Zbud w sobie Łód
„Nie czas marudzi – Łód to pot ga!”
Na pocz tku zdradz , e na ko cu pojawi si konkluzja. Dzisiejszy artykuł jest
wła nie ostatni z zaplanowanej serii.
Ale przedtem kropla nostalgii.
Przed moim Liceum (lata 70-te) był ogromny trawnik. Około 80 metrów, mi dzy
szkoł a ulic , zielonego ekosystemu przeci tego sko n cie k wydeptan przez ludno .
cie ka słu yła społecze stwu do skracania drogi w codziennym d eniu do dobrobytu.
Pewnego majowego dnia zostali my wyp dzeni przed szkoł by wykona „czyn społeczny”.
Skopali my, wygrabili my i obsiali my cały trawnik ł cznie z „niechlujn cie k ”. Praca
była ci ka, a jej lokalizacja (przed szkoł ) uniemo liwiała „oddalenie si w trakcie”.
Nast pnego dnia na naszym wie ym trawniku pojawiła si koparka, robotnicy i ci arówki.
Zbudowano płot. Z betonowych płyt. Od tego momentu zainteresowanie fizyk , chemi , czy
histori odeszło na dalszy plan. Pochłon ło nas obserwowanie ludzi, którzy id c od nowa
wydeptan cie k nagle dostrzegali płot. Po chwili bezradnej zadumy nast pował powrót.
Rankingi robione przez nas miały dwie kategorie: kto dotrze najbli ej płotu (niektórzy prawie
w niego uderzali) i kto najdłu ej pod płotem pojmował now rzeczywisto .
To ostatnie było okre lane „czekaniem na cud”. Po dwóch tygodniach rozwalono
fragment płotu, cie ka od yła, giełda upadła.
Z powy szej opowie ci, oprócz konstatacji, e przebudowa miasta i działania
proekologiczne miały miejsce w Łodzi nie od dzisiaj, wypływa inna nauka: e czekanie na
cud i tak nie uchroni nas od działania i wyboru skutecznej drogi. Chyba, e chcemy sczezn
pod płotem.
Łódzki cud to legendarny „inwestor zagraniczny” z worami unijnych pieni dzy
nios cy w sobie misj stworzenia w Łodzi Edenu.
Doceniaj c to, co ju udało si władzom Łodzi zrobi , czyli tak znaczne inwestycje
jak Merloni, BSH, Coca Cola (lista inwestycji wykazanych na stanie internetowej UMŁ liczy
ponad 70 pozycji), musimy pami ta , e powodzenie i rozwój naszego miasta zale y
wył cznie od nas samych.
A to dlatego, e my lenie „Oni zdecyduj ”, „Oni zrobili”, „Oni nie pozwalaj ”
sko czyło si w 90-tym roku, a w 80-tym słynne „Pomo ecie?” Gierka, zmieniło si w
powszechne „Sami zrobimy”. Warto wi c pami ta o tym, e sko czyła si epoka
opieku czo ci pa stwa, a demokracja to odpowiedzialno za siebie i miejsce w którym si
mieszka. Poniewa władze (wybrane przez nas) i urz dnicy (opłacani przez nas, by nas
obsługiwa ) pracuj tym lepiej im wi ksz odczuwaj presj społeczn , a tej podstaw jest
powszechna wiadomo – czyli wiedza-co i jak trzeba zrobi , co jest „ wi te”, a co
nieistotne, musimy sta si wiadomym i aktywnym społecz stwem
wiadomo faktu, e mieszka si w wielkim mie cie to zrozumienie specyfiki tego
miejsca i zgoda na ni . Je eli kto nie lubi miasta powinien mieszka na wsi, bo inaczej
b dzie nieszcz liwy. Du e miasto to hałas i zgiełk, du o ludzi i samochodów, a mało d ungli
ł k i bezkresnych horyzontów. Du e miasto to prawie nieograniczona mo liwo aktywno ci
w jednym miejscu. Biblioteka, basen, kino, knajpa, szpital, stadion, ko ciół, sklep s tu obok,
w ogromnej ilo ci wariantów. Kto lubi spotyka ludzi i yje intensywnie, czuje si wietnie.
Kto lubi spokój – le wybrał, ale nie mo e o to mie pretensji do innych i do miejsca.
Szcz liwe ycie w du ym skupisku ludzi to umiej tno korzystania z tego faktu, ale
równie zdolno do kompromisu i rozwi zywania konfliktów. To pole dla tolerancji.

Absurdalnym jest, gdy mieszka cy centrum, a nawet Piotrkowskiej narzekaj na hałas,
muzyk , gło ny tłum, a mieszka cy Olechowa maj cy cisz , nie zgadzaj si by obok ich
osiedla znalazł si dojazd do autostrady. Miasto musi mie centrum i mo liwo dojechania
do niego. Nie da si wszystkiego wyrzuci „daleko” do s siada. Mo na dyskutowa o
zmniejszaniu uci liwo ci i powi kszaniu plusów ka dego miejsca, ale nie mo na zamyka
mo liwo ci.
Nie do pomy lenia jest te , by wykorzystuj c powy sze słabo ci, przybysze z
zewn trz nie szanowali Łodzi i dyktowali nam warunki, czyli lekcewa yli nasz godno .
Musimy wi c „czem pr dzej” ustali czym i jaka ona jest.
Akceptacja miejsca, w którym si mieszka, a nawet duma z niego, jest zasadniczym i
podstawowym warunkiem jego rozwoju. Wielokrotnie to powtarzałem. Jak i to, e owa duma
z Łodzi przez 200 lat była w Łodzianach niszczona.
W efekcie zajmujemy chyba pierwsze miejsce na wiecie w narzekaniu, marudzeniu i
pesymistycznemu ocenianiu rzeczywisto ci ( to nas odró nia od Ameryki)
B dzie bardzo niedobrze, je eli nie zaczniemy powszechnie docenia Łodzi i nie
sko czymy z negatywnym jej postrzeganiem. Senator Matuszak w „przed tygodniowej”
polemice ze mn przypomina smutny opis dzieci łódzkich w „Kwiatach Polskich” Tuwima.
Nie mog si doczeka czasów, kiedy szukanie zła w Łodzi przestanie by naczeln zasad .
Dlaczego nie padło stwierdzenie, e ju takich dzieci nie ma w Łodzi, za to s w innych
miejscach na wiecie? Dlaczego nie pada konstatacja, e identycznie było wówczas wsz dzie
w Europie i dzieci „Kwiatów Polskich” wcale nie wyró niały Łodzi negatywnie? Natomiast
pozytywnie wyró niały j pionierskie inwestycje socjalne Scheiblera.
Negatywne postrzeganie Łodzi utrwaliło si w Polsce. Niezwykłe łódzkie festyny,
realizowane w latach 90-tych przez Fundacj Ulicy Piotrkowskiej, z górami lodu w rodku
lata, pla na Piotrkowskiej, przeci ganiu liny długo ci 4 km i inne, nie znalazły si w
telewizji centralnej, bo w Łodzi „nie mogło si dzia co ciekawego”, wi c ogl dali my w TV
denne programy z Placu Zamkowego, czy Rynku Krakowskiego wg. schematu: „ piewa baba
– ludzie klaszcz ”. To dlatego w TVN jest miejsce na relacj z bzdurnego pokazu mody u
Pani X” na Nowym wiecie, a nie ma go na relacj z Mi dzynarodowego Bienalle Sztuki w
Łodzi.Tych co marudz o złym stanie łódzkich podwórek, zapraszam do obejrzenia podwórek
w Wenecji.
Czy to takie trudne zauwa y , e mamy by z czego dumni?
Przede wszystkim mo emy by dumni z miasta, które przełom XIX i XX wieku
pozostawił nam w spadku i którego nie zburzyły zawieruchy historii. Niezwykła historia i
tera niejszo materialna Łodzi ci gle czeka na odpowiednie, sobie nale ne miejsce w historii
Polski. Ogromne XIX wieczne miasto Łód , z ka dym dniem i rokiem b dzie nabiera
warto ci. B dzie równie w oczywistej kolei rzeczy coraz bardziej atrakcyjne turystycznie, bo
ma w sobie pi kno dla naszej cywilizacji zrozumiałe. A oto przykład: Ankieta z 04.02.2005
TNS OBOP wykazała, e w Warszawiacy stwierdzili, i autentyczn atmosfer „prawdziwej
Warszawy” odnajduj nie w jej centrum, ale na prawym brzegu Wisły, na Pradze. A Praga,
prosz Pa stwa, bardzo przypomina łódzk zabudow , tyle, e jest biedniejsza i mniej
ciekawa, i nie ma za sob takiej historii. I tylko chocia by z tego powodu naszym
obowi zkiem jest zachowanie dziedzictwa materialnego dla przyszłych pokole . I nie ma
takiej argumentacji i takiego usprawiedliwiania, ani adnych potrzeb, jakiegokolwiek,
chocia by najwa niejszego strategicznie inwestora, by to dziedzictwo uszczupla przez
wyburzenia.
Nie ma miejsca równie na tolerowanie stwierdze , jakie ostatnio usłyszałem z ust
jednego z wysokich urz dników magistratu: „Ja to, Panie prezesie, mam zupełnie inne zdanie
ni Pan na temat tych łódzkich fabryk”. Fabryki jeszcze wszyscy znaj , ale ilu Łodzian wie,

e mamy du o znakomitych przykładów doskonałej architektury mi dzywojennej. Zarówno
mieszkaniowej jak i publicznej z czasów wietno ci modernizmu.
Nawet oceniaj c Łód jako miejsce w patriotyczno narodowej Polsce, musimy
stwierdzi , e nie jest najgorzej.
Ciekawe te , e Łód , niezwykły przykład tolerancji i umiej tno ci współpracy wielu
narodowo ci, wbrew pozorom nie była antypolska, a przecie tak mało miała czasu na
rozwijanie polsko ci
W 1916 roku (czyli przed uzyskaniem niepodległo ci) manifestacja ku czci
Konstytucji 3 maja liczyła ok. 60 tys. osób i ogl dana na zdj ciach wygl da tak imponuj co
jak niedawny Biały Marsz po wi cony naszemu Papie owi. Umiemy si te kłania historii,
jak przystało na cywilizowany naród. Przykładem niedawne obchody Likwidacji Getta
Łódzkiego. Jak wa ne s to gesty unaocznia – ogl dany z drugiej strony – spór o cmentarz
Orl t Lwowskich.
Co istotniejsze współczesno ci te nie musimy si wstydzi . Ci gle jeszcze jeste my
populacyjnie drugim miastem w Polsce. Stanowimy dosy zaradne społecze stwo umiej ce
stworzy tak du „szar stref ”, e jest ona w stanie zaprzeczy statystykom bezrobocia.
Socjalizm obszedł si z nami bardzo dobrze, bo: nie zniszczył miasta zabytkowego ( a s takie
przykłady w wiecie), rozwi zał problem głodu mieszkaniowego, i wprowadził do Łodzi
szkolnictwo wy sze, które teraz prze ywa drugi okres swojego rozkwitu. Mamy wi c
naukowców i studentów. Dobrze by było gdyby czasem opu cili uczelniane getta i
zamanifestowali swoj obecno w mie cie.
Nie koniec listy sukcesów i dumnych kart (nie starczy miejsca na wszystkie).
Współcze nie, (nie tylko w perspektywie historycznej) Łód jest centrum awangardy
artystycznej. Ju nie wspomn o Strzemi skim, grupie Ar czy pierwszym w Europie muzeum
nowej sztuki stworzonym przez artystów, bo ci gle tylko o tym si mówi. Ale takie zjawiska
jak Warsztat Formy Filmowej, „Kultura Zrzuty” z czasów stanu wojennego, „Konstrukcja w
Procesie”, „Strych”, „Galeria Wymiany”, „Galeria Wschodnia”, „Muzeum Artystów”,
„Muzeum Ksi ki Artystycznej”, „Łód Kaliska” (nie mogłem sobie odmówi ), a ostatnio
mi dzynarodowe „Łód Bienalle”, czyni z Łodzi o rodek o randze Europejskiej. Rozwojowi
awangardy z pewno ci sprzyjała i sprzyja otwarto i tolerancyjno łódzkiego
społecze stwa oraz „nieprzywalenie kurzem historii i nacjonalizmu”, na co cierpi Kraków.
Legend Łodzi filmowej podtrzymuje dzielnie Opus Film. Czas by miasto nie
zaprzepa ciło zbiorów i legendy po Łódzkiej Wytwórni Filmów Fabularnych, dzi ki której
polska inteligencja twórcza musiała wiedzie jak dojecha do Łodzi. Mamy, co powinni my
mie , czyli oper i filharmoni , Łodzie Spotkania Baletowe i Trienalle Tkaniny. Dzi ki
Markowi ydowiczowi, a pó niej Andrzejowi Walczakowi jest w Łodzi jedyny polski,
licz cy si w wiecie, festiwal filmowy Camerimage. Wszystko powinni my zrobi , by ten
festiwal tu trwał, rozwijał si i czuł najlepiej. W Łodzi równie powstał licz cy si w wiecie
Festiwal Fotografii, zadziwiaj cy dynamik rozwoju – to z kolei zasługa Krzysztofa
Candrowicza.
Kulturalnie jeste my wi c pot ni imprezami, przy których Warszawa pachnie wsi , a
Kraków ple ni .
Mamy wiele innych plusów. Na przykład cały istniej cy i gotowy Urz d Miasta, z
pot nymi wydziałami. Wszystko powinni my robi , by przysłu ył si Łodzi. Mamy
parlamentarzystów i premiera ( adne miasto w Polsce oprócz Łodzi nie ma teraz swojego
premiera), gdyby my zdołali ich przekona do energicznych działa na rzecz Łodzi...., gdyby
powstało „łódzkie lobby” w kraju, sami by my zrozumieli własn sił .
Ma absolutn racj Senator Matuszak, pisz c, e to samo miasta zmienia si w
czasie. Na to samo składa si historia i współczesno . A współczesno jest „zawsze

nowa” i „zawsze teraz”. Przed nami stoi wi c zadanie zdefiniowania dzisiejszej – to samo ci
Łodzi.
Nawet to, co od stu lat romantyczni intelektuali ci polscy okre lali „łódzkim kiczem i
tandet ” stało si warto ci , przetrwało w czasie i wystawia zł cenzur oceniaj cym.
Współczesna ocena kultury, jak m drze pisze o tym Umberto Eco” stawia znak równo ci
mi dzy „europejskim oryginałem i ameryka skim falsyfikatem” A my jeste my w dodatku po
lepszej stronie tej definicji
S wszelkie przesłanki do tego, by dzisiejszy opis to samo ci Łodzi miał w sobie
godno i zasłu on dum . Jest niezb dny by m drze modelowa współczesno i nie
wstydzi si w przyszło . I to jest konkluzja ko cowa.
Zapraszam w pa dzierniku na konferencj pt.: „To samo

Łodzi”
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