą te „wątki”?
AD: Na razie odbyły się dwa spotkania: jedno dotyczyło strajków
Lutego’71, na drugim można było
porozmawiać ze świadkami hi-

storii, którymi były włókniarki
pracujące kiedyś w zakładach
„Eskimo”. Pod koniec każdego
spotkania przeprowadzamy ankietę, pytając uczestników, jakie
tematy są dla nich interesujące,
i uwzględniamy je, planując kolejne wydarzenia tego cyklu.
Jak długo będziemy musieli czekać na nową odsłonę stałych wystaw Muzeum?
AD: Około dwóch lat. To będzie
bardzo intensywny czas i duże
wyzwanie dla całej ekipy Muzeum. Oprócz tego, że musimy
stale kontrolować prace budowlane, będziemy pracować w trzech
zespołach merytorycznych, które stworzą scenariusze wystaw.
Jak w tym czasie będą funkcjonowały wystawy czasowe i program edukacyjny?
AD: Mimo że inwestycja mocno
ogranicza naszą przestrzeń – bo
cały budynek A i skansen zostaną
wyłączone z działalności – wciąż
będziemy starali się prowadzić intensywny program wystawienniczy i edukacyjny w budynku D.
Bardzo istotne jest dla nas, aby nie
tracić kontaktu z publicznością.
Chcemy już wcześniej przedstawić
jej pewne tematy, które zaistnieją w nowych wystawach stałych.
Czyli – używając włókienniczych
metafor – przed Wami dwa ciężkie lata tworzenia osnowy opowieści wystawy stałej, w której

FOT. A.M. CIESZEWSCY
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będzie można potem przeplatać
różne wątki działań czasowych.
AD: Lepiej bym tego nie ujęła
(śmiech). To ogromne wyzwanie –
mam nadzieję, że mu podołamy.

Aneta Dalbiak – muzealnik,
managerka kultury
i szkoleniowiec; absolwentka
Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego,
Wydziału Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych na Uniwersytecie
Warszawskim, a także Wydziału
Prawa na Uniwersytecie Łódzkim
w zakresie Funduszy UE. Od roku
2006 do 2016 zawodowo związana
z Muzeum Sztuki w Łodzi, gdzie
realizowała projekty wizerunkowe,
edukacyjne, a także działania
związane z rozwojem współpracy
zagranicznej czy też digitalizacją
zbiorów muzealnych. Od kilku
lat związana jest także z Łódzkim
Towarzystwem Zachęty Sztuk
Pięknych, w którym odpowiadała
między innymi za zakupy prac
artystów współczesnych do
kolekcji Towarzystwa. W 2015 roku
została uhonorowana odznaką
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego „Zasłużony dla
kultury polskiej”. Od 1 września
2016 roku, po wygranym
konkursie, pełni funkcję
dyrektora Centralnego Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi.

Marta Madejska – łodzianka
z wyboru, archiwistka
z przypadku, z zawodu pani
z muzeum, z pasji pisarka
i dziennikarka. Pisze książkę
o łódzkich włókniarkach dla
Wydawnictwa Czarne.
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O marzeniach głośno
nie mówimy
Nigdy wcześniej teatru nie budowaliśmy, tworzymy go od podstaw. Zobaczyliśmy teatr od zupełnie innej strony, musieliśmy poznać technologię tego typu inwestycji, więc przeszliśmy bardzo ciekawą drogę.
Z Krzysztofem Witkowskim, prezesem Virako, rozmawia Aleksandra Dulas.
Aleksandra Dulas: Wkrótce powołane zostanie do życia nowe,
choć historyczne miejsce. Czym
będzie Monopilis?
Krzysztof Witkowski: Moim zdaniem Monopolis już żyje, mimo że
budowa wciąż trwa. Jeszcze przed
jej rozpoczęciem mogliśmy być
świadkami przeróżnych inicjatyw
kulturalnych i społecznych, które
w tych murach się działy i które
przyciągały łodzian. To pokazuje, że mieszkańcom potrzebne są
takie miejsca. Każde prawidłowo
rozwijające się miasto powinno
mieć dużo przestrzeni, w których
się odnajdujemy i chcemy do nich
wracać. Naszym marzeniem jest
stworzenie takiego miejsca, które
ludzie lubią. Bardzo starannie dobieramy wszelkie funkcje, które
umieścimy w Monopolis. Wiele
jest takich, które nie są charakterystyczne dla tego typu inwestycji,
np. muzeum, basen, teatr, galeria
artystyczna, przedszkole, świetlica i klub dla dzieci.
Skąd pomysł, żeby zagospodarować przestrzeń po łódzkim Monopolu Wódczanym?
KW: Przede wszystkim ten kompleks sąsiaduje z naszą firmą i codziennie patrzyliśmy, jak z każdym dniem niszczeje, a to jest
fantastyczna przestrzeń. Zastanawialiśmy się, jak możemy uratować dawny Monopol przed całkowitą degradacją. Pomysł rodził
się w nas i dojrzewał. Najpierw
wykiełkowała myśl, żeby tę przestrzeń przywrócić do życia, potem zastanawialiśmy się jak. Co
zrobić, żeby nie była zamkniętym
obszarem, jak przez ostatnie 100
lat. To był zakład pilnie strzeżony, otoczony wysokim murem,
strategiczny. Zależało nam, żeby
umożliwić mieszkańcom naszego miasta korzystanie z tej przestrzeni, dać radość przebywania
w niej. Oczywiście jesteśmy firmą, zatem musimy pogodzić funkcje biznesowe i społeczne, żeby
składały się one w logiczną całość
i pozwalały utrzymać ten obiekt,
ale chcemy, żeby to było miejsce
szczególne. Każda część Mono-

polis – muzeum, klub dla dzieci,
teatr – to właściwie osobny projekt, którego realizacja pochłania
bardzo dużo pracy.
Drugi raz wspomina Pan o muzeum. To będzie muzeum tematycznie związane z zakładem?
KW: Taki mamy plan. W urzeczywistnienie go włożyliśmy już
mnóstwo pracy, a wiele jej jeszcze

przed nami. Między innymi zebraliśmy pamiątki od byłych pracowników Polmosu, wykonaliśmy badania naukowe. Jedno z nich, we
współpracy z profesorem Bartoszem Walczakiem z Politechniki
Łódzkiej, pozwoliło odtworzyć
część technologiczną i architektoniczną tego miejsca. Drugie, prowadzone z pomocą Uniwersytetu
Łódzkiego, dotyczyło ludzi, którzy tu pracowali. Powstało wiele godzin nagrań i kilkaset stron
transkrypcji rozmów z byłymi
pracownikami Polmosu przeprowadzonych przez dr Aleksandrę
Krupę-Ławrynowicz i dr Olgierda Ławrynowicza. Z tego materiału powstanie także książka. Zebraliśmy pamiątki, począwszy od
zdjęć, poprzez fartuchy, dyplomy,
fotografie, stroje sportowe, skupujemy elementy wyposażenia
produkcji. To wszystko później
będzie wykorzystane w niewielkim, ale ważnym dla nas muzeum.
A to jest tylko mała część naszych
działań. Pracujemy nad tym już
ponad cztery lata.
Muzeum będzie tylko jednym
z wielu elementów Monopolis.

KW: Powstanie jeszcze świetlica
środowiskowa – kolejna nasza
placówka tego typu. To również
stanowi duże wyzwanie. W takiej placówce musimy zatrudnić
wielu ekspertów: od psychologów
i psychoterapeutów, po edukatorów i wychowawców. Wszystko
musi być rzetelnie przygotowane. Kolejny ogrom pracy.

celowo było to miejsce dla twórców z Łodzi.

No i jeszcze teatr.
KW: To jest przedsięwzięcie, dzięki
któremu bardzo dużo się nauczyliśmy. Nigdy wcześniej teatru nie
budowaliśmy, tworzymy go od
podstaw. Zobaczyliśmy teatr od
zupełnie innej strony, musieliśmy
poznać technologię tego typu inwestycji, więc przeszliśmy bardzo ciekawą drogę. Udało nam się
zaprosić do współpracy dwa stołeczne teatry. Łódzka widownia
mogła zobaczyć pierwsze spektakle dużo wcześniej niż powstanie
nasza scena. Latem zeszłego roku
zorganizowaliśmy Letnią Scenę
Monopolis w Parku Źródliska. We
współpracy z Teatrem Polskim
i Teatrem Kamienica z Warszawy zaprezentowaliśmy cztery
spektakle.

Jaka jest filozofia tworzenia Monopolis? Wszystko, o czym mówicie, to wizja ciekawego, przyjaznego miejsca.
KW: Pomysł jest taki, żeby to było
miejsce dla całych rodzin, dla dzieci i dorosłych. Szczególnie nam
zależy na familijności. W Łodzi
brakuje takich miejsc, do których
można iść z przyjaciółmi, z dziećmi i ze starszymi członkami rodziny. Dlatego planujemy i place
zabaw, i kluby dla dzieci ze zorganizowanymi zajęciami, i spory
wybór restauracji czy kawiarni.
Żeby każdy, od 0 do 100 lat, mógł
znaleźć tu coś dla siebie. Dziecko bawi się w klubie, my spokojnie rozmawiamy, później idziemy
wspólnie na basen czy lody. Dlatego jeśli mówimy o marzeniach, to
chciałbym się obudzić za półtora
roku i widzieć tutaj całe rodziny
spędzające wolny czas w weekend czy popołudniami. Wierzę,
że to jest ciekawa oferta dla łodzian, ale też osób spoza miasta.

Jaki teatr powstanie w Monopolis? Impresaryjny, do którego będziecie zapraszać spektakle z Polski, czy macie ambicje
tworzyć własne przedstawienia?
KW: Na pewno na początku będzie impresaryjny, chcemy kontynuować współpracę z naszymi
zaprzyjaźnionymi teatrami. Ale
naszym marzeniem jest, żeby do-

Czy wiecie już, kto mógłby poprowadzić ten teatr?
KW: Jest pomysł i marzenie, ale
jeszcze głośno o nim nie mówimy. Do tej pory wszystkie plany
i marzenia udaje nam się realizować. Mam nadzieję, że tym razem
też tak będzie.

Będziecie konkurencją dla Manufaktury?
KW: Dla samej Manufaktury
nie jesteśmy bezpośrednią kon-

ALEKSANDRA
DULAS

kurencją, ponieważ Monopolis
nie będzie centrum handlowym.
Tu nie będzie sklepów. Powstaje
miejsce, gdzie można przyjemnie i pożytecznie spędzić czas.
Poza tym, jak powiedziałem na
początku, każde miasto potrzebuje różnorodnej oferty dla swoich
mieszkańców. Im jest ona większa i ciekawsza, tym miasto staje
się atrakcyjniejsze i przyciąga turystów, zachęca do życia w nim.
Czy to są parki, czy takie miejsca
jak Off Piotrkowska, Piotrkowska
217, Manufaktura, ulica 6 sierpnia – ważne, żeby mieszkańcy dobrze się w nich czuli. Wszystkie
są Łodzi potrzebne i oby było ich
więcej. Jest nas około 700 tysięcy
mieszkańców i mieszkanek, nie
zmieścimy się wszyscy w jednym
miejscu, mamy też różne potrzeby i oczekiwania.
A co takiego będzie w Monopolis, co jest absolutnie wyjątkowe?
KW: Po pierwsze będzie to miejsce kameralne – niewielki, ale dobrze zagospodarowany obszar.
Taki, jaki lubimy najbardziej,
kiedy podczas podróży wchodzimy w kręte ciasne uliczki,
gdzie są kafejki i restauracje.
Dobrze, gdy są trochę zatłoczone, bo dają poczucie przytulności. Monopolis będzie estetyczne,
bardzo staramy się zadbać o detale: od płyt chodnikowych, przez
elementy małej architektury, aż
po wykończenia cegły na elewacji. I oczywiście zieleń – chcemy,
żeby wszędzie było dużo roślin.
Gdy siedzimy w restauracji, to
za oknem powinniśmy widzieć
drzewa albo krzewy. Mamy specjalne biuro, które nam tę zieleń
projektuje, dobiera odpowiednie
gatunki roślin. W tej przestrzeni
zmieszczą się małe parki i amfiteatr, więc latem będą odbywać
się koncerty. Poza tym dostosujemy cały obszar dla osób z dziećmi, z wózkami, dla osób z niepełnosprawnościami itp. Wszędzie
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tam, gdzie są różnice poziomów,
będą podjazdy, windy. Pracujemy nad tym, żeby to była możliwie najbardziej przyjazna człowiekowi przestrzeń. Wkładamy
w to dużo wysiłku. Zależy nam
też, żeby nasi goście czuli, że siedzą w pobliżu budynku, który ma
100 lat. Chcemy, żeby to było widać. Szukamy takich rozwiązań,
żeby zachować tę naturalną patynę, którą mają stare budynki.
Właśnie, przecież one mają swoją historię.
KW: Kompleks powstawał w czasach zaborów. Decyzję o jego budowie podejmował car Mikołaj.
Ponieważ nie ma żadnej dokumentacji, musieliśmy odtworzyć
zarówno część technologiczną,
jak i architektoniczną. Dzięki
temu dowiedzieliśmy się, że autorem projektu był Franciszek Chełmiński, ówczesny architekt miasta. Jemu zawdzięczamy te zdobne
wieżyczki, podczas gdy zwykle
dawne fabryki są dość proste. Łukowate sklepienia nad oknami,
czasami jakiś gzyms, i to wszystko. A tutaj elementów architektonicznych jest bardzo dużo. Najpierw jednak musieliśmy dotrzeć
do pierwotnych założeń architek-

tonicznych, żeby w ogóle rozpocząć prace projektowe.
Kiedy jest planowane otwarcie?
KW: W połowie przyszłego roku
oddamy do użytku pierwszą
część. Całość w roku 2021.
Planujecie w tym roku jakieś imprezy wokół Monopolis?
KW: Chcielibyśmy powtórzyć
Letnią Scenę Monopolis. To był
sukces. Wydarzenie cieszyło się
ogromnym powodzeniem. Wejściówki rozchodziły się w ciągu 20
minut. Musieliśmy nieustannie
modyfikować sposób dystrybucji, żeby był jak najbardziej sprawiedliwy. Łącznie spektakle obejrzało ponad 3000 osób. To było
dla nas ogromne wyzwanie, tym
bardziej że my jako firma robimy wiele rzeczy sami, a nie mieliśmy wcześniej okazji organizować
tego typu teatralnych przedsięwzięć. Po zeszłorocznym sukcesie czujemy potrzebę, aby kontynuować ten projekt.
Wiele rzeczy robicie pierwszy
raz, a odnosicie sukces. Jest na
to jakiś przepis?
KW: Przede wszystkim mamy wizję, a później bardzo skrupulatnie

i w sposób bardzo przemyślany
ją realizujemy. Wszystko staramy się dopinać na ostatni guzik.
Trzeba pamiętać, że Monopolis
to nie jestem tylko ja, to jest całe
Virako – zespół fantastycznych,
młodych ludzi, z których każdy

ma swój olbrzymi wkład w tę
pracę. Ważnym elementem naszych działań było wsłuchiwanie
się w potrzeby ludzi. Słuchałem
też, co mówi mój zespół. Z tego
wyłoniła się spójna wizja, którą
razem realizujemy.
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Krzysztof Witkowski – założyciel
i prezes Spółki Virako. Jego
działalność nie ogranicza się
tylko do prestiżowych realizacji
obiektów biurowych (m.in.
Forum76 Business Centre),
Witkowski inicjuje bowiem
także wydarzenia kulturalne
i charytatywne. Pomysłodawca
akcji społecznej „Szczęśliwe
Podwórka”, założyciel Fundacji
Virako, kreator niezwykłego
wydawnictwa Kalendarz Virako,
inicjator Letniej Sceny Monopolis,
mecenas sztuki.
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Łódzki Szlak Kobiet Nauki

IRENA
HÜBNER

Stefania Skwarczyńska
„Niepodległa” – napisała kiedyś o sobie Stefania Skwarczyńska i tym jednym słowem dokonała niezwykle trafnej autocharakterystyki. Rzeczywiście, nie ulegała wpływom ani modom. Postępowała tak, jak dyktowały jej sumienie i mądrość,
niezależna w poglądach, w ocenach, decyzjach, w postawie wobec innych. W pracy kierowała się zasadą, że „sprawiedliwość i roztropność – znamiona dojrzałości duchowej – muszą czuwać nad naszymi sądami naukowymi”. Myśl tę sformułowała w Etosie badacza, rozprawie gotowej do druku już w 1938 roku, opublikowanej jednak dopiero w roku 1946.

J

ak wielu innym, wojna przeszkodziła jej w realizacji naukowych
i prywatnych planów. Uczennica
Juliusza Kleinera, u którego doktoryzowała się w roku 1925 (mając zaledwie 23 lata), uznana badaczka z tytułem profesorskim
i współtwórczyni teorii literatury, nowej wówczas w Polsce dyscypliny naukowej, wykładowca
w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie mieszkała
na początku wojny, żona oficera
Wojska Polskiego i matka dwóch
córek, w połowie kwietnia 1940
roku została wraz z dziećmi i teściową wywieziona do sowchozu w Kazachstanie. Przez ponad
pół roku dzień w dzień walczyła
o życie własne i swoich bliskich,
wegetując w nieludzkich warunkach i harując ponad siły. Pracowała jednak wytrwale, starając
się jak najlepiej wypełniać swoje katorżnicze obowiązki, bo… takie miała zasady. Żyła w przekonaniu, że praca jest powinnością
daną człowiekowi przez Boga. Jakakolwiek by była i przez kogo
narzucona, trzeba ją więc wykonać dobrze. Bronić się zaś przed
poniżeniem można tylko godnością: „nosić głowę tak wysoko, aby
każdy cham czuł niedosięgłą królową w posłusznej i pracowitej
robotnicy. (…) Nie dać mu żadnej
istotnej władzy nad sobą. Trzeba
być niedosiężnym, a znaczy to być
niepodległym. Otóż, byłam niepodległa”. [Małgorzata Golicka-Jabłońska, Tak trzeba, s. 106]. Starania lwowskich przyjaciół o jej
zwolnienie z sowchozu przyniosły w końcu rezultat i Skwarczyńska wraz z najbliższymi wróciła
do Lwowa. Podjęła pracę na uniwersytecie, a po wkroczeniu do
miasta wojsk radzieckich została także żołnierzem AK.
Po wojnie rodzina Skwarczyńskich przyjechała do Łodzi, gdzie
Stefania natychmiast rozpoczęła
intensywną działalność jako wykładowca i organizatorka życia
naukowego. Najważniejszym jej
osiągnięciem w tym czasie było
stworzenie już w 1945 r. pierwszej w Polsce Katedry Teorii Lite-

ratury w nowo powstałym – także z jej udziałem – Uniwersytecie
Łódzkim. Kierowała nią do 1973 r.,
z przerwą w latach 1951–1958, kiedy to z powodów politycznych
zawieszono działalność tej jednostki. Mimo problemów zawodowych i mimo wielkiej tragedii
osobistej – w 1948 roku jej młodsza córka, wraz z 23 uczestniczkami harcerskiego obozu, utonęła
podczas wycieczki łódką po jeziorze – Skwarczyńska nie poddała się. Zapewne znów, podobnie jak w Kazachstanie, oparcie
i siłę dawała jej praca, bo i innym,
gdy ich los nie oszczędzał, radziła: „pamiętaj, gdy już nic nie zostaje, masz zawsze pracę”.
Praca, zwłaszcza naukowa, bez
wątpienia stanowiła jej wewnętrzną potrzebę. W niej była szczególnie „niepodległa”, niepodległa
na dwa sposoby – niezależna od
losu oraz samodzielna, myśląca
niekonwencjonalnie i odważnie

prezentująca wyniki swoPrzez ponad pół roku dzień
ich badań. Trzeba pamiętać,
w dzień walczyła o życie
że pierwsze rozprawy publiwłasne i swoich bliskich,
kowała od połowy lat dwuwegetując w nieludzkich
dziestych XX w., gdy teoria
warunkach i harując ponad
literatury jako odrębna dyssiły. Pracowała jednak
cyplina badawcza dopiero
wytrwale, starając się jak
definiowała swój przednajlepiej wypełniać swoje
miot, metody i cele. Związanie własnych planów nakatorżnicze obowiązki, bo…
ukowych z tą początkującą
takie miała zasady.
dziedziną było ryzykowne,
choć dawało też duże szanse na festacją życia w materiale słowrealizację nowatorskich pomy- nym” [Uwagi o przedmiocie badasłów. Widać to dobrze w Teorii listu nia literackiego i o jego ujmowaniu
(1937), pierwszej w Polsce rozpra- filozoficznym, 1937].
wie habilitacyjnej z teorii literatuZnamienne, że nawet w okrery i – równocześnie – niemającej sie sowieckiej i niemieckiej nieprecedensu teoretycznoliterac- woli Skwarczyńska nie zaprzekiej monografii gatunku nie arty- stała pracy naukowej. Jej efektem
stycznego, lecz użytkowego. Tym jest m. in. „rękopis, opracowany
samym stała się Skwarczyńska strzępami wolnych chwil wśród
prekursorką nowego rozumienia niebywale trudnych warunków
badań literaturoznawczych, gdyż okupacji we Lwowie” (jak napiza ich przedmiot zostało uznane sała w dedykacji adresowanej do
„wszystko, co jest twórczą mani- dwojga swych uczniów, dzięki

którym ów tekst przetrwał całą
wojenną zawieruchę), czyli Systematyka głównych kierunków
w badaniach literackich. Książka, wydana w 1948 roku, szybko zniknęła z księgarń, jednakże nie ze względu na poczytność,
ale z powodu decyzji cenzury. Jest
wielce prawdopodobne, iż stalinowska władza nie akceptowała
na stanowisku profesora uniwersytetu osoby, która nie kryła swojej głębokiej religijności, mimo że
równocześnie dążyła do światopoglądowego pogodzenia chrześcijaństwa i idei komunizmu (co
z kolei spotykało się z dezaprobatą części jej „macierzystego” środowiska naukowego). Represje nie
przeszkodziły jednak Skwarczyńskiej w przygotowaniu i opublikowaniu trzytomowego Wstępu
do nauki o literaturze (1954: t. 1
i 2; 1956: t. 3). Powołała także do
życia jedyne na świecie czasopismo poświęcone genologii literackiej – „Zagadnienia Rodzajów Literackich”. Ukazuje się od
1958 r. do dzisiaj. Genologia była
najważniejszym przedmiotem
badań Skwarczyńskiej. W Katedrze Teorii Literatury zgromadziła uczniów podzielających jej
pasję, którzy wraz z nią tworzyli
tzw. „łódzką szkołę genologii”. Na
gruncie tej właśnie nauki sformułowała swoje najbardziej „wywrotowe” teorie, takie jak odrzucenie przypisywanej Arystotelesowi
trójrodzajowości literatury, czy –
do dziś kontrowersyjną – teatralną teorię dramatu (Dramat – literatura czy teatr, 1970).
Jej działalność naukowa była
niewątpliwie rewolucyjna, ale
„sprawiedliwość i roztropność”
w ocenie dokonań poprzedników,
dbałość o teraźniejszość i o przyszłość teorii literatury sprawiły, że
Stefania Skwarczyńska wszczynała za każdym razem rewolucję
„aksamitną”.

Irena Hübner — starszy
wykładowca w Katedrze Teorii
Literatury UŁ.
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Czy Łódź może być ogrodem?
Mieszkańcy Łodzi coraz częściej zwracają uwagę, że za mało jest miejsc, w których można spędzić wolny
czas w kontakcie z naturą. Parki czy Ogród Botaniczny pozwalają jedynie biernie obserwować przyrodę.

T

ymczasem na zachodzie Europy coraz popularniejsze stają się projekty będące swoistym
antidotum na zmęczenie mieszkańców stricte miejskim krajobrazem – rolnictwo miejskie, np.
ogrody na dachach wieżowców
czy nawet pszczelarstwo miejskie
(na hotelu Andels w Łodzi znajdują się już ule). Takie inicjatywy
podwyższają znacznie jakość życia w mieście, czyniąc je bardziej
przyjaznym i estetycznym. Chronią przy okazji środowisko i przeciwdziałają np. smogowi (w ogrodach są sadzone gatunki roślin
oczyszczających powietrze, np.
bluszcz, chryzantemy).
Właśnie na temat ogrodów
miejskich rozmawiali uczestnicy debaty zorganizowanej
przez Fundację Ambitna Polska.
Wzięli w niej udział: Jan Bocian
(Regionalna Izba Budownictwa),

skę” (w ramach łódzkiego Budżetu Obywatelskiego) 5 projektów.
Zakładają one stworzenie w każdej dzielnicy ogrodów miejskich,
które zapewnią mieszkańcom re-

laks i staną się miejscem uprawy
roślin antysmogowych, przyczyniających się do oczyszczenia powietrza.
Idee tworzenia ogrodów miejskich zdecydowanie poparł dr
Szklarek. Zwrócił uwagę na konieczność zmiany w zarządzaniu wodami opadowymi na terenie miast, tak aby ten cenny
zasób służył mieszkańcom, zamiast bezproduktywnie spływać
do miejskiej kanalizacji. Wskazał też szanse i zagrożenia wynikające z przyjęcia nowego prawa
wodnego. Łukasz Nowacki zwrócił natomiast uwagę na kwestie
związane z utrzymaniem ogrodów miejskich i postulował, aby
postawić na ich samowystarczalność, aby potrzebowały możliwie
niewielkiej ingerencji człowieka.
Podobne postulaty zgłosił reprezentant sektora przedsiębiorców

Jako że zespół Jude działa
wprawdzie od dziesięcioleci, ale
w obiegu alternatywnym, nie musicie go kojarzyć, by zainteresować się książką. Można ją też czytać jako opowieść o Łodzi.
Eliza Gaust pisze o końcu lat
80., gdy punkowa kapela nie do
końca mieściła się w formule działania przyzakładowego domu kultury (kto jeszcze pamięta Lodex
przy byłej ulicy Buczka?), i początku lat 90., kiedy to, jak mówi Skok,
wybuch bezrobocia, biedy, nędzy,
syfu i nudy spowodował totalną degrengoladę i eskalację agresji. Pisze o mieście, w którym można
było oberwać za kolorowe włosy czy kolczyk w uchu, ale też
o współtworzeniu kultury, kiedy nastąpiła jej zapaść. Smutne
i szare lata osiemdziesiąte jeszcze
miały duży festiwal Rockowisko
i szereg mniejszych – przypomina Skok. Miały silne środowisko
artystów awangardowych, przemysł filmowy z Wytwórnią Filmów Fabularnych i Szkołą Filmową. Właściwie tylko ta ostatnia
przetrwała przełom z początku
lat dziewięćdziesiątych. Wtedy
właśnie powstaje zespół.

Książka opowiada o tworzeniu
niezależnej kultury w niesprzyjających warunkach, o bezkompromisowej wolności artystycznej i związkach między muzyką
a społecznym zaangażowaniem.
Przywołuje nieznaną chyba szerszej publiczności historię muzycznych eventów w podziemnym
korytarzu szpitala Centrum Kliniczno-Dydaktycznego (zanim
ukończona została jego budowa)
czy w bunkrach pod parkiem Poniatowskiego. Z tego pierwszego
są nawet zdjęcia, które wraz z innymi materiałami graficznymi
ilustrują tę czarno-białą historię.
Wiktor Skok krąży w swych
wspomnieniach między Stokami a Bałutami, gdzie bywamy
sąsiadami. Opowiada o tym kawałku miasta między ulicą Zachodnią a Aleją Włókniarzy, gdzie
na całej długości ulic Limanowskiego, Lutomierskiej i przyległych nie
było nigdy ani jednego miejsca takiego jak dom kultury, młodzieżowe miejsce spotkań, świetlica czy
kółko zainteresowań. Gdzie w latach 80. nie było żadnej przystani
dla nastolatków, do której mogliby przychodzić, pograć w ping-

RYS. ZUZANNA MICHALSKA, 10 LAT

dr Sebastian Szklarek (Fundacja Ambitna Polska) oraz Łukasz
Nowacki (Fundacja Transformacja). Punktem wyjścia do debaty
było złożenie przez „Ambitną Pol-

JANUSZ
WDZIĘCZAK

Jan Bocian, akcentując brak systemowego podejścia do tworzenia w mieście terenów zielonych
i wodnych oraz zarządzania nimi.
Uczestnicy spotkania zadeklarowali współpracę przy dalszych
pracach na rzecz rozwoju ogrodów miejskich. Obiecali podjąć rozmowy ze spółdzielniami
mieszkaniowymi, wspólnotami
mieszkaniowymi oraz właścicielami nieruchomości i zaprosić do
realizacji inwestycji z zakresu zielonej i wodnej infrastruktury.

Janusz Wdzięczak – historyk
i ekonomista, prezes Fundacji
„Ambitna Polska”.

Recenzja książki

„Jude. Czata.”
K

siążka Elizy Gaust pod zagadkowym tytułem Jude. Czata.
1993–2017 (na okładce) lub Czata.
Jude 1993–2017 (na stronie tytułowej) poświęcona jest łódzkiemu
zespołowi, którego nazwa, Jude,
wywodzi się z czasów, gdy słowo
to widniało na murach kamienic, jak i budynków użyteczności
publicznej – często z dodatkiem
„raus”, „gaz” czy przekreśleniem.
Większości z nas to nie przeszkadzało. Nazwa ta nawiązuje do
antysemickich malunków na
łódzkich murach, ale i do poszukiwania śladów historii i odzyskiwania pamięci o Żydach – procesu, który trwa od lat, i w który
zaangażowani są, na swój sposób,
członkowie zespołu. Słowo „Jude”,
pisane na murach było, jak deklarował Wiktor Skok w maju 2004
roku: Jedynym świadectwem, mimowolnym i absolutnie pozbawionym świadomości, pozostają plugawe, obelżywe napisy na ścianach.
Kaligrafujący swe wulgarne napisy młodzi mieszkańcy tych rejonów nawet nie zdawali sobie sprawy, że latami, mimowolnie zapisują
jedyne świadectwo. Czteroliterowe
słowo. Nieprzypadkowo w języku

niemieckim. Synonim potępienia.
Ostatecznej nienawiści.
Nazwa zespołu budziła niekiedy skojarzenia z samymi napisami na murach i ich autorami.
Z niezrozumieniem spotykała się
stosowana przez Jude strategia
nad-utożsamiania się z systemem,
która polega na przeciwstawianiu
się panującemu systemowi/ideologii nie przez czynne działanie
czy parodię, ale poprzez przesadne utożsamienie się z nim. Nieporozumienie to trzeba było wyjaśniać nawet Zdzisławowi Jaskule,
o czym opowiadają Wiktor Skok
i Maciej Ożóg.
Książka nie jest historią zespołu, który wciąż działa i do swej
przyszłej historii dopisze zapewne kolejne karty. Oparta jest głównie na zapisie rozmów Elizy Gaust
z Wiktorem Skokiem, Jackiem
Walczakiem i Konradem Grajnerem, jednym z filarów zespołu. W książce autorka przytacza
również wypowiedzi innych osób:
Marcina Pryta, Macieja Ożóga,
Krzyśka Naklickiego, Adriana
występującego tylko pod swym
imieniem czy wreszcie Joanny
Podolskiej.

IZA
DESPERAK
-ponga czy robić cokolwiek innego, stąd „kryminogenność,
zaniedbanie i syfiastość”. Gdzie
niegdyś młodzież zbierała się
na nielicznych asfaltowych boiskach, a dziś na ich miejscu są
orliki, mocno zdominowane przez
kibiców piłkarskich, a świetlicę
prowadzi Caritas.

Czata. Jude 1993–2017. Z Wiktorem
Skokiem rozmawia Eliza Gaust
Łódź 2017
Iza Desperak – socjolożka z Bałut.
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Co nowego w sprawie
alimentów
Dłużnicy zostali postraszeni, że jak nie zapłacą przez trzy miesiące alimentów, to otrzymają dozór
elektroniczny, ale na razie nie idą za tym konkretne działania. Prokuratorzy i policja niezbyt ochoczo
korzystają z tego prawa. Być może nie bardzo wiedzą jak. Z Andrzejem Ritmannem,
przewodniczącym łódzkiej Izby Komorniczej, rozmawia Aleksandra Dulas.
Aleksandra Dulas: Co w kwestii
alimentów zmieniło się od czasu
naszej ostatniej rozmowy, półtora roku temu?
Andrzej Ritmann: Przede wszystkim zauważam, że trochę zmienia
się świadomość społeczna. Z naciskiem na słowo trochę, bo to jest
naprawdę mrówcza praca, żeby
ludzie inaczej spojrzeli na kwestie
związane z alimentami.
Coś się jednak zmienia.
AR: Nie spotkałem się ostatnio
z pracodawcami, którzy chroniliby swoich pracowników przed
płaceniem alimentów. Do niedawna taki proceder – ja cię
zwolnię, będziesz pracował na
czarno, to nie będziesz miał problemów z byłą żoną czy byłą partnerką – był nagminny. Dziś nie
spotykam się z takimi sytuacjami. Może mam szczęście, ale myślę, że jednak zachodzi zmiana
świadomościowa. Dużo jest jeszcze do zrobienia. Najważniejsze,
żeby do wszystkich dotarło, że alimenty są dla dziecka, a nie dla
rodzica. Nie płacąc, utrudniamy
własnemu dziecku rozwój, czyli

je okradamy. Tutaj ciągle potrzebna jest mądra, dobrze przygotowana i przeprowadzona kampania społeczna.
Czy oprócz zmian świadomościowych, obserwujemy też inne,
bardziej konkretne i mierzalne?
AR: Bardzo dużo się wydarzyło
w sferze deklaracji, szczególnie ze
strony Ministerstwa Sprawiedliwości. To nas bardzo cieszy, jednak warto zaznaczyć, że niektóre
koncepcje zgłaszane przez Ministerstwo, czyli zmiany w artykule
209, Rejestr Uporczywych Dłużników Alimentacyjnych czy alimenty natychmiastowe, to są pomysły, które wyszły z Zespołu do
spraw Alimentów, powołanego
przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka,
a konkretnie od komornika Roberta Damskiego. Wiele z nich
zrodziło się 4 lata temu na naszej łódzkiej konferencji „Alimenty w XXI wieku, stan prawny a rzeczywistość”. Spotkały się
wtedy osoby współtworzące dzisiaj wspomniany zespół. Przyjechali przedstawiciele wielu róż-
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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
Budynek Związku Młodzieży Chrześcijańskiej „Polska
YMCA” mieszczący się przy ul. Moniuszki 4a. W 1949 r.
organizacja została zdelegalizowana, a jej majątek znacjonalizowano. Budynek oddano do użytku Młodzieżowego Domu Kultury. W ręce prawowitego właściciela
wrócił w latach 90. XX wieku. Fot. Ignacy Płażewski

nych podmiotów, które osobno
zajmowały się kwestiami związanymi z alimentami, stworzona
została platforma do dyskusji i zaczęto wypracowywać konkretne
rozwiązania. Ministerstwo próbuje je wdrażać. Tyle że zostały
one twórczo rozwinięte albo raczej zubożone o pewne kwestie.
Jednak artykuł 209 właściwie uzyskał brzmienie
zgodne z propozycją strony społecznej, także komorników?
AR: Tak, artykuł 209 został
zapisany zgodnie z projektem społecznym.

ALEKSANDRA
DULAS

nej. Tak jest lepiej pod wieloma
względami. Po pierwsze, społeczeństwo ponosi mniejsze koszty.
Za utrzymanie więźnia płacimy
jako podatnicy 3000 zł miesięcznie, dozór elektroniczny to około 300 zł. Poza tym pozwalamy
takiej osobie pracować, co daje
mu szansę na płacenie alimen-

to za nim musi iść realizacja, a to
już zadanie prokuratorów i policji. Z naszej wiedzy wynika, że nie
jest różowo. Dłużnicy zostali postraszeni, że jak nie zapłacą przez
trzy miesiące alimentów, to otrzymają dozór elektroniczny, ale na
razie nie idą za tym konkretne
działania. Prokuratorzy i policja
niezbyt ochoczo korzystaAlimenty są zasądzone natychmiast, ją z tego prawa. Być może
nie bardzo wiedzą jak.
w ciągu tygodnia. Tylko problem

polega na tym, że nie ma jak
wyegzekwować tych szybko
zasądzonych alimentów. Zwłaszcza
że nowa Ustawa o komornikach
wdraża rozwiązania, które znacząco
wydłużają czas pracy nad sprawą.
Praktycznie niemożliwa będzie
egzekucja z ruchomości.

Co zatem się w nim zmieniło?
AR: Zmieniła się definicja
uporczywości. Do tej pory była
ocena, teraz stworzono ostre, jasne kryterium – uporczywe niepłacenie to zaległość o wartości
trzymiesięcznych alimentów. Poszerzono asortyment kar. Pozostaje kara ograniczenia wolności,
ale można także zastosować dozór w postaci opaski elektronicz-

tów i społeczeństwo nie musi tego
robić z Funduszu Alimentacyjnego. Wreszcie, nie stygmatyzujemy dziecka.
Zmiana w prawie jest, czy rzeczywista zmiana też?
AR: No i tu pojawia się problem.
Bo o ile sam pomysł jest słuszny,

Czy to oznacza, że potrzebne są szkolenia dla policjantów i prokuratorów?
AR: Z pewnością, ale nie
słyszałem, żeby takie
szkolenia były realizowane. Zatem można powiedzieć: zmiana w prawie
jest dobra, odniosła skutek propagandowy, niektórzy się
przestraszyli i zapłacili, jednak
brakuje konsekwencji w realizacji. Nie słyszałem, żeby opaski rzeczywiście działały.
Kolejny pomysł, o którym rozmawialiśmy już półtora roku temu
to RUDA, czyli Rejestr Uporczy-
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wych Dłużników Alimentacyjnych. Czy będzie on realizowany?
AR: Ta koncepcja także powstała
podczas konferencji w Łodzi. Ona
jest jeszcze w powijakach. Szkoda, bo Rejestr miał mieć przede
wszystkim działanie prewencyjne. Chodziło o to, żeby nie opłacało się w nim znaleźć. Nie o to,
żeby tam umieścić jak najwięcej
dłużników, tylko żeby ludzie wiedzieli, że nie warto tam figurować.
Ministerstwo wdraża projekt
„alimenty natychmiastowe”.
Czy uwzględnia w nim Wasze
propozycje?
AR: W naszej wersji ten pomysł
polegał na tym, żeby na podstawie tabel (podobnie jak w rozwiązaniu niemieckim) wprowadzić
kategorię alimentów podstawowych. To oznacza, że nie można zasądzić mniej niż ta uznana
kwota. Robert Damski proponował 500 zł. Jeżeli z jakichś powodów nie może zapłacić rodzic, płaci państwo. Pozwala to uniknąć
sytuacji, że dziecko miesiącami
pozostaje bez pieniędzy.
Na czym polega „twórcze rozwinięcie” Ministerstwa?
AR: Alimenty są zasądzone natychmiast, w ciągu tygodnia. Tylko problem polega na tym, że
nie ma jak wyegzekwować tych
szybko zasądzonych alimentów.
Zwłaszcza że nowa Ustawa o komornikach wdraża rozwiązania,
które znacząco wydłużają czas
pracy nad sprawą. Praktycznie
niemożliwa będzie egzekucja z ruchomości. Do tego jeszcze nowa
ustawa spowoduje spadek przychodów kancelarii komorniczych,
czyli będzie ich mniej. Tego oczywiście nie odczujemy w Łodzi, ale
w mniejszym mieście, gdzie do
najbliższego komornika było 5
km, teraz będzie 30 km. Nowa
ustawa wymusza też redukcje
personelu w kancelarii. Pierwszymi ofiarami w wielu kancelariach będą osoby zajmujące się
alimentami, bo tacy specjaliści są
oczywiście bardzo potrzebni, ale
nie generują zysku. Będzie się wydłużać kolejka po zaświadczenie
o bezskutecznej egzekucji, wymagane np. przez Fundusz Alimentacyjny przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy i wielu innych.
Kilka tygodni oczekiwania to bardzo optymistyczna sytuacja, bo
trzeba wiedzieć, że aby takie zaświadczenie wystawić, muszą minąć dwa miesiące bezskutecznej
egzekucji. To w praktyce oznacza,
że w ciągu tych dwóch miesięcy
komornik musi wykonać niezbędne czynności, w tym przeprowadzić czynności terenowe.
Wcześniej mógł to zrobić również
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aplikant lub asesor. Nowa ustawa
w praktyce daje takie upoważnienie jedynie komornikowi. Zatem
liczba osób, które mogą te czynności wykonać, zmaleje, a liczba
spraw pozostanie taka sama. Siłą
rzeczy to, co udawało się zrobić
przez dwa miesiące, będzie trwało znacznie dłużej.
Powróćmy do zmian w prawie.
Czy kiedy przychodzi do Pana
rodzic, najczęściej kobieta, która
próbuje odzyskać dług alimentacyjny, poucza ją Pan o tym, jakie ma możliwości? Wiemy już,
że policja i prokuratura nie kwapią się do korzystania z nowego
prawa.
AR: Oczywiście, że tak. Mamy
obowiązek pouczać stronę, która występuje bez pełnomocnika
procesowego. Mówię o wszystkich prawach, jakie jej przysługują. Informuję o tym zarówno
wierzyciela, jak i dłużnika. Proszę mi wierzyć, kiedy ludzie się
rozstają, potrafią zachowywać się
wobec siebie bardzo nie w porządku. Zawsze traci na tym dziecko.
Emocje między rodzicami bywają
duże. A lekiem na to mogłyby być
między innymi tabele alimentacyjne. Teraz strona, która zostaje
z dziećmi, udaje się do sądu z takim nastawieniem, że lepiej zażądać więcej, bo sąd zmniejszy kwotę, a były partner czy partnerka nie
będą chcieli dać tyle, ile oczekujemy. Więc lepiej powiedzieć więcej, żeby było z czego zejść. Druga
strona myśli podobnie i proponuje bardzo niską kwotę. Pojawiają
się absurdalne żądania, sąd ma
kłopot, żeby coś ustalić. Zajmuje
to czas i wymaga bardzo nieprzyjemnej procedury, która jeszcze
bardziej konfliktuje obie strony. Gdybyśmy mieli tabelę, czyli
obiektywny punkt odniesienia,
to można by te problemy zminimalizować. Zmniejszyłoby się też
ryzyko rozgrywania dzieckiem
problemów dorosłych. Bo trzeba
podkreślić, że pieniądze i kontakty
z dzieckiem, to jest oręż przeciwko byłemu partnerowi czy partnerce. I ludzie z niego korzystają.
Znów wracamy do kampanii społecznej i tego, że dziecko jest wartością, nawet wtedy gdy związek
się rozpada.
AR: Relacja z dzieckiem jest wartością. Warto się zastanowić, czy
kilkaset złotych zrekompensuje
utratę tej więzi. Czy mamy świadomość tego ryzyka, gdy decydujemy się mścić na partnerze czy
partnerce? Tak, potrzebna jest
kampania społeczna. Robiliśmy
nawet, jako Izba Komornicza, spot
promujący odpowiedzialność rodzicielską. Włączmy się w działa-

nia na rzecz zmiany społecznej, bo
chcemy ludziom uświadomić, że
jeśli rodzic nie zapłaci alimentów,
zrobi to Fundusz. Ten Fundusz
pochodzi z naszych podatków, co
oznacza, że zapłacimy wszyscy,
że po prostu, jako społeczeństwo,
będziemy utrzymywać dziecko
Państwa Iksińskich. Nie dlatego, że oni mają trudną sytuację,
tylko dlatego, że Pan Iksiński się
miga, oszukuje. Jak ja nie zapłacę,
to zapłacą za mnie koledzy, sąsiedzi i reszta społeczeństwa. Dlatego staramy się włączać w różne
działania informacyjne – współpracujemy ze stowarzyszeniem
Dla Naszych Dzieci, współfinansujemy bieg promujący płacenie
alimentów, organizujemy konferencje i spotkania.
Co jeszcze powinno się szybko
zmienić, żeby sytuacja ściągal-

ności alimentów uległa dalszej
poprawie?
AR: To jest bardzo proste. Musi
być rzeczywista, a nie tylko deklaratywna realizacja artykułu 209,
musi działać Rejestr Uporczywych
Dłużników Alimentacyjnych i połączenie informatycznych systemów kancelaryjnych z ZUS, żebyśmy wiedzieli, że dłużnik zmienia
miejsce pracy. No i jeszcze dobra
kampania społeczna oraz zmiana podejścia policji i prokuratorów do spraw alimentacyjnych.
Ważne byłoby także zwiększenie
progu dostępności do Funduszu
Alimentacyjnego. Dzisiaj, jeśli rodzic zarabia minimalną krajową
i ma jedno dziecko, nie dostanie
pieniędzy z Funduszu. Za chwilę
będziemy mieć taki paradoks, że
osoba bezrobotna na zasiłku nie
będzie mogła pobierać pieniędzy
z Funduszu, bo przekroczy próg

dochodowy. To koniecznie trzeba zmienić.
Istnieje idealne rozwiązanie,
którego nie możemy wdrożyć na
tym etapie cywilizacyjnym – alimenty wypłaca państwo i ono zajmuje się potem egzekucją. W kilku cywilizowanych krajach tak
to się właśnie odbywa. Wtedy rodzic, przy którym zostają dzieci,
zajmuje się wychowaniem, a nie
szarpaniem o pieniądze. Poza tym
finanse przestają być czynnikiem
konfliktującym, bo sprawa nie
rozgrywa się między byłymi partnerami. To byłaby ogromna korzyść dla wszystkich. Taka utopia na koniec.

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

BŁAŻEJ
CIARKOWSKI

W 1959 roku Aleksander Zwierko projektuje kilka bloków wraz z zabudową towarzyszącą na Kuraku
w południowej części Łodzi. Wśród nich jest niski pawilon nieopodal ronda im. Titowa.

C

ałkowicie przeszklona bryła
zostaje uformowana na planie
zbliżonym do okręgu i otacza niewielki wewnętrzny dziedziniec.
Podobno początkowo planowano
posadzić tam drzewo, ale nie potwierdzają tego zdjęcia makiety
i szkice autorstwa Zwierki. Całość
przekrywa okrągły dach ocieniający ściany pawilonu niczym rondo kapelusza. Skojarzenie z nakryciem głowy błyskawicznie
podchwytują łodzianie. Raptem
dwa lata wcześniej miała miejsce premiera filmu Jana Rybkowskiego Kapelusz Pana Anatola, opowiadającego historię skromnego
urzędnika, który kupując kapelusz, wplątuje się w przygody
o kryminalnym charakterze. Nakrycie głowy, w którym dumnie
paraduje po Warszawie, okazuje się umówionym znakiem stołecznych doliniarzy, którzy biorą
pana Anatola za pasera i wrzucają mu do kieszeni rozmaite fanty.
W pawilonie na Kuraku nie handlowano skradzionymi precjozami, a zamiast jubilera pierwszym
otwartym lokalem był sklep Warzywa-Owoce-Kwiaty, ale imię Ka-

PAWILON HANDLOWY O OBIEGOWEJ NAZWIE „KAPELUSZ PANA ANATOLA” (OD TYTUŁU FILMU Z TADEUSZEM FIJEWSKIM W ROLI
TYTUŁOWEJ) WIDZIANY OD STRONY DZISIEJSZEJ UL. PADEREWSKIEGO, A W LATACH KIEDY ZDJĘCIE ZROBIONO, NAZYWAJĄCEJ SIĘ
UL. GAGARINA. Ź RÓDŁO: HTTP://LODZ.FOTOPOLSKA.EU/503497,FOTO.HTML

pelusz Pana Anatola na dobre do
niego przylgnęło.
W tym samym czasie powstają
cztery 9-kondygnacyjne bloki stanowiące tło dla pawilonu. Zwierko
dba, żeby nie były to zwykłe „szafy
mieszkalne” i, pomimo przyjętej
formy prostopadłościanu, stara
się jakoś urozmaicić bryłę. Przełamuje monotonny rytm balkonów, które łączy ze sobą i osłania
pełnymi, malowanymi na biało
balustradami. Dzięki temu po-

wstaje równomierny, rytmiczny „relief” na tle szarej elewacji bloku. Niestety, o ile budowa
mieszkaniówki idzie sprawnie,
to Kapelusz jest oporny. Budowę
rozpoczęto w 1962 roku, chociaż
koncepcja była gotowa już trzy
lata wcześniej. Z powodu problemów wykonawczych, wynikających między innymi z nietypowej
formy budynku, prace przeciągają się i zostają ukończone dopiero
w 1964 roku. Zwierko nie ukrywa

narastającej irytacji. Współpraca z wykonawcami jest daleka od
ideału, a realizacja dużych witryn
okazuje się problemem niemalże
nie do przeskoczenia. Na łamach
lokalnej prasy daje upust swej złości i rozżaleniu. Opóźnienia tłumaczy nieodpowiedzialną, jego
zdaniem, postawą ślusarzy, tynkarzy i kierownika budowy. Wiem,
że odpowiedzialnością w tym wypadku łatwo obarczyć projektanta,
ale czy o to chodzi? Przecież budo-
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Świętuj z nami Dzień Europy!

wa jest nasza, za nasz wspólny, społeczny grosz realizowana – pisze.
Niechlubną tradycją PRL-owskich osiedli była niedostateczna
ilość obiektów handlowo-usługowych. Priorytetem były kolejne
budynki mieszkalne, a funkcje
towarzyszące miały być realizowane „w drugiej kolejności”. Takie
etapowanie inwestycji często prowadziło do sytuacji, gdy osiedlowy „sam” [w czasach PRL słowem
sam nazywano duży sklep samoobsługowy – przyp. red.] pozostawał jedynie na kartach projektu.
Nic dziwnego, że dziennikarz Odgłosów z dumą pisał o „Kapeluszu
Anatola”: Od dawna słyszy się głosy o niedostatecznej sieci punktów
handlowo-usługowych w nowych
osiedlach. Pawilon handlowy inż.
arch. A. Zwierko jest pozytywnym
sygnałem, że zła tradycja zostaje
przełamywana.
Z biegiem lat Kapelusz Anatola
stracił blask. Szklane witryny pokryły się kolorowymi reklamami,
biały tynk poszarzał i zaczął pękać. Betonowa pergola stała się
ruiną zagrażającą bezpieczeństwu przechodniów. Nic dziwnego, że co pewien czas pojawiały się plotki mówiące o planach
rozbiórki pawilonu, które skwapliwie podchwytywała lokalna
prasa. Na szczęście budynek przetrwał i oceniany jest dziś jako jeden z interesujących przykładów
łódzkiego socmodernizmu. Spośród wielu innych realizacji o podobnej funkcji wyróżnia go nie
tylko nietypowa forma, ale także, jak trafnie stwierdził w toku
jednej z dyskusji anonimowy łodzianin, „dusza”, którą w beton
i szkło tchnął Zwierko.

Błażej Ciarkowski – architekt
i historyk sztuki. Adiunkt
w Instytucie Architektury
i Urbanistyki Politechniki
Łódzkiej. Badacz architektury
powojennego modernizmu. Autor
książek „Bolesław Kardaszewski.
Architektura i polityka”, „Łódź,
która nie powstała”, „Odcienie
szarości. Architekci i polityka
w PRL-u”.
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#ŁodzianieDecydują

POMÓŻ ZMIENIĆ
SCHRONISKO DLA
ZWIERZĄT W ŁODZI
RAFAŁ
GÓRSKI

Gdy tajski król chciał obdarować prezentem swojego „przyjaciela”,
to przekazywał mu białego słonia. Z jednej strony trudno było królowi
odmówić, z drugiej, prezent był problemem – drogim w utrzymaniu
i trudnym w pozbyciu się.
ytanie z sali: Jakie są zagrożenia i ryzyka projektu „Zielone Expo” w Łodzi? Odpowiedź
panelisty: Nie przewidujemy ryzyk w tym projekcie.
Pytanie to zadałem podczas debaty Zielone EXPO: czy Łódź ma się
czym pochwalić przed światem?,
która odbyła się 22 lutego w Łodzi.
Odpowiedź usłyszałem od Roberta Kolczyńskiego, dyrektora Wydziału ds. Zarządzania
Projektami UMŁ, po której, przyznam szczerze,
zaniemówiłem. Projekt
bez ryzyk? Serio? Tak się
składa, że z problematyką zarządzania projektami jestem na bieżąco,
bo ostatnio zdałem egzamin IPMA (International
Project Management Association). Nie słyszałem
o projektach bez ryzyk.
Czyżby rządząca Łodzią
koalicja PO-SLD wymyśliła perpetuum mobile?
Obawiam się jednak,
że prezydent Hanna Zdanowska poszła w ślady
tajskich królów. Legenda
głosi, że dawno temu, na
terenach dzisiejszej Tajlandii, można było spotkać białe słonie. Było ich bardzo
mało i każdy był na wagę złota.
Wszystkie należały do króla, który decydował o ich życiu i śmierci.
Gdy tajski król chciał obdarować
prezentem swojego „przyjaciela”,
to przekazywał mu białego słonia.
Z jednej strony trudno było królowi odmówić, z drugiej, prezent
był problemem – drogim w utrzymaniu i trudnym w pozbyciu się.
W świecie specjalistów od zarządzania projektami biały słoń oznacza produkt projektu, który kosztował masę pieniędzy, nie spełnia
założonych oczekiwań i pochłania olbrzymie środki finansowe
w trakcie eksploatacji.
W marcu zorganizowaliśmy
w Łodzi debatę pt. Orientarium

i Zielone Expo – szansa dla Łodzi czy
biały słoń?. W gronie mieszkańców
i ekspertów szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: czy Orientarium
i wystawa ogrodnictwa Horticultural EXPO w 2024 r. są potrzebne
łodzianom. I czy, co najważniejsze, zostały „policzone z użyciem
kalkulatora”. Oczywiście, zaprosiliśmy Panią Prezydent i wspomnianego Pana Dyrektora. Nie-

Próżno szukać analiz zysków
i strat związanych z organizacją
expo. Na stronie internetowej
urzędu można znaleźć jedynie
materiały PR-owe pokazujące szanse i korzyści, jakie niesie projekt. Brakuje chociażby
zarysu studium wykonalności.
Nie pierwszy raz mamy do czynienia z taką sytuacją. Obecny na
debacie ekspert Jan Bocian z Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji
zauważył, że na stronie
internetowej miasta do
dziś nie ma Studium Wykonalności dla International Expo 2022.
Ekspert zwrócił też
uwagę, że zakontraktowana wystawa jest
przedsięwzięciem promującym branże ogrodnicze, co jest spójne z potencjałem województwa
łódzkiego, a w szczególności osiągnięć Instytutu
Ogrodnictwa w Skierniewicach. Jednak zaprezentowane założenia łódzkiej wystawy Zielone
Miasto są dalekie od zakresu wystawy ogrodniczej, jak również nie
prezentują możliwości
wykorzystania wystawy dla rozwoju biogospodarki, jako strategicznej dziedziny gospodarki regionu i jego stolicy, Łodzi.
Obawiam się, że łodzianie dostaną w prezencie białego słonia.
A to, że król, który nam, mieszkańcom, go podarował, jest nagi,
okaże się za kilka lat. Obym się
mylił. Dla dobra wspólnego nas
wszystkich.

MELKA

RYS. BRUNO POLIS

P

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.

FOT. BEATA SIKORA

Biały słoń
w Łodzi?
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stety, nie pojawili się. Dziwne, bo
przecież ktoś, kto ma mocne argumenty w ręku, nie unika debat o swoim flagowym pomyśle.
Wnioski z debaty są takie: dostępne na dziś dane wskazują, że
mamy raczej do czynienia z białymi słoniami niż z szansami dla
miasta. W przypadku tzw. zielonego Expo władze miejskie podjęły
zobowiązanie organizacji wydarzenia mimo braku formalnego
poparcia ze strony rządu. Dziś
Pani Prezydent mówi, że liczy na
władze centralne. A jeśli poparcia
nie będzie? Rząd musi podjąć decyzję do końca roku. Przed wyborami raczej nie podejmie. A po wyborach? Można sobie wyobrazić,
że nie będzie zielonego światła.

Melka to psi dzieciak. Ma około
9 miesięcy. Wesoła, skacząca, chcąca się
bawić i przytulać. I jednocześnie samotna.
Nie tak powinno wyglądać dzieciństwo.
Ten pełen radości psiak potrzebuje
właściciela. Najlepiej takiego, który lubi
aktywność, bieganie, długie spacery,
przyrodę. Po harcach i wygłupach Melka
chętnie posiedzi także pod kocem,
przytulona do swojego ludzkiego
przyjaciela. Weźcie Melkę.
Przyniesie Wam dużo szczęścia.
WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ
POD NUMEREM TELEFONU

Rafał Górski – lider ruchu
miejskiego Łódź Jest Nasza,
prezes Instytutu Spraw
Obywatelskich, absolwent studiów
podyplomowych Zarządzanie
Miastem i Polityka Miejska (SGH)

42 656 78 42

www.schronisko-lodz.pl

lewa strona talerza

MICHAŁ KWIATKOWSKI

FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA
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Musztarda po Obiedzie,
czyli lunch na każdą kieszeń
Nazwy przysmaków od razu sugerują, co zjemy, a przede wszystkim brzmią bardzo
apetycznie – wśród nich: „Boski, boloński”, „Don Brokuł” czy „Mariano Italiano”.
o niewielkiej restauracji
przy ul. Pomorskiej 86 serwującej lunche/obiady (ale nie
tylko) zaprosiła mnie moja redakcyjna koleżanka, Ania Jurek,
niezastąpiona w wyszukiwaniu
nowych miejsc z dobrym jedzeniem. Znalazła restaurację przypadkiem, gdy przeprowadziła się
w te okolice.
Musztarda po Obiedzie istnieje dokładnie rok. Miała nazywać
się BIGIEL, jednak właściciele po
namyśle wybrali przysłowie, jako
nazwę lokalu, dzięki czemu wpada ona w ucho i kojarzy się z restauracją, a nie np. z pubem. Lokal jest niewielki, ale mimo dużej
liczby stolików nie wydaje się za
ciasny. My usiedliśmy przy sporym czteroosobowym stoliku
w narożniku restauracji. Warto
wspomnieć w tym miejscu, że
stoły w Musztardzie są drewniane i masywne, można więc zjeść
wygodnie i kulturalnie. Nie cierpię rachitycznych, niestabilnych
stoliczków, jakie często spotyka
się w niewielkich lokalach oferujących obiady. Podczas krojenia
wszystko się chybocze, a kompot
się rozlewa. Masakra! Wielki plus
dla Musztardy za porządne stoły
DO JEDZENIA.
Od razu zwróciłem uwagę na
duży ruch w restauracji – zaczyna się już około 13.00. Podobno to
zasługa dużej ilości biurowców
w okolicy. Takiej frekwencji w porze obiadu mogą pozazdrościć najlepsze restauracje w tym mieście.
Na zamówione danie trzeba
chwilę poczekać, ponieważ każde przygotowywane jest dopiero po złożeniu zamówienia. Nie
trwa to jednak dłużej niż 20 minut, a my mamy pewność, że
jedzenie będzie świeże. Każdy
z gości był szybko i sprawnie obsłużony, na stolik też nie trzeba
było dług czekać – osoby „wyskakujące” z pracy na lunch raczej
nie przesiadują w restauracji zbyt
długo.
Wystrój lokalu jest dość surowy.
Białe ściany zdobione są fotografiami i grafikami. Uwagę przykuwa jedna ze ścian pokryta w całości drewnem, wzdłuż której

FOT. MICHAŁ KWIATKOWSKI

D

można usiąść przy małych dwuosobowych stolikach.
Bar, gdzie zmawiamy jedzenie,
jest niewielki i służy jedynie do
wygodnego dokonania transakcji.
Menu jest rozpisane kredą na dużej tablicy naprzeciw wejścia – to
stało się swego rodzaju tradycją
w różnych jadłodajniach. Powód
jest prosty: łatwo z takiej tablicy wymazać potrawy, które się
w danym dniu skończyły lub dopisać nowości.
W dniu, w którym odwiedziliśmy z Anią restaurację, można
było tam zjeść kilka makaronów
z sosami. Nazwy przysmaków od
razu sugerują, co zjemy, a przede
wszystkim brzmią bardzo apetycznie – wśród nich: „Boski, boloński”, „Don Brokuł” czy „Mariano Italiano”. Muszę przyznać, że
makarony trochę mnie zaskoczyły, ponieważ szedłem do Musztardy po Obiedzie w przeświadcze-

niu, że będzie to jedna z wielu
w naszym mieście restauracji
z domowymi obiadami na każdą kieszeń. Tymczasem Musztarda ma także w swojej ofercie pizzę i popularne sałatki, takie jak
cezar czy grecka.
Tak, wiem, zaraz ktoś mi wypomni, że wielokrotnie pisałem, że
restauracje, które mają w ofercie
zbyt wiele pozycji, nie budzą mojego zaufania. Jednak Musztarda
miło mnie zaskoczyła. Makarony
czy porcje obiadowe zajmowały
tylko kilka pozycji w menu, co sugeruje, że jedzenie będzie świeże
i przygotowane na bieżąco. Zresztą o takiej „polityce” lokalu dowiedziałem się od Dominika, właściciela restauracji. Powiedział mi,
że stawiają na sezonowe warzywa, zawsze świeże produkty oraz
taką ich ilość, żeby nie zostawiać
niczego w lodówkach na następny dzień.

Zacznijmy od obiadu. Na moim
stole pojawił się ogromny kotlet
schabowy z jajkiem sadzonym
na wierzchu (obawiałem się nawet, czy zdołam go zjeść), a obok
w dwóch miseczkach ziemniaki
z koperkiem i surówka. Całość podano na dużej desce, co dodawało
potrawie kolejnych kilka punktów za estetykę.
Mój obiad był naprawdę dobry,
kotlet świeży i smaczny. Bardzo
lubię połączenie jajka sadzonego
i dobrego mięsa. Ziemniaki ugotowane w całości i surówka były
świeże i równie smaczne. Ania
nie jada mięsa, więc wybrała coś
z makaronów. Padło na Gnocchi
grzybowe. Kiedy jej porcja trafiła
na stół, wiedziałem, że muszę to
spróbować. Kluski z sosem pachniały bowiem tak cudownie, że
o mały włos nie zjadłem wszystkiego z talerza koleżanki. Następnym razem, gdy pójdę do Musztar-

dy, na pewno zjem jakiś makaron.
Ale będę musiał się spieszyć, ponieważ menu zmienia się co około trzy miesiące.
Ceny wahają się od kilku do kilkunastu złotych za lunch/obiad,
zatem są zbliżone do cen w popularnych w Łodzi restauracjach
typu „obiady domowe”. Lokal jest
czynny od 12.00 do 18.00 w dni
powszednie.
Musztarda po obiedzie dała mi
kolejny powód, by jeść w pobliżu miejsca zamieszkania. Smacznego!

Michał Kwiatkowski – łódzki
dziennikarz, DJ i freelancer,
w gazecie odpowiada za Kamerę
Miasta Ł.
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Wesprzyj nas w wydaniu gazety!!!
miastol.pl/wesprzyj-nas
Jeżeli chcesz nas wspierać regularnie, zleć w swoim banku przelew stały: Fundacja Nowoczesnej Edukacji Spunk,
Nr konta: 83 1750 0012 0000 0000 3823 8337 Raiffeisen Polbank. W tytule: „Darowizna na Miasto Ł”.

Gdzie znaleźć Miasto Ł?
Surindustrialle
Piotrkowska 118
Bar Spaleni słońcem
Piotrkowska 138/140
Dom Literatury Roosevelta 17
Pan tu nie stał
Piotrkowska 138/140
Pruszyński bez spółki
Piotrkowska 138/140
Restauracja Spółdzielnia
Piotrkowska 138/140
OPUS Narutowicza 8/10
Muzeum Archeologiczne
i Etnograficzne
Plac Wolności 14
Urząd Miasta Łodzi
Piotrkowska 104
Fundacja Kamila Maćkowiaka
Pasaż Schillera
6 Dzielnica Piotrkowska 102
Foto Cafe 102 Piotrkowska 102
Montag Piotrkowska 107
Stare Kino Piotrkowska 120
Niebostan Piotrkowska 17
Antykwariat Pegaz
Narutowicza/Piotrkowska
Wydział FilozoficznoHistoryczny UŁ
Kamińskiego 27

Politologia UŁ / Filozofia /
English Centre / Biblioteka
Humanistyczna Lindleya 3
EC1 Targowa 1/3
Biblioteka Uniwersytetu
Łódzkiego Matejki 32/38
Wydział Biologii UŁ
Pomorska 141
Wydział Filologiczny UŁ
Pomorska 171/173
Wydział EkonomicznoSocjologiczny UŁ POW 3/5
Jaga Cafe Rewolucji 44
Kino Bodo Rewolucji 78/80
Go Hostel i Koniec Końców
Rewolucji 48
Centrum Dialogu
Wojska Polskiego 83
Urząd Marszałkowski
Piłsudskiego 8
Łódzka Kolej Aglomeracyjna
Piłsudskiego 12
Biuro ds. Rewitalizacji
Piotrkowska 171
Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Górna
Paderewskiego 11A Ip.
Centrum Kultury Młodych
Lokatorska 13

Szkołą Europejska
Tuszyńska 31
Ośrodek Kultury Górna
Siedlecka 1
Widzewski Dom Kultury
Widok Piłsudskiego 133
Widzewski Dom Kultury 502
Gorkiego 16
Biblioteka Widzew Bartoka 27
Centrum RehabilitacyjnoOpiekuńcze
Przybyszewskiego 255/267
Virako Dowborczyków 25
Dom Pomocy Społecznej
Narutowicza 114
DPS – Dojazdowa
Dojazdowa 5/7
Sklep Medyczny Próchnika 51
Poleski Ośrodek Sztuki
Krzemieniecka 2
DPS Krzemieniecka 7/9
Biblioteka pedagogiczna /
WODN Wólczańska 202
Fundacja Ferso
Strzelców Kaniowskich 71/73
Miejsce spotkań Stare Polesie
Strzelców Kaniowskich 9
Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Bałuty Rojna 39

Dom Kultury Lutnia
Łanowa 14
Bar Teofilanka Traktorowa 96
Bałucki Ośrodek Kultury
„Na Żubardziu” Żubardzka 3
Bałucki Ośrodek Kultury
„Rondo” Limanowskiego 166
Inspiro Zgierska 215
Centrum Zajęć Pozaszkolnych
nr 1 Zawiszy Czarnego 39
Muzeum Miasta Łodzi
Ogrodowa 15
Muzeum Sztuki ms2
Manufaktura Ogrodowa 19
Muzeum Tradycji
Niepodległości Gdańska 13
Teatr Powszechny Legionów 21
Wojewódzka Biblioteka
Publiczna Gdańska 100/150
Teatr Studyjny Kopernika 8
Art. Inkubator – Tektura
Tymienieckiego 3
Księgarnia przy Kościele
Ewangelicko-Augsburskim
Piotrkowska 283
Kino Charlie Piotrkowska 203
Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Śródmieście Struga 14

Żarty Żartami
Wólczańska 40/42
Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Polesie Struga 33
Tubajka Park Źródliska
Łódzki Dom Kultury
Traugutta 18
Akademicki Ośrodek
Inicjatyw Artystycznych
Zachodnia 54
Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Widzew Skalna 2
British Centre Pomorska 140
Stowarzyszenie Przyjaciół
Starego Miasta Stary Rynek 1
Centrum InformacyjnoBiblioteczne UM w Łodzi
Muszyńskiego 2
Fiero! Pizza Piotrkowska 255
Fiero! Pizza Łagiewnicka 118B
Fiero! Pizza Rzgowska 180
Fiero! Pizza Kusocińskiego 67
Fiero! Pizza Łanowa 4A
Fiero! Pizza Neonowa 1
Centrum Informacji
Turystycznej Piotrkowska 28
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MIASTO Ł

kaprawym okiem zgreda

Równoległe światy
PESELica! Jestem chory na peselicę! Kilka niewinnych cyferek i diagnoza gotowa.
Tyfus, cholera czy syfilis może by przeszły, ale to?!

N

ie będę ściemniał – trudno
napisać coś zabawnego, kiedy zabawnie nie jest, a zgredzenie wydaje się zajęciem całkiem
jałowym. Cóż jednak robić? Mówię sobie: Zgredzie z kaprawym
okiem, nie jesteś od łatwych spraw!
I działam. To znaczy, piszę, bo do
mojego działania w sensie ogólnym mam poważne wątpliwości.
Felieton spłodzić trzeba, inaczej
Naczelna nie da żyć. Nawet tak
„ledwo”, jak żyję.
Trochę już późno, noc przyszła,
jak zwykle, za szybko i niespodziewanie, zapałki do podpierania
powiek gdzieś się zawieruszyły.
Kawa wyszła i nie wróciła. Boli
mnie głowa. Boląca pustka?
Musisz skończyć do rana – motywuję się marnie. Dzisiaj odwiedził
mnie gość z PGE i obiecał, że jutro odetnie mnie od zdobyczy cywilizacji, czyli energii elektrycznej. Znam go, tak zrobi. Szkoda,
bo innej energii chyba nie mam.
Chociaż nie – mam jeszcze gaz.
Gazownia jakoś o mnie zapomniała, ale przypomni sobie, na bank.
Wizyta z elektrowni mocno
mnie zmartwiła. Przecież lodówka się rozmrozi i wszystko
zaśmierdnie. Zajrzałem do środka… tylko światło. Nie ma kłopotu, zgaśnie i już.
Tak, wiem – ja też tak pomyślałem: Jestem leniem i nie chce mi się
tyrać. Potencjalni pracodawcy już
pewnie też to wiedzą. Jak tylko zajrzą w moje papiery – kiszka, czy

jak tam się teraz mówi. Nijak nie Zdarza się, że kierowca w wieku emigrować, mało kto ma niższe”
mogłem jednak wyrozumować, schyłkowym spowoduje wypa- „Średnie wynagrodzenie w Polgdzie oni to wyczytali. Dopiero dek. Natychmiast pojawiają się sce to prawie 5 tys. zł”, „Wysoka
dogłębna analiza problemu otwo- postulaty, żeby takim osobnikom średnia płaca!”.
rzyła mi mniej kaprawe oko: PE- zabronić prowadzenia pojazdów
Pokrzepiły mnie te informacje.
SELica! Jestem chory na peselicę! mechanicznych. Muszą więc być Zadzwoniłbym do kogoś, żeby się
Kilka niewinnych cyferek i dia- wyjątkowo niebezpieczni. Kłopot podzielić moją radością, ale: „Z pognoza gotowa. Tyfus, cholera czy tylko z ustaleniem wieku. Może wodu braku płatności założono
syfilis może by przeszły, ale to?!
po ukończeniu 45 lat?
blokadę połączeń wychodzących”.
Taka konkluzja nie jest miła. Na
Cóż, nie jest wesoło. Na szczęRaczej Wy dzwońcie do mnie.
szczęście jest prawo. Ono mnie ście istnieje świat równoległy, I na wszelki wypadek – Wesochroni przed dyskryminacją. Pod w którym wszystko gra. Wystar- łych Świąt i Szczęśliwego Noweparasolem tego prawa czuję się czy poczytać, choćby same tytuły: go Roku.
znacznie lepiej. Bywa, że pozwa- „Bezrobocie znowu spada. Zima łalam sobie na radosny rechot. Naj- godna dla rynku pracy”, „Marzec
częściej wtedy, gdy czytam ogło- 2018 – bezrobocie spadło”, „Bezszenia: praca w prężnym, młodym robocie w Polsce 2018 – nie warto
zespole, wymagany wiek do 45 lat.
Prawo przygląda się tym ogłoszeniom i zapewne groźnie marszczy brew. To budujące. Ci pracodawcy, którzy obawiają się, że ono
może zadziałać, nie piszą takich
głupot. Oni po prostu mnie nie
zatrudnią. „Nie mamy pańskiego płaszcza i co Pan nam zrobi?”.
Socjologiczną ciekawostką jest,
co – zdaniem rekruterów – dzieje się z osobnikiem czy osobniczką, gdy skończy 45 lat? Popada
w szaleństwo? Rozsypuje się nagle? Sika gdzie popadnie? Straszy
otoczenie wyglądem? Awanturuje się, wszczyna rewolucję socjalistyczną? Mnie nic takiego się nie
zdarzyło, ale to może wyjątek. Wygląda na to, że starsi ludzie są wyjątkowo niebezpieczni. Nawet nie
NAPIS „TĘSKNIĘ ZA TOBĄ ŻYDZIE” POJAWIŁ SIĘ W CZERWCU 2016 R. NA MURZE W OFF PIOTRKOWSKA CENTER. CZERWONĄ FARBĄ
dlatego że kurczowo trzymając NA BIAŁYM TLE NAMALOWALI GO MIESZKAŃCY ŁODZI POD KIERUNKIEM WARSZAWSKIEGO ARTYSTY RAFAŁA BETLEJEWSKIEGO.
się życia, rujnują budżet państwa. DZIŚ ZNÓW W ŁODZI ZA ŻYDEM NIKT NIE TĘSKINI. FOT. SZYMON BUJALSKI
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