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Młodzi walczą o świat

Polak nie tylko katolik

To nie jest dla nas
dobre miejsce

Wierzę. To ja
wybieram w kogo

W obecnych warunkach zakładanie rodziny nie jest dobrym pomysłem. Nie chcę
skazywać moich dzieci na świat, w którym
sam muszę żyć, a który zmierza w bardzo
złą stronę. To po prostu nie jest dobre
miejsce ani dla przyszłych dzieci, ani dla
nas – mówią łódzcy uczniowie, uczestnicy
Młodzieżowego Szczytu Klimatycznego.

– Relację z Kościołem rzymskokatolickim zakończyłam, kiedy byłam nastolatką. Szukałam religii, która będzie kierować wszystkie akty czci bezpośrednio do
niego. Panteon świętych to wielobóstwo
– mówi Sylwia, która została muzułmanką. Badacze są zgodni: Religia coraz częściej staje się naszym własnym wyborem.

► 8–9

► 12–13
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Joanna Żarnoch-Chudzińska

Plusy i minusy
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Były ksiądz Michał Misiak

My, rewolucjoniści
z miasta Łodzi
o było najważniejsze wystąpienie prezydent Hanny
Zdanowskiej, jakie słyszałam w ciągu ostatnich miesięcy. I najważniejsza deklaracja. – Wprowadzimy w życie
wyjątkowe działania, dzięki którym Łódź w ciągu najbliższych dziesięciu lat stanie się miastem wolnym od smogu
z węglowych pieców i plastiku, z 50 tysiącami posadzonych
drzew. Miastem, które podda recyklingowi 75 procent swoich
śmieci – mówiła prezydent, zapowiadając zieloną rewolucję
w Łodzi. I stając na jej czele. – Myślicie, że to nierealne? A ja
wam mówię, że damy radę – zapewniła.
Teraz czas na działania – władz miasta, ale i każdego
z nas – mieszkańców. Dziś w Tygodniku Łódź Szymon Bujalski rozmawia z trojgiem uczniów łódzkich szkół, uczestnikami Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Ci bardzo
młodzi ludzie mają świadomość, że żyjemy na tykającej
bombie, wiedzą, że mamy niewiele czasu, by uratować
świat. – Teraz to nie jest dobre miejsce dla nas i dla naszych
przyszłych dzieci – mówią. Zdają sobie sprawę z tego, że
potrzebne są rozwiązania systemowe – przecież w samej
Łodzi kopcących pieców węglowych, których likwidację
zapowiedziała prezydent Zdanowska, jest ponad sto tysięcy. Ale młodzi też wiedzą, że bez zaangażowania każdego
z nas, nic z tej rewolucji nie będzie. Tłumaczą: Jeśli milion
osób powie, że jedna plastikowa butelka to nic, nagle robi
się milion butelek. A później pływają one po oceanach. I to
już nie jest nic.
Jest nas w Łodzi blisko 700 tysięcy. A to może oznaczać kilka tysięcy aut na ulicach mniej każdego dnia, jeśli wybierzemy
tramwaj lub rower. Kilkaset tysięcy litrów wody mniej wylanej,
jeśli – zamiast kąpieli w wannie – weźmiemy prysznic. O wiele
mnie wyrzucanego plastiku, jeśli zrezygnujemy chociażby
z reklamówek. Kilkaset uratowanych drzew czy krzewów –
kiedy się zaczęła susza, wzięłam pod opiekę szpaler iglaków na
moim osiedlu, nie chcę, żeby umarły.
Już się przyłączam do zielonej rewolucji, a Wy? l
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Był jednym z najbardziej znanych duchownych
rzymskokatolickich w naszym regionie. Pochodzi
z Tomaszowa Mazowieckiego, służył m.in. w parafiach w Pabianicach i Łodzi.

Z
Wreszcie
remont!
W maju 2015 roku pękła
ściana jednej z oﬁcyn
przy ul. Zielonej 6. Część
budynku rozebrano,
a resztę zabezpieczono.
Cztery lata później piękny zabytek wciąż straszy.
Na szczęście wkrótce to
się zmieni. Prace – warte
ponad 18 mln zł – powinny rozpocząć się w lipcu.
Zab-Bud, który wygrał
przetarg, na zrealizowanie inwestycji, będzie
miał 21 miesięcy.

Solarisy
z usterkami
Po rozgrzanej Łodzi już
powinny jeździć i nas
wozić klimatyzowane
autobusy Solarisa. Ale nie
dość, że dotarły z opóźnieniem, to jeszcze mają
wady. MPK Łódź zamówił
46 nowoczesnych niskopodłogowych autobusów.
Część jest wyposażona
w panele fotowoltaiczne
– wykorzystanie energii
słonecznej ma poskutkować mniejszym spalaniem paliwa. Niestety, nie
wiadomo, kiedy wyjadą
na ulice.

JUTRO W „WYBORCZEJ”

BIZNES ŁÓDZKI

asłynął modlitwami przed
sklepem z dopalaczami,
organizowaniem „Chrystotek”,
czyli bezalkoholowych dyskotek rozpoczynających się
mszą, nocnymi spowiedziami
na ulicach. Poszedł też z kolędą
do agencji towarzyskiej. Nie
krył sympatii wobec ruchów
narodowych. Stał się bohaterem książki Michała Bondyra
„Ksiądz też człowiek”.
21 czerwca łódzka kuria poinformowała, że Misiak został
ekskomunikowany na mocy
Kodeksu prawa kanonicznego.
Paragraf, na który powołuje się
kuria, mówi o tym, że ekskomunice podlega „odstępca od wiary,
heretyk lub schizmatyk”. Wszystko dlatego, że były ksiądz przyjął
ponowny chrzest, tym razem
z rąk protestanta.
Cztery dni po ogłoszeniu ekskomuniki sam tłumaczył, że usłyszał
wewnętrzny głos, który kazał mu
jeszcze raz zadeklarować swoją
wiarę. Postanowił – tym razem nie
jako dziecko, ale jako świadomy
dorosły – przyjąć chrzest w rzece Jordan, w tej samej, w której
ochrzczony został Jezus i pierwsi chrześcijanie. O pomoc prosił
kapłanów katolickich, ale żaden
z nich nie chciał z nim pojechać.

FOT. TOMASZ STAŃCZAK / AGENCJA GAZETA

Towarzyszyć zgodził się jednak
przyjaciel protestant.
Misiak mówił też, że od dłuższego czasu był nieszczęśliwy. –
Nie chodziło o seks, ale o pragnienie serca. Chciałem mieć żonę, zadbać o nią, troszczyć się, walczyć
o nią, ochraniać, nosić na rękach –
mówił. Wyznał, że przez lata przyjaźnił się z kobietami, ale nigdy nie
przekroczył granicy. – Jeździłem
do biskupa [nie podaje, którego –
red.], mówiłem, że się zakochałem,
że sobie nie radzę. Żyłem w zakazanych miłościach. Przenosili
mnie z paraﬁi na paraﬁę.
Misiak już nie jest księdzem.
Blanka Rogowska

Zielone Expo to z punktu widzenia
Międzynarodowego Biura Wystaw
ranga trzeciorzędna. Jeżeli mam
przekonywać kolegów w Radzie
Ministrów, że warto Łodzi pomóc,
to muszę mieć moc argumentów.
Na razie ich nie posiadam
PIOTR GLIŃSKI
wicepremier

a w nim m.in.:
• 30 lat wolnego rynku w Łodzi
i regionie.
Relacja
z debaty
zorganizowanej
przez
„Wyborczą”
• Spacer
po Monopolis,
jak zmieni się
dawny Polmos
O G Ł O S Z E N I E W Ł A S N E W Y D A W C Y 33927473

Pogoda dla łodzian

Słowo na piątek

W piątek

W sobotę

W niedzielę

upał znacznie
zelżeje

słupki pójdą
w górę

znów będzie
grzało

°C
°C
°C
23 27 35

Drach
LATAWIEC

W tym miejscu przypominamy
znane i mniej znane łodzianizmy.
Swoje propozycje
przysyłajcie na:
listy@lodz.agora.pl
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Matka walczy o zamianę mieszkania

W tym piekle żyją dzieci
Dominik ma 11 lat. Gdy słyszy awanturę, chowa się z bratem w łazience i go uspokaja. – Boimy się być w domu.
Niech to się wreszcie skończy.
Agnieszka Urazińska
Dominik i Kacper to bliźniacy.
Mieszkają z mamą i starszym
bratem w kamienicy na Górnej.
Od kilku lat między ich rodziną
a sąsiadami z tego samego piętra
narasta konflikt. – Przyjął takie
rozmiary, że boimy się o własne
bezpieczeństwo – mówi pani Dorota, matka chłopców. – Nie wiem
już, gdzie szukać pomocy.
O sąsiadach pani Dorota może opowiadać długo. I podczas tej
opowieści trudno jej powstrzymać
łzy. – Szczególnie gorąco robi się
w weekendy, gdy u sąsiadów jest
więcej niż zwykle alkoholu. Są
krzyki i wyzwiska pod moim adresem. Pretekstem do awantury
może być naprawdę wszystko, nawet złe spojrzenie. Słyszę, że jestem
brudasem i jest to jedno z łagodniejszych określeń. Syn sąsiadki,
który opuścił zakład karny, krzyczy,
że nas podpali, pobije – opowiada.
Od jakiegoś czasu dokumentuje
awantury. Na dźwiękowych nagraniach słychać wypowiedzi, które
nie nadają się do cytowania. Na
ﬁlmach kręconych m.in. z ukrycia
widać mężczyznę opluwającego

Laser FEMTO LDV Z8
1 LO

OGŁOSZENIE 33924318

klamkę w drzwiach. – Ja to nic
– macha ręką pani Dorota. – Ja to
bym pewnie jakoś dała radę. Ale
w tym piekle żyją moje dzieci. Słyszą wyzwiska, są świadkami, jak
sąsiedzi po pijaku i bez powodu
dobijają nam się do drzwi.
W opisach szkolnych postępów
nauczyciele piszą, że chłopcy zrobili się w ostatnim czasie mniej
skoncentrowani na nauce i bardziej nerwowi. Szczególnie martwi wszystkich stan Kacpra. – Syn
ma epilepsję, zespół Aspergera, tiki. Tiki się nasiliły, syn coraz gorzej
funkcjonuje – martwi się matka.
Potwierdza to Agnieszka Wochna-Kausik, która jest nauczycielem
wspomagającym chłopca. – Jest
płaczliwy, zamyka się w sobie i popada w stan depresyjny – mówi.
– Przyznaje, że martwi się sąsiadami, że się boi, kiedy krzyczą.
Kiedy mama opowiada o problemie, Kacper wybucha płaczem.
Dominik biegnie do pokoju po
śmiesznego stwora, którym zabawia brata i poprawia mu humor.
To właśnie Dominik jest obrońcą
i pocieszycielem brata w najtrudniejszych momentach. Chłopcy
pokazują, co robią, gdy awantury

• Pani Dorota z synami
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sąsiedzkie się nasilają. – Uciekamy
z pokoju do łazienki. Zamykamy
drzwi, gasimy światło i zatykamy
uszy – demonstruje Dominik.
Pani Dorota nie siedzi z założonymi rękami. – Nieraz alarmowałam policję, byłam w organizacji
zajmującej się oﬁarami przemocy
i w urzędzie miasta.
Błaga, żeby reporterzy „Wyborczej” nie kontaktowali się
z sąsiadami. – Bo wy pójdziecie,
a oni będą się mścić na nas – mówi. W czasie naszej wizyty pod
drzwiami jest ruch. Widać kilku
mężczyzn i kobietę kręcących się
po korytarzu.

Laser ekscymerowy AMARIS 750S

Kontaktujemy się za to z policją. Joanna Kącka, rzeczniczka
Komendy Wojewódzkiej Policji,
przyznaje, że zgłoszony został
konﬂikt sąsiedzki, a pod wskazanym adresem były dwie interwencje, które zakończyły się pouczeniem stron. – Zgłaszający, którzy
są w stałym kontakcie z dzielnicową, byli wielokrotnie informowani o konieczności złożenia zawiadomienia w związku ze znieważeniem i kierowaniem gróźb
karalnych. Do chwili obecnej nie
złożono takiego zawiadomienia,
co w znacznym stopniu ogranicza działania policji i możliwość

pomocy ze strony dzielnicowej
– tłumaczy. A sąsiedzi? – Sąsiedzi,
mimo wielu prób rozmów, unikają kontaktu z dzielnicową.
Pani Dorota przyznaje, że zawiadomienia nie składała ze strachu. – Boję się zemsty. A od wielu
mądrych ludzi usłyszałam, że najlepsze, co mogę zrobić, to wyprowadzić się stąd.
Marzy więc, żeby zamienić
mieszkanie. Wcześniej miała długi, a jej lokal przekształcony został
w socjalny. Teraz udało jej się długi spłacić, a mieszkanie znów ma
status komunalnego (tylko takie
można zamieniać).
W magistracie inspektor Jolanta Baranowska z biura prasowego pociesza, że wszystko jest
na dobrej drodze. – Pani Dorota
będzie mogła starać się o zamianę
lokalu na inny, oddalony od tego
dziś używanego. Staramy się, aby
wszystkie niezbędne formalności
były ﬁnalizowane jak najszybciej.
Dominik też działa – po swojemu. – Napisałem list do rzecznika
praw dziecka, że boimy się z bratem sąsiadów i prosimy o pomoc.
Dostałem odpowiedź, że rzecznik
będzie interweniował. To może
stąd w końcu uciekniemy?
Pani Dorota zdecydowała się
złożyć do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia
przestępstwa. l
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Łódź w walce ze skutkami zmian klimatu

Hanna Zdanowska
o zielonej rewolucji
– Nie możemy czekać bezczynnie i patrzeć jak nasze miasta zamieniają się w pustynie, na osiedlach
zabraknie wody, a plastikowe śmiecie zasypią nasze
ulice – mówi Hanna Zdanowska. I zapowiada wdrożenie gigantycznej rewolucji.
Szymon Bujalski
Podczas środowej (26 marca) sesji
radni zajęli się przede wszystkim
udzieleniem wotum zaufania i absolutorium prezydent miasta.
Swoje dziesięciominutowe wystąpienie prezydent rozpoczęła od
wyliczenia zmian na lepsze, które
nastąpiły w mieście w ostatnich
latach. Była mowa m.in. o milionie turystów, którzy odwiedzili
Łódź w ubiegłym roku oraz inwestycjach i tych gigantycznych,
i mniejszych, lokalnych. Większość wystąpienia nieoczekiwanie
zdominowała jednak ekologia.
– Niestety, za chwilę to wszystko może nie mieć znaczenia. Dziś
za oknem prawie 50 stopni Celsjusza. Na własnej skórze odczuwamy efekty globalnego ocieplenia.
Najbardziej odczuje to pokolenie
naszych najmłodszych radnych.
To pierwsze pokolenie, które musi
zmierzyć się ze zmianami klimatu
i ostatnie, które ma szansę jeszcze je
odwrócić – stwierdziła Zdanowska.

Mówię to jako matka
I kontynuowała: – To my, samorządowcy, musimy wziąć sprawy
w swoje ręce. Nie możemy czekać
bezczynnie i patrzeć, jak nasze miasta zmieniają się w pustynie. Nie
możemy czekać bezczynnie, aż na
naszych osiedlach zabraknie wody,
aż plastikowe śmieci zasypią nasze
ulice. I mówię teraz do państwa
nie jako prezydent miasta, ale jako
matka, a mam nadzieję, że w przyszłości również babcia. Mówię
w imieniu dzieci naszych dzieci.
Prezydent stwierdziła, że „wyjątkowe sytuacje wymagają wyjątkowych środków”. – Wprowadzimy
w życie wyjątkowe działania, dzięki
którym Łódź w ciągu najbliższych
dziesięciu lat stanie się miastem
wolnym od smogu z węglowych
pieców i plastiku, z 50 tysiącami posadzonych drzew. Miastem, które
podda recyklingowi 75 procent swoich śmieci. Myślicie, że to nierealne?
A ja wam mówię, że damy radę.
Zdanowska zapowiedziała realizację „skoordynowanej, sku-

tecznej strategii proekologicznej”.
Ma ona objąć wszystkie aspekty
życia, w których miasto może
mieć wpływ na poprawę stanu
środowiska naturalnego.
– Wszystkie podległe mi i współpracujące z miastem instytucje będą musiały uwzględnić w swoich
działaniach elementy tej strategii.
Od wyeliminowania plastikowych
sztućców na urzędowej stołówce,
po zwiększenie liczby przyjaznych
otoczeniu autobusów MPK – zapewniła. – Przyspieszymy wymianę
starych pieców, zacieśnimy współpracę z dostawcami ciepła tak, aby
jak najwięcej lokali udało się podłączyć do ogrzewania miejskiego.
I oczywiście wyjdziemy z tymi projektami poza tereny rewitalizacji.

Przeddzień katastrofy
W swoim wystąpieniu prezydent
zapowiedziała również zwiększenie powierzchni parków, zieleńców, skwerów, zainwestowanie
w ekologiczny transport zbiorowy
oraz wsparcie komunikacji rowerowej i elektrycznej. – Będziemy
zachęcać mieszkańców do ograniczenia ilości produkowanych
odpadów i przede wszystkim ich
segregacji. Ograniczymy zużycie
energii i wody w miejskich instytucjach bez obniżenia jakości świadczonych usług. Rozpoczniemy też
szeroką akcję edukacyjną w szkołach i przedszkolach, aby to dzieci
przypominały swoim rodzicom
o proekologicznych zachowaniach
– wyliczała Zdanowska.

Łódź w ciągu
najbliższych dziesięciu
lat stanie się miastem
wolnym od smogu z
węglowych pieców
i plastiku, z 50 tys.
posadzonych drzew
HANNA ZDANOWSKA
prezydent Łodzi

I dodała: – To, że nie możemy
zrobić wszystkiego, nie może być
usprawiedliwieniem dla tego, aby
nie robić nic.
Co więcej, Zdanowska na najbliższym spotkaniu Unii Metropolii Polskich wystosuje apel do
wszystkich prezydentów miast
o „skoordynowanie miejskich działań mających na celu ratowanie
polskich miast przed klimatyczną
katastrofą”. – Powtórzę raz jeszcze:
jesteśmy w przededniu klimatycznej katastrofy. Czy tego chcemy,
czy nie, tak właśnie jest. Jestem
tym pokoleniem, które dokładnie
pamięta, jak wyglądał świat 55 lat
temu i jak wygląda teraz. Jeżeli
w ciągu jednego pokolenia nastąpiły tak gigantyczne zmiany klimatyczne i one przyspieszają, to zobaczycie, co będzie za chwilę.

Łódź liderem walki o czystą
planetę
Prezydent Łodzi stwierdziła, że to
z samorządu musi popłynąć jasny
sygnał dla rządzących. Sygnał, że
„nie ma zgody na trucie mieszkańców naszych miast”. – Będziemy
wywierać presję na rząd, aby nie
bał się podejmować odważnych
decyzji. Podtrzymamy wolę przejęcia od instytucji centralnych dystrybucji dotacji z Unii Europejskiej
na walkę ze smogiem [Unia Europejska grozi Polsce, że zabierze
miliardy na ten cel, jeżeli nie przyspieszy działań – przyp. red.]. Pomożemy, aby pieniądze rozdzielać
szybciej, łatwiej i sprawniej.
Na koniec prezydent odniosła
się też do „zielonego expo”, które
zaplanowano w Łodzi na 2024 r.
– Chcę, aby za pięć lat expo stało
się symbolem zmian podejścia do
spraw ekologii i klimatu w Polsce.
Mam nadzieję, że będziemy doskonałym miejscem do spotkania
z przedstawicielami miast z całej
Europy i świata. Jestem pewna, że
do tego czasu będziemy mieli już
przykłady konkretnych działań
i wyniki, którymi będziemy mogli
podzielić się z innymi, ale także od
innych nauczymy się czegoś nowego. Mam nadzieję, że wystąpimy
wówczas nie tylko w roli gospodarza, ale także lidera walki o czystą,
piękniejszą, bezpieczniejszą planetę – dodała Zdanowska.
I podsumowała: – Szanowni
państwo, nie będzie lepszego momentu. Musimy zacząć działać.
Już. Teraz. l
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Dorota
Ceran
A kto da szansę
dziecku?

W

socjologii deﬁniuje się ją jako najważniejszą
grupę społeczną, stanowiącą podstawę społeczeństwa. Podkreśla nie tylko szczególne jej
miejsce w życiu człowieka, ale także kluczową
rolę w tworzeniu większych zbiorowości. Rodzina. Rodzice,
dzieci. Matka i dzieci deﬁniowani są jako „rodzina niepełna”,
dwie matki, dwóch ojców w naszym kraju w ogóle nie mogą
stanowić formalnej rodziny. Ma być matka, ojciec, dziecko,
dzieci... Co z tego, że dzieje się czasami bardzo źle? Rodzinę
trzeba wspierać. Za wszelką cenę. Za wszelką...
„Nie damy się zastraszyć. Będziemy bronić polskiej
rodziny” – grzmiał w Jasionce Jarosław Kaczyński. To czubek góry lodowej. A u podstawy tej góry mamy pomieszanie
pojęć, nieludzkie traktowanie jednostki, zwłaszcza kiedy jest
nią bezbronne dziecko.
Robiłam kiedyś reportaż o łódzkich zawodowych rodzinach zastępczych. O ludziach, którzy biorą pod swój dach
cudze dzieci, by dać im dom, normalność, serce i poczucie
bezpieczeństwa. Tak, to są zawodowcy, prowadzenie takiej
rodziny to ich sposób na życie. Ale w przytłaczającej większości ludzie głęboko oddani powierzonym dzieciakom. Wiecie,
co moim rozmówcom spędzało sen z oczu? Myśl o powrotach
dzieci do rodzinnych domów. Choć wówczas (reportaż robiłam z dziesięć lat temu) rodzice musieli naprawdę bardzo się
starać i wiarygodnie udokumentować, że mogą znowu pełnić
swoje rodzicielskie funkcje w sposób odpowiedzialny. A mimo
to zawsze pozostawało ryzyko, że dziecko znowu znajdzie się
w sytuacji bez wyjścia, że rodzice powrócą do nałogu, że znów
zapomną o najważniejszej sprawie, jaką los ich obdarzył.
Dzisiaj dziecko powoli staje się własnością rodziców, którym
„daje się szansę”, nie dając tej szansy maleńkiej, bezbronnej
dziewczynce. Redaktor Warzecha w jednej ze studyjnych
rozmów przekonywał niedawno o estymie wobec „rodzicielskiej władzy”. Władza wobec dziecka, szansa dla naćpanego
rodzica... A potem dziwimy się, że dziecko przestało oddychać.
I nie możemy uwierzyć, że zanim przestało, nie miało już siły
płakać, nie rozumiało, dlaczego ból i strach obezwładnia.
Służby państwowe udają często, że nie widzą znamion
tragedii. Po co mają się narażać na zarzut „odbierania dzieci
polskim rodzinom”? Skoro to sól naszej ziemi, krew z krwi?
A jeśli jeszcze jest to najcudowniejszy model rodziny tzw.
pełnej, ślubem kościelnym przypieczętowanej, to „Wara od
naszych dzieci!”, prawda? Wara od maleństwa z Olecka, bo
trzeba dać rodzinie szansę. No to daliście szansę, moi państwo.
Żeby prowadzić samochód, trzeba ukończyć kurs, zdać egzamin. Mieć stosowne uprawnienia. Jak można zatem powierzyć życie dziecka komuś, kto własnego życia nie jest w stanie
ogarnąć, kto oblewa egzamin z tego życia każdego dnia? l

Stryków

Utonął w zalewie
Ciało 35-letniego łodzianina
wyłowiono w środę z zalewu
w Strykowie.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna
chciał popłynąć po piłkę plażową i z nieznanych przyczyn

W SOBOTĘ 29 CZERWCA

Wyborcza na Wakacje

120
stron

zaczął się topić. Pomimo prób
pomocy innych plażowiczów
mężczyzny nie udało się uratować.
Policjanci apelują o ostrożność i przypominają zasady
bezpiecznego pływania. l rd
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Pierogarnia na placu budowy

Niech coś się wreszcie
Interes jeszcze rok
temu szedł świetnie.
Ale jak zaczął się remont
al. Śmigłego-Rydza,
pani Beata ledwo sobie
radzi. Musiała już zwolnić
trzech pracowników
Jacek Losik

torek godz. 10, zamknięty
odcinek al. Śmigłego-Rydza od ul. Milionowej do
Przybyszewskiego. Widokiem pracujących robotników nacieszyć się nie sposób – na placu
budowy nie ma nikogo. Godzinę później
widać jedną koparkoładowarkę w ruchu.
Przerzuca ziemię z jednej hałdy na drugą,
bardzo powoli, wręcz leniwie.
„Postępom” prac przygląda się z okien
swojej pierogarni Palce Lizać Beata Zwierzchowska. I zastanawia się, kiedy to się skończy. Bo już ledwo daje radę. – Nie oczekuję
cudów. Cieszę się z tego remontu. Fajnie, że
miasto się rozwija, ale na litość boską, niech
wykonawcę obligują jakieś terminy! – mówi.

W

• Beata
Zwierzchowska
od siedmiu lat
prowadzi lokal
w tym miejscu
FOT. MARCIN STĘPIEŃ /
AGENCJA GAZETA

Nic się nie dzieje
Remont alei zaczął się w połowie sierpnia
minionego roku. Zamknięto całą zachodnią
jezdnię od Trasy W-Z do ul. Przybyszewskiego. Budowa nowego wiaduktu na wysokości
ul. Zbiorczej idzie pełną parą od samego początku. Przez sześć miesięcy na pozostałych
odcinkach działo się jednak niewiele. Praktycznie nic.
W lutym Zarząd Inwestycji Miejskich
poinformował, że pustki wynikały z problemów generalnego wykonawcy przebudowy
ze znalezieniem podwykonawców. Po pół
roku od rozpoczęcia remontu w końcu się
to udało. Drogowcy zaczęli kopać na odcinku od ul. Milionowej do Przybyszewskiego
i... znowu zniknęli, co widzieliśmy chociażby we wtorek.
W dodatku robotnicy znaleźli przy kościele pw. św Anny fundamenty starego
osiedla, które kiedyś tam było. To jeden
z dwóch powodów, przez które wykonawca stara się o przesunięcie terminu zakończenia prac. Pierwotnie mieli skończyć do
czerwca przyszłego roku. – Liczymy na to,
że wykonawca skończy do końca 2020 r.
– mówiła niedawno Katarzyna Mikołajec,
wicedyrektor ZIM-u.

Sukces rodził się w bólach
Jeśli urzędnicy przystaną na prośbę wykonawcy, panią Beatę czekają kolejne miesiące
walki o utrzymanie pierogarni. A swoje już
przeszła. Łodzianka urodzona na Chojnach
w poprzednim ustroju pracowała w Modzie
Polskiej. Przedsiębiorstwo zamknięto, więc
w 1995 r. założyła sklep z nabiałem. Osiedlowe spożywczaki kilka lat później wyparły jednak supermarkety. Interes stał się
nieopłacalny i pani Beata musiała szukać
nowego sposobu na utrzymanie. Wybrała
gastronomię.
Pierogarnię otworzyła w 2008 r. Obok
miejsca, gdzie miała wcześniej sklep. W małym lokalu (ok. 50 m kw., pięć stolików)
w starej kamienicy przy ul. Przybyszewskiego 147. To był strzał w dziesiątkę.

– Gościom nie przeszkadzało, że było
tam mało miejsca, bez parkingu. Bywało, że
czekali, aż coś się zwolni. Klientów zawsze
traktuję jak swoich dobrych znajomych.
Przychodził jeden pan, który do ruskich koniecznie chciał mieć podaną gorącą herbatę. Pytałam zawsze: „Panie Profesorze, czy
herbata już teraz”? Tam, gdzie jest jedzenie,
musi być dobry klimat. Przywiązałam się do
tych ludzi – wspomina.
Pierogarnia się rozwijała, pani Beata zatrudniała już trzy osoby. Ale w 2011 r. jej biznes stanął pod znakiem zapytania. Kamienica należała do miasta. A magistrat podjął
decyzję, że budynek trzeba wyburzyć. – To
był szok – opowiada pani Beata. – Stworzyłam coś od podstaw. Coś, co sprawiało mi
straszną przyjemność i nagle okazało się, że
tego nie będzie...

Nowy, lepszy lokal

Nie oczekuję cudów.
Cieszę się z tego remontu.
Fajnie, że miasto się rozwija,
ale na litość boską,
niech wykonawcę obligują
jakieś terminy!

Urzędnicy zaproponowali jej trzy lokale
zastępcze. Ale – zdaniem pani Beaty – żaden nie nadawał się na restaurację. Do tego
były daleko, a ona nie chciała tracić swoich
klientów. Zaczęła szukać czegoś w pobliżu.
Tak traﬁła do budynku, w którym jest teraz.
Przy skrzyżowaniu al. Śmigłego-Rydza z ul.
Milionową.
– Pewnego razu wyszłam po pracy rozglądać się, czy coś jest w okolicy. Ten budynek był pusty. W pierwszym momencie,
jak tutaj weszłam, to mówi „Mój Boże”, 151
m kw. Co ja tutaj, na rowerze będę jeździć?
Zdecydowałam się jednak zaryzykować.
Restaurację otworzyliśmy w kwietniu 2012
r. – mówi pani Beata.
I znów sukces. Klienci jedli na miejscu,
zamawiali na wynos. Pani Beata prowadzi
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zacznie dziać
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Remonty w Łodzi
Bardzo trudno się żyje na ulicy Nawrot.
Teraz dojdą jeszcze Kilińskiego i Jaracza

O

tym, jak remonty
w centrum Łodzi zabijają małe i średnie
przedsiębiorstwa, pisaliśmy na początku czerwca.
A jeszcze wcześniej o pani
Sandrze, która prowadzi
lokal z goframi przy rozkopanej ul. Nawrot. Gdy
po burzy zalało tamtejsze
wykopy, co uniemożliwiło
przejście, zaczęła pływać
po rozlewisku na dmuchanym ﬂamingu.
Do listy remontowanych ulic w centrum miasta w poniedziałek 1 lipca
dołączy ul. Kilińskiego na
odcinku od ul. Narutowi-

też katering dla ośmiu przedszkoli. Menu
się powiększyło. Do pierogarni przyszedł
emerytowany kucharz z Grand Hotelu. Załoga liczyła siedem osób. Jednak wraz z rozpoczęciem remontu al. Śmigłego-Rydza
złote czasy się skończyły.

Pieniędzy nie ma, ściany pękają

1 LO

Restauracja jest praktycznie odcięta od
świata. Dojazdu od al. Śmigłego-Rydza nie
ma. Aby dostać się do pierogarni, trzeba
stać w korkach na ul. Przędzalnianej, znaleźć gdzieś miejsce parkingowe (co nie jest
łatwe) i dotrzeć pieszo. Lokal przez większość czasu świeci pustkami, a obroty spadły o 70 proc. Do tego budynek należy do
prywatnego właściciela. Pani Beata starała się o obniżkę czynszu na czas remontu.
Nie zgodził się.

– Nie ukrywam, że gdyby nie katering
przedszkolny, musiałabym zamknąć biznes. Ale to nie są duże pieniądze. Za śniadanie dla dziecka bierzemy 1,80 zł brutto.
A ceny żywności przecież rosną – mówi łodzianka.
Spadek obrotów poskutkował zwolnieniami. Pracę straciły trzy osoby, zostały
cztery. – Jestem za tych ludzi odpowiedzialna. Dla mnie najważniejsze jest to, aby mieli
odpowiednie warunki i pieniądze na czas
– zapewnia pani Beata.
Ale ma problem z innymi opłatami. Siedem lat temu zainwestowała w lokal 400
tys. zł. Z kredytu. – Dla mnie płatności zawsze były sprawą priorytetową. Słowność
jest dla mnie bardzo ważna. W tym momencie płacę wtedy, kiedy mam pieniądze.
Przestałam już się tego wstydzić, bo to nie ja

cza do Rewolucji 1905 r.
Będą mogli tędy jeździć
tylko okoliczni mieszkańcy
i przedsiębiorcy. I wyłącznie w jednym kierunku
– na północ. Najpierw
robotnicy zajmą wschodnią część ulicy, więc ruch
poprowadzony zostanie po
drugiej. Później sytuacja
się odwróci.
Ale to nie koniec. Dojdą
jeszcze dodatkowe utrudnienia na ul. Jaracza. Przy
skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego tworzony jest nowy
skwer i targowisko. Trzeba
zrobić do nich nowe przyłącza wodno-kanaliza-

zawiniłam. Nie urodzę tych pieniędzy, skoro
nie ma klienta – opowiada.

Kiedy decyzja?
O zaległościach w płatnościach mówi ze
łzami w oczach. Po chwili przerwy w rozmowie opowiada o kolejnych problemach.
Po remoncie al. Śmigłego-Rydza będzie
musiała zrobić remont lokalu. Jak już
robotnicy pojawią się na placu budowy
i zaczynają kuć beton i asfalt, restauracja
zaczyna niszczeć. – To, że spadły obroty to
jest jedna rzecz, ale proszę zobaczyć, co się
dzieje z budynkiem. Popękał suﬁt, pękają
ściany, odpada farba z suﬁtu na kuchni.
Na zmywaku. To jest po prostu masakra.
Siadają drzwi, jest bez przerwy problem
z otwarciem tych drzwi. Bez przerwy je
poprawiamy – żali się łodzianka.

cyjne. Dlatego ul. Jaracza
stanie się w tym miejscu
ślepa. Mniej więcej na
miesiąc. Remont wymusi
też zmianę tras pięciu linii
MPK Łódź (1, 4, 5, 86A i B).
Uruchomiona zostanie
natomiast zastępcza linia
Z1. Przebudowa zakładająca m.in. wymianę sieci
trakcyjnej i chodników ma
potrwać do końca września. Pod koniec sierpnia
na swoje trasy mają wrócić tramwaje. l
Więcej o remontach
i utrudnieniach na
lodz.wyborcza.pl

Rąk jednak nie załamuje. Stara się
za wszelką cenę przetrwać. Ma jednak
prośbę do wykonawcy remontu i urzędników. – Apeluję o to, żeby w końcu tutaj
coś zaczęło się dziać i żeby te pierwotnie
podawane terminy zostały dotrzymane
– mówi pani Beata.
I dodaje: – Bardziej troszczą się o nas
nasi goście niż władze miasta. Pytają, jak
sobie dajemy radę, czy w ogóle można
do nas dojechać. Nie wyobrażają sobie,
żebyśmy zwinęli ten interes. Ja tego też
nie zakładam. Nie ma takiej opcji, ale
ile mnie to kosztuje zdrowia, to tylko
ja wiem.
Kiedy decyzja w sprawie ewentualnego
przedłużenia terminu zakończenia przebudowy alei? Urzędnicy wciąż nie podają
konkretnej daty. l
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Młodzi walczą o świat

To nie jest dla nas
dobre miejsce
Chcemy zostać architektem, inżynierem,
lekarzem. Ale nasze marzenia mogą się nie spełnić.
Nasz świat zmierza w bardzo złą stronę
ROZMOWA Z
WIKTOREM, TESSĄ I OLIWIĄ
UCZNIAMI ŁÓDZKICH SZKÓŁ,
UCZESTNIKAMI MŁODZIEŻOWEGO
STRAJKU KLIMATYCZNEGO
SZYMON BUJALSKI: Siedzimy w centrum miasta. Jest gorąco, można złapać
trochę słońca, zjeść lody na ochłodę... Super, prawda?
WIKTOR MIAZEK, 17 lat, uczeń XXXI LO
w Łodzi: Nie do końca. Jak na czerwiec to
o wiele za wysoka temperatura.
TESSA ROŻEK, 17 LAT, UCZENNICA IV
LO W ŁODZI: I świadczy o niekorzystnych
zmianach klimatu. Niestety, mało ludzi
zdaje sobie z tego sprawę. Myślą, że jak jest
ciepło, to jest fajnie, bo można sobie pójść
na spacer, wykąpać się w basenie czy pójść
na te lody. Ale musimy być świadomi, że
taka pogoda ma swoje konsekwencje. Może jeden dzień w roku nie jest dowodem na
zmiany klimatyczne, ale gdy taka temperatura trzyma się przez cały miesiąc...
OLIWIA FRĄCZAK, 15 LAT, SKOŃCZYŁA W TYM ROKU SP NR 84: Zmiany klimatyczne doprowadzają do podwyższania
temperatury w większości miejsc na świecie. Na razie to bardzo małe różnice. Jeżeli
nie zrobimy jednak nic w stronę tego, aby je
zatrzymać, później będzie już za późno.
Naukowcy przestrzegają, że mamy czas
na działanie do 2030 r. Później skutki
zmian klimatycznych będą już nie do zatrzymania.
TESSA: To bardzo mało czasu. I tak tych
zmian nie zatrzymamy do końca, ale mamy
ostatnią szansę, by zmniejszyć ich skutki na
tyle, żeby nasz gatunek mógł przetrwać. I by
przetrwało wiele gatunków zwierząt i roślin, od których zależy nasze życie. To nie
kwestia tego, czy nam się to podoba, czy nie.
To po prostu prawda.
OLIWIA: Każdy mówi o 2030 r., ale przecież
nie jest tak, że jak zaczniemy w 2029 r., to
nam się uda. Nie możemy przez kolejne lata
myśleć nad tym, co zrobić. Trzeba działać
natychmiast, tu i teraz.
Jak?
TESSA: Niepalenie śmieci, używanie mniejszej ilości plastiku lub zwracanie uwagi na
skład kupowanych przez nas produktów to
akcje małe, ale potrzebne. Przede wszystkim walczymy jednak o to, żeby nastąpiła
zmiana systemowa. Małymi działaniami
możemy osiągnąć dużo, ale to tak naprawdę nie zapobiegnie katastroﬁe klimatycznej.
Największym trucicielem są wielkie korporacje, na które bezpośredni wpływ ma
rząd. I to do rządu głównie się zwracamy.
Nie możemy pozwalać na to, by do głosu dochodziły spółki skarbu państwa, które mają
ogromny wpływ na emisję gazów cieplarnianych. Nie możemy im płacić za zatruwanie naszego powietrza.

Sytuacja jest krytyczna. Temat zmian
klimatycznych powinien być na ustach nas
wszystkich. Szczególnie polityków. Niestety,
jest unikany. Nikt nie chce go poruszać, bo
jest to związane z bardzo dużymi korzyściami ekonomicznymi.
WIKTOR: Samo to, że wyszliśmy na ulice, już
wywiera jakąś presję na rząd. Mamy jednak
dużo większe możliwości. A im więcej osób
zacznie działać, tym większa presja. Wtedy
może ona doprowadzić do realnych zmian.
OLIWIA: Warto też, żebyśmy sami dawali
przykład. Jeżeli poza protestami nie będę
nic robić w obronie klimatu, to mogę wyjść
na hipokrytkę. Jednak najważniejsze jest to,
żeby zmienić system. Tylko to może zastopować lub chociaż zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.
TESSA: Z drugiej strony jeśli milion osób
powie, że jedna plastikowa butelka to nic,
nagle robi się milion butelek. A później pływają one po oceanach. I to już nie jest nic.
Nie jest więc tak, że działania jednej osoby
nie mają sensu. Jako Młodzieżowy Strajk
Klimatyczny walczymy jednak o uratowanie całego ekosystemu, a tego jedna osoba
nie osiągnie. Potrzebne są zmiany rządowe.
Dostrzegacie w polskich politykach
zmianę na plus?
WIKTOR: Zauważyłem zmiany na poziomie
samorządowców. Takie drobne, jak kupowanie autobusów elektrycznych, promowanie
ekologicznych rozwiązań, rezygnowanie
z plastikowych butelek z wodą w urzędzie.
To plus. Niestety, zmian na poziomie ogólnopolskim bardzo brakuje. A często działania
idą wręcz w odwrotną stronę.
Jak na przykład?
WIKTOR: Jak rozważane dalsze wydobycie węgla pod Bełchatowem [w Złoczewie]
i otwarcie tam kolejnej kopalni, która zapewniłaby węgiel w regionie na 20 lat.
OLIWIA: Politycy nie tylko w Polsce, ale
i na całym świecie nie zdają sobie sprawy
przeciwko czemu strajkujemy. Albo raczej
nie chcą sobie zdawać, bo kryją się za tym
duże pieniądze. Ale musimy sobie wreszcie uświadomić, że jeśli nic nie zrobimy, to
przyszłości nie będzie. Ta przyszłość zostanie zabita przez osoby, na które nawet nie
mieliśmy możliwości głosować.
TESSA: Bardzo doceniamy, że politycy zaczęli mówić o tym temacie, że coś zaczęło
się w tym kierunku zmieniać, a problem
został nagłośniony. Realnych działań jest
jednak cały czas za mało. Musimy wywierać
presję, bo skromne działania nie wystarczą,
by uratować nas przed katastrofą.
A ludzie są bardziej świadomi zagrożenia? Zainteresowanie skutkami globalnego ocieplenia rośnie?
OLIWIA: Widzę to chociażby u siebie
w szkole. Gdy w marcu organizowaliśmy
pierwszy strajk, bardzo mało osób wiedziało
cokolwiek na temat zmian klimatycznych.

Po trzech miesiącach dużo osób wie już tyle, że zaczęło coś zmieniać w swoim życiu
i np. przestało przynosić kanapki w foliowej
torebce. Wydaje mi się, że coraz więcej osób
zdaje sobie sprawę, że globalne ocieplenie
istnieje i następuje w tym momencie.
WIKTOR: Zainteresowanie rośnie, ale
z drugiej strony pojawia się grupa, która
zaprzecza zmianom klimatycznym bardzo
głośno. Popierają ją politycy, których nie
ma co wymieniać z imienia i nazwiska. Ich
zdaniem nasze działania to nic nieznacząca
zabawa i marnowanie czasu.
TESSA: Słyszeliśmy zresztą już chyba
wszystkie wymówki, dlaczego nie ma sensu
walczyć o ratowanie klimatu.
Gdy ktoś wam mówi, że zmiany klimatyczne to jakaś bujda, to co robicie?
WIKTOR: Staramy się wyjaśniać.
OLIWIA: Dobrze wtedy powiedzieć, że nawet jeśli uważasz, że problem nie dotknie
ciebie, bo zmiany klimatu nastąpią później,
to pamiętaj, że masz lub możesz mieć dzieci. A one będą miały swoje dzieci. Ten argument bardzo często przemawia, bo większość z nas nie chce, by coś złego spotkało
osoby, które kocha.
TESSA: Do ludzi przemawia też to, że przecież nikt nie chce niszczyć naszej planety.
Nie lubimy, jak jest brudno, dużo śmieci,
mało drzew i nie możemy oddychać przez
smog. Jeśli tego nie lubimy, to czemu nie
mamy z tym walczyć?
Jakie zmiany wprowadziliście we własnym życiu?
WIKTOR: Stwierdziłem, że na wakacje nie
muszę już więcej jeździć autem ani lecieć
samolotem. W te najbliższe wybieram się
w dosyć długą podróż pociągiem do Serbii. To może być całkiem fajna przygoda.
A do tego pociąg produkuje ponad 14 razy
mniej dwutlenku węgla niż samolot. Zrezygnowałem też z mięsa. Staram się ograniczyć plastik praktycznie do zera, chociaż
to wciąż mi się nie udało. Nie pakuję kanapek w plastik, mam butelkę wielokrotnego
użytku, nalewam do niej wody z kranu. Takie drobne zmiany nie są uciążliwe, a po
jakimś czasie nawet nie zwraca się na nie
uwagi. A jak policzyć, to w przeciągu lat
dają ogromną zmianę.
TESSA: Też zaczęłam pić z butelki wielokrotnego użytku, nie pakuję kanapek w folie i nie jem mięsa. Wydaje się to radykalna
zmiana, ale mam wielu znajomych, którzy
też wyrzucili z diety mięso i są szczęśliwi.
Oprócz tego mam bambusową szczoteczkę
do zębów, szukam noszonych ciuchów w second handach lub w internecie.
OLIWIA: Przemysł odzieżowy to drugi największy producent CO2 do środowiska. Przeciętna osoba idąc na zakupy spędza w galerii
handlowej około 3-4 godzin. W tym samym
czasie w second handzie możemy znaleźć
naprawdę wiele dobrej jakości ciuchów,
również tych ﬁrmowych, wydając na to dużo
mniej pieniędzy. Jest więc i plus dla nas, bo
oszczędzamy pieniądze, i dla planety, bo fabryki nie będą produkować tyle ciuchów.
Jak to się stało, że zainteresowaliście się
problemem globalnego ocieplenia?
OLIWIA: Niestety, w szkole nas o tym nie
uczą. W naszej podstawie programowej

• Nasi rozmówcy podczas protestu
klimatycznego w Łodzi
FOT. TOMASZ STAŃCZAK / AGENCJA GAZETA
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Pożary, upały, susze
Takie są skutki zmian klimatycznych
K24 stycznia, Australia
Temperatura w australijskich
miastach sięga niemal 50 stopni Celsjusza. Odnotowano pięć
z dziesięciu najgorętszych dni
w historii pomiarów. Pożary
trawią 55 tysięcy hektarów
lasów. W okolicy miasteczka
Santa Teresa ktoś znajduje
kilkadziesiąt martwych koni.
Leżą w wysuszonym zborniku
wodnym. Upały zabija jedną
trzecią australijskiej populacji nietoperzy.

1 kwietnia, Chiny
Ogromne pożary w Chinach.
Z żywiołem walczy ponad

500 strażaków. W akcji ginie
30 z nich.

28 maja, Japonia
Temperatura sięga niemal 40
stopni Celsjusza. Z powodu
upałów umiera pięć osób,
a kolejne 600 traﬁa do szpitali
z objawami udaru cieplnego.

7 czerwca, Polska
Bałtyk zamienia się w zupę.
Biogeny – azot i fosfor – powodują gwałtowny rozrost m.in.
glonów, zmętnienie Bałtyku,
spadek ilości tzw. roślin wyższych, które produkują tlen. Do
tego dochodzi słaba wymiana

nie ma czegoś takiego, jak zmiany klimatu. Większość z nas dowiaduje się więc
o tym z internetu. Choć akurat u mnie
zaczęło się inaczej. Jakieś dwa lata temu
widziałam, jak pani w supermarkecie kupowała na śmieci torebki, bo stwierdziła,
że będzie to dla niej wygodniejsze niż worki. Uświadomiłam sobie wtedy, jak szybko
ludzie zużywają plastik.
WIKTOR: Zawsze starałem się żyć ekologicznie, nie śmiecić, oszczędzać wodę.
Około pół rok temu zacząłem się tym tematem bardziej interesować. Widziałem
na Facebooku posty różnych grup ekologicznych. Chyba najbardziej uderzyła mnie
akcja Grety Thunberg. Później kilka razy
natraﬁłem na kalkulator śladu węglowego,
który oblicza ilość dwutlenku węgla potrzebną do wykonania jednej rzeczy bądź
zrealizowania jednego celu. Byłem zdziwiony, jak wiele moich codziennych decyzji – jak kupienie T-shirtu czy szczoteczki
do zębów – wpływa na klimat. Wyszło mi,
że limit śladu węglowego wyczerpałem na
początku maja. A przecież już wtedy starałem się żyć dość ekologicznie. To kiedy ten
limit wyczerpują inni?
TESSA: Jakieś cztery lata temu natknęłam się na posty o weganizmie. Zaczęłam
oglądać dokumenty. W niektórych z nich
pojawiał się wątek globalnego ocieplenia
i tego, jak bardzo wpływa na nie produkcja mięsa. Zaczęłam więc oglądać ﬁlmy na
ten temat. Było mi strasznie smutno. Po
ich obejrzeniu płakałam. Stwierdziłam,
że skoro ja jestem tak wrażliwa, to inni też
mogą, tylko nie mają na ten temat informacji. W naszym społeczeństwie istnieje
jakiś rodzaj hipokryzji, kiedy mówimy,
że kochamy zwierzęta, ale je jemy. Kiedy
mówimy, że kochamy naturę, ale ścinamy
drzewa. Kiedy mówimy, że nie chcemy żyć
w brudzie, ale kupujemy tony plastiku. To
zapoczątkowało u mnie sprzeciw.

1 LO

Wiktor wspomniał o 16-letniej dziś Grecie Thunberg, która rok temu w pojedynkę zaczęła protestować przed parlamentem Szwecji i domagała się większej walki z globalnym ociepleniem.
Niedawno w jej ślady poszła 13-letnia
Inga, która rozpoczęła podobny protest
w Warszawie.
TESSA: Wspieram każde takie działanie.
Warto docenić to, że jest skłonna poświęcać
swój czas i protestować w tak ważnej sprawie. Jesteśmy z nią całym sercem.
OLIWIA: Ważna jest każda akcja, która
komukolwiek może pokazać, co dzieje się
z naszą planetą. Podziwiam tę dziewczynę.
Nie mam możliwości być w Warszawie, ale
gdybym miała, to siedziałabym obok niej.
WIKTOR: Świetnie, że ktoś w Polsce poszedł śladami Grety. My w Łodzi mamy
mniejsze możliwości działania, bo po
prostu nie mamy Sejmu. Niestety, bardzo
zdziwiła mnie fala hejtu, jaka wylała się
na tę dziewczynę. Jestem tym zszokowany. Przecież gdy Greta protestowała, spo-

wód słonych poprzez cieśniny
duńskie, co jeszcze bardziej
obniża poziom tlenu w wodzie.
Na dnie Bałtyku powstają tzw.
przyduchy. W tej chwili zajmują co najmniej kilkadziesiąt procent powierzchni dna. A przecież są jeszcze zmiany klimatu.
Mowa jest o podwyższeniu
się temperatury Bałtyku o 1,5
stopnia C w ciągu najbliższych
kilkudziesięciu lat. Z Bałtyku
będzie już nie zupa, a kisiel.
Morze nam się ugotuje.

16 czerwca, Namibia
Największe od 90 lat upały.
Władze tego afrykańskiego

tykała się praktycznie z samymi pozytywnymi komentarzami. A u nas? Mnóstwo
wyzywania od ekonazistów, lewaków,
oszołomów... To strasznie przykre i demotywujące, że takie zachowania są na
porządku dziennym.
Co o waszej walce sądzą rodzice? Nie
uważają, że to jakiś bunt, młodzieńcza fanaberia?
OLIWIA: Moi rodzice są bardzo pozytywnie nastawieni, chociaż na początku nie do
końca rozumieli problem. Gdy zobaczyli, że
to, co robię, naprawdę mnie interesuje, że
próbuję wprowadzać zmiany u nas w domu, to sami małymi kroczkami też próbują
coś zmienić.
TESSA: Mogę liczyć na bardzo duże
wsparcie ze strony rodziców. Przed każdą akcją mają wątpliwości, ale po każdej
z nich są ze mnie mega dumni. Tłumaczę
też im bardzo wiele rzeczy i próbuję rozwiewać ich wątpliwości. Myślę, że są coraz bardziej świadomi.
WIKTOR: Rodzice zaakceptowali wszystkie moje zmiany, choć u nich samych jest
na razie ciężko. Najbardziej cieszy mnie
jednak to, że moja 13-letnia siostra próbuje
mnie trochę naśladować i sama postanowiła zmienić coś w swoim życiu.
Gdzie mieszkacie?
WIKTOR: Na Starym Polesiu.
TESSA: Ja na Bałutach.
OLIWIA: A ja w Antoniewie pod Aleksandrowem.
I jak docieracie do szkoły?
WIKTOR: Jeżdżę pociągiem z Kaliskiego na
Dąbrowę. Jest super, bardzo to lubię.
TESSA: Tramwajem. A w ciepłe miesiące rowerem.
OLIWIA: Akurat tu jestem mniej „ekologiczna”, bo zazwyczaj jeżdżę autem. Ale to
dlatego, że mój tata i tak jedzie do pracy,
a ma szkołę moją i mojej siostry po drodze, więc zawozi nas razem. Jednak teraz
kiedy pójdę do liceum, nie będzie już takiej
możliwości, więc będę jeździć komunikacją miejską.
Co chcecie robić w przyszłości?
TESSA: Chciałabym wyjechać na studia do
Londynu: na architekturę środowiskową albo urbanistykę. Później chciałabym pracować w zawodzie jako architekt. No i, oczywiście, działać społecznie w organizacjach
non-proﬁt zajmujących się środowiskiem.
WIKTOR: Chciałbym pójść na studia
na kierunek Gestion et Technologie na
Politechnice Łódzkiej [jedyny francuskojęzyczny kierunek na tej uczelni]. To
moje małe marzenie. W trakcie studiów
mógłbym też przynajmniej dwa lata
spędzić za granicą – rok we Francji i rok
gdzieś na Erasmusie. Bardzo chciałbym
z tego skorzystać.
OLIWIA: A ja od września będę chodzić
do liceum Uniwersytetu Łódzkiego. A po

kraju nie radzą sobie z suszą
i wysychającymi pastwiskami.
Postanawiają więc sprzedać
tysiąc zwierząt z chronionych
obszarów. – Stan pastwisk
w naszych regionach jest bardzo zły i jeśli nie zmniejszymy
liczby zwierząt, to doprowadzimy do tego, że umrą z wygłodzenia – podkreślają przedstawiciele rządu.
Do sprzedaży traﬁa m.in.
600 sztuk bydła, 60 żyraf, 28
słoni i 16 kudu. Wszystkie pochodzą z parków narodowych.
W 2018 r. z powodu zmian
klimatycznych zginęło w Namibii prawie 64 tys. zwierząt.

szkole średniej chcę zostać lekarzem. Albo
chirurgiem plastycznym, albo kardiochirurgiem. Jeżeli to się nie uda, to chciałabym
studiować psychiatrię. Tak czy inaczej – coś
związanego z medycyną.
Chcecie założyć rodzinę?
OLIWIA: Myślę, że to marzenie większości
małych dziewczynek. Globalne ocieplenie
jest jednak dużym zagrożeniem. Nie wiadomo, jak będzie wyglądać świat za kilkanaście, kilkadziesiąt lat i czy będziemy w stanie zapewnić im bezpieczeństwo.
TESSA: To dla mnie drażliwy temat. Jestem
jedynaczką, dlatego od zawsze chciałam
mieć dużą rodziną. Słuchając tego, co mówią ekolodzy, nie wiem jednak, czy będę
mogła ją kiedyś założyć.
WIKTOR: Uważam, że w obecnych warunkach zakładanie rodziny nie jest dobrym
pomysłem. Nie chcę skazywać moich dzieci
na świat, w którym sam muszę żyć, a który
zmierza w bardzo złą stronę. To po prostu
nie jest dobre miejsce ani dla przyszłych
dzieci, ani dla nas.
Jeżeli mówi tak grupa kilkunastolatków,
to znaczy, że mamy przerąbane.
TESSA: Dorośli często zaczynają się zastanawiać nad zmianami klimatu dopiero
wtedy, gdy emocjonalnie o swojej przyszłości zaczyna mówić młodzież. Wiem,
że wielu osobom wydaje się, że globalne
ocieplenie to coś odległego. Że sobie coś
wymyśliliśmy, a te całe protesty to dla nas
zabawa. Jaka zabawa, jak my zastanawiamy się nad tym, czy zakładanie kiedyś rodziny ma jakikolwiek sens? My naprawdę
martwimy się o przyszłość. I domagamy
się zmian.
Jak wyobrażacie sobie swoje życie za
30 lat?
TESSA: Na pewno nie będzie przyjemne.
Pewnie wiele osób będzie się dziwić, skąd
tyle wichur, susz i czemu ludzie walczą
o wodę, ale my tych powodów będziemy
świadomi. Będziemy też świadomi, że próbowaliśmy coś zrobić. Być może się nie uda,
ale wciąż wierzymy, że ratunek jest możliwy. Dlatego walczymy.
WIKTOR: Jeśli dalej będziemy zmierzać
w tę stronę, przyszłość będzie bardzo trudna. Nasze plany o zostaniu architektem, lekarzem, fajnym mieszkaniu, rodzinie – to
wszystko może lec w gruzach. Być może
nigdy nie będzie nam dane spełnić marzenia i cele. Gdy zaczną się klęski żywiołowe
i głodowe, cywilizacja będzie powoli upadać. Także tu u nas, w Polsce. Pojawią się
nowe problemy, których skali nawet sobie
nie wyobrażamy.
OLIWIA: Dlatego pokazujemy, że nie jesteśmy bierni. Mam 15 lat. Za 30 będę miała 45.
Nie wyobrażam sobie, by jako potencjalna
mama patrzeć na to, jak moje dzieci muszą
zmagać się z czynnościami, które dla mnie
były jeszcze w miarę łatwe. l
Rozmawiał Szymon Bujalski
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Wakacyjny niezbędnik

Wszystko, co chcielibyście w
o łódzkim lotnisku
Około 20 tys. pasażerów wylatuje
co miesiąc z Portu Lotniczego
w Łodzi. Obsługuje ich załoga licząca
ponad 200 osób
Paweł Rutkiewicz

ort lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi na wakacje oferuje połączenia czarterowe do
Bułgarii, Turcji i Grecji. Lotniska
docelowe to: Burgas, Antalya,
Zakynthos. Wycieczki do Bułgarii z wylotem z Łodzi oferuje pięć biur podróży
(Rainbow Tours, TUI, Neckermann, Coral
Travel, Itaka), do Turcji – cztery (Rainbow, Coral, TUI, Itaka), a do Grecji – dwa
(Rainbow, Grecos). Oprócz tego w sezonie letnim z łódzkiego lotniska można
polecieć linią Ryanair do Aten, Dublina,
East Midlands i Londynu Stansted oraz
Lufthansą do Monachium (docelowo lub
na przesiadkę).
W jakich dniach i jak długo trwa lot? Te
i inne wątpliwości rozwiejemy najprościej,
jak się da: w formie pytań i odpowiedzi.

P

W jakie dni wylatują czartery z Łodzi?
Samoloty do Antalyi wylatują w środy, do
Burgas i na Zakynthos – w piątki. Godziny
wylotów są ustalane indywidualnie przez
biura podróży i mogą się zmieniać w zależności terminu.
Jak długo trwa lot z Łodzi do Aten?
Lot trwa około 2 godz. i 40 min. Samolot z Łodzi do Aten startuje o 20.50. Godzina przylotu to 00.30 czasu lokalnego
(w Grecji przesuwamy wskazówki o godzinę do przodu). Powrót do Łodzi jest
wcześniejszy: z lotniska w Atenach samolot startuje o 18.50 czasu lokalnego
– w Łodzi lądując o godzinie 20.25 czasu polskiego.
Jak dostać się do miasta z lotniska w Atenach?
Port lotniczy im. Eleftheriosa Venizelosa
w Atenach jest bardzo dobrze skomunikowany z miastem. Najwygodniej pojechać
metrem, lecz ostatnie odjeżdża z lotniska
o godzinie 23.30 – godzinę przed przylotem
samolotu z Łodzi.
Lecącym do Aten łodzianom pozostają
więc autobusy. Przystanki znajdują się tuż
przed halą przylotów – pomiędzy wyjściami
nr 4 i 5.
Na plac Syntagma (główny plac w Atenach) kursuje linia x95. Odjazdy co 15-20
min przez całą dobę. Podróż w godzinach
nocnych (bez korków) zajmuje około
40 min.
Do Pireusu kursuje natomiast autobus
x96. Podróż z lotniska do przystani promowej zajmuje około 90 min.
Metrem zawsze można jednak dojechać
na lot powrotny. Podróż linią nr 3 z placu
Syntagma zajmuje około 40 min, a pociągi
na lotnisko jeżdżą co pół godziny. Bilet metrem na lotnisko kosztuje ok. 12 euro, autobusem – 6.

• Latem z łódzkiego portu można polecieć linią Ryanair
do Aten, Dublina,
East Midlands
i Londynu-Stansted
FOT. MARCIN WOJCIECHOWSKI / AGENCJA GAZETA
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• Taka jest roczna przepustowość terminala pasażerskiego w łódzkim porcie

Kiedy wylatują samoloty z Łodzi na „wyspy”?
Dla tych, którzy w wakacje chcieliby jednak
odpocząć od gorącego klimatu (a temperatury w Polsce z początku czerwca mogą
wzbudzić taką pokusę), ciekawą opcją mogą
jednak okazać się loty do Wielkiej Brytanii
i Irlandii.
Samoloty z Łodzi do Londynu latają codziennie – z wyjątkiem czwartków. W poniedziałki, wtorki, piątki i soboty wylot o 15.35,
w środy – o 10.45, a w niedzielę – o 17.05. Powroty do Łodzi odpowiednio o 15.10, 10.20
i 16.40 czasu brytyjskiego. W Zjednoczonym
Królestwie i w Irlandii cofamy zegarki o godzinę.
A jeśli już o Irlandii mowa to samoloty do
Dublina wylatują z Łodzi w środy (11.55) i soboty (10.30) – powroty odpowiednio o 7.40
i 6.15 czasu lokalnego. Natomiast do East
Midlands (znów UK) możemy polecieć we
wtorki i soboty o 22.15 (powroty o 18.35).
Jak często latają samoloty do Monachium?
W wakacje Lufthansa lata z łódzkiego lotniska rzadziej niż przez resztę roku, bo też połączenie ma głównie charakter biznesowy,
a nie turystyczny. Do Monachium (lub dalej
– z przesiadką) możemy polecieć co drugi
dzień: w poniedziałki (12.40), środy (12.45),

piątki (12.10) i niedziele (13.00). Lot w komfortowych warunkach trwa nieco ponad godzinę – zegarków, oczywiście, przestawiać
nie trzeba.
Godziny lotów powrotnych z Monachium do Łodzi w te same dni – około
dwóch godzin wcześniej.
Jak dojechać na lotnisko w Łodzi?
Lotnisko im. Władysława Reymonta w Łodzi położone jest w południowej części Retkini. Podróż samochodem z centrum miasta
trwa 20-30 min.
Na lotnisko można dojechać bezpośrednim
autobusem (linie 65A i 65B) z dworca Łódź
Kaliska. Z dworca Łódź Fabryczna nie kursuje
bezpośredni autobus. Należy wsiąść w linię 86
i przy Łodzi Kaliskiej przesiąść się na 65.
Jadąc samochodem z innych miast województwa najwygodniej dojechać trasą S8 do
istniejącego fragmentu drogi S14 (północna
obwodnica Pabianic). Z S14 zjeżdżamy na
węźle Rypułtowice, wybierając prawy pas
i na rozjeździe wybierając kierunek Łódź-Retkinia. Jedziemy prosto ul. Nad Dobrzynką, która przechodzi w ul. Łaskowice i ul.
Sanitariuszek. Z Sanitariuszek skręcamy
w prawo w Maratońską, a z Maratońskiej
znowu w prawo we Franciszka Plocka. Z niej
skręcamy w lewo w Tadeusza Sołyka – traﬁając prosto pod terminal.
Jako że Łódź nie posiada zachodniej
obwodnicy jadąc od północy najlepiej objechać miasto od wschodu autostradą A1 –
omijając korki w centrum.
Czy na lotnisko w Łodzi jeździ pociąg?
Nie. Stacja Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej
Łódź-Lublinek jest oddalona od wejścia do
terminala około 1,5 km. Stacja służy wyłącznie obsłudze komunikacyjnej pobliskiego
osiedla. Pomiędzy nią a terminalem nie ma
nawet połączenia autobusowego.
Ile kosztuje taksówka na lotnisko?
Cena taksówki na lotnisko w Łodzi z dworca Łódź Fabryczna to 27-30 zł, a z dworca

Łódź Kaliska – około 20 zł (kwoty według
taryfy dziennej).
Ile kosztuje parking przy lotnisku?
W bezpośrednim sąsiedztwie terminala na
łódzkim lotnisku znajdują się dwa strzeżone parkingi o łącznej liczbie 355 miejsc parkingowych. Cena zmienia się w zależności
od tego, z jakim wyprzedzeniem rezerwuje
się miejsce parkingowe. Według cennika tydzień parkowania kosztuje 125 zł, a miesiąc
– 275 zł. Jednak przy wcześniejszej rezerwacji przez internet jest taniej. Na około tydzień przed planowanym odlotem tydzień
postoju kosztuje nieco ponad 10 zł za dobę.
Czy na lotnisku można coś zjeść/wypić?
Niestety, na lotnisku w Łodzi nie ma restauracji. Są jednak kawiarnie: Coffee House
w streﬁe ogólnodostępnej, oraz So! Coffee
– w hali odlotów (po odprawie). To ostatnie
ma, niestety, formę tylko mobilnego punktu
gastronomicznego z kawą na wynos, ewentualnie z gotowymi kanapkami.
Jakie sklepy działają na lotnisku?
W streﬁe bezcłowej działają: Aelia Duty Free
(perfumy, kosmetyki, słodycze), Relay (prasa – niestety bez tytułów zagranicznych –
trochę książek) oraz Konrad. W streﬁe ogólnodostępnej działają Aelia, Relay i 1 Minute.
Czy na lotnisku w Łodzi jest kantor?
Nie.
Czy na lotnisku w Łodzi jest biuro rzeczy znalezionych?
Nie. Rzeczy pozostawione bez opieki w terminalu są usuwane i niszczone. Rzeczy znalezione w samolotach przekazuje się do informacji lotniskowej.
Ilu pasażerów odprawia lotnisko w roku 2019?
W maju 2019 roku lotnisko odprawiło 19 026
pasażerów. To wzrost o 3,9 proc. w porównaniu z majem 2018 roku.
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Dzieci bezdomne

iedzieć
Przez pierwszych pięć miesięcy 2019
roku – od 1 stycznia do 31 maja – lotnisko
obsłużyło 87 102 pasażerów. To wzrost o 7,6
proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku.
Prognoza na 2019 rok zakłada 10 proc.
wzrostu w stosunku do roku 2018. Wtedy z Łodzi odleciało łącznie 217426 osób.
Prognoza na rok 2019 zakłada więc, że
„Lublinek” odprawi ok. 240 tys. pasażerów. Dla łódzkiego lotniska rekordowy
był rok 2012. Odprawiło ono wtedy 462
931 pasażerów.
Ile osób pracuje na lotnisku?
Łącznie w spółce Port Lotniczy Łódź
pracują 243 osoby na 235 etatach. 207
zatrudnionych na lotnisku osób to pracownicy operacyjni, czyli osoby zajmujące się obsługą operacji lotniczych
i utrzymaniem lotniska w stanie pozwalającym na wykonywanie operacji lotniczych. Ponadto w Lotniskowej Straży
Pożarnej pracuje 29 strażaków. Lotnisko
w Łodzi zatrudnia też 15 mechaników.
Jedni i drudzy pracują w systemie zmianowym.

Od 1 stycznia do 31 maja tego roku lotnisko obsłużyło
87 102 pasażerów. To wzrost o 7,6 proc.
w porównaniu z ubiegłym rokiem
Jakie są koszty utrzymania lotniska?
W 2018 roku spółka poniosła koszty gotówkowe w wysokości 25,2 mln zł. Na pokrycie
części kosztów lotnisko uzyskało pokrycie
od wspólników (głównie miasta) w wysokości 14,2 mln zł.
Kto jest właścicielem lotniska w Łodzi?
95,509 proc. udziałów spółce Port Lotniczy
Łódź posiada miasto Łódź, 4,489 proc. – samorząd wojewódzki, a po 0,001 proc. Aeroklub Łódzki i Aeroklub Polski.
Ile samolotów jednocześnie może obsłużyć łódzkie lotnisko?
Lotnisko na łódzkim Lublinku jest w stanie obsłużyć 12 startów i lądowań samolotów w ciągu godziny – co nie znaczy, że
może przyjąć w terminalu pasażerów 12
Boeingów B-737.
Jak duża jest płyta postojowa?
16,4 m kw. (164 x 100 m) – w tym stanowisko
do odladzania samolotów: 1764 m kw.
Płyta postojowa jednocześnie może pomieścić trzy samoloty klasy Boeingów B-737
lub Airbus A320.
Jak długi jest pas startowy?
Pas asfaltowy ma długość 2,5 km i szerokość
45 m. Oprócz tego lotnisko dysponuje też
pasem trawiastym (na potrzeby aeroklubu)
o wymiarach 700 x 175 m.
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Jaka jest maksymalna przepustowość terminala?
Terminal pasażerski oddany do użytku
w 2012 roku dysponuje 14 stanowiskami do
odprawy biletowej, a jego maksymalna roczna przepustowość sięga 2 mln pasażerów.+

Tutaj dzieciom
wali się świat
Kobieta walczy ze sobą, w końcu decyduje się zabrać dzieci
i odejść od sprawcy.
A po trzech miesiącach u nas
traﬁa do schroniska dla bezdomnych. I myśli sobie: „Po co
mi to było?”.

ROZMOWA Z
IWONĄ KARAŚ
kierowniczką Ośrodka
dla Ofiar Przemocy w Łodzi
AGNIESZKA URAZIŃSKA: Komu pomagacie?
IWONA KARAŚ: Oﬁarom przemocy. A to najczęściej matki z dziećmi.
Są poranieni, czasem ﬁzycznie, zawsze psychicznie. I – nie bójmy się
tego określenia – oni są bezdomni.
Deﬁnicja bezdomnego się zmieniła. Kiedyś było tak, że bezdomny
to osoba, która nie ma meldunku
w dowodzie. Teraz bezdomną bywa i taka kobieta, która zmuszona
jest wyjść nawet z domu pełnego
przepychu, w którym jest zameldowana, ale przebywać nie może.
I w jednej chwili staje z dziećmi na
ulicy – nie ma gdzie pójść. Nawet
jeśli pracuje, ma dochód, jest samodzielna. Gdy staje się ofiarą przemocy, jest w sytuacji potężnego kryzysu. Trudno w jednej chwili ogarnąć mieszkanie, szkołę dla dziecka
i resztę spraw. Często potrzebna jest
terapia – i dla matki i dla dzieci.
Mamy tu panie, które są w całkiem niezłej sytuacji ﬁnansowej,
ale są u nas, bo się boją. Często
może rodzinę znaleźć i nachodzić.
I, co gorsza, ma do tego prawo, póki sąd nie zdecyduje inaczej. Może
przyjść do szkoły i zabrać dzieci,
póki nie ma decyzji sądu o ograniczeniu mu praw rodzicielskich.
Jak zachowują się dzieci?
– Dzieci to najtrudniejszy kawałek naszej pracy. One są najbiedniejsze, bo skazane na dorosłych.
I to my decydujemy, jaki będzie
ich dalszy los. To są dzieci, które
potrzebują wsparcia, uwagi, pomocy terapeutycznej. Miewają
dużo trudności w szkole. Nie dają
rady tych problemów unieść. Są
nieufne, często są również, niestety, ofiarami przemocy ze strony
matek. To błędne koło przemocy –
zdecydowanie za często widzimy,
że mamy, które do nas przychodzą, same stosują przemoc wobec
dzieci: są krzyki, szarpanie, klapsy.
Dużo pracujemy z matkami nad
kompetencjami rodzicielskimi.
Pomagacie wyjść z bezdomności?
– Próbujemy i bardzo chciałabym
powiedzieć, że z sukcesem. Niestety, prawda jest taka, że jesteśmy
ośrodkiem interwencyjnym. Panie
i ich dzieci powinny przebywać
u nas nie dłużej niż trzy miesiące. I tu jest problem. Najpierw jest
oddech, bo nie ma w pobliżu kata
i można spać spokojnie, ale później słyszę od kobiety: „co ja teraz
zrobię?”. Trzy miesiące to mało czasu. Nie ma takiej mocy, aby w tym
czasie kobieta zdążyła się ogarnąć,
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Dla dziecka wyrwanie
z bezpiecznego
środowiska to piekło.
Opuszcza dom.
I nieważne, jak ten dom
wyglądał, instytucja to
dla dziecka szok.
Tu mieszka w
przejściowym pokoju
uporać z lękami, dostać mieszkanie
z gminy i znaleźć pracę, jeśli jej nie
ma. Czasami przedłużamy pobyt.
Uruchamiamy sprawy dotyczące
lokalu socjalnego. Ale – nie oszukujmy się – to jest kwestia kilkuletniego
oczekiwania. Nie ma mowy, aby po
wyjściu z naszego ośrodka kobieta
traﬁła do gminnego mieszkania.
Gdzie więc trafiają matki
z dziećmi?
– Do schronisk dla bezdomnych. I to
jest największy problem. Możemy
mówić o wtórnym ukaraniu. Bo najpierw jest potworna sytuacja – matka z dziećmi, bez wsparcia rodziny,
staje na ulicy i nie ma dokąd pójść.
Traﬁa do nas, a po trzech miesiącach
musi iść do schroniska dla bezdomnych. I myśli sobie: „Po co mi to było?
Tak się nastarałam”. A nie wie jeszcze, że ta sytuacja może się ciągnąć
długimi latami. Że przez ten czas będzie bezdomna. Ona i dzieci.
Właśnie dziś dwóm paniom,
którym kończy się pobyt u nas,
wskazałam schronisko, gdzie mogą
szukać miejsca. Wróciły załamane.
Jedna z nich powiedziała: „wolę iść
pod most niż do tego miejsca”. My
jesteśmy instytucją i schronisko
też. Ale tam warunki są gorsze. Bardzo się staram, żeby u nas było jak
najładniej, kolorowo, przyjemnie.
Przecież te matki i te dzieci nieraz
mieszkają w doskonałych warunkach. Nie karzmy ich dodatkowo
skazując na pobyt w miejscu brzydkim i ponurym. Inna sprawa, że nawet najpiękniejsza placówka to jednak placówka. To nie jest miejsce na
dłuższy pobyt – ani dla dorosłych,
ani, tym bardziej, dla dzieci.
Pewnie jesteście świadkami niejednego dziecięcego dramatu.
– Tu się dzieciom wali świat. Najpierw jest chwila zadowolenia. Bo
tata nie krzyczy, nie bije. Bo mama
nie płacze. A później okazuje się, że
trzeba zmienić szkołę. W tej szkole
ktoś pyta: „gdzie mieszkasz?”. Co

powiedzieć – że w ośrodku, że jest
się bezdomnym. My sobie mówimy – ciach i zmiana. Ale dla dziecka
wyrwanie z bezpiecznego środowiska to piekło. Opuszcza dom. I,
nieważne jak ten dom wyglądał,
instytucja to dla dziecka szok. Tu
mieszka w przejściowym pokoju.
Jak tu mówić o intymności?
Mamy tu nastolatkę, która traﬁła do nas z mamą. Z jednej strony
opowiada, jak źle było jej w domu,
jak źle ją traktował ojciec. Ale
w kolejnym zdaniu mówi, że marzy o powrocie do tego domu, do
swojego pokoju, do szkoły i koleżanek. Jest bardzo nieszczęśliwa.
Gdyby to sprawca przemocy
musiał opuszczać mieszkanie,
nie oﬁara, mielibyście zdecydowanie mniej pracy.
– Tak powinno być. Oﬁary traﬁałyby tu na krótko, po to aby móc
wrócić do bezpiecznego mieszkania, bez oprawcy. Normą jest jednak, że to oﬁara odchodzi, ucieka
i naraża się na bezdomność. Na
palcach jednej dłoni mogę policzyć
odwrotne sytuacje. Pamiętam, jak
kiedyś młoda dziewczyna przyszła
do mnie po pomoc. Opowiadała, że
ojczym znęcał się nad matką, a wobec pasierbic stosował przemoc
seksualną. Matka odebrała sobie
życie i dwie siostry – jedna dorosła, druga nastoletnia – mieszkały
z oprawcą. Ta dziewczyna prosto
od nas poszła na policję. Mądra pani prokurator wydała nakaz aresztowania tego człowieka. Starsza
siostra została rodziną zastępczą
dla młodszej. Obie zostały w mieszkaniu. Sprawca traﬁł do więzienia.
Co trzeba zmienić, żeby ofiary
przemocy nie cierpiały także
z bezdomności?
– Takie osoby koniecznie powinny
być traktowane przez gminy priorytetowo przy przydziale mieszkań.
Nie mogą czekać na nie latami! Konieczne jest też stworzenie dodatkowych form wsparcia. Nie może być
tak, że z ośrodka matka z dzieckiem
trafia do schroniska dla bezdomnych. Powinny działać hostele, gdzie
mogą przeczekać do otrzymania
mieszkania socjalnego, może także
mieszkania chronione z doﬁnansowaniem. Nie możemy tych matek
i dzieci, które już doznały krzywdy,
dodatkowo karać. Nasze kobiety są
takie silne i dzielne. Tyle przed nimi
przeszkód i trudności. Zastanawiam
się, jak one muszą być silne i zdeterminowane, żeby wytrwać w swoim
postanowieniu. +
Rozmawiała Agnieszka Urazińska
Ta rozmowa jest częścią cyklu
„Dzieci Bezdomne”, który publikujemy w „Wyborczej” od minionej
środy. Odwiedziliśmy ośrodki
i schroniska w różnych polskich
miastach, rozmawialiśmy z bezdomnymi matkami i ich dziećmi
– również bezdomnymi. Te dzieci
mieszkają w wieloosobowych pokojach z obcymi ludźmi, wiele z nich
nie pamięta, jak to jest mieć własny
dom. Tylko dorośli mogą pomóc.
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Polak to nie tylko katolik

Wierzę.
Sam
wybieram,
w kogo
Rodzina i rodzice
chrzestni deklarują twoją wiarę, gdy masz kilka
miesięcy. To bez sensu
Blanka Rogowska

B

adacze są zgodni: Religia coraz
częściej staje się naszym własnym wyborem. Także w Polsce.

STANISŁAW (1),
33 lata, protestant
Pochodzę z małego miasteczka powiatowego na Mazurach. Do 15. roku życia
w Kościele rzymskokatolickim byłem
zanurzony. I ja, i mój brat, byliśmy ministrantami. W kościele byliśmy nie tylko
co niedzielę, przyjaźniliśmy się z księżmi.
Brat wyjechał na studia. Kiedyś przyjechał i po prostu go nie poznałem. Zamiast wyjść do pubu, siedział nad Biblią.
Powiedział, że spotkał Boga. W oczach
miał łzy. To było dla mnie dziwne. Mimo że żyliśmy w rodzinie praktykującej,
o Bogu w ten sposób się nie rozmawiało.
Nasza wiara była trochę bezreﬂeksyjna.
Bóg gdzieś w tym wszystkim był, ale raczej w tle niż w centrum.
Zwróciłem się do Boga: „Jeśli jesteś, to
daj mi znak. Taki, któremu nie będę mógł
zaprzeczyć”. Poczułem w ﬁzyczny sposób
jego obecność. Brat powiedział, że to, co
przeżywałem, to stan opisany w Biblii,
że przeżywali go apostołowie. Byłem pewien, że Bóg istnieje. Szukałem najlepszej
formy kontaktu z nim.
W liceum uwielbiałem historię. Studiowałem dzieje Kościoła, katechizm, Biblię.
Pewne rzeczy mi nie pasowały. Jest wiele
dekretów papieskich, które się nawzajem
wykluczają.
Wszystkiemu towarzyszy nadmierna forma. W Biblii czytamy, że człowiek
nie powinien sporządzać żadnej rzeźby,
malować żadnej podobizny, a potem się
jej kłaniać, a dla katolików rzeźba, obraz
często stoi w centrum relacji z Bogiem.
Czułem tęsknotę za pierwszym Kościołem. Nie tym zhierarchizowanym,
z wielkimi budynkami, ze złotymi klamkami, kolorowymi obrazami, freskami
na suficie. Chciałem tylko spotkania
z Bogiem.

W miasteczku była wspólnota protestancka. Sześć miesięcy zbierałem się, żeby
tam pójść, bo wiedziałem, że ludzie uznają
mnie za dziwaka.
Po pierwszym kazaniu u protestantów
popłakałem się. Tam jesteś ty, Bóg i Biblia.
Nie potrzebujesz pośredników, spowiedników. Ludzie są sobie równi. W katolicyzmie natomiast są dwie grupy: wierni
i pasterze.
Kiedy Luter przybijał swoje tezy do
drzwi kościoła w Wittenberdze, nie chciał
tworzyć nowego wyznania. Pragnął zmiany wewnątrz Kościoła. Gdyby mu pozwolono, możliwe, że nie byłoby dziś protestantów, bo przeciwko czemu wtedy protestować? W katolicyzmie papież, który
jest tylko człowiekiem, jest uznawany za
nieomylnego, a zbawienia poza katolicyzmem nie ma. Żeby Kościół rzymskokatolicki mógł zmienić pewne rzeczy, musiałby się cofnąć. To trudne, ale według mnie
potrzebne.
Sytuacja z odejściem Michała Misiaka
z Kościoła pokazuje, że pewne problemy
są nierozwiązane. W liście do Tymoteusza
Paweł pisze: „biskup, mąż jednej żony”.
Małżeństwo jest przejawem cnoty. Celibat w katolicyzmie został wprowadzony dopiero przez papieża Grzegorza VII
w XI wieku.
W katolicyzmie rodzina i rodzice
chrzestni deklarują twoją wiarę, gdy masz
kilka miesięcy. W dziejach apostolskich
czytamy o dworzaninie, który mówi Filipowi, że chce się ochrzcić. Ten odpowiada,
że może to zrobić tylko, jeśli wierzy z całego serca. Protestanci nie chrzczą dzieci.
U nas chrzest jest potwierdzeniem wiary
świadomej, myślącej osoby.
Mój był rok po nawróceniu. Wspólnota
spotkała się nad rzeką. Po wszystkim wspólnie się modliliśmy.
Długo ukrywałem to przed mamą.
Kiedy się dowiedziała, wykrzyczała mi
w twarz, że jestem Judaszem. W ukryciu
płakała. To mnie bolało, ale wiedziałem, że
wybrałem właściwą drogę.
Dostałem się na prawo. Poznałem Wiolę. Zakochałem się. Ślub braliśmy w domu
weselnym należącym do protestantki. Ona
to wszystko pięknie zorganizowała. Moja
mama poszła jej podziękować. W trakcie tej
rozmowy podobno się popłakała i zwierzyła
się, że jak się nawróciłem, to czuła, jakby jej
świat się skończył, ale z biegiem czasu zobaczyła, że to była dobra droga, że dzięki mojej
wierze już się o mnie nie martwi.
Mój brat też jest dziś protestantem. Mama została katoliczką, ale kiedy nas odwiedza, chodzi do naszych kościołów.
W mojej miejscowości mówili o mnie
„sekciarz”. W Łodzi jest inaczej. Ludzie są
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szczerze zainteresowani. Nic przykrego
mnie tu nie spotkało.
Tydzień temu do kolegi protestanta
z Wrocławia na Facebooku napisał jakiś
facet. Wyzywał go od pederastów, groził.
W Polsce religia jest często narzędziem
zbrojnym, czymś, co dzieli. A ja myślę, że
chrześcijaństwo powinno być wyciągniętą otwartą dłonią, a nie narzędziem do
wykluczania. Jezus mówi „chodź”, a nie
„wypad”.
Michał Misiak jako ksiądz był znany
z łamania tabu i wychodzenia do ludzi.
Spowiadał na ławce przy Piotrkowskiej,
szedł z kolędą do agencji towarzyskiej.
W Kościele katolickim potrzeba łamania
tabu. Robił to Jezus. Ale Misiak został ekskomunikowany, o czym krzyczą nagłówki
gazet w całym kraju. Nie chciałbym być
w jego skórze. Stracił autorytet, kolegów,
pracę, mieszkanie. A wszystko dlatego,
że postanowił szczerze, już jako dorosła
osoba, przyjąć chrzest w taki sposób, jak
opisuje go Biblia.

SYLWIA (2),
32 lata, muzułmanka

1 LO

Wierzyłam od zawsze. Miałam w głowie
obraz Boga, który jest jeden. Pomiędzy
stwórcą a stworzeniem nie ma żadnych
pośredników. Nie ma hierarchii ludzi. Marzył mi się czysty monoteizm.
Pochodzę z rodziny, w której praktyki
religijne ograniczały się do towarzyskich
spotkań w Wielkanoc i Wigilie. To nie
są ludzie uduchowieni, którzy przywiązywaliby wagę do religii, ale negatywnego stosunku do Kościoła rzymskokatolickiego nikt nie deklarował. Przeszkadzała mi rozbudowana hierarchia.
Relację z Kościołem rzymskokatolickim
zakończyłam, kiedy byłam nastolatką.
Do bierzmowania nie przystąpiłam.
Szukałam religii, która będzie kierować
wszystkie akty czci bezpośrednio do niego. Panteon świętych to według mnie
wielobóstwo.
Szukałam w innych odłamach chrześcijaństwa. Dwa lata chodziłam na nabożeństwa do zboru ewangelicko-augsburskiego
przy ulicy Piotrkowskiej. Nie mieli kultu
Maryi i niezliczonej liczy świętych. Ale i tam
czułam, że mijam się z prawdą.
Doszłam do ważnego pytania: kim jest
Jezus? Skoro Bóg jest jeden, to dlaczego
jest trójca? Dlaczego czcimy Jezusa, skoro on sam – według Ewangelii św. Marka
– mówił „Czemu nazywasz Mnie dobrym?
Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg”? Ideę
boskości Jezusa odrzuciłam, ale jeszcze
przez długi czas nie umiałam zająć jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.
Pomyślałam, że skoro wierzę w jednego Boga i odrzucam boskość Jezusa, rozwiązaniem jest judaizm. Studiując tę religię, czułam się dużo lepiej niż w chrześcijaństwie. Ale wtedy problemem znowu
okazał się Jezus, którego Żydzi w ogóle
nie uznają. Wizja Jezusa jako heretyka była dla mnie nie do zaakceptowania. Przecież on nauczał samych pięknych rzeczy.
Czas mijał. Żyłam w przekonaniu, że
nie ma dla mnie odpowiedniej religii. Na
jednym z forów internetowych o judaizmie znalazłam pozytywne wpisy o islamie. Byłam zaskoczona. O islamie miałam
bardzo mgliste pojęcie. Wydawał mi się
całkowicie oderwany od naszej tradycji
judeochrześcijańskiej. Nawet nie wiedziałam, że jest jej kontynuacją.
Sięgnęłam po polski przekład Koranu.
Z ciekawości. Bez przekonania. Czytałam
go bez przypisów z interpretacją i bez
znajomości tła historyczno-kulturowego. Nie zrobił na mnie żadnego wrażenia.
Dużo później traﬁłam na bardzo szczegółowe opracowanie idei „tałhid”, czyli
czystego muzułmańskiego monoteizmu.
Pamiętam ulgę i ekscytację. Znalazłam
religię, która widzi Boga w ten sam sposób co ja. Jezus jest według muzułmanów
prorokiem. Uznają jego nauki. Takie wytłumaczenie mi pasowało.
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Badania w 40 krajach
Częściej wiarę zmieniają kobiety

J

uż w 1970 roku Thomas Luckmann,
niemiecki socjolog,
twierdził, że religia z wyboru stanie się wkrótce
dominującą formą. Badacze trendów religijnych
potwierdzają: algorytm
nabywania wyznania na
Zachodzie się zmienia.
Coraz więcej z nas zmienia religię albo tworzy
własne projekty duchowości, komponując z różnych
elementów do których
mamy dostęp na tzw.
wolnym rynku religijnym.
Sprzyja nam przy tym
internet, szybkie i łatwe
podróże, migracje. Nikogo
na Zachodzie już nie dziwi

wiara w Jezusa i reinkarnację jednocześnie.
Z raportu badającego
konwertytów w 40 krajach
świata („Religious Conversion in 40 Countries”), wynika, że większe prawdopodobieństwo zmiany religii
występuje u osób z wyższym wykształceniem. Bo
to oni mają większe predyspozycje do zmiany sposobu
myślenia o świecie, głębszą
wiedzę o innych religia,
częstszy kontakt z przedstawicielami innych wyznań
i łatwiej im bronić się przed
krytyką otoczenia.
Co ciekawe, według
badań Jonathana Romaina, brytyjskiego badacza

konwersji, większą skłonność do zmiany wyznania
mają kobiety. W przypadku
pięciu kobiet nawracających się na judaizm tę
samą religię wybierze jeden
mężczyzna, na dwie kobiety
wybierające chrześcijaństwo, przypadać będzie
jeden pan, a na trzy kobiety
wybierające islam przypadnie dwóch mężczyzn.
Liczby Polaków, którzy
zmienili wiarę, ciężko jest
policzyć. Wiele związków
wyznaniowych nie prowadzi miarodajnych statystyk,
a badania pokazują, że
większość konwertytów
nadal widnieje w księgach
kościelnych jako katolicy.

Po ponad roku czytolerancyjni i obyci
tania tekstów religijz mniejszościami. Ninych i ponownej lekgdy nie spotkała mnie
tury Koranu przyjęłam
tu żadna przykrość.
islam. Sama, w zaciszu
Zupełnie odwrotnie
własnego domu. Wteniż w Łodzi.
dy nie znałam żadnego
muzułmanina. Częścią
lokalnej wspólnoty staDOROTA
łam się dużo później.
(HAE JI) (3),
Jakie było moje
61 lat, buddystka
zaskoczenie, gdy okaPochodzę z rodziny
zało się, że większość
niepraktykującej. RoPolaków czuje się
dzice nie chodzili do
uprawniona do wykościoła. Obchodzilirażania opinii na teśmy Wielkanoc, Boże
mat moich wyborów
Narodzenie. To było
życiowych. Rodzinę
raczej praktykowanie
początkowo rozumiatradycji niż religii. Gdy
łam. Bali się o mnie,
byłam już dorosła, robo powszechna wiedzice stali się religijnydza o islamie w Polsce
mi katolikami. Moją
to zbiór stereotypów.
duchową ścieżkę akAle nie spodziewaceptowali.
łam się, że posuną
Decyzja, by stać się
się do prób przekupuczniem zen, nie wiąstwa i w ostateczności
zała się z tym, że świagróźb zerwania kon- FOT. TOMASZ STAŃCZAK / AGENCJA GAZETA
domie czegoś szukataktu. Dawni znajomi,
łam. Byłam studentką,
sąsiedzi, ludzie, któgdy w ręce wpadło
rych mijałam na ulimi pisemko „Pusty
cy, nie mieli żadnych
obłok”. Był w nim
zahamowań.
Michał Misiak jako ksiądz
wywiad z mistrzem
A to, co działo się
zen Seung Sahnem,
w sieci, przekraczało
był znany z łamania tabu
t wórcą szkoły zen
wszelkie granice. Byi wychodzenia do ludzi.
w koreańskiej tradyłam widoczna jako liZostał ekskomunikowany,
cji. Mówił, że to umysł
derka łódzkiej wspólstwarza wszystko oraz
noty muzułmanek. Na
stracił autorytet, kolegów,
że kompletnie wszystFacebooku codziennie
pracę, mieszkanie.
ko jest nietrwałe. To
byłyśmy atakowane,
A wszystko dlatego,
mnie uderzyło. W tym
wyzywane. Polak –
samym pisemku przeznany w środowisku
że postanowił przyjąć
czytałam dziesięć
nacjonalistów, choć
chrzest w taki sposób,
zasad ładu i współistmieszkający w Szwejak opisuje go Biblia
nienia, które są przycji – groził nam. Pisał,
pisywane Thieh Nhat
że powyr ywa nam
Hanhowi, wietnamhidżaby razem z włosami, że powycina macice. Skończyło się skiemu mistrzowi zen. Wyznaczyły mój
w sądzie. Został skazany na rok w zawie- system wartości na całe życie.
Kilkanaście lat temu w trakcie jednego
szeniu. Kilka miesięcy później szwedzki
sąd skazał go na pół roku więzienia, bo z pierwszych dłuższych odosobnień dane
groził dziennikarzom „Expressen”, obrzu- mi było pierwszy raz posmakować głębi
cił jajkami ich redakcję i wysłał do siedzi- medytacji. Gdy umysł się uspokaja, wszystko postrzega się jasno takim, jakim jest
by gazety paczkę z nożem i Koranem.
Jedynym miejscem w Łodzi, gdzie czu- naprawdę. Małe „ja” i sprowadzane przez
łam się bezpiecznie i swobodnie, była moja nie na nas cierpienie przestają nas kontrolować. Praktyka wzmacnia moje centrum,
uczelnia. Studiowałam prawo na UŁ.
Od przyjęcia islamu minęło 9 lat. Od uspakaja się umysł, postrzegam jaśniej
pięciu lat jestem żoną Palestyńczyka, od wszystko, także moją sytuację.
Zen niełatwo zdeﬁniować. Mnie ujęło,
półtora mamą. Mieszkam blisko warszawskiego meczetu i pracuję na rzecz że to religia podmiotu, że dąży do pokowspólnoty. Odkąd opuściłam Łódź, jest mi nania dualistycznego myślenia. Praktydużo łatwiej. W stolicy żyje się swobod- ka zen nie jest skierowana na coś, co jest
niej. Nawet po zmroku w hidżabie czuję poza mną, na przykład na zewnętrznego
się bezpiecznie. Warszawiacy są bardziej boga. To religia wnętrza.

Seung Sahn Dae Soen Sa Nim zapytany,
czy wierzy w Boga, odpowiedział: „Oczywiście! Wierzę moim oczom, uszom,
nosowi, językowi, ciału i umysłowi – dlaczego miałbym nie wierzyć we wszystko inne? Dlaczego miałbym nie wierzyć
w Buddę albo Boga?”.
Ja wierzę, że wszystko jest jednym, jest
Absolutem. Niektórzy nazywają to Bogiem.
Od kilku lat mieszkam w Falenicy,
w Świątyni Wu Bong Sa Szkoły Zen Kwan
Um. Jestem nauczycielem bodhisattwą.
Praktykujemy rano i wieczorem, ale
prawdziwa praktyka trwa bez przerwy.
Siadam na poduszce na macie. Nogi skrzyżowane, plecy proste, oczy półprzymknięte, wzrok skierowany w dół, ręce ułożone
w mudrę, obserwuję oddech, utrzymuję
uważność. Obserwuję swój umysł – jak
pojawiają się w nim i odchodzą myśli – zostawiając go nieporuszonym. To jak przedmioty pojawiające się przed lustrem. Ono
je odbija wtedy, gdy są przed nim, ale samo
nie zatrzymuje niczego i jest zawsze czyste.
Taka jest nasza pierwotna natura.
Nie spokój umysłu czy wgląd w nietrwałość jest ostatecznym celem praktyki zen,
a rozwój współczucia. Moja szkoła nazywa się Kwan Um, co znaczy „usłysz dźwięk
świata”. Ten dźwięk to płacz, jęk, bo świat
jest pełen cierpienia. Budda, osiągnąwszy
oświecenie, zrozumiał, co ma uczynić człowiek, aby nad cierpieniem zatriumfować.
Obudził się ze snu ignorancji. „Budda” znaczy „przebudzony”.
Jedno z czterech ślubowań, powtarzanych przez nas dwa razy dziennie, brzmi:
„Czujące istoty są niezliczone, ślubujemy
je wszystkie wyzwolić”. Buddyjska metta
to wielka, bezwarunkowa, nieprzywiązana do konkretnych obiektów miłość i życzliwość. Jak mogę ci pomóc? Co mogę dla
ciebie zrobić?
Katolickie święta obchodzę, jeśli jestem
z ludźmi, którzy je obchodzą. Dla mnie
wszystko ma wymiar duchowy. To jest poza
tym czas rodzinny. Nie ma żadnych przeszkód, żebym nie mogła go celebrować.
Jeśli ktoś mnie zapyta o wiarę, mówię,
że jestem buddystką, że praktykuję zen. Nie
mam powodu, żeby to ukrywać, ale nie widzę też potrzeby epatowania.
Przez lata uczyłam polskiego w łódzkim
liceum. Szkoła powinna być apolityczna
i areligijna, więc tam nie mówiłam o swej
praktyce. Nie chciałam, żeby ktoś poczuł
się indoktrynowany. Istnieją uniwersalne
wartości, które można przekazywać ludziom niezależnie od ich wiary, światopoglądu. Można uczyć zasad moralnych
bez podpierania ich systemem wierzeń.
Wartości chrześcijańskie, najbardziej powszechne w naszym społeczeństwie, są
również piękne.
Praktyka zen pomagała mi w pracy. Dzięki „wysiedzianemu” spokojowi
i uważności nie traciłam z pola widzenia
sytuacji, w której się znaleźliśmy – moi
uczniowie i ja. Wiedziałam, że jestem czasem dla nich tylko ikoną świata ludzi dorosłych, więc nie brałam wielu spraw osobiście. Wiedziałam, że mam przed sobą
młodych ludzi, którzy właśnie się kształtują i słusznie nie akceptują wielu zjawisk
i zasad, które zastali na tym świecie.
Jako dojrzała uczennica zen straciłam
w krótkim odstępie czasu oboje rodziców.
Byłam przy ich śmierci. Wiem, że wtedy mimo rozpaczy funkcjonowałam właściwie.
Miałam w sobie siłę. Nie pogubiłam się. My
to nazywamy mocnym centrum.
Wśród osób praktykujących zen zdarzają się też katolicy. Medytacja jest dla
wszystkich i ma swoje tradycje także
w chrześcijaństwie Dziś też istnieje wiele
grup chrześcijańskiej medytacji. To się nawzajem nie wyklucza.
Uważam, że każda ścieżka duchowa jest
dobra, jeśli idzie się przez nią uczciwie,
szczerze, z prawdziwą wiarą i właściwym
wysiłkiem. Ludzie rozwijają się duchowo
i dążą do prawdy we wszystkich religiach,
z którymi się zetknęłam. Różne ścieżki duchowe są dobre dla różnych ludzi. Moja jest
dobra dla mnie. +

TygodnikŁódź
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SIATKÓWKA

Żegnaj Miguel,
żegnaj wielki mistrzu
W wieku 46 lat zmarł
niespodziewanie
Miguel Angel Falasca,
były siatkarz i trener
PGE Skry Bełchatów.
Jego przyjaciołom
i kibicom trudno się
z tym pogodzić
Bartłomiej Derdzikowski

czerwca kibice siatkówki mieli emocjonować się tylko meczami
w Lidze Narodów.
Rozgrywki w Mediolanie zeszły jednak na drugi plan, gdy rano
świat obiegła informacja o niespodziewanej
śmierci Miguela Angela Falaski, byłego zawodnika i trenera m.in. PGE Skry Bełchatów.
Każdemu, kto dowiadywał się o śmierci
(zmarł na atak serca na weselu przyjaciela) zaledwie 46-letniego Hiszpana, trudno
było w to uwierzyć. Na pewno nie mogli
uwierzyć w Bełchatowie, gdzie Falasca jest
legendą. Odnosił tu wielkie sukcesy, na zawsze wpisał się do historii utytułowanego
klubu. – Jesteśmy w ogromnym szoku – mówił w sobotę rano Konrad Piechocki, prezes
PGE Skry. – Z Miguelem mamy same dobre
wspomnienia. Osiągaliśmy wiele sukcesów. W naszej pamięci zostanie na zawsze
i będzie nam się kojarzył z bardzo ważnymi
chwilami w klubie.

22

• Miguel Angel Falasca zmarł 22 czerwca w wieku 46 lat FOT. MAŁGORZATA KUJAWKA / AGENCJA GAZETA

Hymn Polski dzieci Hiszpana
Falasca traﬁł do PGE Skry w 2008 roku jako
rozgrywający. Tylko z klubem z Bełchatowa trzykrotnie zdobył mistrzostwo Polski
(2009, 2010 i 2011) oraz trzy Puchary Polski
(2009, 2011, 2012). Dołożył również srebrny medal Klubowych Mistrzostw Świata
(2009) oraz srebro (2012) i brąz (2010) Ligi
Mistrzów. Jako gracz PGE Skry został również najlepiej zagrywającym zawodnikiem
Pucharu Polski (2009), a także najlepszym
rozgrywającym i najlepszym zawodnikiem
Pucharu Polski 2012.
„Miguel dobrze odnalazł się w Polsce.
Wręcz znakomicie czuły się tu jego dzieci,
Sara i Daniel, które wychowując się w naszym kraju, błyskawicznie nauczyły się
języka polskiego. Gdy jeszcze cała rodzina
mieszkała w Bełchatowie, nie ukrywały, że
kibicują polskiej, a nie hiszpańskiej reprezentacji. W trakcie wspaniałych dla Polaków Mistrzostw Świata w 2014 roku media
obiegły zdjęcia, na których widać, jak syn
Miguela w biało-czerwonej koszulce na
trybunach śpiewa polski hymn” – czytamy we wspomnieniu na oﬁcjalnej stronie
PGE Skry, a sam Falasca mówił: – Rzeczywiście, dzieciaki są bardzo związane z Polską, bo tu się przecież wychowały. Mamy
z nimi nawet mały problem, bo gdy nie
chcą, żebyśmy rozumieli, o czym rozmawiają, to mówią między sobą po polsku
– żartował siatkarz.

• Falasca z Konradem Piechockim, prezesem PGE Skry FOT. MAŁGORZATA KUJAWKA / AG

• Z klubem z Bełchatowa sięgnął po trzy mistrzostwa Polski FOT. MAŁGORZATA KUJAWKA / AG

Wrócił jako trener

Skry, nie mogłem odmówić. Zawsze moim
marzeniem było zostać trenerem, a szczególnie takiego zespołu jak ten z Bełchatowa – mówił wtedy Falasca.
Podczas wspomnianego turnieju Ligi
Narodów w Mediolanie siatkarze uczcili pamięć Hiszpana minutą ciszy. Wielu
z nich znało Falascę osobiście, na czele
z Karolem Kłosem. Środkowy PGE Skry
na Instagramie napisał: „Uwielbiałem
z nim grać... To dzięki trenerowi Miguelowi jestem w tym miejscu. To on
mi zaufał i we mnie wierzył. Dziękuję.
Do zobaczenia”.
Mariusz Wlazły, kapitan i legenda PGE
Skry, zdołał tylko dodać „R.I.P. Miguel...”.

Hiszpan odszedł z PGE Skry jako zawodnik do Uralu Ufa. Po jednym sezonie spędzonym w Rosji Piechocki postanowił
jednak ponownie dać mu szansę, ale tym
razem jako trener. To było spore zaskoczenie. Szef bełchatowskiego klubu miał
jednak wyczucie – pod wodzą Falaski
PGE Skra zdobyła mistrzostwo (2014)
oraz Superpuchar Polski (2014). Ponadto
bełchatowski klub wspólnie z Hiszpanem
zdobyli brązowy medal PlusLigi, czwarte miejsce w Lidze Mistrzów (wszystko
w 2014 roku) oraz Puchar Polski (2016).
– Gdy prezes Piechocki zadzwonił do
mnie z propozycją objęcia zespołu PGE

Numer 10 zastrzeżony
Klub z Bełchatowa uczcił pamięć Falaski
najpierw w mediach społecznościowych,
przeprowadzając akcję „Dzień z Miguelem”,
pełną wspomnień o wielkim sportowcu. Zarząd klubu postanowił też, że przez najbliższy
sezon koszulka z numerem 10 będzie zastrzeżona. – To ukłon w stronę Miguela, który dzięki temu symbolicznie wciąż będzie z nami
w hali Energia – mówi Piechocki. – Wszystkie
sukcesy schodzą na dalszy plan, bo taka ludzka tragedia jest nie do opisania. Łączymy się
w smutku i bólu z żoną i dziećmi Miguela.
Pogrzeb Falaski odbył się w środę we
Włoszech. Siatkarze PGE Skry byli tam ze
swoim przyjacielem. l
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Nekrologi/Ogłoszenia drobne

NEKROLOGI ŁÓDŹ
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3 i 4 lipca z „Wyborczą”

Doktor Małgorzacie Mroczek

ATLAS DROGOWY
POLSKI 2019

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Taty

Samodzielnie wybierz najlepszą
trasę, zaplanuj podróż
lub sprawdź wygodny objazd

składają
Koleżanki i Koledzy z Kliniki Chemioterapii
www.nekrologi.wyborcza.pl/33927520

„Najważniejsza w życiu jest miłość i właśnie z niej będziemy sądzeni”

cz 2.
w czwartek

W dniu 22 czerwca 2019 roku zmarła w wieku 80 lat
kochana Żona, Mama, Babcia i Siostra
6NDOD

POLSKA
ATLAS SAMOCHO'2:<

Msza święta żałobna odprawiona zostanie
we wtorek 2 lipca 2019 roku o godzinie 10.40
w Kościele Drewnianym na Bródnie,
po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.
O czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku
Najbliżsi

CZĘŚĆ POŁUDNIOWA
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Skala 1:300 000

Elżbieta Góralska-Kłos

AAAAA GINEKOLOG 1PEŁNA 1POMOC
515603450
ESPERAL, ODTRUWANIE, 608 067 060

cz 1.
w środę

BARTEX 42 6508888
CAR-AUDIO & MOBILE MEDIA
autoradia, głośniki, wzmacniacze
zestawy nawigacyjne, CAR DVD+TV
CB-RADIA anteny i akcesoria instalacyjne
sprzedaż i profesjonalny montaż
ŁÓDŹ, WOJSKA POLSKIEGO 190
www.bartex-caraudio.com.pl
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Organizatorem uroczystości pogrzebowej
jest Dom Pogrzebowy "Służew"

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927551

Pracowników ogólno-budowlanych, ZUS
praca, W-wa okolice, Łódź, 601 221 601

W dniu 25 czerwca 2019 roku w wieku 71 lat zmarł
Garaże blaszane, bramy garażowe montaż,
transport, gratis-raty www.konstal-garaze.pl
42 298 84 96, 44 738 02 06, 604 397 105
KRYCIE DACHÓW, 731 040 927

adw. Tomasz Wyrwał
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się
1 lipca 2019 roku o godzinie 12.30
na cmentarzu rzymskokatolickim Doły ul. Smutna 6 w Łodzi.

Telenaprawa, LCD, Plazma, TV
inż. Bykowski, 646 02 04, 501 043 514

ATRAKCYJNE Ubezpieczenia 42 633 22 87

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku
Agroturystyka Puszcza Notecka,konie,kort,
basen,sauna, 604261664, ranchobonanza.pl

Rodzina

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927635

ZAKŁADY POGRZEBOWE

DZIWNÓW WCZASY MORZE 50m
913813052 www.owzastal.pl
DZIWNÓW WCZASY MORZE 50m
913 813 052 www.owzastal.pl
„MAZURY CUD NATURY” KOMFORTOWY
DOMEK LETNISKOWY NAD JEZIOREM
„DADAJ” K/OLSZTYNA WYNAJMĘ.
5 1 3 9 2 3 0 5 1 LUB (8 9) 5 3 9 1 1 0 9
Ustka pok. w ośr. wypoczynk. 604-486-413

Zagubiono legitymację studencką
o nr 131739. Tel. 511606503.
Zgubiono legitymację studencką
nr 130453 UMED, tel 604 677 670

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
Z „WYBORCZĄ”

PREZYDENT
MIASTA ŁODZI
informuje,

1 LOL

”Gdyby nie było śmierci,
życie nie wydawałoby się nam tak piękne”
Mikołaj Gogol

że przez 21 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu
Miasta
Łodzi
został
wywieszony wykazy stanowiący
załącznik
do
zarządzenia
Nr
1422/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 r., w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej
samodzielnych
lokali mieszkalnych, usytuowanych
w budynkach położonych w Łodzi,
stanowiących własność Miasta Łodzi
wraz z udziałem w prawie własności
gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu.
33926622.n

33912229

TygodnikŁódź
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Apetyt na Łódź

Włoskie smaki na Bałutach
Pogranicze Julianowa i Marysina.
To tutaj, obok skrzyżowania Inflanckiej
z Łagiewnicką, działa
restauracja DaVella
Radosław Kędzierski,
DZIENNIKARZ KULINARNY
ołożony blisko ulicy niski
budynek z wyglądu przypomina jednorodzinny
dom, jakich w okolicy
nie brakuje. Restaurację, poza reklamowymi szyldami,
łatwo rozpoznać po czerwonym
płocie. Ważna informacja dla zmotoryzowanych gości – DaVella dysponuje własnym parkingiem.
Teren na tyłach restauracji
zagospodarowano na potrzeby
dużego letniego ogródka. Jednak
ze względu na nadciągające nad
miasto ciemne chmury zajęliśmy
miejsca w środku. DaVella (z wł.
„u Velli”) już z samej nazwy nawiązuje do włoskich klimatów. Wtóruje w tym także wystrój restauracji. Drewniane stoliki przystrojone
obrusami w czerwono-białą kratkę zastawione są oliwami z oliwek
i butelkami wina. Na ścianach fototapety z malowniczymi uliczkami włoskich miast.
Usiedliśmy przy stoliku obok
okna, którego parapet był gęsto
zastawiony przeróżnymi rzeczami
– zaczynając od lampki i świecznika, kończąc na wazonie i zbierającej kurz poduszce. W zasięgu
wzroku pod oknem naliczyliśmy

P

pięć padniętych owadów. Nic
dziwnego, w labiryncie zbędnych
dekoracji pewnie ciężko o zachowanie codziennego porządku.
Nastroje poprawiła nam miła kelnerka, która po chwili zjawiła się
przy stoliku i uprzejmie wręczyła menu.
Karta DaVelli to przede wszystkim dania kuchni włoskiej. Poza wypiekaną na miejscu pizzą
w kilku wariantach smakowych
do wyboru jest osiem rodzajów
makaronów. Wśród nich m.in.
spaghetti aglio olio z ostrą papryczką i serem grana padano,
tagliatelle szpinakowe z łososiem,
szparagami i bazyliowym pesto
czy pappardelle z polędwicą wołową i grillowanymi warzywami.
Na przystawkę można zamówić
deskę włoskich wędlin, dwa rodzaje bruschetty, carpaccio wołowe, krewetki na maśle lub którąś
z kremowych zup. Włosko jest
także w kategorii deserów, gdzie
znalazły się m.in. przyrządzane na
dwa sposoby tiramisu oraz jagodowa panna cotta.
Zdecydowaliśmy się na wariant bez słodkości, z przystawkami i daniami głównymi. Na
start zamówiłem krem z pomidorów, a żona bruschettę z pomidorami, mozzarellą i grillowanymi warzywami. Spośród
dań głównych wybrałem pollo
con gorgonzola, czyli pierś z kurczaka w sosie z sera gorgonzola,
z dodatkiem gnocchi oraz szpinaku i suszonych pomidorów.
Żona zdecydowała się na jeden
z makaronów – czarne tagliatelle
w sosie śmietanowo-pomidorowym, z krewetkami, łososiem,
podgrzybkami i szpinakiem.
Po kilku minutach kelnerka
przyniosła nam lemoniadę (pysz-

nie orzeźwiająca – z dodatkiem
świeżych malin i lodu) oraz amuse-bouche, czyli tzw. czekadełko
w postaci małych ciepłych bułeczek, z dodatkiem pasty z czarnych oliwek – apetyczne wprowadzenie do włoskich smaków.
Następny w kolejce był krem
z pomidorów. Doprawiony śmietaną miał kremową konsystencję.
Kucharz nie pożałował pieprzu,
co akurat mi odpowiadało, bo
zupa zyskała bardziej wyrazisty
smak. Bruschetta nie była podana
tradycyjnie na kawałkach krojonej bagietki, ale na dużej kromce
włoskiego pieczywa. Nie wiem,
czy było to dobre rozwiązanie.
Cienki kawałek chleba szybko
nasiąknął warzywami – świeżymi pomidorami oraz kawałkami
grillowanej papryki, bakłażana
i cukinii – przez co w odbiorze
danie było mniej atrakcyjne niż
w klasycznej formie.
W daniu z kurczaka najbardziej smakowało mi delikatne
mięso i sos z gorgonzoli. Plus
należy się także za świeży szpinak z suszonymi pomidorami
oraz przyrządzane na maśle
gnocchi, które dobrze komponowały się z pozostałymi składnikami. W przeciwieństwie do
kupnych gnocchi czarne tagliatelle w DaVelli wyrabiane jest na
miejscu. Makaron ugotowany
był zgodnie z włoskimi prawidłami – lekko al dente. Poza śmietanowo-pomidorowym sosem
w daniu dominował łosoś, którego na oko było trzy razy więcej
niż krewetek. Na szczęście nie
ujmowało to potrawie smaku,
a dodawało jej sytości. Przepych
na talerzu wypadł zdecydowanie
lepiej niż dekoracyjny miszmasz
na parapecie. l

FOT. RADOSŁAW KĘDZIERSKI

FOT. RADOSŁAW KĘDZIERSKI

Ile to kosztuje?
Miejsce: DaVella
Adres: ul. Inflancka 6
Kuchnia: włoska

• Pollo con gorgonzola – 33 zł
• Tagliatelle DaVella – 34 zł
• Lemoniada malinowa 1 l – 23 zł

RACHUNEK:
• Bruschetta verdure – 16 zł
• Krem z pomidorów – 12 zł

RAZEM – 118 zł

Historie filmowe

Wiewiórski

Kapitalnie skrojone „Zero”
Dziś do kin wchodzi nowy ﬁlm
Pawła Borowskiego „Ja teraz kłamię”.
Podobnie jak debiutanckie „Zero” już
sprzed 10 lat fabułę wyprodukował
łódzki Opus Film.
W oczekiwaniu na premierę
– a z przecieków wynika, że jest na co
czekać – przypomnijmy ﬁlm sprzed
dekady. Film, w którym biznesmen
zleca śledzenie pewnej osoby, czym
uruchamia lawinę wydarzeń, które
wpłyną na losy innych ludzi.
„Akcja ﬁlmu toczy się bardzo
płynnie: w centrum uwagi jest
postać A, następnie pojawia się
w kadrze postać B i po chwili kamera podąża już za nią, potem pokaże
się C itd. Mimo mnogości wątków
widz ani przez chwilę nie ma wrażenia chaosu, gdyż po pewnym czasie
poszczególne elementy mozaiki
zaczynają się układać w logiczną

całość – odnotowywał w „Polityce”
Zdzisław Pietrasik.
Porównania z ﬁlmową klasyką
wydawały się nieuniknione. Do
Roberta Altmana, do „Magnolii”
Paula Thomasa Andersona czy obrazu Alejandro Gonzáleza Inárritu
„Babel”. Jednak na polskim gruncie
był to ﬁlm, który bez wielkiej przesady można było nazwać nowatorskim. Jedni odbiorcy zachwycali się
umiejętnością reżysera „chwytania
ułamków cudzych życiorysów,
wchodzenia w nie głęboko, do
granic emocji”, inni utyskiwali, że
dramaty ogląda się „powierzchownie, jak przez szybę”.
– Narracyjnie „Zero” przypomina
partię scrabble. Po każdym ruchu
dobieramy litery. Czasem idealnie
pasują do gry, innym razem powodują, że na kontynuowanie gry
mamy mniejszą ochotę. Na szczęście
w przypadku „Zera” te pierwsze

„litery” przeważają – pisałem wówczas na łamach „Gazety”. – Dlaczego
tak się dzieje? Za sprawą interesująco napisanych postaci – żadna
z nich nie jest jednoznaczna, a już
na pewno nie pozytywna. Za sprawą dialogów, nie wydumanych, nie
sztucznych, nie na siłę zwulgaryzowanych. I za sprawą aktorów,
którzy – czy to w większych rolach,
czy w epizodach – pokazują talent.
Robert Więckiewicz jako zdradzany
właściciel ﬁrmy, Marian Dziędziel
jako taksówkarz, Michał Tarkowski
jako pedoﬁl.
Film powstawał trochę w Warszawie, a trochę w Łodzi. Mieszkanie
w kamienicy przy ul. 10 Lutego stało
się miejscem schadzek żony prezesa
(Aleksandra Popławska) z kochankiem (Michał Żurawski). Dowodów
jej niewierności szukali detektyw
(Bogdan Koca) i jego pomocnik (Zbigniew Konopka). Zaparkowali na uli-

cy swój samochód, czekając na efekty
działania aparatury podsłuchowej,
którą zamontowali w mieszkaniu. Na
ulicy Wróblewskiego nieopodal słynnego numeru 54 (to okolica, gdzie
mieszkał młody robotnik grany przez
Andrzeja Mellina w „Historii jednej
miłości” Wojciecha Wiszniewskiego)
znajduje się ﬁlmowa krańcówka
autobusowa, na której ojciec z synem
przesiadają się z taksówki. Z kolei na
Piotrkowskiej 203/205 pod znanym
kinomanom adresem kina Charlie
ratownik medyczny (Wojciech Zieliński) widzi dwóch mężczyzn kopiących człowieka. Pomaga mu i w ten
sposób ratuje pedoﬁla. – Kapitalnie
skrojona, ﬁlmowa układanka, ale
i coś więcej: Borowski zaprasza do
hipnotycznej gry, próbuje wpuścić
widza w napisaną przez siebie rolę
– oceniał krytyk Paweł T. Felis. l
Jakub Wiewiórski,
Muzeum Kinematografii
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Długie noce łakomczuchów
Małgorzata Muraszko,
Marta Gruszecka,
Łukasz Kamiński,
Rafał Zieliński
Wieczorne podjadanie może
i budzi wyrzuty sumienia, ale
często trudno mu się oprzeć.
Zwłaszcza gdy kryje się pod
postacią pysznego wegańskiego
langosza na warszawskim
Nocnym Markecie, pierogów
z jagodami z krakowskiego
Przypiecka czy tajskiego
street foodu w gdańskim
Słonym Spichlerzu. Oto kilka
miejsc w Polsce, gdzie można
przekąsić coś nocną porą.

WARSZAWA
• Nocny Market. Na nieczynnym
dworcu Warszawa Główna Osobowa przecinają się szlaki weekendowych wędrówek tysięcy głodnych warszawiaków i przyjezdnych. Dla jednych jest to pierwszy
przystanek wieczoru, dla innych
ostatni, tuż przed snem. Między
ustawionymi w dwóch rzędach
knajpkami (m.in. Supperlardo,
El Puertito, Mąka i Woda, Night
Burger, Łowcy Syren, The Cool
Cat, Langosze, Brasil On The Plate
czy Dogidog) tłumnie gromadzą

1 LO
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się fani ulicznego jedzenia, dobrych piw i win. Niesieni fantazją
imprezowicze mogą też sobie
przystrzyc brodę lub zrobić tatuaż. Siłą Nocnego Marketu jest nie
tylko samo jedzenie (za wegańskie
langosze można oddać duszę
diabłu), ale też i atmosfera – wystarczy zamknąć oczy, wsłuchać
się w gwar, wwąchać w feerię
zapachów, by poczuć się jak na
wakacjach.
→ Nocny Market, ul. Towarowa 3.
Czwartek-niedziela. Od godz. 17
do godz. 1.

KRAKÓW
• Zapiekanki z Okrąglaka. Kultowe, smaczne, różnorodne.
W letnie weekendy czynne niemal
do rana. Do wyboru opcja wegetariańska, wegańska i z mięsem,
kilkanaście sosów i dodatków.
Kolejka niemal zawsze długa, co
tylko potwierdza, że zapiekanki
z Okrąglaka to najlepszy pomysł
na nocny głód. Ceny od kilku do
kilkunastu złotych.
→ Zapiekanki z Okrąglaka,
plac Nowy, 4B/1, Kazimierz.
Od godz. 10 do godz. 3.
• Przypiecek. Pyszne pierogi
przez całą dobę. Od ruskich,

przez wegetariańskie, z kapustą
i grzybami, szpinakiem czy brokułami, po owocowe – z jabłkami,
śliwkami, truskawkami, jagodami
albo ze słodkim serem. Pierogi
to zdecydowanie najsłynniejsza
potrawa Przypiecka. Do wyboru
też zupy – chłodnik kresowy,
barszcz czerwony, rosół,
a dla wygodnych
żurek w kubku na
wynos. Ceny pierogów od 13 do 25 zł,
zup już od 7 zł.
→ Przypiecek, ul.
Sławkowska 32.
Czynne całą dobę.
• Pizzatopia. Dowolne
składniki, słynne rzemieślnicze ciasto z naturalnej
mąki (miękkie jak chmurka! – czytamy w komentarzach klientów),
jedna cena i czas oczekiwania
nie dłuższy niż 3 minuty. Do tego
serdeczna obsługa, nawet późno
w nocy, kiedy goście bywają różni.
Pizzę można wziąć na wynos albo
zjeść w przyjemnym i zielonym,
bo na krakowskich Plantach,
ogródku. Cena za jedną to 24 zł.
W weekendy czynne do 2 w nocy.
→ Pizzatopia, ul. Szewska 22. Od
godz. 11 do godz. 1.

GDAŃSK
• Słony Spichlerz. To pierwszy
w Gdańsku food hall, który powstał
z inspiracji takimi miejscami jak
warszawskie Koszyki czy lizboński TimeOut Market. Na dwóch
poziomach znajduje się dziewięć
restauracji i Salty Bar.
Fani kuchni azjatyckiej
mogą spróbować
tajskiego street foodu w Bangkuk by
Thai Thai i kuchni
japońskiej w Ramen & Sushi by
Mitsuro, miłośnicy
włoskiej pizzy mogą
wybrać się do Czerwonego Pieca, a wegetarianie
i weganie swoje kroki pokierują
do Vegemadre. Ci, którzy nad
morzem chcieliby spróbować ryb,
mogą śmiało zamawiać w Deliﬁsh,
a spragnieni kuchni polskiej w nowym wydaniu znajdą coś dla siebie
w Gwar Bistro. Na miłośników burgerów i prosecco czeka Sexy Bull,
w Chwila Moment będzie coś dla
fanów misek z różnych stron świata, a słodkim zakończeniem będzie
wizyta w Błogo. Słony Spichlerz
w tygodniu i w niedzielę działa do
23, a w weekend do 1 w nocy.

→ Słony Spichlerz, ul. Chmielna 10.
Niedziela-czwartek od godz. 8 do
godz. 23, piątek-sobota od godz. 8
do godz. 1.

WROCŁAW
W centrum miasta zjemy m.in.
burgery w słynnym Pasibusie:
lokale na Świdnickiej i św. Antoniego są czynne od niedzieli do
czwartku do godz. 1, a w piątki
i soboty dwie godziny dłużej.
W Pasażu Pokoyhoff działają Do
Jutra i Rumbar. Pierwszy serwuje
m.in. quesadillas, a drugi owoce
morza. Działają w czwartki do
2, a w piątki i soboty do 4. Dosyć długo czynne są multitapy
serwujące jedzenie. Do godz. 2,
a w soboty i niedziele do 4 otwarty jest Doctor’s Bar, codziennie
do 2 działa Pinta (kuchnia działa
krócej niż sam pub), a Pod Latarniami serwujący m.in. klasyczne
obiady do godz. 2, w czwartki
do 3, a w piątki i soboty do 4.
Kuchnia czynna jest tu do zamknięcia lokalu. Fanów mają dwa
okienka Frytki+Sos (zjemy tutaj
to co w nazwie, a wybór sosów
jest naprawdę spory). Jedno jest
na ul. św. Antoniego, drugie na
Oławskiej. Czynne są w czwartki
do 1, w piątki i soboty do 3. l
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Diplo, kolorowa
eminencja popu
Łukasz Kamiński
Bez niego nie sposób wyobrazić
sobie współczesnego popu. Jest
obecny na wszystkich liniach
frontu sceny muzycznej, nagrywa, komponuje, produkuje
– zarówno dla siebie, jak i całej
armii innych gwiazd, od Justina Biebera, Lil Wayne’a, Beyoncé, Britney Spears, po Arianę
Grande. Jednym z bohaterów
tegorocznej edycji Open’era
będzie Diplo.
Thomas Wesley Pentz Junior
urodził się w Missisipi, dorastał na
Florydzie, gdzie spędzał sporo czasu, przesiadując w sklepie swojego
taty, handlującego przynętami
wędkarskimi. Wtedy zafascynował
się uroczymi manatami, drapieżnymi aligatorami i pasjonującym
światem dinozaurów. Przez chwilę
rozważał nawet karierę paleontologa. Jak zwykle życie zweryﬁkowało marzenia. Po skończeniu
szkoły w Filadelﬁi imał się różnych
zajęć, od pracownika socjalnego,
po pracownika kinowego. Czasem
też didżejował. Wspólnie z didżejem o przekornej ksywce Low
Budget zaczęli grywać imprezy,
podczas których mieszali ze sobą
przeróżne gatunki muzyczne. Jako
duet Holletronix nagrali mikstape
„Never Scared”, na którym zbili
ze sobą kompozycje Eurythmics,
2 Live Crew, Beethovena. Był rok
2003 r. Płyta okazała się kluczem
do wielkiej kariery, „New York
Times” uznał ją za jeden z najlepszych albumów roku.

Wszyscy chcą dotyku
geniuszu
Po każdym kolejnym kroku przychodziły nowe sukcesy, nowe
możliwości współpracy, a Diplo
poszerzał swój muzyczny świat,
śmiało wychodził poza dancehall,
reggae, elektronikę, prosto w świat
popu. Jako Diplo nagrał tylko jedną płytę, większą frajdę ewidentnie
sprawia mu poznawanie innych
artystów, współpraca z nimi
w studiu i na scenie. Pomógł M.I.A.
podbić świat, był jednym z pierw-
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szych zachodnich didżejów, którzy
rozpropagowali na szeroką skalę
porywające brzmienia brazylijskich dzielnic biedy, czyli baile
funk. Z Markiem Ronsonem założył projekt Silk City, ze Skrillexem
duet Jack Ü, z Sią i Labrinthem trio
LSD. Do tego trzeba dodać cały
zastęp artystów, z którymi muzyk
nieustannie współpracuje, poza
wspomnianymi już: Bieberem,
Beyoncé, Britney Spears, Arianą
Grande, na długiej liście są też
m.in.: Madonna, Dua Lipa, Travis
Scott i J Balvin (również gwiazdy
tegorocznego Open’era), Snoop
Dogg, Usher, No Doubt. Naprawdę
wielu artystów chce tchnąć w swoją muzykę odrobinę geniuszu
Diplo. Jednym z najważniejszych
projektów artysty jest projekt
Major Lazer, współtworzony przez
kilku innych didżejów i muzyków,
a brzmiący i koncertowo wyglądający jak desant z kolorowego,
rozbrykanego karnawału z Ameryki Południowej.
Choć wciąż młody,
w zeszłym roku stuknęła
PATRONAT
mu czterdziestka, Diplo jest
już na tyle doświadczony,
dorosły, że zdaje sobie sprawę, że prawdziwa kariera
artystyczna wykracza poza
chwilowy szał, poza pięć
minut. Stara się nagrywać
popowe klasyki, które przetrwają próbę czasu, mody,
zajawki. I często mu się to
udaje. Nagrany wspólnie
z wokalistką MO i didżejem Snakiem cztery lata temu hit
„Lean On” na Spotify odsłuchany
został już prawie miliard trzysta
milionów razy, teledysk do piosenki obejrzany został na YouTube
ponad dwa i pół miliarda razy.

Polityka, piłka nożna,
poglądy
Choć trudno to sobie wyobrazić
przy takim natłoku zajęć, świat
Thomasa Wesleya Pentza Juniora
nie zamyka się wyłącznie w muzyce. Jak wielu amerykańskich
muzyków, tak i on angażuje się
politycznie. Trzy lata temu wsparł
uwielbianego przez artystów

Berniego Sandersa – listy tych,
którzy udzielili poparcia senatorowi, zazdroszczą inni politycy,
bo są na niej m.in.: Red Hot Chili
Peppers, TV On The Radio, Neil
Young, Henry Rollins, Nas, Cardi
B, Hans Zimmer. W 2016 r. użyczył
Sandersowi swojej kompozycji
„Revolution” do wykorzystania

w telewizyjnej reklamówce.
Podobnie jak w przypadku polityki, tak również słabość do sportu
Diplo dzieli z innymi amerykańskimi celebrytami. W samą tylko
piłkę nożną (dyscyplinę popularną, ale znajdującą się poza podium ukochanych przez Amerykanów sportów, czyli koszykówki,
footballu, baseballu czy hokeja)
inwestowali m.in. popularni komicy Will Ferrell czy Drew Carey.
Diplo dołączył do nich, kupując
udziały Arizona United Soccer
Club. W oświadczeniu prasowym
stwierdził „Postrzegam piłkę nożną w taki sam sposób jak muzykę.
To tkanka łącząca ze sobą różne
kultury tego świata”.
Pentz Junior nie stroni też od
angażowania się w poparcie dla
ruchów, akcji społecznych. Od kilku lat (jak sam przyznaje, przyszło
mu to z wiekiem) wspiera ruch
#meetoo. „Kobiety, z którymi pracuję, są silniejsze ode mnie. Mają
więcej rzeczy na głowie, są doskonałym przykładem dla innych kobiet. Udowadniają, że można być
wspaniałą osobą, dobrym człowiekiem, być o wiele piękniejszym,
niż to, co pokazuje ich Instagram”,
mówił w niedawnym wywiadzie
dla pisma Esquire Diplo.

Nie tylko Diplo

• Specjalista
od roztańczania
wielotysięcznych
tłumów, czyli
jeden z bohaterów
tegorocznego
Open’era, amerykański didżej
i producent Diplo
FOT. SHANE LOPES/
ALTER ART

→ Open’er Festival, 3-6 lipca,
Gdynia. Karnety czterodniowe
639 zł, bilety jednodniowe 289 zł.

Diplo to, oczywiście, tylko jeden z bohaterów tegorocznego
Open’era. Jak zawsze do Gdyni
przyjadą artyści reprezentujący
odmienne muzyczne sceny, różne
pokolenia. Fanów gitarowego grania przyciągną zapewne: Smashing
Pumpkins, The Strokes, Perry Farrel, Interpol czy Greta Van Fleet.
Fani nowoczesnego jazzu i soulu
zajrzą na występy Kamasiego Washingtona, Jorji Smith. Błyszczeć
będą diwy popu Kylie Minogue,
Robyn czy Lana Del Rey. Do tańca
wciągną na pewno wyjątkowi 2ManyDJ’s czy arcypopularni Sweedish
House Maﬁa. Szukający brzmień
nieco bardziej alternatywnych
wybiorą się na Idles, Death Grips,
Annę Calvi, Vampire Weekend. Nie
zabraknie też współczesnego rapu
w wykonaniu takich gwiazd, jak
A$AP Rocky, G-Eazy, J Balvin. Jak
zawsze w Gdyni pojawi się potężna
reprezentacja polskich artystów,
wystąpią m.in.: Sokół, Hania Rani,
EABS, Bitamina, Catz ’n Dogz,
Wczasy, Zamilska. Ze specjalnymi
koncertami wystąpią Cool Kids
of Death, którzy przypomną swój
debiutancki album oraz raperzy
związani z projektem Popkiller
Młode Wilki All-Stars. l
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Nie zapomnij o sztuce w upalne lato
Zofia Franke

się architektura muzeum, dzieła
sztuki, a także zwiedzający.
→ Kraków, Muzeum Narodowe,
do 29 września

Od pokazów sztuki dawnej po
prezentacje klasyków współczesności, od ekspozycji o hip-hopie po wystawy o starości
i chorobie. Podróżując w upalne lato, warto odwiedzić wystawy przygotowane w zazwyczaj
klimatyzowanych pomieszczeniach.

Matejko ze Lwowa
do Sopotu
Wielkim malarzem był, i basta!
Przekonać się można o tym,
oglądając jego skończone, wymuskane wręcz obrazy olejne i szkice
oraz notatki swobodnie kreślone
niezwykle sprawną ręką. Do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie
przywieziona została kolekcja
obrazów Jana Matejki z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki.
Uzupełnia ją malarstwo olejne
artysty ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i z kolekcji
prywatnej. Zaprezentowane
dzieła poruszają głównie tematy
historyczne, które w świadomości
zbiorowej funkcjonują w wizualnej wersji zaproponowanej przez
Matejkę właśnie. Oprócz nich na
wystawie zobaczymy uznawany
za arcydzieło „Portret dzieci artysty” – prawdziwy popis technicznego kunsztu w charakteryzowaniu modeli oraz malarskiego
odwzorowywania tkanin: haftów,
koronek, tiuli i welurów.
→ Sopot, Państwowa Galeria Sztuki,
do 6 października

Abramović wciąż obecna
To miała być najgłośniejsza
polska wystawa roku i… taką się
stała. Wielka retrospektywa Mariny Abramović, jednej z najważniejszych współczesnych artystek,
bije rekordy frekwencyjne. Tłumom na wernisażu towarzyszyły
modlitwy przeciw uznanym za
świętokradcze działaniom performerki, a potem protestowali statyści zatrudnieni do odtworzenia jej
działań. Po początkowym szumie
emocje przycichły, a w CSW wciąż
oglądać można 120 dzieł Abramović. Od tych najwcześniejszych,
pochodzących jeszcze z lat 60., po
współczesne.
→ Toruń, CSW Znaki Czasu,
do 11 sierpnia

Na celowniku kobieta
Farba znaczy krew – to żargonowe określenie myśliwych,
zaczerpnięte z książki Zenona
Kruczyńskiego o tym samym
tytule, posłużyło organizatorom
wystawy z MSN do nazwania
prezentacji 50 artystek z różnych
stron świata. Artystek głównie
młodych, ale nie tylko. To pierwsza tak obszerna międzynarodowa wystawa malarstwa poświęcona twórczości kobiet. Zaprezentowano na niej 140 obrazów,
w których krew metaforycznie
zmienia się w opowieść o kobiecej tożsamości, pragnieniach,
lękach i ograniczeniach. O rolach
społecznych, ale także o ﬁzjologii
– ciele, jego reakcjach, rozkoszach
i traumach. „Zgromadzone prace
podejmują polemikę ze stereotypami na temat uległości i dominacji, przyjemności i przemocy”
– przekonują organizatorzy.
→ Warszawa, MSN, do 11 sierpnia

Abakanowicz.
Z Rygi do Orońska
Głośno komentowany pokaz
„W przestrzeni Magdaleny Abakanowicz” po premierze w Muzeum
Sztuki Dekoracyjnej i Designu
w Rydze zostanie zaprezentowany polskim widzom. W Centrum
Rzeźby Polskiej zobaczyć będzie
można ponad 20 obiektów autorstwa zmarłej dwa lata temu,
jednej z najbardziej znanych
w świecie polskich artystek. Jej
przestrzennym tkaninom – abakanom – towarzyszyć będą rzeźby
i kompozycje ﬁguratywne pozwalające poznać innowacyjne
podejście do przestrzeni i kształtowania obiektów.
→ Orońsko, Centrum Rzeźby Polskiej, od 13 lipca do 6 października

Hip-hop po śląsku
Pod koniec lat 70. stał się głosem ubogich Afroamerykanów,

FOT. LESZEK ŻUREK

↑ Modna masówka Barbary Hoff,
czyli archiwalne rysunki, projekty, fotografie i przede wszystkim
ubrania w Muzeum Miasta Gdyni
→ Andrzej Wajda na zdjęciach,
w scenariuszach, kostiumach,
rekwizytach, listach i materiałach filmowych w Muzeum
Narodowym w Krakowie

Ubiór jako sztuka
Jej Hofﬂand stał się dla milionów
Polaków synonimem modnej masówki – w cyklu „Polskie projekty,
polscy projektanci” przygotowana
została pierwsza monograﬁczna
wystawa słynnej polskiej projektantki mody Barbary Hoff.
Zobaczymy na niej liczne, często
niepublikowane materiały archiwalne: rysunki, projekty, fotograﬁe, ﬁlmy z pokazów, a przede
wszystkim oryginalne ubrania
sygnowane metką Hofﬂand.
→ Muzeum Miasta Gdyni, od 7 lipca
do 20 października

↓ Kaseta z pierwszymi nagraniami gwiazdy polskiego hip-hopu,
czyli Kalibra 44 w Muzeum Śląskim w Katowicach

FOT. RAFAŁ WYRWICH/MUZEUM ŚLĄSKIE

FOT. RENATA PAJCHEL

którzy sprzeciwiali się rasizmowi
i wykluczeniu. Przeszczepienie
go na polski grunt pozbawiło
go politycznego zacięcia, choć
stał się językiem zbuntowanej
młodzieży. O polskim hip-hopie
powstały już ﬁlmy, biograﬁe
twórców, a teraz przygotowano
wystawę – „Zajawkę”, o początkach zjawiska na Śląsku.
Zgromadzone na niej ziny,
dokumentację grafﬁti i zdjęcia
zobaczyć mogą osoby dorosłe, bo
nastoletni widzowie (poniżej 16.
roku życia) wpuszczeni zostaną
jedynie z dorosłymi opiekunami.
→ Katowice, Muzeum Śląskie,
do 1 września

coną Andrzejowi Wajdzie. Jego
samego i jego twórczość przybliżają narracyjnie ułożone zdjęcia,
scenariusze, rysunki, kostiumy,
rekwizyty z planu i wiele innych
przedmiotów przedstawiających
mistrza lub należących do niego.
→ Kraków, Muzeum Narodowe,
do 8 września

Wajda po ludzku
Urodził się w Suwałkach, ale to
w Krakowie studiował, kręcił
najważniejsze ﬁlmy, reżyserował
legendarne inscenizacje teatralne.
Tu powstało ufundowane przez
niego (za pieniądze z Nagrody
Kyoto) Muzeum Sztuki i Techniki
Japońskiej „Manggha”, tu czuł się
u siebie.
W krakowskim Muzeum
Narodowym oglądać można
multimedialną wystawę poświę-

Mistrz Wyspiański
Po sukcesie zamkniętej w maju
wystawy, na której zgromadzono
pół tysiąca prac Stanisława Wyspiańskiego, krakowskie muzeum
przygotowuje kolejne ekspozycje
jego twórczości. Pod hasłem „Wyspiański. Posłowie” prezentuje
dotychczas niepokazywane szerokiej publiczności dzieła twórcy
„Wesela”. Oprócz pasteli i olejów
pochodzących z prywatnych
kolekcji wyeksponowane zostały
tkaniny i ilustracje książkowe
dekorowane ornamentami kwiatowymi wyraźnie inspirowanymi
sztuką ludową, a także rysunki
kostiumów teatralnych.
Odrębną częścią wystawy
jest niewielki pokaz uczniów
Wyspiańskiego. Twórczość ich
sygnalizują pojedyncze dzieła,

którym towarzyszą krótkie cytaty
ze wspomnień uczniów o ich nauczycielu.
→ Kraków, Muzeum Narodowe,
do 29 września

Czarno na białym
Rysunek od stuleci stanowi
podstawę wykształcenia akademickiego, dlatego właśnie
prezentacją tego medium najstarsza w Polsce uczelnia artystyczna – krakowska Akademia
Sztuk Pięknych – świętuje swoje
200-lecie. Na wystawie zostanie
zaprezentowanych blisko 170
rysunków – dzieł będących dla
autorów sprawdzianem umiejętności warsztatowych, raz to pełniących funkcję służebną wobec
innych dyscyplin artystycznych,
raz to stanowiących rodzaj samodzielnej wypowiedzi twórczej.
Zobaczyć będzie można prace
artystów cieszących się sławą
już za życia, m.in. Jana Matejki,
Leona Wyczółkowskiego, Wojciecha Weissa, Xawerego Dunikowskiego, i tych mało znanych.
W wybrane dni studenci ASP
będą na wystawie kreślić rysunki
z natury. Ich modelami staną

Sytuacja się zmieniła
„Pragniemy pokazać odmienność
sztuki XX wieku na tle historii
sztuki” – przekonują kuratorzy
czasowej, a właściwie tymczasowej
wystawy zajmującej drugie piętro
gmachu głównego krakowskiego
Muzeum Narodowego. To ekspozycja przypominająca o Galerii
Sztuki Polskiej XX wieku, którą wyparła wielka prezentacja twórczości Wyspiańskiego. W przyszłym
roku w tym miejscu znowu zagości
stała ekspozycja – Galeria Sztuki
Polskiej XX i XXI wieku.
Teraz ośmiu kuratorów wybrało z kolekcji setkę prac. Są to
głównie dzieła znane z poprzedniej wystawy, ale zaproponowano
też nowości, choćby ostatnie
nabytki. Najmłodsze na wystawie
są „Wota” Natalii Wiernik z 2017 r.,
a najstarsze to projekty witraży
Józefa Mehoffera z 1899 r.
„Chcemy zaprezentować
polską sztukę w sposób nieortodoksyjny. Nie jest to ani układ
chronologiczny, ani dydaktyczny
wywód o prądach artystycznych”
– przyznają kuratorzy.
→ Kraków, Muzeum Narodowe,
do 22 grudnia
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MUZYKA
SOBOTA

Festiwal Kolorów by Wawel Fresh and Fruity

Słońce i rap
pełne barw
Dominika Mizerska
ŁÓDZKIE BŁONIA
W sobotę Łódzkie Błonia zasypie barwny proszek, wypełnią
prawdziwe muzyczne hity, a
o zgłodniałych zadbają food
trucki. Start o godz. 15.
Święto radości i wiosny przywędrowało wprost z kultury
hinduskiej i z roku na rok cieszy
się coraz większą popularnością.
Festiwal Kolorów Holi organizują
przede wszystkim mieszkańcy
Indii i Nepalu, ale i w Europie
coraz chętniej celebrujemy to
wydarzenie.
Sobotni Festiwal Kolorów by
Wawel Fresh and Fruity w Łodzi

to okazja do spędzenia czasu na
świeżym powietrzu i wspólnej
zabawy. Od 15 do 20, co godzinę,
w niebo poszybują woreczki
z wielobarwnym proszkiem,
który pokryje ubrania i twarze
festiwalowiczów zebranych na
Łódzkich Błoniach (ul. Konstantynowska 96).
Tego dnia nie zabraknie
też energetycznej muzyki. Na
scenie wystąpią m.in. PlanBe
(godz. 19) i grupa Chemical
Garage (godz. 15).
Muzyk występujący pod
pierwszym pseudonimem nie
bierze pod uwagę porażki. PlanBe
to przedstawiciel młodego pokolenia polskiego rapu, który szturmem wdarł się na listy przebojów.

FOT. MARCIN STĘPIEŃ / AGENCJA GAZETA

Karierę rozpoczął singlem „Życie
wybiera nas” i remixem utworu
Quebonaﬁde „Żadnych zmartwień”. Drzwi do szerokiej kariery
otworzyła mu akcja promocyjna
serwisu muzycznego Popkillera.
pl, dzięki której w latach 20172019 nagrał dwie, już w pełni
autorskie płyty, „Modę” i „Insomnię”. Pierwsza z nich pokryła
się złotem.
Muzycy grupy Chemical Garage są z Wodzisławia Śląskiego.

Sebastian, Patryk i Krzysiek to
bracia grający punkrockową muzykę rodem z wybrzeża Kalifornii. Zaczynali w przydomowym
garażu, pełnym chemikaliów,
stąd wzięła się nazwa grupy. Do
zespołu szybko dołączyli Grzegorz i odpowiedzialny za warstwę wokalną i tekstową Bartek.
Panowie wspólnie zadebiutowali 12 lat temu podczas ﬁnału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.

„Pokaż, że twoje miasto potrzebuje kolorów!” – zachęcają organizatorzy Festiwalu Kolorów by
Wawel Fresh and Fruity. Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych
jest na facebookowym proﬁlu.

Łódzkie Błonia, ul. Konstantynowska 96, sobota. Wyrzuty kolorów
o pełnych godzinach: 15, 16. 17, 18,
19, 20. Godz. 17.30 – Festiwal Balonów. Udział bezpłatny.

NIEDZIELA

Koncert w klubie TU

Zgniłość
w najlepszym wydaniu
Zgniłość, zespół poety Marcina
Świetlickiego, zagra w Łodzi
w niedzielę. Będzie promował
swoją najnowszą płytę pt.
„Siedmiościan”.

Krakowski poeta Marcin Świetlicki to człowiek utalentowany
nie tylko literacko. Dotychczas
został wyróżniony m.in. Nagrodą
Kościelskich i Paszportem „Poli-

tyki” (którego przyjęcia odmówił),
a od 1992 roku pokazuje, jak wiele
może zdziałać w muzyce. Najpierw powstały Świetliki, potem
Jazztliki grające jazzowe covery
• Marcin Świetlicki FOT. SEBASTIAN ADAMUS / AGENCJA GAZETA

REKLAMA 33924696

Świetlików, a teraz przyszedł czas
na Zgniłość.
Najnowszy zespół Świetlickiego po raz pierwszy pokazał się na
jego dwupłytowym audiobooku
„Drobna zmiana”. Trwająca właśnie ogólnopolska trasa koncertowa jest poświęcona promocji ich
drugiego krążka. We współpracy
z Tymonem Tymańskim i Michałem Wandzilakiem (fortepian),
a także jazzmanami z Trójmiasta:
Michałem Ciesielskim (saksofon),
Dawidem Lipką (trąbka), Maciejem Sadowskim (kontrabas)
i Tomaszem Koprem (perkusja)
– Świetlicki stworzył kolejne
autorskie kompozycje, ale także
niektóre utwory zinterpretował
na nowo.
Sami o sobie piszą: „Obecną
muzyczną trajektorię Zgniłości
można by określić jako postpostironiczny-postzimnofalowy-postyass. Skład śmiało nawiązuje do
najlepszych pomorskich i krakowskich tradycji muzycznych”.
Zapewniając, że ich koncerty
są nieprzewidywalne.
Czego w takim razie możemy
się spodziewać w niedzielę?
„Siedmiościan” to krążek styli-

Klub TU, ul. Rewolucji 1905 r. 10,
niedziela, godz. 20. Bilety w cenie
30-40 zł dostępne są w klubie i na
portalu www.goout.net.

stycznie nawiązujący do yassu,
ale na tym nie koniec. Dziesięć
kompozycji tworzących najnowszą płytę Zgniłości to mieszanka
jazzu, rocka, funku i muzyki
folkowej z elementami improwizacji. Gościnnie na krążku
wystąpił także m.in. trębacz
Antoni Ziuk Gralak i aktorka
Julia Kamińska, znana przede
wszystkim z seriali telewizyjnych i dubbingu.
W Łodzi krakowski zespół
wystąpi w klubie TU, goszczącym wydarzenia o najróżniejszej
tematyce. Niecodzienny klimat
tego miejsca w połączeniu
z muzyką Marcina Świetlickiego
i Zgniłości to gwarancja udanego
wieczoru.
Dominika Mizerska
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Kryminalne historie
Michała Fajbusiewicza
Małgorzata Szlachetka
etka

w łódzkim ośrodku telewizji. Ale wcześniej - co ciekawe - pracował w jedenastu
innych zawodach.
W książce mówi także
o relacjach z rodzicami.
W
Wspomina: „Rodzice o nas
dbali, ale nie czułem ciepła.
JJak wydoroślałem, to nawet
d
do nich nie miałem pretenssji, bo gdzie oni się mieli
ttego ciepła uczyć? Ojciec
u
uciekł z Polski, bo gdyby nie
u
uciekł, to by nie żył. Już ta
śświadomość jest traumaty
tyczna”.
Przeczytamy też o spotkan
niach Fajbusiewicza z ważnymi
d
dla niego ludźmi i miłości do
or
orkiestr dętych.
Tak więc, tematów do rozm
mowy w piątek nie zabraknie.

Bez niego nie wyobrarażamy sobie kultowego
ego
“Magazynu Kryminalnenalnego 997”. W rodzinnej
ej Łodzi na pewno nie będzie
ędzie
jednak opowiadał tylko
ylko
o pracy.
Pretekstem do spotkania
kania
kaze znanym dziennikarzem jest wydana właśnie
od nieksiążka-wywiad, pod
ułem
przypadkowym tytułem
adków
„Fajbus. 997 przypadków
ępu doz życia”. Już ze wstępu
iezwywiadujemy się, że niezwygazyn
kle popularny „Magazyn
rzyczyKryminalny 997” przyczyia ponił się do schwytania
w. Świetny
nad 300 przestępców.
d uwagę,
rezultat, biorąc pod
iedemset
że powstało jakieś siedemset
odcinków.W czasie spotkania
a pewno
w Manufakturze na
nie zabraknie więc anegdot

z planu i telewizyjnych korytarzy.
wspomnieć że karierę
Warto wspomnieć,
Fajbusiewicz zaczynał właśnie

Emp Manufaktura,
Empik,
ul
K
ul. Karskiego
5, piątek
godz. 18, wstęp wolny.

Spacer śladami
pisarek

Joga na zdrowie

DOM LITERATURY
ul. Roosevelta 17

Niedziela, godz. 13. Bezpłatne wakacyjne
treningi jogi. Każdy dzień zaczynasz nową
asaną, a pozycję psa z głową w dół robisz,
stojąc na jednej nodze? A może dopiero
chcesz spróbować i po prostu spędzić czas
na świeżym powietrzu? Nie ma znaczenia!
Trenerzy z Hello Yoga wszystko wytłumaczą.
Udział bezpłatny.

Niedziela, godz. 11. Sprzed Domu
Literatury wyruszy spacer po Łodzi śladami
łódzkich pisarek. Członkinie Łódzkiego
Szlaku Kobiet odpowiedzą o bardziej i mniej
znanych autorkach związanych z miastem.
Czy wiesz, że Irena Tuwim to nie tylko
autorka przekładu „Kubusia Puchatka”? Jeśli
nie – ten spacer z pewnością cię zaskoczy.
Udział bezpłatny.

1 LO

REKLAMA 33923961

Piotrkowska
kameralnie
PASAŻ RUBINSTEINA

Teatr dla dzieci
PASAŻ RÓŻY
ul. Piotrkowska 3
Niedziela, godz. 12. W ozdobionym przez
Joannę Rajkowską podwórku przy ul.
Piotrkowskiej 3 zostanie odegrany spektakl
z cyklu „Baśniowy Pasaż Róży”. Teatrzyk
Psikus zaprezentuje „Skrzydlate marzenia”.
Bohaterką przedstawienia jest żaba,
która marzy o fruwaniu. Pomoc deklaruje
przedstawiający się jako profesor bocian...
Wstęp wolny, w razie złej pogody widzowie
i aktorzy przeniosą się do Akademickiego
Ośrodka Inicjatyw Artystycznych (ul.
Zachodnia 54/56). „Baśniowy Pasaż Róży”
to projekt AOIA i Łódzkiego Centrum
Wydarzeń.

Warmia i Mazury. Zdrowe życie, czysty zysk.

www.warmia.mazury.pl

PARK NA ZDROWIU

Środa, godz. 20. Pasaż Rubinsteina wypełnią
w środę (3 lipca) dźwięki rodem z XXwiecznego dancingu. Wszystko za sprawą
zespołu White Boat Orchestra, którego
koncert zainauguruje tegoroczną edycję
wydarzenia „Piotrkowska kameralnie”. Udział:
bezpłatny.

Uliczny stand-up
PASAŻ SCHILLERA
Czwartek, godz. 21. Czwartek (4 lipca)
to już prawie weekend, a to z kolei powód
do (u)śmiechu. Będzie nim występ Bartka
Zalewskiego w Pasażu Schillera. To odsłona
Stand-up Piotrkowska – wydarzenia
promującego tę formułę sceniczną w mieście.
Udział bezpłatny.
dominikam (4), ia (1)
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CHARLIE
Piotrkowska 203, tel. 426360092

• Aladyn (128) dubbing pt., niedz., śr. 15;
sob. 13.20; pon. 10.30; wt., czw. 11;
• Anioł (126) pt. 12;
• Free Solo: ekstremalna wspinaczka
(100) pt., niedz. 12.40, 17.20; sob., pon.-śr.
17.20; czw. 12.30, 17.20;
• Gloria Bell (102) pt., śr. 21.15; sob. 17;
niedz. 12, 21.15; pon. 15.45, 21.15; wt. 15.45,
21.20; czw. 15.45, 22;
• Ja teraz kłamię (107) pt., pon. 19.15; sob.
21.10; niedz., śr. 11, 19.15; wt. 19.20; czw. 20;
• Kobieta idzie na wojnę (101) pt., niedz.,
śr. 13, 17.45; sob., czw. 17.45; pon. 13, 19.30;
wt. 13.20, 17.45;
• Królowa Kier (127) pt.-niedz., śr. 21.30;
pon. 15; wt. 15.15;
• La La Land (90) czw. 12;
• Maudie (115) śr. 12;
• Neapol spowity tajemnicą (113) wt. 12;
• Oszustki (94) pt., niedz., wt.-czw. 14,
19.45; sob. 15, 19.45; pon. 14, 17.45;
• Petra (107) pt.-sob., pon.-czw. 15.20,
16.45; niedz. 11.30, 15.20, 16.45;
• Podły, okrutny, zły (108) czw. 18;
• Sauvage (97) codz. 13.30, 21.10;
• Słodki koniec dnia (97) pt., niedz.-pon.,
śr. 17.20; sob. 13; wt. 17.30; czw. 15.45;
• Tajemnice Joan (110) pt.-niedz., śr. 15.45;
pon.-wt., czw. 21.30;
• Yesterday (116) sob. 19;
• Za jakie grzechy, dobry Boże? (97)
pon. 12;
• Złodziejaszki (121) codz. 14.30, 18.45;
• Świadkowie Putina (107) pt.-niedz.,
czw. 19.10, 21; pon.-śr. 12.30, 19.10, 21;

CINEMA CITY
Drewnowska 58, tel. 426646464

• Agent Kot (85) dubbing codz. 10.20,
12.30, 14.40, 16.50;
• Aladyn (128) dubbing codz. 11.50, 14.40, 17.20;
• Anna (118) codz. 12.10, 14.40, 17.10, 19.40,
22.20;
• Avengers: Koniec gry (185) codz. 16.20;
dubbing codz. 11.30, 15.10;
• Dzień czekolady (75) codz. 11.20;
• Godzilla II: Król potworów (132) pt.śr. 20.10, 22; czw. 20.10, 22.20; dubbing
codz. 16.30; 3D dubbing pt.-śr. 15.30,
18.10; czw. 15.20;
• Ja teraz kłamię (107) codz. 14.20, 16.50,
19.10, 21.40;
• John Wick 3 (130) pt.-śr. 19.20; czw.
22.30;

• Kobieta idzie na wojnę (101) codz.
19.50;
• Krew Boga (100) codz. 16;
• Królowa Kier (127) codz. 22.10;
• Laleczka (120) codz. 13.20, 18.20, 20.20,
22.20;
• Ma (99) codz. 14.10, 20, 22.10;
• Men in Black: International (120) pt.śr. 10.40, 13, 17.30, 20, 20.50, 22.30; czw.
10.40, 13, 17.30, 20, 20.50;
• Niedobrani (125) codz. 21;
• Oszustki (94) codz. 10.40, 12.50, 15, 17.10,
19.20, 21.30;
• Panda i Banda (90) dubbing codz. 13.10;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz.
10, 12, 14;
• Podły, okrutny, zły (108) codz. 15.10, 21.40;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing codz. 10.45, 13, 15.15, 17.30; 3D
dubbing codz. 10.40;
• Polaroid (88) codz. 15.20, 17.20, 19.20,
21.20;
• Rocketman (121) codz. 11.20, 18.50;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing codz. 10, 11,
13, 15, 17, 19;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 19.30; 3D dubbing czw. 18;
• Tajemnice Joan (110) codz. 11.50, 21.30;
• Trzy kroki od siebie (116) codz. 11.30, 14;
• X Men: Mroczna Phoenix (120) codz. 19;

HELIOS SUKCESJA
Al. Politechniki 1, tel. 422999272

• Agent Kot (85) dubbing pt. 10, 10.50, 13,
17.10; sob.-wt. 10.50, 13, 17.10; śr. 13, 17.10;
czw. 10.50, 17.10;
• Aladyn (128) dubbing codz. 13.10;
• Anna (118) pt., wt. 11.50, 14.40, 17.30,
20.15, 21.20; sob.-niedz. 11.50, 14.40, 17.30,
20.15; pon. 12.10, 14.45, 17.30, 20.15, 21.20;
śr. 14.40, 17.30, 20.15, 21.20; czw. 11.50,
14.40, 18.45, 20.15;
• Dzień czekolady (75) pon. 11;
• Filmowe Poranki: Krecik i Panda, cz.
2 niedz. 10.30;
• Godzilla II: Król potworów (132) codz.
20; dubbing codz. 13.20;
• Ja teraz kłamię (107) pt.-wt., czw. 11.20,
16.30, 19, 21.30; śr. 12, 16.30, 19, 21.30;
• John Wick 3 (130) codz. 20.40;
• Kraina cudów (85) dubbing pt.-wt., czw.
11; śr. 12.30;
• Kultura Dostępna: Ciemno, prawie
noc (114) czw. 13, 18;
• Laleczka (120) codz. 16, 18.15, 20.30;
• Maraton strachu pt. 23;
• Men in Black: International (120) pt.śr. 21.10; czw. 21.20;

• Oszustki (94) pt., wt., czw. 12.15, 19.20,
21.40; sob.-niedz. 12.15, 19.20, 21.30; pon.
12.30, 19.20, 21.40; śr. 19.20, 21.40;
• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing pt.wt., czw. 10.10; śr. 11;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing pt.-wt. 10.40, 14, 18.45; śr. 14.10,
18.45; czw. 10.40, 14;
• Polaroid (88) pt., pon.-czw. 15.10, 17.20, 19.30,
21.40; sob.-niedz. 15.10, 17.20, 19.30, 21.50;
• Rocketman (121) pt., pon.-czw. 16.10;
sob.-niedz. 21.40;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt., pon.-wt.
10, 10.30, 11.30, 12, 12.40, 13.40, 14.10, 14.50,
15.50, 16.20, 17, 18, 18.30, 19.10; sob. 10,
10.30, 11.30, 12, 12.40, 13.40, 14.10, 14.50,
15.50, 16.20, 17, 18, 18.30; niedz. 10.30,
11.30, 12, 12.40, 13.40, 14.10, 14.50, 15.50,
16.20, 17, 18, 18.30; śr. 10, 10.30, 11, 12, 12.40,
13.40, 14.10, 14.50, 15.50, 16.20, 17, 18, 18.30,
19.10; czw. 10.15, 10.45, 11.30, 12.15, 13,
13.40, 14.15, 15, 15.50, 16.20, 17, 18, 18.30;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 19.10;
• X Men: Mroczna Phoenix (120) pt.niedz., wt., czw. 14.30; pon. 14.40; śr.
14.45;
• Yesterday (116) sob. 16.10, 19.10; niedz.
16.10, 19.15;

KINEMATOGRAF
Highlights info row imageplac Lecha
Kaczyńskiego / Plac Zwycięstwa 1, tel.
426740957

•
•
•
•
•
•

Gloria Bell (102) pt. 18.15; sob. 19.30;
Głupie, młode serce (102) pt. 12;
Królowa Kier (127) pt. 16; niedz. 15;
Mamy talent! (94) sob. 15.30;
Podwójne życie (108) sob. 13;
Tajemnice Joan (110) pt. 20.10; sob.niedz. 17.15;

KINO BODO
Rewolucji 1905 r. 78/80, tel. 509192834

• Catalina (98) sob. 13.40; niedz. 13.20;
pon. 19.40; wt. 14.30;
• Festiwal Raban Video games and
geek commercials sob. 20;
• Green Book (130) sob. 15.30; niedz.
15.20; pon. 17.20; wt. 20;
• Przegląd filmów o architekturze
#detalfest pt. 20;
• Sauvage (97) niedz. 17.40; pon. 15.30;
wt. 16.20;
• Świadkowie Putina (107) sob. 17.50;
niedz. 19.30; pon. 13.40; wt. 18.10;

KINO PRZYTULNE
Traugutta 18, tel. 426337013

• Błękitna nuta (126) sob. 14; śr. 18;
• Genesis (131) śr.-czw. 14.45;

• Królowe sceny i estrady pt. 14.15;
czw. 18;
• Niezwykła Afryka: Góry pon. 16;
• Niezwykła Ameryka Południowa:
Narodziny Kontynentu śr. 16.30;
• Rozdarta kurtyna (128) sob. 18.30; pon.
13.30;
• Sils Maria (124) pt. 18; wt. 14.30;
• Starożytny Rzym: Igrzyska w
Koloseum (50) wt. 17;
• Uzależnienie (85) sob. 16.30; wt. 18.30;
• W 80 skarbów dookoła świata: od
Peru do Brazylii (60) czw. 16.30;

SILVER SCREEN
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5,
tel. 422997110

• Agent Kot (85) dubbing pt.-niedz., wt.czw. 10.45;
• Agi Bagi sezon 3 (8) dubbing sob.niedz. 10.30;
• Aladyn (128) dubbing pt.-śr. 12.50, 18.35;
czw. 10.30, 18.35;
• Anna (118) pt. 12.55, 15.30, 18.15,
20.50, 23.30; sob.-czw. 12.55, 15.30,
18.15, 20.50;
• ENEMEF: Noc Władcy Pierścieni
(756) pt. 22;
• Godzilla II: Król potworów (132)
pt.-niedz., wt.-śr. 19.30; pon., czw. 17;
dubbing codz. 11.45;
• Ja teraz kłamię (107) pt. 13.15, 15.40,
18.05, 20.30, 22.55; sob.-czw. 13.15, 15.40,
18.05, 20.30;
• John Wick 3 (130) pt. 19.45, 22.20; sob.niedz., wt.-śr. 17, 19.45; pon., czw. 19.45;
• Jutro albo pojutrze (93) pon. 19.30;
• Laleczka (120) pt. 11.35, 20.40, 22.45;
sob.-czw. 11.35, 20.40;
• Ma (99) pt. 21.20, 22.30, 23.35; sob.-czw.
21.20;
• Manu. Bądź sobą! (88) dubbing pt. 11;
śr. 9.40;
• Men in Black: International (120) codz.
13.40;
• Multikino VR Niesamowite
doświadczenia (1) pt., śr.-czw. 17.30;
sob.-niedz. 15, 18.35;
• Multikino VR: Ekstremalne przeżycia
(15) pt., śr.-czw. 20.15; sob.-niedz. 15.50;
• Multikino VR: Ghost in The Shell (16)
pt., śr.-czw. 17.55, 19.50; sob.-niedz. 13.30,
16.15, 18.10, 19, 20.30;
• Multikino VR: The Great C (30) pt., śr.czw. 18.45, 21.05; sob.-niedz. 12.25, 14.20,
17.05, 19.25, 20.55;
• Multikino VR: The best of VR (18) pt.,
śr.-czw. 19.25; sob.-niedz. 13.05, 17.45;
• Multikino VR: VR na krańcach świata
(21) pt., śr.-czw. 18.20, 20.40; sob.-niedz.
12, 13.55, 15.25, 16.40, 20.05;
• Oszustki (94) pt. 15.35, 17.45, 20.10,
22.20; sob.-czw. 15.35, 17.45, 20.10;
• Panda i Banda (90) dubbing pon. 10;

• Paskudy. Uglydolls (95) dubbing pt.-śr.
10.35; czw. 13.20;
• Podły, okrutny, zły (108) codz. 14.35;
• Pokémon: Detektyw Pikachu (104)
dubbing codz. 10.20, 12.45, 16.10;
• Polaroid (88) pt. 15.05, 17.10, 19.15, 21.20,
23.25; sob.-czw. 15.05, 17.10, 19.15, 21.20;
• Rocketman (121) pt. 17; sob.-śr. 21.05;
czw. 21.30;
• Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt. 10, 10.40,
11, 11.10, 12.10, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15,
14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.55, 17.25,
17.55, 18.25, 19, 20; sob.-niedz., wt.-śr. 10,
10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 12.45, 13.15, 13.45,
14.15, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.55,
17.25, 17.55, 18.25, 19, 20; pon. 10, 10.40,
11, 11.40, 12.10, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15,
14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.55, 17.25,
17.55, 18.25, 19, 20; czw. 10, 10.40, 11,
11.40, 12.10, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.50,
15.20, 15.50, 16.20, 16.55, 17.25, 17.55,
18.25, 19.30, 20;
• Spider Man: Daleko od domu (135)
czw. 19;
• Tajemnice Joan (110) sob.-czw. 11;

SZPULKA
Traugutta 18, tel. 426337013

• Arcydzieła Oper Światowych:
Stanisław Moniuszko Halka (152) sob. 12;
• Rocketman (121) pon., śr. 19.30; wt.,
czw. 17;
• Tajemnice Joan (110) pon., śr. 17; wt.,
czw. 19.30;

TATRY
Henryka Sienkiewicza 40, tel. 505252455

• Dom, który zbudował Jack (155) niedz.
19.30;
• Green Book (130) pt., czw. 20; sob.
20.30; niedz. 16; wt. 19.30; śr. 17.45;
• Kamerdyner (150) sob. 16;
• Mój piękny syn (111) czw. 18;
• Oni (151) pt. 17.30; śr. 20;
• Zimna wojna (84) sob.-niedz., wt. 18.
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Celebryci na spowiedzi i stylowa gra z widzem

Świadkowie Putina

Ja teraz kłamię
• W jednej
z głównych
ról występuje Maja
Ostaszewska FOT. OLAF

llllll
Polska, Holandia 2019. Reż. Paweł
Borowski. Aktorzy: Maja Ostaszewska, Rafał Maćkowiak, Agata
Buzek, Jacek Poniedziałek, Robert
Więckiewicz, Adam Woronowicz,
Joanna Kulig

TRYZNA/KINO
ŚWIAT

Trzy gwiazdy biorą udział
w kontrowersyjnym telewizyjnym show na żywo. Przepytywane przez prowadzącą, która
porusza niewygodne tematy
i nie daje się tak łatwo zbyć,
ujawniają wstydliwe sekrety
ze swojego życia. W kinach od
28 czerwca.

„Incepcji” Christophera Nolana, zaciera się granica między rzeczywistością a wykreowaną ﬁkcją, snem.
Sytuacja komplikuje się, gdy
pada pewna propozycja. Mat (Rafał
Maćkowiak) dostanie pieniądze na
ﬁlm pod warunkiem, że główną rolę zagra młodziutka Yvonne (Paulina Walendziak), a nie jego partnerNaprzeciwko siedzi puka Celia (Maja Ostaszewska),
PATRONAT
bliczność. To od niej zależy
z którą przygotowywał
los uczestników. Czy Celia,
projekt. Zdzieramy kolejne
Mat i Yvonne będą potraﬁli
warstwy opowieści o przewzbudzić zaufanie albo
biegu feralnych wydarzeń,
przynajmniej współczucie?
jakie nastąpiły po udziale
Czy wypadną na tyle przebohaterów w programie,
konująco, że uwierzymy
ukazanej kolejno z perw ich historie?
spektywy każdego z nich.
Tak, my. Bo choć sami nie
Pozwala to zobaczyć pewne
głosujemy na „tak” lub „nie”,
sytuacje w szerszym kadrze.
to zostajemy wciągnięci
Powracanie do tych samych
w intrygę. Już tytuł powiscen może być nieco męcząnien dawać do myślenia. Skoro „Ja
ce w odbiorze, ale ten konsekwentteraz kłamię”, to czy wszystko, co
nie stosowany zabieg powtórzeń
oglądamy, jest tylko bajką? Trochę
ma konkretny cel. Gdy wydaje się
jak w „Grze” Davida Finchera czy
nam, że rozpoznaliśmy już intencje

postaci, ujawniony kontekst rzuca
na całą sprawę nowe światło.
Podążamy za bohaterami w głąb
króliczej nory, droga wiedzie
futurystycznymi korytarzami.
Reżyser Paweł Borowski ożywia
retrofantazję na temat przyszłości,
kreuje intrygujący świat, nie brak
mu poczucia humoru. Celowo
umieścił fabularną łamigłówkę
w stylowej, odrealnionej przestrzeni zbudowanej poprzez pomysłowe
ogranie architektury. Nie ogranicza
bowiem gry z widzem do narracji,
tworzy iluzję także w warstwie plastycznej. Bawi się złudzeniem skali
czy orientacji obrazu w montażu
kolejnych ujęć (tabletki stają się
fotelami w holu, samochód na parkingu okazuje się breloczkiem itp.).
Borowskiemu wyraźnie zależy
na tym, by wybrzmiało kluczowe
pytanie: czy w erze autokreacji
i post-prawdy powinniśmy ufać
naszej percepcji?
Piotr Guszkowski

Sekretne życie
zwierzaków domowych 2
llllll
USA/Francja/Japonia 2019 (The
Secret Life of Pets 2) Reż. Chris
Renaud, Jonathan del Val.

Przygodowo-komediowa
animacja dla dzieci. Sequel
kinowego przeboju sprzed
trzech lat.
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Oglądamy trzy odrębne historie, które łączy jedynie to, że ich
bohaterami są – w większości
znane z oryginału – zwierzątka
z Brooklynu.
Terierek Max i jego wielki, włochaty kompan Duke – wraz z ich
panią Katie, jej mężem i nowo narodzonym synkiem – wyjeżdżają
na wycieczkę na wieś. Jako nowojorskie mieszczuchy czują się zagubieni w tym dziwnym świecie,
a przewodnikiem po nim (i w ogóle po życiu) staje się twardy pies
pasterski Kogut. W tym czasie
suczka Gidget gubi powierzoną jej
przez Maxa cenną zabawkę i robi
wszystko, aby ją odzyskać. Zaś
królik Tuptuś, czujący się obecnie
Supermanem, wraz z inną suczką
Daisy postanawiają uwolnić z cyrku małego tygryska. Ten ostatni
wątek jest najciekawszy i nadawałby się do rozbudowania w pełną
fabułę, choć jeden element w nim

jest drażniący: właścicielem cyrku
jest Rosjanin. I nie chodzi mi o to,
że mali Amerykanie są tu uczeni,
że Rosjanie są źli i groźni, ale że
w polskiej wersji językowej ów
„zły Rosjanin” brzmi jak poczciwy
wilniuk czy lwowianin.
Znacznie poważniejszą wadą
jest jednak wspomniana już formuła trzy w jednym powodująca,
że ﬁlm jest pozbawiony rytmu
i niespójny. Także jego przesłanie
– skierowane zresztą do rodziców,
a nie dzieci – głoszące, aby nie bać
się życia i mieć do niego zaufanie,
nie obejmuje całości, ale nawiązuje tylko do jednego wątku. Bardziej więc niż historia jest to ciąg

D O

K I N

szybko następujących po sobie
gagów. Przy całej ich nierówności
niektóre są całkiem dowcipne, jak
wizyta Maxa (neurotycznie zalęknionego o synka Katie) u zwierzęcego terapeuty czy nauka Gidget,
„jak stać się kotem”. Ale w sumie
najśmieszniejsze są, wzięte jakby
z YouTube’a, scenki pokazywane
w trakcie napisów końcowych,
co o samym ﬁlmie nie świadczy
najlepiej. Dzieci do 10-12 lat będą
się jednak na nim bawić dobrze,
a ich opiekunowie wytrzymają
bez trudu. Cóż, kochamy te nasze
domowe zwierzaki i nasze uczucia przenoszą się na ekran. l
Paweł Mossakowski

W C H O D Z Ą

T E Ż

Z głową
w chmurach

który zamienia się
w niezwykłą przygodę.

Z pianą
na ustach

Belgia/Szwecja/
Norwegia/Holandia 2017

Polaroid

Łotwa/Polska/Litwa
2017

Kino familijne.
Wychowywany przez ojca
12-letni Niilas wyjeżdża
do niewidzianej od lat
matki, mieszkającej
w Laponii z nową rodziną.
Tu zaprzyjaźnia się ze
swoją przyrodnią siostrą
Sunną, a także uczestniczy
w wypasie reniferów,

Najciekawszą sekwencją są
właśnie wybory prezydenckie.
Majski i jego ludzie wchodzą
Łotwa/Szwajcaria/Czechy 2018.
z kamerą do sztabu wyborczego
Reż. Witalij Manski
Putina – i równolegle do domu
Jelcyna. W pierwszym widzimy
Dokument. Jak doszedł do
kilkunastu opanowanych, lekwładzy Putin i jak ją na początko cynicznych, działających na
ku wykorzystywał.
zimno technokratów pragnących,
aby ich kandydat wygrał już
W ﬁlmach Witalija Manskiego
w pierwszej rundzie (co charakrównie ciekawy co ich zawartość
terystyczne, wszyscy z tej grupy
jest sposób ich powstawania. Naj– z wyjątkiem Miedwiediewa
bardziej znany jego dokument „Pod – albo przeszli potem do opozycji,
opieką wiecznego słońca” – o życiu
albo opuścili kraj, albo zginęli
w Korei Północnej – został zrealizo- w podejrzanych okolicznościach).
wany tylko dlatego, że reżyserowi
W drugim oglądamy, jak były
udało się przekonać władze tego
prezydent, siedząc w otoczeniu
kraju, iż zamierza nakręcić ﬁlm
rodziny, cieszy się z triumfu swowychwalający ich dzieło. W przyjego „podopiecznego”, jakby to
padku „Świadków Putina” nie muon osobiście zwyciężył. A potem
siał się już uciekać do podstępów:
dzwoni do Putina z gratulacjami,
znaczną część materiałów zebrał,
ale ten nie odpowiada.
będąc szefem redakcji dokumentu
Film Majskiego jest cenny
w państwowej telewizji.
przez ukazanie z bliska potężnego,
Ale między tymi tak odniebezpiecznego i wyrachomiennymi ﬁlmami jest jedwanego polityka, do któPATRONAT
no dyskretne podobieństwo:
rego dostęp jest niezwykle
w „Pod opieką wiecznego
trudny. Jeśli „Świadkowie...”
słońca” są fragmenty, które
pozostawiają tu pewien
w y g l ą d a j ą istotnie jak
niedosyt, to nie z winy reﬁlm propagandowy – tyle że
żysera, ale z powodu pełnej
piękna fasada jest konfronsamokontroli bohatera. Putowana z tym, co kryje się
tin ani na moment się nie
za nią – w „Świadkach...” zaś
odsłania, próżno oczekiwać
znajdziemy materiały, które
jego prywatnej twarzy.
pierwotnie miały służyć
Nawet w najbardziej szczepropagandowym celom, jak
rej rozmowie z autorem
np. ocieplenie wizerunku
– na temat hymnu właśnie
przywódcy. Jest to więc nie tylko
– jest wprawdzie podenerwowany,
dokument o pierwszym okresie pa- ale maski nie zdejmuje.
nowania Putina (wszystkie pokazyMieszkający obecnie na Łotwie
wane tu wydarzenia miały miejsce
Majski nie ukrywa krytycznego
w 2000 r.), ale też wyznanie winy
stosunku do Putina. Co jednak
ﬁlmowca, który – choć z rosnącym
myślał o nim wtedy – oraz o swodystansem – w państwowej machi- jej pracy w sprzyjającej mu telewinie propagandowej uczestniczył.
zji – mówi niewiele. Chciał wykoDużo miejsca w ﬁlmie poświęrzystać wysokie stanowisko do
cono też Jelcynowi, który – świazapisu fascynująco zmieniającej
domy losu zdetronizowanych
się rzeczywistości? Czy – w przeciwładców Rosji – starannie wybrał
wieństwie do swojej żony – „wieswojego następcę, namaścił go
rzył” w Putina? Dziś twierdzi, że
i pobłogosławił. W sylwestrochciał być tylko „świadkiem”, jest
wą noc na przełomie tysiącleci
jednak świadomy, że różnica miępowierzył mu kierowanie krajem
dzy świadkiem a współwinnym
na okres trzech miesięcy – aż do
jest bardzo cienka. l
Paweł Mossakowski
wyborów prezydenckich.

llllll

Kanada/Norwegia/USA
2019
Horror: coś pomiędzy
„The Ring” a „Oszukać
przeznaczenie”. Nieśmiała
nastolatka otrzymuje
w prezencie stary model
polaroida. Wkrótce odkrywa,
że komukolwiek zrobi nim
zdjęcie, ten umiera.

Dramat. Jana,
fizjoterapeutka w liceum
sportowym, romansuje
z 17-letnim uczniem. Mąż
Jany, policjant, który stracił
nogę w wypadku i odtąd
zajmuje się szkoleniem
psów, zaczyna domyślać
się prawdy.

pmoss

Anna
llllll
Francja, USA 2019 (Anna). Reż. Luc
Besson. Aktorzy: Sasha Luss, Helen
Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy

Luc Besson nie przestaje fantazjować na temat zabójczych
kobiet w sytuacji bez wyjścia.
Tym razem jest nią modelka
odkryta przez łowcę talentów na
moskiewskim targu. Kiedy zakończy romans z handlarzem bronią,
posyłając mu kulę w łeb, staje
się jasne, że uroda i wdzięk to jej
niejedyne atuty. Wkrótce poznajemy okoliczności, w jakich Anna
została zwerbowana przez KGB.
Tytułowa bohaterka wydaje się
bliźniaczką Nikity, choć w jednej
z sekwencji – gdy przeplatają
się obrazki z sesji zdjęciowych

i innych „zleceń” – można ją
pomylić z Millą Jovovich z „Piątego elementu”. Luc Besson nie
wykorzystuje potencjału sytuacji
na styku światów mody i wywiadu.
Najwyraźniej nie dba też o realia,
jego bohaterowie w 1990 r. posługują się technologiami, na które
przyjdzie poczekać dekadę. Górę
nad pulsującą akcją biorą często
pseudoﬁlozoﬁczne rozważania,
melodramatyczny nastrój budowany jest chwytami z opery mydlanej.
Sashy Luss jako aktorka wypada
raczej średnio. Dużo przyjemniej
patrzy się, jak Helen Mirren bawi
się stereotypową postacią radzieckiej wersji Edny Mode z „Iniemamocnych”, wiecznie pochylona
nad ekranem z podglądem przebiegu misji. Anna zaimponuje
jej bezczelnością, researchem i…
cytatem z Czechowa. l
Piotr Guszkowski
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Polówkę
czas zacząć!

1
2

Justyna Czupiłka
Jakie propozycje kinowe przygotowali organizatorzy w pierwszym
tygodniu Polówki? Oto przegląd
wyświetlanych filmów.
Filmem prezentowanym na Starym
Rynku w poniedziałek 1 lipca, rozpoczynającym Połówkę, będzie „7
uczuć” – najnowszy obraz Marka Koterskiego – reżysera kultowego „Dnia
świra”. Fanów Adasia Miauczyńskiego może trochę zaskoczyć odmienna stylistyka ﬁlmu „7 uczuć”, lecz
charakterystyczny język bohaterów
i wszechobecny absurd sprawiają, że
obraz ten nie ustępuje najsławniejszym komediom Koterskiego.
Hitem wyświetlanym w parku
na Zdrowiu (2 lipca) będą „Trzy
billboardy za Ebbing, Missouri”.
Reżyser Martin McDonagh z wyczuciem odmalowuje, z pozoru tylko

grubociosane postaci z amerykańskiej prowincji, zwracając uwagę
na odcienie ich skomplikowanych
relacji. Główną bohaterką ﬁlmu jest
Mildred, samotna matka domagająca się kary dla mordercy jej córki.
Kobieta, by zmobilizować policję do
działania, wykupuje trzy billboardy
i umieszcza na nich prowokacyjne
hasła. Jej posunięcie wywoła duże
zamieszanie i będzie miało dramatyczne konsekwencje.
3 lipca w parku Julianowskim
obejrzymy adaptację książki W. Bruce’a Camerona „O psie, który wrócił
do domu”. W ﬁlmie przedstawiona
została historia suczki, która zaginęła i poszukuje swego właściciela.
Psia miłość to temat nieco starszych
familijnych hitów kinowych i seriali
takich, jak np. seria o Lassie czy
ﬁlmy, w jakich bohaterem był bernardyn – Beethoven. Czy nienowy
pomysł sprawdzi się po raz kolejny

FOT. MAŁGORZATA KUJAWKA / AGENCJA GAZETA

i ﬁlm wzruszy starszych i młodszych
widzów? O tym przekonamy się
na Polówce.
Transhumanizm i wizje przyszłości rodem z serialu „Black
Mirror” to topowe tematy, które
podjęli reżyserzy – Spike Jonze,
twórca dramatu „Her” i Steven
Soderbergh adaptujący powieść
Lema „Solaris”. W pierwszym
ﬁlmie, wyświetlanym na Stawach
Jana (4 lipca), ukazana została gra
miłosna człowieka oraz programu
operacyjnego o imieniu Samantha.
Związek kończy się epickim game
over, a główny bohater – Theodore

P I ĄT E K-N I E D Z I E L A . F O T O F E S T I WA L

Pokazy zaczynają się o godz. 21.
Miejsca, w których odbędą się pokazy
Polówki: Stary Rynek, park na Zdrowiu,
park Julianowski, Stawy Jana i EC1.
Więcej na www.polowka.com.

SOBOTA SPOTK ANIE

Nie przegap tych wystaw

Klimat Bałut

3

Z imprezami kulturalnymi z bogatym
i różnorodnym programem jest trochę tak, jak ze słynnym porównaniem życia do pudełka czekoladek
w “Forreście Gumpie” - nigdy nie
wiesz na co trafisz.
Obok przemyślanych retrospektyw
twórczości można więc się spodziewać skromnych wystaw, które
wydają się przypadkowym zbiorem prac. Czy możemy odnieść to
porównanie do tegorocznej edycji
Fotofestiwalu? Częściowo tak, ale
że impreza właśnie zbliża się do
końca, dlatego polecę wydarzenia,
które na mnie osobiście zrobiły
wrażenie. To trzy wystawy, które
można jeszcze do niedzieli oglądać
w Art_Inkubatorze przy ul. Tymienieckiego 3.
Pierwsza jest skromna - niewielkim formatów czarno-białe
zdjęcia, które zostały pokazane na
parterze, w tzw. streﬁe edukacyjnej. Ich autorką jest legendarna
artystka fotograf Zoﬁa Rydet, która do historii przeszła m.in. dzięki
genialnemu cyklowi „Zapis socjologiczny”.
Na Fotofestiwalu zostały pokazane niepublikowane wcześniej
prace Rydet z lat 60. i początku
70. Do tej pory uśpione na negatywach. Oglądamy czas miniony Kazimierz Dolny nad Wisłą, Istebną, czy Zalipie, których dziś już nie
ma. Portrety tamtejszych mieszkańców na tle drewnianych chat
i małomiasteczkowej zabudowy.
Bose dzieci, kobiety w chustach
i twarze naznaczone życiem.
Obrazy, które na długo pozostają
w pamięci.

pozostaje z niczym – zdruzgotany
i samotny jak postacie z utworu
Lema podlegające manipulacji
planety „Solaris”. Pozaziemska
siła wykorzystuje słabości doktora
Chrisa Kelvina i członków załogi „Prometeusza”. Tworzy byty
podobne do osób bliskich, jakie
stracili przebywający na statku.

• Wystawa zdjęć autorstwa Nicola Lo Calzo FOT. MAŁGORZATA SZLACHETKA

Wrażenie zrobiła na mnie też,
zupełnie inna w klimacie, wystawa pt. Mitologia oporu - Nowe
współrzędne geograﬁczne pamięci Karaibskich z projektu Cham.
Nicola Lo Calzo przywiózł do
Łodzi wysmakowany cykl, nasyconych kolorem fotograﬁi. Piękna
forma zderzona jest z trudnym
tematem: niewolnictwa i tego,
jaki ślad zostawia ono w ludziach.
Nie zabrakło też polskiego wątku:
oglądamy portret potomków Polaków z armii Napoleona, którzy nie
chcieli wziąć udziału w tłumieniu

buntu na Haiti i przyłączyli się
do niewolników.
Mocnym akcentem Fotofestiwalu jest też projekt pt. Ostatnia
droga nieśmiertelnej kobiety.
Widz wchodzi w ciemność, żeby
poznać nieprawdopodobną
historię z pogranicza współczesnej nauki i medycyny. Historię,
która zaczęła się od pobrania
w Stanach komórek rakowych
od biednej Afroamerykanki. Nikt
nie zapytał jej wtedy, czy może
to zrobić.
Małgorzata Szlachetka

Łodzianie podzielili się
wspomnieniami z wybranych
miejsc Bałut.
W sobotę
w Teatrze
Szwalnia
odbędzie
się ﬁnał
projektu
„Opowiedz
mi swoje
Bałuty”. Przez
kilka tygodni
znany łódzki artysta Łukasz z Bałut
rozmawiał z łodzianami o słynnym osiedlu. W trakcie spotkania
wyświetlone zostaną cztery ﬁlmy
dotyczące charakterystycznych dla
Bałut miejsc. – Spotkanie będzie
przede wszystkim okazją do rozmowy – mówi bałucki artysta.
Swoimi wspomnieniami podzieliło się przed kamerami kilkanaście
osób. Opowiadali m.in. o stadionie
Budowlanych znajdującym się
w sercu parku im. Szarych Szeregów (dawniej im. Promienistych).
Obiekt przez lokalną społeczność
nazywany jest czasami „OFF Bałuty”.
Można do niego dostać się przez
dziurę w płocie. Inny ﬁlm dotyczy
Rynku Bałuckiego.
W teatrze krótki koncert da również Łukasz z Bałut, a Kacper Zaorski
zaprezentuje bałuckie koszulki
i torby. Restauracje Ciągoty i Tęsknoty oraz Gorąca Kiełbasiarnia ufundowały poczęstunek. Jacek Losik

Wydarzenie rozpocznie się w sobotę
o godz. 19 przy ul. Andrzeja Struga 90.
Wstęp wolny.
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ŚRODA. SCENA

Lato z teatrem

4

Startuje XXI Letnia Scena w Domu
Literatury. Organizatorzy zapraszają
w każdą wakacyjną środę o godz. 19.
W konkursie weźmie udział osiem
spektakli, m.in. z Warszawy, Krakowa i Gdyni, oraz mistrzowski monodram Bronisława Wrocławskiego.
Tegoroczny Przegląd Małych Form
Teatralnych rozpocznie się 3 lipca,
„Grubaską” Wandy Szymanowskiej
w reż. Błażeja Baraniaka i Elżbiety
Zającówny (Teatr Miejski w Lesznie).
„Świat kocha tylko doskonałych. Ci
niedoskonali mają przechlapane:
w pracy mają zołzy zamiast koleżanek, ich facet jest bydlakiem, nawet
w sklepie nimi pomiatają. A ty
taka właśnie jesteś: niedoskonała.
Jesteś… gruba. Odchudź się, wtedy
znikną twoje wszystkie problemy!
Czy jednak na pewno tak jest? Czy
inni patrząc na ciebie widzą tylko te
kilogramy? A może sekret tkwi gdzie
indziej, w twojej głowie?” – pytają
twórcy spektaklu. W tytułowej roli
wystąpi Izabela Noszczyk, znana
z Teatru Jaracza.

10 lipca zaprezentuje się poznański Teatr Porywacze Ciał,
spektaklem „Zrobię, co zechcę”
Macieja Adamczyka w reż. autora
i Katarzyny Pawłowskiej. To „komedia, tragedia, melodramat”. „Gdzieś
w Polsce, na poboczu zapomnianej
drogi, Kachna i Maciej siedzą na
turystycznych krzesełkach i ubrani
na ludowo sprzedają produkty lokalne. Nie mają klientów, więc dużo ze
sobą rozmawiają...”.
Kolejnym minispektaklem
uwzględnionym w programie jest
„Złota Rybka przed 40-tką” Magdaleny Bochan-Jachimek z Gdyni (scenariusz, reżyseria, aktorstwo). W opisie
monodramu można przeczytać,
że Bochan-Jachimek „obśmiewa
własne marzenia”.
24 lipca o godz. 19 na scenę
Domu Literatury wyjdzie Iza Kała,
rozpoczynając „Początek końca”
krakowskiego Teatru KTO, jednoosobowe show w konwencji kursu
samorozwoju. Scenariusz i reżyseria
– Aneta Wróbel, kostiumy – Joanna
Jaśko-Sroka.

PI ĄT EK-SOBOTA . K I NO

• Bronisław Wrocławski wystąpi na finał Letniej Sceny FOT. DARIUSZ KULESZA/
AGENCJA GAZETA

31 lipca jeleniogórski Teatr Maska
pokaże „Kontrabasistę” Patricka Süskinda (autora znanego „Pachnidła”),
ironiczną opowieść o samotnym
muzyku. W tej roli – Krzysztof Rogacewicz, który jest również autorem
adaptacji. Spektakl wyreżyserował
Krzysztof Pulkowski, scenograﬁa:
Bogumiła Twardowska-Rogacewicz.
7 lipca aktorzy Fundacji Teatru
Czwarte Miasto z Gdyni opowiedzą
w Domu Literatury o damsko-męskiej walce o dominację. W „Kłopotach małżeńskich” Mariusza Więcka
i Jerzego Wójcickiego wystąpią
Anna Kociarz i Maciej Konopiński
(adaptacja i reżyseria). Muzyka:

Neoquartet, Iwo Olszewski, Paweł Zagańczyk.
Ogłoszenie wyników konkursu
i wręczenie nagród zaplanowano na 4
września. Finał Letniej Sceny 2019 należeć będzie do Bronisława Wrocławskiego, który wystąpi z pozakonkursowymi „Rozważaniami na temat”.
Izabella Adamczewska
Cały program na.lodz.wyborcza.pl

Domu Literatury, ul. Roosevelta 17.
Środa, 3 lipca, godz. 19. Bilety 25 zł
(w przedsprzedaży) i 35 zł (tuż przed
spektaklami). Można je kupić online
na stronie DL oraz w jego siedzibie.
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O strachach ukrytych „Raban” w Łodzi
w dziecięcym pokoju
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Podczas Nocnego Maratonu Filmowego, z piątku na sobotę, będzie
można zobaczyć cztery horrory.
Organizatorzy postawili na różnorodność stylistyk i tematów. Lęk
przed tym, czego nie widać, a co
może ujawnić się, gdy użyjemy nie
oka, lecz szkiełka – aparatu czy kamery wykorzystali reżyserzy wielu
ﬁlmów np.: „White noise”, „Sinister”
oraz kultowy „Ring”. „Polaroid”
również nawiązał do tego motywu.
Bohaterka ﬁlmu Bird Fitcher staje
się posiadaczką aparatu w stylu
vintage. Robi on zdjęcia, na których
pojawia się biała sylwetka. Nie
zraża to jednak nastolatki, która
z zapałem fotografuje swoich znajomych. Gdy okazuje się, że jedna
z pozujących osób zmarła, dziewczyna zdaje sobie sprawę z tego, że
aparat to niebezpieczne urządzenie. Bird musi rozwiązać związaną
z nim zagadkę.
Lars Klevberg, twórca drugiego
ﬁlmu prezentowanego podczas
Nocnego Maratonu Filmowego,
powraca po 30 latach z odświeżoną wersją horroru o morderczej
zabawce, czyli laleczce Chucky.
Reżyser wykorzystuje lęki dręczące
ludzi w XXI w., np. te związane
z rozwojem technologii. Czy upiorna laleczka-robot jako element
inteligentnego domu może wzbudzić strach? Łączenie grozy i elementów dziecięcego świata w kinie
zazwyczaj sprawdza się doskonale,
o czym świadczy popularność
ﬁlmów, takich jak: „Sierociniec”

• Stary Rynek będzie jednym z miejsc festiwalu MARCIN STĘPIEŃ / AGENCJA GAZETA

Entuzjaści planszówek, karcianek
i rozgrywek na świeżym powietrzu
będą mieli okazję wziąć udział w
Festiwalu Gier Miejskich „Raban”.

• Laleczka Chucky FOT. MATERIAŁY
PRASOWE

czy najnowsza adaptacja prozy S.
Kinga „To”.
Trzecia propozycja to ﬁlm „Herezja” oparty na wydarzeniach rozgrywających się w średniowieczu.
Paul Hyett, reżyser ﬁlmu, garściami
czerpie z klasyki gatunku oraz
powieści gotyckich, jednak porzucenie współczesnych realiów może
skutkować brakiem zaangażowania
i lęku u widza.
Ostatnim ﬁlmem wyświetlonym
podczas maratonu w kinie Helios
będzie „Sawney: Kanibal ze Szkocji”.
Justyna Czupiłka

Kino Helios, Sukcesja, al. Politechniki 1.
Maraton zaczyna się w piątek o godz.
23. Ceny biletów: ulgowy – 33 zł, normalny – 37 zł.

W Łodzi przygotowaniem takich
atrakcji zajmuje się Stowarzyszenie
Topograﬁe – Departament Gier,
które ma na swoim koncie ponad
120 wydarzeń tego typu. Najciekawsze to „Greawangarda” poświęcona
Strzemińskiemu, w ramach której
drużyny musiały m.in. zbudować
kopię mebli zaprojektowanych
przez artystę.
Festiwal Gier Miejskich „Raban”
rozpocznie się w piątek o godz. 17,
od rozgrywki „Esencja miasta”
w Pasażu Knychalskiego, a następnie
fani planszówek oraz dobrej muzyki
przeniosą się do Niebostanu.
Kolejnego dnia organizatorzy zapraszają do Pasażu Schillera, gdzie
o godz. 12 zacznie się fotograﬁczna
gra w stylu paparazzi „Shot me!”
oraz na Stary Rynek. Tam o 14 młodsi uczestnicy zmierzą się z zagadkami kryminalnymi. W sobotę orga-

nizatorzy proponują również inne
gry: dźwiękową – „Ostatni promień
nadziei” (plac Wolności, godz. 19)
i świetlną – „Czego nie widać w ciemnościach” (Stary Rynek, godz. 22).
Ostatni dzień festiwalu rozpocznie się od „Cyklozony”, czyli
rozgrywki przeznaczonej dla miłośników dwóch kółek. Rowerzyści
o godz. 11 spotkają się w Pasażu
Rubinsteina. Również w niedzielę
odbędzie się gra dla dzieci w parku
Staromiejskim „Cyk Bum Bum”
(godz. 12) i spotkanie planszówkowe
w Niebostanie (godz. 15).
Poza grami organizatorzy proponują inne atrakcje, jak: warsztaty dla
projektantów aplikacji „Robimy grę na
smartfona” (piątek, godz. 18) w siedzibie Departamentu Gier (ul. Piotrkowska 56), wieczór ﬁlmowy „Video games
and geek commercials” (sobota, godz.
20) w kinie Bodo (ul. Rewolucji 1905
Roku 78/80). Justyna Czupiłka

Wstęp bezpłatny.
Na gry obowiązują zapisy.

Łódź
FOT. TOMASZ STAŃCZAK / AGENCJA GAZETA

Festiwal Kolorów
Koncerty i food trucki na Łódzkich Błoniach
Tego po prostu nie można przegapić
22
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WYDARZENIE

FILM

18. EDYCJA FOTOFESTIWALU ZBLIŻA SIĘ

FESTIWAL GIER MIEJSKICH

NOCNY MARATON FILMOWY

DO KOŃCA. OSTATNIA OKAZJA,

„RABAN”, IMPREZA NIE TYLKO

W KINIE HELIOS. HORRORY

ABY ZOBACZYĆ WYJĄTKOWE WYSTAWY

DLA ENTUZJASTÓW PLANSZÓWEK

WARTE POLECENIA
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