
Wiadomo, że jest ich 
dużo i nie są czyste, 
ale obrót śmieciami 

nie musi brudzić, przynajmniej 
w przenośni. A w Łódzkiem od 
pewnego czasu uparcie tak się ja-
koś dzieje. W dodatku płacimy za 
nie jak za zboże. Dlaczego? 

BLISKO, CZYLI 
CORAZ DALEJ

W Unii Europejskiej już de-
kady temu wprowadzono zakaz 
przewozu śmieci na większe odle-
głości. Miały być unieszkodliwia-
ne jak najbliżej miejsca powsta-
nia. Ta tzw. zasada bliskości ma 
kluczowe znaczenia dla rozwoju 
polskiego prawa odpadowego 
oraz wzrostu cen odbioru i uty-
lizacji odpadów. W Polsce wpro-
wadzono ją w 2012 roku, usta-
nawiając system regionów, poza 
granice których śmieci z danego 
terenu nie wolno było wywozić. 
Niestety, już w 2016 roku władze 
PiS zaczęły te regiony mody  ko-
wać, popełniając przy okazji nie-
mal wszystkie możliwe błędy. Po 
pierwsze korzystały z zaniżonych 
danych dotyczących ilości pro-
dukowanych w Polsce odpadów. 
I  mimo zastrzeżeń wielu samo-
rządów w typowo pisowski spo-
sób brnęły w trzymanie się tych 
liczb. Co gorsza, z niewyjaśnio-
nych powodów dbały o to, by tzw. 
moce przerobowe w regionach, 
czyli pojemność regionalnych 
instalacji śmieciowych, nie prze-
wyższała zanadto tzw. strumie-
nia odpadów, czyli ilości śmieci, 
które, według nieprawidłowych 
danych ministerstwa, miały być 
w danym regionie produkowane. 
A kiedy jeszcze przyjęto na wiarę 

deklaracje o terminach zakoń-
czenia poszczególnych inwestycji 
i uruchomienia instalacji do prze-
twarzania odpadów, przepis na 
katastrofę był gotowy.

Po wejściu w życie nowych 
uregulowań okazało się nagle, że 
w regionach brakuje milionów 
ton mocy przerobowych. Roz-
poczęło się paniczne poszukiwa-
nie miejsca do oddania śmieci. 
Efekt był łatwy do przewidzenia. 
Po pierwsze zagospodarowanie 
podrożało, co skończyło się ga-
lopadą cen w przetargach samo-
rządowych, a  koszty tego szybko 
odczuli mieszkańcy. Po drugie 
bywało tak, że zwyczajnie nie 
było gdzie zawieźć śmieci, bo 
żadna  rma nie startowała do 
przetargu, więc odpady zalegały u 
mieszkańców. PiS rakiem wycofał 
się z regionalizacji, ale mleko się 
już wylało, pojawiły się ogromne 
podwyżki za śmieci. 

RĘKA RĘKĘ BRUDZI
To ogólnokrajowe zjawisko 

stało się jeszcze dotkliwsze dla 
mieszkańców Łodzi i regionu na 
skutek poczynań pisowskiej więk-
szości w Sejmiku Województwa. 
Jak się później okazało, wynikały 
one nie tylko z niekompetencji… 
To ciało ma ważne uprawnienie 
w omawianej dziedzinie: uchwa-
la Wojewódzki Plan Gospodar-
ki Odpadami i pierwszą decy-
zją radnych PiS było usunięcie 
z niego jednej z ukończonych już 
instalacji do przetwarzania odpa-
dów. Wtedy, gdy już nie było gdzie 
wywozić śmieci! Efekt? Podczas 
awarii przeciążonej instalacji od-
padów z Łodzi nie odbierano. 

Ciąg dalszy na str. 6

Brudna gra śmieciami Łódź jest zielona

Gonimy Poznań w rankingu 
najbardziej zielonych miast 
w Polsce - pisze wiceprezydent 
Adam Pustelnik                           
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NieŁADnie

Prof. Rosati obnaża zapisy 
sztandarowego programu 
rządu

– str. 4

Bez fajerwerków

Czas na ustawę, która uwolni 
od lęku przez sylwestrem 
zwierzęta oraz sporą część 
obywateli – zapowiada poseł 
Krzysztof Piątkowski    – str.7
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PiS blokuje powstawanie nowoczesnych instalacji do prze-
twarzania odpadów, windując ceny za ich odbiór.

Media, czyli 
władza wykonawcza

O wszystkich medialnych 
grzechach obecnej władzy 
opowiada łódzki medioznawca 
dr Krzysztof Grzegorzewski              
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WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK

Rozwój przedsiębiorczości 
hamują w Polsce trzy głów-
ne bariery: w praworząd-

ności, w zatrudnieniu i w inwesty-
cjach, przy czym ta ostatnia jest w 
znacznym stopniu konsekwencją 
dwóch pierwszych. Tymczasem 
bez przedsiębiorczości kraj prze-
staje się rozwijać, gospodarka 
traci konkurencyjność, płace spa-
dają, a ceny rosną. Dlatego likwi-
dacja tych barier leży w interesie 
nie tylko przedsiębiorców, ale nas 
wszystkich, jest ekonomiczną ra-
cją stanu Polski.

Co zrobić? W  zakresie pra-
worządności państwo powinno 
zapewnić przedsiębiorcom nie-
zależne i sprawne sądy, stabilne i 
równe dla wszystkich prawo, któ-
rego przestrzegają rządzący, spra-
wiedliwe podatki, które uwzględ-
niają fakt, że przedsiębiorca, 
tworząc miejsca pracy, ponosi 
określone ryzyko. Potrzeba też 
poszanowania własności i zapew-
nienia wolności gospodarczej, 
tzn. niefaworyzowania spółek 
skarbu państwa i niewypychania 
z rynku prywatnych podmiotów 
przez nierówną konkurencję (po-
życzki, dotacje, legislacja). 

PRAWEM 
W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Tymczasem obecny rząd, 

niszcząc niezależność Trybuna-
łu Konstytucyjnego, Krajowej 
Rady Sądownictwa, Prokuratury 
i Sądu Najwyższego, wprowadził 
polityczną kontrolę nad wymia-
rem sprawiedliwości. Te zmiany 
- złe same w sobie -  dodatkowo 
zamiast skrócić, wydłużyły czas 
trwania postępowania  sądowego 
z 4,2 miesiąca w 2015 roku do 5,4 

miesiąca w 2018 roku. Do tego 
dochodzi niska jakość i  nieprze-
widywalność prawa, które jest 
tworzone na kolanie, uchwalane 
pospiesznie i z wykorzystaniem 
ścieżki poselskiej, czyli bez spo-
rządzania oceny jego skutków, 
wpływu na gospodarkę i bez 
konsultacji społecznych. Politycz-
ne podporządkowanie organów 
ścigania i sądów oraz kiepskie, 
zmienne prawa tworzą dodatko-
we ryzyko dla przedsiębiorców, 
szczególnie tych, którzy chcą in-
westować, rozwijać swoje  rmy 
i wprowadzać innowacje.

W tym kontekście pierwszo-
rzędne znaczenie ma jeszcze jed-
na kwestia. Biznes potrzebuje pra-
wa, które jest nie tylko stabilne, 
ale także jasne i zrozumiałe. Takie 
powinny być szczególnie przepisy 
podatkowe. Tymczasem tzw. Pol-
ski Ład komplikuje system podat-
kowy na skalę dotąd niespotyka-
ną. I jeszcze podnosi daniny dla 
przedsiębiorców. A przecież jest 
oczywiste, że aby ożywić wzrost 
gospodarczy podatki dla nich po-
winny raczej maleć, a już na pew-
no nie rosnąć. Mądry rząd robi 
biznes z przedsiębiorcami, nigdy 
na przedsiębiorcach.  

W POGONI 
ZA PRACOWNIKIEM

Kolejna bariera hamująca roz-
wój gospodarczy to luka w za-
trudnieniu. Przedsiębiorcy, czyli 
pracodawcy, potrzebują pracow-
ników – to banał, ale uparcie 
nierozumiany przez rządzących. 
500+ i obniżenie wieku emerytal-
nego spowodowały odpływ z ryn-
ku pracy setek tysięcy rąk. 

Ciąg dalszy na str. 4

Przedsiębiorcy, głupcze
Mądry rząd robi biznes z przedsiębiorcami, a nie na przed-
siębiorcach.  
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Panie pośle, od lat podejmu-
je Pan działania mające na celu 
ochronę środowiska. Skąd ta 
wrażliwość?

- Po pierwsze dorastałem 
w  domu pod Łodzią w lesie, 
wśród zwierząt. Ta bliskość przy-
rody zostaje w człowieku na za-
wsze. Uczy też nawyków dobrego 
gospodarza. Po drugie było to 
jeszcze w czasach PRL-u, gdy do 
sklepu chodziło się z siatką, nie 
było reklamówek ani PET-ów, za 
to na każdym rogu funkcjonowa-
ły punkty skupu makulatury i su-

rowców wtórnych. Jako dzieciaki 
zbieraliśmy butelki, wtedy szkla-
ne oraz gazety, dorabiając sobie 
w ten sposób do kieszonkowego, 
bo w  domu się nie przelewało. 
Po trzecie lubię przecierać nowe 
szlaki.

Dlatego w 2008 roku jako 
pierwszy w Polsce rzucił Pan wy-
zwanie foliówkom?

- Tak. I z wkurzenia pomie-
szanego ze zdumieniem. 15 lat 
temu torebki foliowe miały ran-
gę artykułu pierwszej potrzeby. 
Nie mogłem się temu nadziwić, 
zważywszy na ich szkodliwość dla 
środowiska i łatwość, z jaką moż-
na je zastąpić. Dlatego jako radny 
Rady Miejskiej napisałem projekt 
uchwały zakazujący bezpłatnej 
dystrybucji foliówek w  sklepach. 
Rada go przegłosowała, ale wo-
jewoda uchylił jako rzekomo 
uderzający w wolność obrotu 
gospodarczego, napisałem wobec 
tego projekt ustawy, zawiązał się 
komitet inicjatywy obywatelskiej, 
ruszyła ogólnopolska zbiórka 
podpisów, kampania społeczna, 
o sprawie zrobiło się naprawdę 
głośno. 

Został Pan człowiekiem mie-
siąca Newsweeka…

- Możliwe. [śmiech] Nie pa-
miętam. Dużo się wtedy działo. 
Ostatecznie zresztą ustawa nie zo-
stała uchwalona, ale problem po 
raz pierwszy zaistniał w przestrze-
ni publicznej, wywołał dyskusje, 
sieci zaczęły z własnej inicjatywy 

wycofywać torebki z  dystrybucji, 
ustanowiono dzień bez torebki fo-
liowej… Słowem bez zmiany pra-
wa dokonała się poważna zmiana 
w nawykach ludzi i biznesu. A o 
to chodziło. 

Już jako poseł napisał Pan 
projekt ustawy opakowaniowej 
– także nowatorski.

- Najwyraźniej nawet zbyt... 
O co w nim dokładnie cho-

dziło?
- O wprowadzenie nakazu 

umieszczania na opakowaniach 
produktów przez ich producen-

tów oznaczenia frakcji odpadów, 
do której dane opakowanie winno 
tra  ć. Uważam, że skoro oczeku-
jemy od ludzi mozolnego segrego-
wania odpadów, nie powinniśmy 
jeszcze zmuszać ich do łamania 
sobie głowy nad tym, gdzie wrzu-

cić np. papierowo-foliowe opako-
wanie po bagietce lub opakowania 
po części jogurtów, które w ogóle 
nie nadają się do recyklingu, bo 
składają się z dwóch różnych ma-
teriałów. Nie można oczekiwać od 
przeciętnego Kowalskiego wiedzy 
z zakresu złożonej chemii towa-
rów czy inżynierii materiałowej. 
Chodziło też o to, by poprzez ko-
nieczność podawania informacji, 
że dane opakowanie nie nadaje się 
do recyklingu, dać konsumentom 
możliwość świadomego wyboru 
produktów, i wywrzeć tym sa-
mym presję na ich producentach. 
Zresztą tym ostatnim bardzo było 
to nie w smak, pojawiły się prote-
sty i ostatecznie Sejm projekt od-
rzucił jako niezgodny z prawem 
UE. Ale będę do niego wracał… 

A teraz znowu idzie Pan na 
wojnę o fajerwerki.

- No tak. Uważam, że tę sprawę 
powinno się raz na zawsze zała-
twić. I to nie tylko przez wpływ, 
jaki kanonady sylwestrowe mają 
na zwierzęta czy środowisko, ale 
także przez wzgląd na dobrostan 
wielu grup ludzi, dla których 
są coroczną traumą. Jestem za-
przysięgłym wolnościowcem, ale 
nasza wolność kończy się tam, 
gdzie zaczyna się wolność drugie-
go człowieka. Mamy skłonność 
o tym zapominać.       (rozm. AG)
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Krzysztof Piątkowski - poseł na Sejm IX kadencji (KO/Platforma Oby-
watelska), zasiada w sejmowej Komisji Finansów oraz Komisji Kultu-
ry, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rewitalizacji Miast, 
w latach 2010-2019 wiceprezydent Łodzi odpowiedzialny m.in. za 
mieszkalnictwo, kulturę, edukację i politykę senioralną.

WYWIAD Z POSŁEM KRZYSZTOFEM PIĄTKOWSKIM

W ŁODZI I PARLAMENCIE

Drodzy Czytelnicy! Cieszymy 
się, że tak ciepło przyjęliście Pań-
stwo pierwszy numer „Posłańca”. 
Mamy nadzieję, że również ten 
numer – specjalny, o zwiększonej 
liczbie stron, który ukazuje się 
półmetku kadencji parlamentu 
– Wam się spodoba. Wszystkie 
artykuły w nim zawarte są po-
chodną spraw, którymi zajmuje 
się poseł i jego Biuro w Sejmie 
i w terenie. Piszemy także o pro-
blemach, które Państwo nam sy-
gnalizujecie i o sprawach, który-

mi żyjecie. Poza tym przeczytacie 
m.in o ministrze Czarnku, o tym, 
jak Łódź zzieleniała i co wspólne-
go ma Jarosław Kaczyński z Na-
poleonem... Dla lubiących łamać 
sobie głowę - jak zwykle krzy-
żówka. 

Ciekawej lektury! 
P.S. Dziękujemy osobom zaan-

gażowanym w dystrybucję gazety, 
przede wszystkim p. Katarzynie 
Bienias, p. Małgorzacie Marty-
nowskiej oraz p. Januszowi Sko-
niecznemu. Jesteście wspaniali!

Od redakcji
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POD LUPĄ

Stan wyjątkowy 
sondażowego spadku
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Tracimy 57 mld euro, in-
 acja osiąga rekordowe 

5,4%, sondaże partii rzą-
dzącej pikują w dół. Odpowiedź 
rządu? Stan wyjątkowy w pasie 
przygranicznym, gdzie koczuje 
garstka emigrantów i mają się 
odbyć manewry Zapad organi-
zowane przez naszych wschod-
nich sąsiadów regularnie od lat. 
Do tego przerzut przez cały kraj 
4000 wojsk, żeby widok jadą-
cych pojazdów opancerzonych 
wzmógł w obywatelach atmosfe-
rę strachu. Plus wycofanie z pasa 
przygranicznego dziennikarzy, 
by nikt nam nie doniósł, że za-
grożenie jest dęte. 

Bo - poza zapewnieniami po-
lityków PiS - nic nie wskazuje 
na to, by było ono adekwatne do 
przedsięwziętych środków: pre-
zydent nie zwołał Rady Gabine-
towej ds. Bezpieczeństwa, rząd 
nie widzi potrzeby pomocy ze 
strony Fronteksu czy natowskiej 
agencji ds. zwalczania zagrożeń 
hybrydowych, ani nawet skróce-
nia urlopu wicepremiera ds. bez-
pieczeństwa. 

Bo tak naprawdę nie chodzi tu 
o bezpieczeństwo kraju, a sonda-
ży partii rządzącej. Te zresztą już 
udało się trochę podbić trikiem 
starym jak świat i  obnażonym 
wielokrotnie, również w seria-
lach: nic tak dobrze nie robi na 
kłopoty wewnątrz, jak wróg na 
zewnątrz. 

Tylko jakim i czyim kosztem 
PiS funduje nam tę serialową 
rzeczywistość? Kłamie minister 
Kamiński, gdy twierdzi, że wpro-
wadzane restrykcje dotyczą tylko 
i minimalnie mieszkańców miej-
scowości objętych stanem wy-
jątkowym. Uderzają one bardzo 
mocno w przedsiębiorców z Pod-

lasia, wcześniej zdewastowanych 
rządowymi lockdownami. Ude-
rzają w turystów, zmuszonych 
do zmiany planów. Uderzają 
w dziennikarzy i nas wszystkich, 
wprowadzając ograniczenie swo-
body relacjonowania rządowych 
działań.

A przy okazji w świat idzie 
wiadomość, że polska granica jest 
zaiste bardzo słaba i kiepsko strze-
żona, jeśli zagraża jej 30 emigran-
tów i jeden poseł w trampkach. To 
jest dopiero obraza dla polskiej 
Straży Granicznej. I takie są kosz-
ty utrzymania się u władzy preze-
sa Kaczyńskiego i jego ferajny.

Eksperci i konstytucjonaliści 
podkreślają także, że stan wyjąt-
kowy wprowadzono - co potwier-
dzają sami przedstawiciele rządu 
- prewencyjnie. To zaś stanowi 
rażące pogwałcenie Konstytucji, 
która rezerwuje to rozwiązanie 
jedynie do sytuacji poważanego 
i   z a i s t n i a ł e g o zagrożenia 
ustroju państwa, bezpieczeństwa 
obywateli lub porządku publicz-
nego, którego nie da się usunąć 
przy użyciu zwykłych środków 
prawnych. Innymi słowy, nie 
wolno stanów nadzwyczajnych 
ograniczających prawa i wolno-
ści obywatelskie wprowadzać na 
wszelki wypadek, dmuchając na 
zimne. 

Decyzja posłów m.in. PiS 
i  Konfederacji o nieuchyleniu 
rządowego rozporządzenia, ozna-
cza, że rząd będzie mógł prewen-
cyjnie wprowadzić kolejny stan 
wyjątkowy ze wszystkimi tego 
konsekwencjami, gdzie tylko bę-
dzie chciał, kiedy żywnie mu się 
zamarzy i pod byle pretekstem...

Równo 40 lat po ogłoszeniu 
stanu wojennego w Polsce. 

Krzysztof  Piątkowski

UWAGA! DYŻURY POSELSKIE 
KRZYSZTOFA PIĄTKOWSKIEGO 

we wrześniu i październiku: poniedziałki, godz. 15.00-17.00.
Ze względów epidemicznych wszystkie wizyty w Biurze, również 
w trakcie dyżurów, wymagają wyznaczenia konkretnej godziny. 

W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub mejlowy. 
Dziękujemy.  

fot: archiwum własne



Str. 3EDUKACJA

Tak powtarzam niemal 
każdemu studentowi na 
wykładach, ćwiczeniach, 

seminariach. I nie dlatego, żeby 
zrobić z nich mistyków, tylko 
po to, by wyzwolić w nich kre-
atywność, wiarę we własne siły, 
pewność swojej wartości. Bo 
tylko tacy ludzie, pewni siebie 
i kreatywni, są w stanie budo-
wać autentyczne społeczności, 
wspólnoty oparte na wzajemnym 
szacunku. Demokratyczne i bu-
dujące się oddolnie, same, jako 
porozumienie autonomicznych 
osób. 

Model scentralizowane-
go nauczania (nie: uczenia się 
uczniów), nakazowo-rozdziel-
czy, oparty na nieustającym 
pouczaniu „ex catedra”, z góry, 
monologowaniu nauczycielskim, 
dyrektorskim oraz kuratorskim 

i ministerskim, to wszystko pro-
wadzi do dwóch podstawowych 
procesów: zniewalania umy-
słów i karlenia osobowości oraz 
prywatyzowania przestrzeni 
publicznej. Wychowanek (nie: 
uczeń, nie: człowiek) obojętnie-
je i albo jest posłuszny (rzadko), 
albo posłuszeństwo udaje (naj-
częściej). Niedowartościowani 
nauczyciele uciekają ze szkoły, 
a ci, których stać i którym zależy 
na prawdziwej edukacji - wybie-
rają szkoły prywatne. Takie będą 
konsekwencje polityki oświato-
wej obranej przez PiS w 2015 r. 
- skarlenie społeczeństwa.

GOŚĆ POSŁAŃCA: PROF. JAROSŁAW PŁUCIENNIK

Jesteś nieskończonym 
oceanem

Jarosław Płuciennik 
- prof. humanistyki, kulturoznawca, 

literaturoznawca, były prorektor 
ds. kształcenia UŁ

·  ·  ·

Przez ostatnie sześć lat PiS 
konsekwentnie dewastuje 
edukację. Wprowadzane 

przez kolejnych ministrów re-
formy zmieniają polską szkołę w 
edukacyjny skansen, odbierając 
dzieciom i młodzieży szansę na 
przygotowanie do życia w dyna-
micznie zmieniającym się otocze-
niu gospodarczym, społecznym 
i  międzynarodowym. Minister 
Anna Zalewska zlikwidowała 
gimnazja, które były fundamen-
tem sukcesu polskich uczniów 
w  rankingach europejskich. Mi-
nister Dariusz Piontkowski prze-
konywał, że „mury nie zarażają” i 
zamiast zająć się przygotowaniem 
szkoły do kolejnej fali pandemii, 
spędzał wakacje w dudabusie. 
Skutecznie też odebrał etos za-
wodowi nauczyciela, podsycając 
szerzoną w rządowych mediach 
nienawiść do strajkujących peda-
gogów. Min. Przemysław Czarnek 
zamienia szkołę w miejsce ideolo-
gicznej wojny. Walka z tęczowymi 
piątkami i edukacją seksualną jest 
dla niego ważniejsza od nauczania 
tolerancji, szacunku dla drugiego 
człowieka czy odwagi wyraża-
nia własnego zdania. Tak bardzo 

zapędził się w tej ideologicznej 
wojence, że nie zawahał się pod-
nieść ręki na konstytucyjne prawo 
rodziców do wychowania dzieci 
zgodnie z własnymi przekonania-
mi. Decyzję, w  jakich zajęciach 
będą uczestniczyć ich dzieci, chce 
oddać w ręce partyjnych nomi-
natów i powołanych przez siebie 
urzędników. Rządzący zapomnie-
li, że najważniejszym zadaniem 
szkoły jest przygotowanie mło-
dego człowieka do radzenia so-
bie w świecie, którego jeszcze nie 
znamy.

ODPOLITYCZNIENIE 
SZKOŁY

Szkoła nie powinna być miej-
scem ideologicznej wojny, a  wy-
chowanie młodych ludzi nie może 
polegać na formatowaniu ich 
umysłów zgodnie z oczekiwania-
mi przywódcy konkretnej partii 
politycznej. Szkoła musi się zmie-
niać, bo zmienia się wokół świat, 
ale zmiany muszą wynikać z po-
trzeb młodych ludzi, a nie władzy. 
Wokół edukacji powinien pano-
wać konsensus, a prawo musi zo-
stać tak zaprojektowane, aby zmia-
na rządu nie powodowała ostrego 

hamowania i wywracania systemu 
do góry nogami. To uczeń, jego 
potrzeby oraz „przygotowanie go 
do wypełniania obowiązków ro-
dzinnych i obywatelskich w opar-
ciu o zasady solidarności, demo-
kracji, tolerancji, sprawiedliwości 
i wolności”, jak głosi preambuła 
Prawa Oświatowego, powinien 
znajdować się w centrum polskie-
go systemu edukacji. 

Aby tak się stało, trzeba prze-
stać traktować dzieci i młodzież 
jak biernych odbiorców zapisa-
nych w  podstawie treści progra-
mowych, a samą podstawę zna-
cząco odchudzić i unowocześnić. 
Jednak to nie politycy czy ide-
ologiczni fanatycy, ale eksperci, 
naukowcy, nauczyciele, badacze 
i praktycy powinni się tym zajmo-
wać. Potrzebna jest niezależna in-
stytucja, Komisja Edukacji Naro-
dowej, tak zbudowana, by nadane 
jej kompetencje, sposób wyboru 
zatrudnionych w niej ludzi stały 
się gwarantem odpolitycznienia 
szkoły, uchronienia jej przed cią-
głymi reformami podejmowany-
mi przez zmieniające się rządy 
i próbami ideologizacji.

Warto też pamiętać, że szko-

ła nie działa w próżni. Najlepiej 
skonstruowane programy nie 
pomogą, kiedy dzieci i młodzież 
będą oglądać zło czynione przez 
dorosłych. Dziś władza swoją po-
stawą i zachowaniem pokazuje, że 
nie opłaca się mieć własnego zda-
nia, walczyć o prawa człowieka, 
czy czyste środowisko. Bo pro  ty 
w postaci posad w spółkach skar-
bu państwa i radach nadzorczych 
dostają ci, którzy są posłuszni wła-

dzy. To też trzeba zmienić. Trzeba 
przywrócić wiarę w sprawiedliwe 
państwo, w którym opłaca się żyć 
na zasadach solidarności, demo-
kracji, tolerancji i wolności.

Szkoła dla uczniów, nie polityków

Krystyna Szumilas 
– matematyk, posłanka na Sejm 

sześciu kadencji, Minister Edukacji 
Narodowej w latach 2011-2013

·  ·  ·

Wychowanie nie może polegać na formatowaniu dzieci zgodnie z oczekiwaniami  prezesa partii.

Cnoty covidowe

Otyłość i nadwaga wśród 
dzieci i młodzieży powin-
ny spędzać sen z powiek 

nie tylko zmartwionym rodzi-
com, ale także rządowi i całemu 
społeczeństwu. Polskie dzieci tyją 
najszybciej w Europie - już jed-
na czwarta z nich ma problemy 
z nadmierną masą ciała. Konse-
kwencje tego będą katastrofalne. 

REAKCJA ŁAŃCUCHOWA
Zbyt wysoki poziom tkanki 

tłuszczowej prowadzi do rozwoju 
wielu chorób, takich jak nadci-

śnienie, hipercholesterolemia czy 
cukrzyca. Na domiar złego dzieci 
z nadwagą często są stygmatyzo-
wane przez rówieśników, co z ko-
lei jest prostą drogą do zaburzeń 
lękowych i depresji. To nie lada 
problem w kraju, w którym psy-
chiatria dziecięca kuleje, a od 2017 
roku brak rządowej dotacji na te-
lefon zaufania dla dzieci. Z reguły 
zapominamy również o tym, że 
z  chorych dzieci wyrastają często 
chorzy dorośli, bo otyłość, nawet 
ta dziecięca, jest przyczyną wielu 
przewlekłych dolegliwości w życiu 
późniejszym. Osoby z nadwagą 
są bardziej narażone choćby na 
wystąpienie chorób serca, które 
odpowiadają za ponad 40% zgo-

nów w Polsce. A biorąc pod uwa-
gę fatalny stan ochrony zdrowia 
w  naszym kraju oraz brak zastę-
powalności pokoleń wśród lekarzy 
i pielęgniarek, może się okazać, że 
gdy przyjdzie pora, naszych dzieci 
nie będzie miał kto leczyć.

 
CO ZROBIĆ Z TYM FANTEM?

Najważniejsza w pro  laktyce 
nadwagi i otyłości jest zmiana sty-
lu życia. Dzieci nie powinno się 
odchudzać, warto jednak zadbać 
o wpojenie im właściwych nawy-
ków żywieniowych. Nauczmy je, 

że równie smaczne jak słodycze 
mogą być odpowiednio przygoto-
wane owoce, że słodki sok ze skle-
piku szkolnego można z łatwością 
zastąpić przygotowaną w domu 
wodą owocową. Przede wszystkim 
rozbudźmy w nich entuzjazm do 
aktywności  zycznej, bo to ona 
stanowi najważniejszy element 
w tej układance. Pomóżmy im zna-
leźć sport lub takie formy czynnej 
rekreacji, które pokochają. Jest to 
szczególnie ważne w czasach pan-
demicznych, gdy spędzamy po 
kilka - kilkanaście godzin przed 
ekranami komputerów, a bywało 
i tak, że zwykłe wyjście na spacer 
do lasu wiązało się ze złamaniem 
rządowych zakazów. Niestety, jak 

się okazuje, pandemia do spółki 
z rządem niemal uśmierciły lekcje 
wychowania  zycznego. Zgodnie 
z najnowszymi przepisami, wyda-
nymi przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki „podczas realizacji zajęć, 
w tym zajęć wychowania  zycz-
nego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, należy 
zrezygnować z ćwiczeń i gier kon-
taktowych”. To oznacza de facto 
rezygnację z lekcji wf-u praktycz-
nie w całości, bowiem zwykle in-
frastruktura i sprzęt szkolny nie 
pozwalają na coś ciekawszego niż 
„macie piłkę i grajcie”. 

A RZĄD NA TO JAK NA LATO
Dbajmy więc o rozwijanie 

sportowych pasji naszych dzieci i 
starajmy się znaleźć dla nich atrak-
cyjne zajęcia pozalekcyjne, bo 
póki co na ministra Czarnka, jako 
sprzymierzeńca w walce z  plagą 
otyłości wśród dzieci i młodzieży, 
raczej nie mamy co liczyć. Może 
nie chce, by ktoś mu zarzucił, 
że przygania kocioł garnkowi. 
A może za bardzo zajmują go cno-
ty niewieście… Nie pozwólmy, by 
to się odbiło na zdrowiu naszych 
najmłodszych.  

Problem wagi ciężkiej
W rządowej propagandzie sukcesu to fakt pomijany, ale polskie dzieci tyją na potęgę. 

Marlena Wronka 
- dietetyk, studentka Zarządzania 

w ochronie zdrowia UŁ, 
Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”

·  ·  ·
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Ludy pierwotne i społe-
czeństwa przedoświece-
niowe uznawały choroby, 

zwłaszcza epidemie, za działanie 
złych duchów lub boską karę za 
grzech. Jedynym na nie lekar-
stwem miała być odnowa du-
chowa. Sądząc po tym, co MEiN 
robi, a czego nie, w polskiej 
szkole doby pandemii, to recepta 
nadal aktualna, a nawet - mimo 
lekarstw i szczepień - najbardziej 
wg szefa resortu skuteczna. Nic 
to, że dziewczynki nie chcą słu-
chać o  cnotach niewieścich, do 
których mają być gruntowane 
jak ściany przed malowaniem, 

nic, że starszym dziewczętom 
średnio podoba się myśl pana 
ministra, by swoje priorytety 
życiowe wzorowały na lochach, 
że młodzież doby Net  iksa woli 
etykę od religii. Rząd PiS wy-
pleni wśród uczniów epidemię - 
tę, a  jak się uda, to i covid - nie 
szczepieniami, nie lekami anty-
wirusowymi, a Czarnkiem. 

Starożytni Grecy uważali oso-
by niepełnosprawne za napiętno-
wane przez bogów. Strach pomy-
śleć, jaka będzie kolejna decyzja 
pana ministra, który taką estymą 
darzy czasy klasyczne. 

Jan Niżej 



Marta K, właścicielka klubu 
muzycznego: Gwóźdź do trumny 
dla takich przedsiębiorców jak ja. 
Tych, których nie wykończyli loc-
kdownami, dobiją składką. 

Tomasz M., prezes  rmy bu-
dowlanej: Policzek w twarz od 
rządu. A domy bez zezwoleń to 
dopiero będzie katastrofa. Bu-
dowlana też. 

P.T, właściciel kantoru: Pani, 
jak ład? Złodziejstwo, ściema 
i  burdel! Jednoosobowe  rmy 
płacą za wszystko: dojazd, świa-
tło, czynsz, ZUS, i wszystko idzie 
w górę, to jest ich ład?

Andrzej P, właściciel centrum 
medycznego, wypożyczalni aut 
i  sklepu internetowego: Chore, 
żeby osoby obrotne i ciężko pra-
cujące płaciły większe podatki na 
leniów i nierobów, tylko dlatego 
że ci głosują na PiS. 

Tomasz K, inżynier, własna 
działalność: Niech sobie w dupę 
wsadzą ten ład. Gdybym ja miał 
taki na budowie, obciążenia roz-

łożył tak nierównomiernie w sto-
sunku do nośności gruntu, to by 
mi budynek w 2 minuty jeb..ął, 
tak jak mam nadzieję ten rząd 
jeb..ie. 

Paweł G., właściciel  rmy 
marketingowej: Jako przedsię-
biorca czuję się okradany przez 
własny kraj... Trzeba wyjeżdżać.

(zebr. AM, AG)

Ogłoszony przez Zjedno-
czoną Prawicę z wielką 
pompą „Polski Ład” miał 

zarysować cele i kierunki rozwoju 
Polski na najbliższe dziesięciolecie 
i stać się potężnym instrumentem 
budowy poparcia politycznego dla 
PiS i jego sojuszników, umożliwia-
jąc im rządzenie przez kolejne lata. 
Tymczasem otrzymaliśmy doku-
ment czysto propagandowy, pełen 
ogólnikowych haseł, obietnic bez 
pokrycia i życzeniowego myślenia. 
Rząd chwali się w nim osiągnięcia-
mi – nieliczne są prawdziwe, więk-
szość urojona – i skrzętnie pomija 
słabości, wyzwania i zagrożenia. 
Urzędowy optymizm i nachalna 
propaganda sukcesu pozostają 
w  tak jaskrawej sprzeczności ze 
społecznymi odczuciami czasu 
pandemicznego kryzysu, że nawet 
w elektoracie PiS program budzi 
mieszane reakcje.

OKO PARTII I GOMUŁKA 
To, co uderza w nim nawet 

laików to fakt, że od początku 
do końca przepojony jest  lo-
zo  ą państwowego centralizmu 
z  mocno socjalistycznym zabar-
wieniem. Przypomina jako żywo 
program wyjęty z czasów późne-
go Gomułki, bo - podobnie jak 
w  ramach ówczesnych planów 
pięcioletnich - o kierunkach in-
westycji i działalności gospo-
darczej mają teraz decydować 
rządowi urzędnicy pod czujnym 
nadzorem partii rządzącej. To 
oni będą wskazywać, gdzie, co, 
i kiedy się buduje oraz wytwarza. 
Główną rolę w tym „rozwoju” 
mają odgrywać przedsiębiorstwa 
państwowe: na 130 stronach do-
kumentu słowa „państwo” i „pań-
stwowy” pojawiają się 62 razy, 
a słowo „prywatny” – zaledwie 5.

W programie niewiele mówi 
się o realnych czynnikach rozwoju 
gospodarczego, takich jak praca, 
postęp technologiczny, inwestycje 
prywatne czy sprawne instytucje. 
Słowa „podatki” i „podatkowy” 
występują w dokumencie 76 razy, 
pojęcie wydajności pracy nie po-
jawia się ani raz.

CUDZE ROZDAWAĆ
To pokazuje, że „Polski Ład” 

niemal w całości skupiony jest na 
redystrybucji – czyli na transfero-
waniu coraz większych środków 
 nansowych do grup społecz-

nych, które PiS uważa za swój 
elektorat: emerytów i rencistów, 
mieszkańców wsi i małych miast, 
osób mniej wykształconych i go-
rzej zarabiających. Obietnic jest 
co niemiara: podniesienie kwo-
ty wolnej od podatku do 30 tys 
zł, wzrost wydatków na zdrowie, 
kapitał opiekuńczy dla rodzin 
z dziećmi, budowa nowych dróg, 
obwodnic i mostów, ułatwienia 
w dostępie do mieszkań. Zapłacić 
za nie mają – drastycznie wyż-
szymi daninami – przedsiębiorcy 
i  klasa średnia. To na te grupy 
PiS chce przerzucić ciężar  nan-
sowania kolejnych wyborczych 
prezentów, które mają umożliwić 
tej formacji wygranie następnych 
wyborów. 

Problem w tym, że w doku-
mencie nie ma ani słowa o tym, 
jak sprawić, by przedsiębiorcy 

chcieli nadal produkować i inwe-
stować w tych warunkach: pomi-
mo rosnących podatków i chaosu 
w otoczeniu prawnym. Nie znaj-
dziemy też żadnych sensownych 
propozycji, jak stawić czoło klu-
czowym wyzwaniom rozwojo-
wym, takim jak kryzys demogra-
 czny, brak siły roboczej, kryzys 

klimatyczny, przebudowa polskiej 
energetyki, czy niski poziom in-
nowacyjności gospodarki. 

O CZYM SIĘ MILCZY
Z uwagi na ogrom przekłamań 

i świadomych pominięć sam do-
kument ma w istocie zerową wia-
rygodność. Na przykład nie pisze 
się w nim, że rząd chce zlikwido-
wać możliwość odliczenia skład-
ki zdrowotnej od podatku, co 
w istocie oznacza wzrost opodat-
kowania przedsiębiorców i klasy 
średniej o 9%. Ukrywa się fakt, 
że podniesienie kwoty wolnej do 
30 tys. zł i zwolnienie z podatku 
emerytur do 2500  zł miesięcz-
nie to przecież jedno i  to samo, 
a także że samorządy terytorialne 
– czyli mieszkańcy gmin - stra-
cą na tych rozwiązaniach niemal 
15 mld złotych. Albo że podwyż-
szenie drugiego progu podatku 
PIT z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł na-
wet nie rekompensuje braku wa-
loryzacji tego progu przez ostat-
nie 12 lat. Przemilcza się też cały 
szereg nowych restrykcji, które 
mają wycisnąć z polskich  rm do-
datkowe pieniądze do dziurawego 
budżetu. 

Wszystkim, którzy chcą się 
zapoznać z rzeczywistym stanem 
polskiej gospodarki, polecam 
lekturę dwóch innych rządowych 
dokumentów – Krajowego Pro-
gramu Odbudowy i Wieloletnie-
go Planu Finansowego Państwa 
– są rzetelniejsze, bo wery  kuje 
je Komisja Europejska. Wynika 
z nich jasno, że poprzedni „wielki 
plan”, tj. przyjęta w 2017 roku tzw. 
Strategia Odpowiedzialnego Roz-
woju, okazał się wielkim niewy-
pałem, a jego cele – takie jak mi-
lion aut elektrycznych czy 100 tys. 
mieszkań – nie wykroczyły poza 
papier. A także to, że tylko w  la-
tach 2020-2021 – na skutek roz-
rzutności obecnego rządu i braku 
rezerw - zadłużenie państwa pol-
skiego wzrośnie niemal o połowę, 
czyli o 450 mld zł. 

ILUZJĄ W WYBORCĘ
„Polski Ład” to lukrowana 

wizja przyszłości, oderwana od 
realiów potiomkinowska wioska. 
Jego cel jest czysto polityczny 
– stworzyć iluzję dobrobytu w za-
sięgu ręki, obiecując wszystko 
i  wszystkim. Ale rozwój gospo-
darczy nie polega na emitowaniu 
w telewizji publicznej propagan-
dowych slajdów. Dobrobytu nie 
buduje się rozdawaniem pienię-
dzy, buduje się go pracą i przed-
siębiorczością. Ale tym autorzy 
„Polskiego Ładu” nie zaprzątają 
sobie już głowy. 

(Dokończenie ze str. 1)
Stoimy dziś przed wyzwaniem, 

w jaki sposób, utrzymując ustawo-
wy niższy wiek emerytalny i  doto-
wanie przez państwo wychowania 
dzieci do 18. r. ż., zwiększyć stopę 
zatrudnienia. Zadaniem rządu bę-
dzie stworzenie takich warunków 
pracy i płacy (!), żeby zachęcić pra-
cowników do dobrowolnego po-
zostania na rynku po osiągnięciu 
wieku emerytalnego oraz skłonić 
do powrotu na niego młode matki 
poprzez ułatwienia w łączeniu ży-
cia zawodowego i rodzinnego.

PODATKI W GÓRĘ, INWE
STYCJE W DÓŁ

Nie bez przyczyny odkąd wła-
dzę przejął PiS poziom inwesty-
cji w Polsce, i tych prywatnych, 
i  publicznych,  zaczął gwałtownie 
pikować w dół. Chaos w prawie 
i  wymiarze sprawiedliwości, brak 
zaufania do państwa, nadmierny 
 skalizm, wreszcie nieudolność 

nominatów PiS w zarządzaniu in-
westycjami doprowadziły do tego, 
że stopa tych ostatnich osunęła się 
w  2017 roku do najniższego pozio-
mu od 1995 r., a na koniec 2020 r. 
wyniosła ok. 17% ,  jedną z najniż-
szych wartości w historii. W tym 
samym okresie inwestycje prywat-
ne spadły do rekordowo niskiego 
poziomu 12% PKB!  Tymczasem 
w Polskim Ładzie przebąkuje się 
inwestorach prywatnych jedynie 
półgębkiem, a  rząd planuje dra-
styczne zwiększenie – o ponad 
50% - opodatkowania jednooso-
bowych działalności gospodar-
czych! A przecież z pustego i Salo-
mon nie zainwestuje.   

 Konkludując, przedsiębiorcy 
oczekują wprawdzie przyjaznego 
otoczenia dla biznesu, ale niechby 
nie było chociaż wrogie. Niechby 
tylko rząd im nie przeszkadzał, to 
oni sobie poradzą. A wtedy - dzię-
ki rosnącemu PKB - wszyscy oby-
watele będą mogli liczyć na wyższą 

jakość usług publicznych, takich 
jak ochrona zdrowia, edukacja 
czy transport publiczny. I wyższe 
zarobki. Bo to praca jest prawdzi-
wym źródłem rozwoju i dobro-
bytu, a transfer i redystrybucja są 
możliwe tylko wtedy, gdy mamy 
co dzielić.

Str. 4 BIZNES

Okiem łódzkich przedsiębiorców (UWAGA: opinie zawierają wyrażenia niecenzuralne)

·  ·  ·
Dariusz Rosati 

- profesor nauk ekonomicznych, szef 
MSZ (1995–1997), członek Rady 
Polityki Pieniężnej (1998–2004), 

parlamentarzysta

DARIUSZ ROSATI

·  ·  ·
Izabela Leszczyna 

- posłanka czterech kadencji, 
wiceminister fi nansów 2013-2015, 

samorządowiec

Przedsiębiorcy, głupcze
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Polski Ład nawet w elektoracie PiS budzi mieszane reakcje.

nieŁADnie

Co ludzie mówią: Polski Ład 

Zmiany w systemie podat-
kowym zaproponowane 
przez rząd w programie 

tzw: Polskiego Ładu niosą ze sobą 
poważny ubytek w  nansach jed-
nostek samorządu terytorialnego. 
Zgodnie z przedstawioną przez 
rząd oceną skutków ustawy może 
on sięgnąć nawet 15,37 mld  zł 
w 2022 roku, a w skali 10 lat - ok 
145 mld zł (w tym dla Łodzi tylko 
w 2022 roku ok. 323 mln zł). Co 
ważne, szacowany obecnie przez 
rząd uszczerbek jest znacznie 
większy niż pierwotnie zakładał 
resort  nansów (10-11 mld  zł 
w 2022, w tym dla Łodzi 232 
mln  zł). Budzi to uzasadnione 
obawy o rzeczywiste skutki  nan-
sowe dla samorządów i ich miesz-
kańców na koniec procesu wdra-
żania programu, jeżeli nie nastąpi 

otrzeźwienie projektodawców.
Tak znaczący ubytek w docho-

dach oznacza de facto zapaść  -
nansową samorządów, a co za tym 
idzie drastyczne zmniejszenie ich 
samodzielności. W pierwszej 
kolejności pociągnie to za sobą 
znaczące ograniczenie inwestycji 
lokalnych, gdyż gmina nie będzie 
w stanie wygospodarować środ-
ków na wkłady własne niezbędne 
do realizacji projektów w ramach 
nowej perspektywy  nansowej 
UE na lata 2021-2027, jak również 
dokończenia projektów już reali-
zowanych. Dla Łodzi, która jest 
na półmetku epokowego progra-
mu kompleksowej rewitalizacji, 
oznacza to dramat. Mieszkańcy 
mogą także spodziewać się obni-
żenia standardów lub ogranicze-
nia zakresu realizowanych przez 

samorząd usług publicznych 
w sferze np. oświaty, pomocy spo-
łecznej, transportu publicznego 
czy remontów dróg i budynków 
komunalnych. Mówiąc wprost, 
będzie mniej pieniędzy na szkoły, 
żłobki, szpitale miejskie i powia-
towe, komunikację… Jest to tym 
bardziej prawdopodobne, że pro-
jekt polskiego Ładu nie zawiera 
żadnych rozwiązań dotyczących 
systemowej rekompensaty tych 
ubytków.

Jednocześnie w okresie najbliż-
szych 10 lat, gdy samorządy stracą 
ok. 145 mld, władza centralna ma 
zyskać ok. 27 mld zł…

Ład bije w samorządy
GOŚĆ POSŁAŃCA: KRZYSZTOF MĄCZKOWSKI

·  ·  ·
Krzysztof Mączkowski 

- skarbnik miasta Łodzi od 2003 r.
samorządowiec
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Edukacja seniorów to je-
den z  najsilniej rozwijają-
cych się obszarów prakty-

ki oświatowej. Część seniorów 
wciąż jednak nie postrzega siebie 
jako odbiorców takich działań 
w przekonaniu, że nauka jest tyl-
ko dla młodych. To błąd. 

MÓZG JEST JAK MIĘSIEŃ 
Jak pokazują prace neurobio-

logów - wbrew poglądom gło-
szonym praktycznie przez cały 
XX wiek - nasze komórki mó-
zgowe nie przestają się rodzić po 
25. roku życia. Wcześniej sądzo-
no nawet, że wszystkie dostajemy 
od razu w momencie urodzenia 
i potem jedynie stopniowo ob-
umierają. Obecnie naukowcy 
w  świetle zaawansowanych ba-
dań przyjmują, że komórki te 
podlegają neurogenezie w każ-
dym wieku. To oznacza, że zdro-
we osoby powyżej 70. roku życia 
mają tyle samo nowych komó-
rek nerwowych w części mózgu 
związanej z pamięcią, co młodzi 
czy dorośli. Pojawiają się one 
codziennie, ale jeśli „nie zatrud-
nimy ich do czegoś”, szybko za-
nikają. Aby utrzymać lub nawet 
podnosić swoją sprawność psy-
chiczną i  kondycję intelektualną 
osoby starsze powinny zatem 
codziennie uczyć się czegoś no-
wego. Dlatego właśnie edukacja 
seniorów, choć nie obowiązkowa, 
jest istotnym elementem zdro-
wego stylu życia utrzymującego 
osoby 60+ w sprawności i samo-
dzielności, co jest ważne nie tylko 
dla nich, ale i całego społeczeń-
stwa. 

Łódź to miasto relatywnie 
szybko się starzejące, żyje u nas 
coraz więcej osób 60+, które po-
szukują możliwości aktywnego 
spędzania wolnego czasu, w tym 
zajęć edukacyjnych i kultural-
nych. Zapotrzebowanie na nie 
jest u nas szczególnie duże, na 
szczęście ich oferta równie boga-
ta i zróżnicowana. 

DLA KAŻDEGO COŚ 
DOBREGO

To zróżnicowanie jest ważne, 
gdyż seniorzy nie są jednorodną 
grupą odbiorców, podobnie jak 
nie byli jednorodną grupą doro-
słych – pracowników, rodziców, 
odbiorców kultury. Ta odmien-

ność oczekiwań generuje, co 
oczywiste, odmienne potrzeby. 
Sporo osób 60+ z powodu braku 
czasu wolnego, możliwości lub po 
prostu zmęczenia codziennością 
nie było w stanie wcześniej reali-
zować swoich pasji lub zaintere-
sowań. Teraz, bardzo świadomie i 
selektywnie, po prostu poszukują 
oferty stałej, która pozwoli im te 
pasje rozwijać – grup plastycz-
nych, teatralnych, literackich, 
zespołów tanecznych, zespołów 
muzycznych, chórów itp.

Inna grupa to poszukiwacze 
bodźców – nie zdecydują się na 
całoroczne warsztaty malarskie 
albo przynależność do grupy 
artystycznej, ale chętnie spróbo-
waliby wszystkiego – robienia 
biżuterii, śpiewania, tańca, ma-
lowania, gotowania, wykładów 
pogłębiających wiedzę ogólną. 
To osoby, które często korzysta-
ją z jednorazowych warsztatów, 
szkoleń, krótkich projektów, 
przeglądów  lmów czy festiwali. 
I wreszcie grupa trzecia - bar-
dzo liczna - zainteresowana jest 
przede wszystkim możliwością 
poszerzenia kontaktów spo-
łecznych, zbudowania własnego 
„sąsiedztwa z wyboru”, nowego 
środowiska, które zastąpi lub 
uzupełni środowisko wcześniej-
szej aktywności zawodowej lub 
lokalnej. Nie są zainteresowani 
konkretnymi działaniami eduka-
cyjnymi, chętnie natomiast an-
gażują się we wszystkie działania, 
które mają charakter animacyjny, 
zapewniają warunki i możliwości 
komunikacji, wspólnego rozpo-
znawania własnych problemów 
i ich rozwiązywania. Często or-
ganizują się w mniej lub bardziej 

formalne grupy, stowarzyszenia, 
ale potrzebują wsparcia lokalo-
wego, organizacyjnego oraz pro-
fesjonalnych szkoleń i doradz-
twa. 

MIASTO UNIWERSYTETÓW 
III WIEKU

Właśnie z myślą o takiej 
grupie adresatów podjąłem się 
w 2018 r., jako ówczesny dyrek-
tor Bałuckiego Ośrodka Kultury, 
realizacji idei Samorządowego 
Uniwersytetu III Wieku zainicjo-
wanej przez ówczesnego wicepre-
zydenta Łodzi, Krzysztofa Piąt-
kowskiego. I okazał się to strzał 
w dziesiątkę. Już przy rekrutacji 
na pierwszy semestr zabrakło 
miejsc dla wszystkich chętnych, 
a  więzi, które wtedy powstały 
trwają do dziś. W mieście, w któ-
rym takich placówek funkcjonu-
je kilkanaście, w tym tak duże jak 
uniwersytety III wieku działające 
przy PŁ i UŁ, na których wykłady 
przychodzi po kilkaset osób! 

Te liczby pokazują, że senio-
rzy w Łodzi mają różne potrzeby 
edukacyjne, ale też i ofertę, która 
pozwala je zaspokajać. A jeśli cze-
goś w niej brakuje, warto o  tym 
głośno mówić – z pewnością 
znajdą się instytucje i placówki 
gotowe ją zapewnić. Bo aktywne 
osoby starsze są ogromnym po-
tencjałem Łodzi. Jego niewyko-
rzystywanie byłoby zbrodnią na 
żywym organizmie, przynosząc 
szkodę - i samym seniorom i ca-
łej społeczności miasta.

Na naukę nigdy nie jest za późno

Dobrosław Bilski 
– dr pedagogiki, wykładowca 

akademicki

·  ·  ·

Uniwersytety III wieku to szansa nie tylko na przyjemne spędzenie czasu, ale także lepsze zdrowie.

Znajdujemy się na zakrę-
cie europejskiej przyszło-
ści Polski. Pierwszy raz 

w 17-letniej historii naszego 
członkostwa w UE grozi nam 
utrata unijnych pieniędzy. 5 wo-
jewództw, w tym województwo 
łódzkie, przyjęło dokumenty, któ-
re Komisja Europejska zakwali  -
kowała jako uchwały dyskryminu-
jące osoby ze społeczności LGBT, 
a także – w przypadku Łódzkiego 
- rodziców samotnie wychowu-
jących dzieci. Tymczasem żadna 
instytucja publiczna, która pro-
wadzi politykę dyskryminacyjną 
i antyrównościową, nie może być 
dysponentem unijnych funduszy. 
Zawsze nam się wydawało, że 
politycy PiS wprawdzie nie dba-
ją o europejskie wartości (mó-
wiąc oględnie), ale z miłą chęcią 
przyjmą każdą ilość europejskich 
pieniędzy. Okazuje się, że, w star-
ciu  nansowych zysków z fanaty-
zmem, zdecydowanie wygrywa 
ten drugi. Prawo i Sprawiedliwość 
okazało się bardziej „ideowe” niż 
myśleliśmy, ale to na pewno nie 
jest dobra wiadomość dla Polski.

NIE UFAMY RZĄDOWI, 
WIERZYMY W UNIĘ

Należę do pokolenia, które Pol-
ski bez członkostwa w Unii Euro-
pejskiej może i zaznało, ale jej nie 
pamięta - ani sobie nie wyobraża. 
Wyniki Eurobarometru z listopa-
da i grudnia 2020 roku potwier-
dzają tę obserwację. 72% Polaków 
w przedziale wiekowym 15-24 lata 
ocenia przynależność Polski do 
Unii pozytywnie lub bardzo po-
zytywnie, co plasuje moją grupę 
wiekową w tej bardziej euroentu-
zjastycznej części społeczeństwa. 
Co ciekawe, aż 87% młodych Po-
laków uważa, że Polska zyskała na 
17 latach członkostwa we Wspól-
notach Europejskich. Pokazuje to, 
że potencjał sił proeuropejskich 
w naszym kraju jest bardzo duży 
i przeciwnicy członkostwa w UE 
są raczej tzw. miękkimi euroscep-
tykami niż radykalnymi zwolen-

nikami „Polexitu”. Co ciekawe 
i  bardzo symptomatyczne, bada-
nia z marca tego roku pokazują, 
że Polacy zdecydowanie bardziej 
ufają władzom Unii niż swoim 
własnym. Zaufanie do rządu PiS 
deklaruje jedynie 26 % badanych, 
do Wspólnot Europejskich – dwa 
razy więcej. 

POKAZUJEMY 
ŻÓŁTĄ KARTKĘ

Jednocześnie spadł dosyć dra-
stycznie odsetek Polaków w wie-
ku 15-24, którzy uważają, że Unia 
Europejska wpływa pozytywnie 
na demokrację w naszym kraju 
– z 24% do 17%. Słowem, przy ca-
łym swoim euroentuzjazmie mło-
dzi w Polsce pokazują władzom 
Wspólnot żółtą kartkę. W mojej 
opinii to konsekwencja faktu, że 
nasze pokolenie widzi w Unii coś 
więcej niż tylko dotacje struktu-
ralne, wzrost gospodarczy i moż-
liwości pracy zagranicą. Polska 
młodzież chce, by Bruksela była 
u nas skutecznym strażnikiem eu-
ropejskich wartości i może stracić 
w nią wiarę, jeśli nadal będzie ob-
serwować łamanie w Polsce pra-
worządności i wysłuchiwać w  te-
lewizji, że ludzie, którzy to robią, 
są zwolennikami Europy. Tylko 
takiej, która zgadza się z wizjami 
prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Młodzi murem za Europą
Polska młodzież jest proeuropejska, ale nie bezkrytyczna wobec UE.

Jakub Gałka 
– student prawa UŁ, 

Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”

·  ·  ·

To nie jest kraj 
dla młodych ludzi?

Jak podaje portal Ciekawelicz-
by.pl liczba prób samobójczych 
podejmowanych przez mło-

dzież w grupie wiekowej 13-18 
lat między 2013 a 2020 r. w Polsce 
zwiększyła się aż o 134%. Jeszcze 
bardziej alarmujące dane dotyczą 
I kwartału obecnego roku, w któ-
rym zanotowano – w porównaniu 
do analogicznego okresu roku 
poprzedniego  - wzrost prób sa-
mobójczych wśród nieletnich aż 
o jedną czwartą. Eksperci wiążą te 
zatrważające statystyki ze skutka-
mi  izolacji i zaburzeniem relacji 
rówieśniczych wywołanych m.in. 
pandemią oraz  wzrostem ogólne-
go poziomu lęku i napięcia wśród 
dzieci oraz ich rodziców na sku-
tek niepewnego położenia eko-
nomiczno-bytowego. – Sytuacja, 

w której duża część najmłodszych 
chce od życia tylko tego, by się 
skończyło, jest niewyobrażalną 
tragedią i powinna skłonić każdy 
odpowiedzialny rząd do natych-
miastowej reakcji – mówi poseł 
Krzysztof Piątkowski. Tymczasem 
liczba lekarzy specjalizujących się 
w psychiatrii dziecięcej jest w Pol-
sce o połowę mniejsza niż wska-
zują zalecenia WHO, a szkołom 
brakuje pieniędzy na etaty psy-
chologów. Skutkiem tego aż jedna 
czwarta niedoszłych samobójców 
nie uzyskuje specjalistycznej po-
mocy, a od 10-40% takich osób 
ponownie decyduje się targnąć na 
własne życie za jakiś czas. Efekt? 
Samobójstwo jest 3 przyczyną 
śmierci młodzieży po wypadkach 
i nowotworach.                       (P.G.)

Sytuacja, w której duża część najmłodszych chce od życia 
tylko tego, by się skończyło, jest niewyobrażalną tragedią…
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Wraz z postępującym 
kryzysem klimatycz-
nym, w tym nasilają-

cym się zjawiskiem smogu, rośnie 
świadomość mieszkańców po-
trzeby pilnej poprawy jakości po-
wietrza. Na szczęście w  przypad-
ku Łodzi starania w tym kierunku 
podejmujemy już od lat, a nasze 
działania są zauważane nie tylko 
w mieście, ale i w kraju. Ostatnio 
w raporcie Fundacji Schumana, 
sporządzonym we współpracy 
z  Polityką Insight zajęliśmy 3. 
miejsce w ogólnym rankingu zie-
lonych miast i 2. w kategorii dzia-
łań na rzecz jakości powietrza.

POMAGA REWITALIZACJA
Jakie to działania? Kluczowe 

w walce o dobre powietrze dla 
łodzian okazują się sztandarowe 
projekty realizowane przez miasto. 
Rewitalizacja obszarowa, obejmu-
jąca gruntowną termomoderniza-

cję i wymianę źródeł ogrzewania 
w budynkach, to łódzka marka 
nie tylko, jeśli chodzi o budowanie 
coraz lepszego wizerunku Łodzi. 
Te działania, zakrojone na gigan-
tyczną  nansową skalę, przyno-
szą realne efekty w  postaci jako-
ści poprawy powietrza w całych 
kwartałach Śródmieścia. Trzeba 
pamiętać, że w przypadku Łodzi 
problem smogu w centrum jest 
wcale nie mniejszy, niż na obrze-
żach, gdzie miejska sieć ciepłow-
nicza jest mniej dostępna.

PIENIĄDZE NA NOWE PIECE
Kolejne działanie to program 

dopłat do wymiany pieców. 
W skali ostatnich kilku lat prze-
znaczyliśmy ok 20 milionów zł 
na do  nansowania dla miesz-
kańców w tym zakresie. Dziś 
tego typu program to „must 
have” w  samorządach. Jednak 
skuteczna walka o jakość powie-
trza, wymaga wspólnych nakła-
dów nie tylko ze strony miasta, 
ale także mieszkańców oraz 
przedsiębiorców. Szacujemy, że 
do wymiany wciąż pozostaje 
około 42 tysięcy kopciuchów, 
jednak pełen obraz sytuacji da 
nam uruchomiona kilka mie-
sięcy temu Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków (CEEB), 

która nakłada na właścicieli nie-
ruchomości obowiązek złożenia 
deklaracji o sposobie ogrzewa-
nia budynków.

CZUJNIKI 
POWIETRZA I NIE TYLKO
Kluczem do sukcesu podej-

mowanych działań jest jednak 
przede wszystkim świadomość 
mieszkańców. Tylko zmiana 
postrzegania wpływu nas sa-
mych na środowisko i otoczenie, 
w  którym żyjemy, jest w stanie 
na trwałe zmienić obraz sytuacji. 
Dlatego wspólnie z łódzką Veolią 
zamontowaliśmy całą sieć czuj-
ników powietrza Airly, które na 
bieżąco pokazują łodzianom stan 
powietrza. Lada moment ruszy-
my też z informacyjną kampanią 

antysmogową dla mieszkańców. 
Departament Ekologii i Klima-
tu Urzędu Miasta Łodzi pracuje 
także nad wdrożeniem progra-
mu ekodoradztwa, dzięki które-
mu łodzianie będą mogli zdobyć 
wszystkie niezbędne informacje 
na temat możliwości uzyskania 
wsparcia w wymianie źródeł 
ogrzewania. Będziemy także po-
średniczyć z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska 
w programie „Czyste Powietrze.”

Nade wszystko liczymy jed-
nak na nową pulę środków eu-
ropejskich. Chociażby unijna 
Fala Renowacji może dac Łodzi 
niespotykany zastrzyk  nan-
sowych możliwości wsparcia 
działań antysmogowych – po to, 
abyśmy wszyscy mogli oddychać 

bez lęku i pełną piersią lepszym 
powietrzem i byli zdrowsi. Po 
prostu.

Str. 6 ŚRODOWISKO

(Dokończenie ze str. 1)
Zniesienie regionalizacji na 

niewiele się zdało, bo pierwsze 
możliwe miejsce zagospodaro-
wania znajdowało się na Dolnym 
Śląsku. Oczywiście za transport 
dziesiątek tysięcy ton śmieci ko-
niec końców musieli zapłacić ło-
dzianie. 

W tym samym czasie, mimo 
przegrywanych spraw sądowych, 
marszałek województwa Grzegorz 
Schreiber i jego służby blokowa-
ły powstanie kolejnej instalacji 
spełniającej wymagania środowi-
skowe – tym razem w Piaskach 
Bankowych - która realizowana 
jest przez Związek Gmin „Bzu-
ra”. Okazało się, że w sprawie jest 
drugie dno. Otóż istnieje jeszcze 
jedna  rma zajmująca się odpa-
dami komunalnymi w naszym 
regionie – Ekoregion. Jej właści-
cielami są samorządy w ten czy 
inny sposób powiązane z PiS oraz 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska kontrolowany przez 

tę partię. Najpierw w radzie nad-
zorczej Ekoregionu pojawił się 
Czesław Rybka - były senator PiS, 
potem w zarządzie zasiadła Iwona 
Koperska - przewodnicząca Sej-
miku Województwa Łódzkiego z 
tej samej partii. Jednocześnie oso-
by podające się za przedstawiciela 
marszałka Grzegorza Schreibe-

ra przekazały władzom „Bzury” 
swego rodzaju ultimatum: jeśli i 
zarząd Związku zostanie zmienio-
ny na bardziej po upodobaniu PiS, 
znikną wszystkie problemy z uzy-
skaniem odpowiednich zezwoleń 
dla planowanej instalacji. Zmiany 
nie nastąpiły, a inwestycja „Bzury” 
do dziś jest blokowana. Ponieważ 
jednak, pechowo dla PiS, wspo-
mniana propozycja korupcyjna 
została nagrana i upubliczniona, 
w sprawie toczy się śledztwo.

ZAMIEŚĆ ŚMIECI 
POD DYWAN 

Tymczasem łódzki PiS staje na 
głowie, by ukryć swoje niejasne 

powiązania z rynkiem odpado-
wym i nie waha się w tym celu 
naginać prawa, o demokracji nie 
wspominając. Na przykład na 
nadzwyczajnej sesji Sejmiku Wo-
jewództwa, zwołanej w tej sprawie 
na początku roku na wniosek mój 
i pozostałych radnych KO, unie-
możliwiono zabranie głosu przed-
stawicielom „Bzury”, choć zostali 
zaproszeni na nią jako strona 
poszkodowana działaniami obec-
nej władzy. W odpowiedzi na to 
radni KO oraz posłowie Krzysz-
tof Piątkowski i Tomasz Trela 
skierowali zawiadomienia do 
prokuratury dotyczące nieprawi-
dłowości w  działaniu samorządu 
województwa w zakresie gospo-
darki odpadami. Złożone zostały 
również skargi do sądów admini-
stracyjnych. Ale wiadomo - nie po 
to minister Ziobro „reformował” 
wymiar sprawiedliwości, by jej 
młyny mieliły teraz szybko… A na 
interpelację posła Piątkowskiego 
w tej sprawie minister ds. samo-
rządów nie potra   odpowiedzieć 
już siódmy miesiąc. 

UKŁAD ZAMKNIĘTY
Podsumowując: najpierw PiS 

z poziomu rządu blokował poja-
wianie się dodatkowych instalacji 
obrotu odpadami, co zmniejszało 
konkurencję na rynku i windo-
wało ceny. Potem przerzucił ten 
schemat na poziom lokalny – po 
objęciu władzy w Łódzkiem pi-
sowska większość zablokowała 
rozbudowę dwóch instalacji, a na-
stępnie przejęła kontrolę politycz-
ną nad trzecią, konkurencyjną 
wobec tych poprzednich. Teraz 
nie uwzględniła w najnowszym 
Planie Gospodarki Odpadami 
2  bardzo ważnych proekologicz-

nych inwestycji do przetwarzania 
odpadów w Łodzi…

Wnioski wyciągnij, Szanowny 
Czytelniku, sam. Niestety, za tę 
pisowską grę o śmieciowy tron 
płacimy słono wszyscy z własnych 
kieszeni, bo ceny za odbiór odpa-
dów odczuwalnie rosną. Najbar-
dziej bulwersuje jednak fakt, że to 
funkcjonariusze partii rządzącej 
najgłośniej protestują przeciwko 
podwyżkom tych opłat, choć wy-
nikają one w dużej mierze z dzia-
łań i zaniechań ich koleżanek 
i  kolegów partyjnych. Himalaje 
hipokryzji?

Brudna gra śmieciami

Już w 320 r. p.n.e. w Atenach 
wydano zakaz zasypywania ulic 
odpadami nakazując ich zako-
pywanie lub wywożenie poza 
granice miasta. Przeciętny Ko-
walski A.D. 2021 produkuje 
około 350 kg śmieci rocznie.

NA MARGINESIE

·  ·  ·
Marcin Bugajski 

- prawnik, samorządowiec, przewod-
niczący Koła KO w łódzkim Sejmiku 

Wojewódzkim 

Łódź walczy 
o czyste powietrze

·  ·  ·
Maciej Riemer 

- dyrektor Departamentu Ekologii 
i Klimatu UMŁ

Polacy oddychają najgorszym 
powietrzem w Europie. Na 50 
najbardziej zanieczyszczonych 
miast aż 36 znajduje się w na-
szym kraju. Smog zabija rocznie 
ok. 45 tysięcy Polek i Polaków.
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fot. Fillipe Gomes/Pexels

NA MARGINESIE

Troska o jakość powietrza jest kluczem do zdrowia mieszkańców 
i osiągnięcia neutralności klimatycznej w perspektywie 30 lat.

W starożytnych Chi-
nach był o  cjalną 
formą tortury, a już 

500 lat temu na różne sposoby 
walczono z nim w miastach, 
np. w Anglii zakazywano bicia 
żon o określonych porach, żeby 
ich krzyki nie zakłócały odpo-
czynku sąsiadom. Współcze-
sna medycyna potwierdza jego 
szkodliwość – hałas wywołuje 
przewlekły stres, bezsenność, 
choroby niedokrwienne serca 
i jest drugą – po zanieczyszcze-
niu powietrza – środowiskową 
przyczyną przedwczesnych 
zgonów, zabijając rocznie ok. 
12 tys. osób w samej Europie. 

Polska nie radzi sobie z tym 
wyzwaniem, a w związku z nie-
satysfakcjonującym wdroże-
niem tzw. dyrektywy hałasowej 
Komisja Europejska w lutym 
br. skierowała. do TSUE skar-
gę przeciwko naszemu krajo-
wi, wskazując, że w przypadku 
20  gł. odcinków linii kolejo-
wych oraz 290 gł. odcinków 
dróg nie sporządzono planów 
antyhałasowych. Eksperci zaś 
podkreślają, że nawet jeśli taki 
program antyhałasowy powsta-
je, często brakuje środków na 
jego realizację. Z odpowiedzi na 
interpelację posła K.  Piątkow-
skiego w sprawie (int. nr 20709) 
wynika, że resort klimatu nadal 
nie ma pomysłu na skuteczną 
walkę z hałasem. (red.)



W lutym w Ińsku utonęło 
19 jeleni wypłoszonych 
petardami na skutą lo-

dem ta  ę jeziora. Kilka lat temu 
w Tatrzańskim Parku Narodowym 
z zimowego snu przez sylwestrową 
kanonadę wybudziła się niedźwie-
dzica - nie przeżyła zimy. Eksperci 
i lekarze weterynarii potwierdza-
ją: wejście w nowy rok usłane jest 
zwłokami dzikich zwierząt pad-
łych na skutek zabaw ludzi. Stres 
naszych domowych czworonoż-
nych pupili obserwujemy sami. 

Rzadko mówi się jednak o tym, 
że problem fajerwerków nie doty-
czy tylko zwierząt. Masowe odpa-
lanie wyrobów pirotechnicznych 
dla jednych jest frajdą, dla innych 

– np. dla osób autystycznych czy 
z zespołem stresu pourazowego 
- doroczną traumą, zamieniają-
cą w  koszmar każdego sylwestra. 
Ekolodzy i naukowcy podkreślają 
także szkodliwość jednoczasowe-
go używania dużej liczby wyrobów 
pirotechnicznych dla środowiska: 
w trakcie ich spalania uwalnia-
ne są toksyczne substancje, np. 
podrażniające drogi oddechowe 
związki baru, które odkładają się 
w organizmie, a także przenikają 
do wód i gleby, zwiększając ich za-
nieczyszczenie. 

Kilkakrotnie interpelowałem 
w tej sprawie – m.in. do ministrów 
klimatu i środowiska oraz pracy 
i  rozwoju. Okazuje się, że żaden 

z  resortów nie prowadzi monito-
ringu skutków używania wyro-
bów pirotechnicznych dostępnych 
w wolnym obrocie: ani w zakresie 
liczby wypadków z nimi związa-
nych, w tym uszkodzeń ciała u lu-
dzi i mienia oraz obrażeń i zgonów 
u zwierząt domowych i  dzikich, 
ani nawet pomiaru hałasu wy-
wołanego sylwestrową kanonadą 
w dużych miastach, o zanieczysz-
czeniu środowiska nie wspomi-
nając. Ministerstwo środowiska 
wprost pisze, że to sprawy poza 
jego kompetencjami (sic). Rząd 
upiera się, że dostępne instrumen-
ty prawne pozwalają na skuteczne 
przeciwdziałanie nagannym zja-
wiskom związanym z używaniem 
fajerwerków i petard. 

Ponieważ się z tym nie zga-
dzam, podobnie jak wielu kontak-
tujących się ze mną w tej sprawie 
obywateli, przygotowałem projekt 
ustawy, który całkowicie zakazu-

je używania tych wyrobów przez 
osoby  zyczne w celach rozrywko-
wych na danym terenie bez wcze-
śniejszej zgody wyrażonej uchwa-
łą rady gminy. Został skierowany 
przez marszałek Sejmu do o  cjal-
nych konsultacji. Mam nadzieję, 
że po ich zakończeniu poprą go 

także posłowie PiS, z  Jarosławem 
Kaczyńskim na czele. Dziękuję 
jednocześnie wszystkim eksper-
tom, stowarzyszeniom i osobom 
prywatnym, które już wcześniej 
zachciały go zaopiniować i zgłosić 
swoje uwagi oraz sugestie.

Krzysztof Piątkowski

Str. 7ŚRODOWISKO

Mało kto sobie uświada-
mia, że prawie 1/5 pow. 
Łodzi to tereny zielo-

ne. Zachwycają bogactwem  o-
ry i  fauny, stanowiąc doskonałe 
miejsca wypoczynku i rekreacji. 
Najcenniejsze z nich objęte są 
ochroną. 

Największy udział w tym bo-
gactwie mają lasy komunalne 
– ok. 1500 ha. Tereny zieleni osie-
dlowej zajmują przeszło 1000 ha, 
parki kolejne 660. Tak wygląda 
zielone „podium” w Łodzi, a do-
chodzą do tego liczne zieleńce, 
zieleń uliczna, skwery i tereny 
otwarte.

PARKI
Jest ich blisko 40 i są bardzo 

zróżnicowane pod względem 
powierzchni: najmniejszy – Mo-
niuszki - ma 1,8 ha, największy 
– Zdrowie – prawie 170 ha. Więk-
szość powstała w końcu XIX w. 
i na początku XX w. na terenach 
leśnych i poleśnych jako parki 
publiczne albo ogrody otacza-
jące pałace i wille fabrykantów. 
Projektowali je wybitni polscy 
planiści zieleni, a sadzono w nich 
rośliny z najlepszych ówczesnych 
szkółek, czemu zawdzięczamy 
zachowane do dziś cenne kolek-
cje dendrologiczne. Po II wojnie 

światowej kolejne parki tworzo-
no także na obszarach zdegrado-
wanych w miejscu wyburzonych 
kamienic czy składowisk, np. park 
Staromiejski czy Podolski. 

Chcemy, by parki – kiedyś 
miejsca tzw. zielonego karnawa-
łu w Łodzi – nadal jak najlepiej 
służyły mieszkańcom. Dlatego je 
rewitalizujemy i dbamy, by miały 
nie tylko wygodne ławki i aleje 
służące spacerom, przejażdżkom 
rowerowym czy joggingowi, ale 
także atrakcyjne place zabaw, si-
łownie na świeżym powietrzu, 
a  nawet boiska do gry w koszy-
kówkę czy stoły do ping-ponga. 
Inicjujemy i wspieramy organi-
zowane w nich wydarzenia kultu-
ralne: spektakle, koncerty, pokazy 
 lmowe „pod chmurką”, festyny…

LASY
Tak, tak, w obrębie Łodzi znaj-

duje się aż kilka kompleksów 
leśnych. Największy z nich to 
oczywiście Las Łagiewnicki, któ-
ry jest jednocześnie największym 
lasem komunalnym w Europie. 
Na ponad 1200 ha najcenniejszy-
mi drzewami są ponad 200-let-
nie dęby, pozostałość po puszczy, 
która się tu niegdyś znajdowała. 
Razem ze stawami na Bzurze i Ła-
giewniczance tworzą urozmaico-

ny krajobraz i leśny mikroklimat, 
umożliwiając różnorodny wypo-
czynek - zaledwie kilka km od 
centrum miasta!

Innym bardzo popularnym te-
renem wypadów jest uroczysko 
Lublinek między Retkinią i lotni-
skiem. W jego południowej czę-
ści występują gł. bory sosnowe, 
a  w  zachodniej tereny wilgotne 
z licznymi stawami, a nawet frag-
mentami bagien. Dużą atrakcją 
tam są zwłaszcza Bielice – miejsce 
lęgowe ptaków wodnych.

150 TYSIĘCY 
NOWYCH DRZEW

Wydawałby się, że lepiej być 
nie może, a jednak… Łódź goni 
Poznań, lidera rankingu najbar-

dziej zielonych miast, i już niedłu-
go zwiększy powierzchnię swoich 
lasów aż o jedną dziesiątą. Wyty-
powaliśmy już 150 ha terenów do 
zalesienia: część to miejskie dział-
ki, część zamierzamy wykupić od 
prywatnych właścicieli. To nawet 
150 tys. nowych drzew w Łodzi! 
Ciągle szukamy też terenów pod 
nowe parki. Ostatnio wycofaliśmy 
ze sprzedaży działki na kilku osie-
dlach. Zamiast domów powstaną 
tam parki – np. przy ul. Podchorą-
żych na Złotnie, ul. Centralnej na 
Marysinie czy ul. Konnej na Ru-
dzie Pabianickiej. Ptaki ćwierkają 
także aż o 60 ha szykowanych pod 
nowy park na Janowie.

ULICE MOGĄ 
BYĆ ZIELONE

W pierwszej edycji Budżetu 
Obywatelskiego łodzianie wymy-
ślili, że na środku ul. 6 Sierpnia 
posadzą drzewa. Jak wymyślili, tak 
zrobili. Od tamtego czasu w Łodzi 
powstają kolejne tzw. woonerfy, 
a zazielenianie ulic stało się stan-
dardem. Takie zielone podwórce 
powstały już na Traugutta, Lin-
dleya, Knychalskiego, Składowej, 
Piramowicza, Zacisze, Wólczań-
skiej, 1 Maja i na aż półkilome-
trowym odcinku Pogonowskie-
go. Kolejne tworzymy właśnie na 
Strzelców Kaniowskich, Próchni-
ka i Lipowej. Budujemy je tam, 
gdzie chcemy zapewnić wysokiej 
jakości bezpieczną przestrzeń 
uliczną, w której uprzywilejowa-
ni są piesi. Dlatego pojawiają się 
tam zwężania jezdni, rozwiązania 
wymuszające uspokojenie ruchu 
drogowego, a przede wszystkim 
dużo zieleni i miejsca do sąsiedz-
kich spotkań. 

CO JESZCZE?
Ogromną popularnością wśród 

łodzian cieszy się niezmiennie 
łódzki Ogród Botaniczny, jeden 
z największych w Polsce (67 ha). 
Znajdują się w nim m.in. alpina-
rium, ogród japoński, arboretum 
i skansen. Częścią Botanika jest 
także Palmiarnia w parku Źró-
dliska I. Jej egzotyczna kolekcja 
roślin, m.in. ponad 150-letnie 
palmy, to żywa historia Łodzi, za-
początkowana jeszcze przez łódz-
kich fabrykantów. 

Łódź zdobi też kilkadziesiąt 
zieleńców, parki kieszonkowe, 
zieleń osiedlowa, prywatne lasy, 
a także piękne ogrody przy fa-
brykanckich rezydencjach. Więk-
szość z tych ostatnich można 
zwiedzać – np. ogród przy willi 
Herbsta czy ten przy pałacu Po-
znańskich, który niedawno odno-
wiliśmy. To miejsca chętnie wy-
bierane latem na śluby.

Słowem, jest w czym wybierać 
i warto z tego zielonego bogactwa 
Łodzi korzystać. Także jesienią 
i zimą. 

PROJEKT USTAWY

Łódź należy do najbardziej zielonych miast w Polsce i dalej 
pomnaża ten ekokapitał.

Adam Pustelnik
- pierwszy wiceprezydent Łodzi

·  ·  ·

Obstawiamy zielone

Bez fajerwerków 

fot: Stefan Brajter

fot: Krzysztof Piątkowski

fot: UMŁ



Epidemia, antydemokra-
tyczne poczynania ekipy 
rządzącej, ogromny de  cyt 

budżetowy, zakusy na autonomię 
samorządów, napięcia z partne-
rami zagranicznymi i Unią, co-
raz to kolejne wybuchające afery 
i protesty społeczne – wszystko to 
sprawiło, że nie był to łatwy czas 
dla Polaków i Polski. 

POD GÓRKĘ
Nie był to także łatwy czas 

dla parlamentarzystów opozycji. 
Z jednej strony pod pretekstem 
walki z covid PiS sparaliżował na 
długi okres debatę parlamentar-
ną, narzucając zdalny tryb obrad, 
nie zwołując komisji sejmowych, 
kneblując posłów innych partii 
i  ograniczając im dostęp do sali 
obrad. Z drugiej uprawiał pato-
legislację, forsując projekty ustaw 
bez konsultacji społecznych, przy-
gotowywane na kolanie i wrzuca-
ne pod obrady w ostatniej chwili. 
Znakiem  rmowym tej partii sta-
ło się przemycanie nowych prze-
pisów w niezwiązanych z nimi 
merytorycznie aktach prawnych 
oraz głosowanie do pożądane-
go przez prezesa Kaczyńskiego 

skutku – czyli tzw. reasumpcja. W 
efekcie mamy narastający chaos 
prawny i coraz więcej ustaw, które 
są albo szkodliwe dla obywate-
li albo po prostu niechlujne i złe 
od strony prawnej. Naprawa tej 
„spuścizny” zajmie lata. Jasnym 
punktem parlamentu IX kadencji 
jest Senat, któremu udało się za-
blokować wiele złych pomysłów 
partii rządzącej. Pisze o tym sze-
rzej obok marszałek prof. Tomasz 
Grodzki. 

OPÓR I WSPARCIE
Był to także czas niespoty-

kanych protestów społecznych. 
Przez kraj przetaczały się marsze 
kobiet walczących o prawo decy-
dowania o swoim ciele. Szybko 
dołączyli do nich przedsiębiorcy, 
którym rząd odebrał możliwość 
zarobkowania na długie miesiące. 
Nominacja Przemysława Czarn-
ka wywołała sprzeciw środowi-
ska nauczycielskiego i uczniów. 
Wielokrotnie na ulice wylegali 
obywatele demonstrujący w obro-
nie konstytucji, wolnych mediów 
i  niezawisłego sądownictwa. Co-
raz częściej strajkują także całe 
grupy zawodowe i społeczne – 
rolnicy, przedstawiciele zawodów 
medycznych. Przeciwko tym lu-
dziom walczącym w obronie swo-
ich praw i godności, rząd wysyła 
zastępy policji, antyterrorystów, a 
nawet wojsko. By zapewnić pro-

testującym ochronę, parlamenta-
rzyści Koalicji Obywatelskiej uru-
chomili w trakcie demonstracji 
mobilne dyżury poselskie. Stara-
liśmy się być wszędzie tam, gdzie 
przeciwko obywatelom rzucano 
aparat przymusu bezpośrednie-
go. Przez cały czas także spotyka-
my się i rozmawiamy z Polakami 
o ich problemach i radościach 
- na  co dzień w  naszych biurach 
i na ulicach, jak i podczas marszy 
protestacyjnych, kampanii pre-
zydenckiej i teraz akcji Kierunek 
Przyszłość. Nie sposób bowiem 

reprezentować ludzi w parlamen-
cie i walczyć o ich sprawy, jeśli ma 
się o nich pojęcie równie nikłe, jak 
premier Morawiecki o cenie chle-
ba czy masła. 

DLA ŁODZI, REGIONU 
I MIESZKAŃCÓW

Mimo wcześniejszego dziewię-
cioletniego stażu na stanowisku 
wiceprezydenta Łodzi, był to dla 
mnie jeden z najbardziej inten-
sywnych okresów pracy w  całej 
mojej karierze. Przygotowałem 9 

autorskich projektów ustaw, w tym 
3 opracowane z myślą o ludziach 
kultury, 3 o przedsiębiorcach, do 
tego 2 ważne projekty ekologiczne 
i projekt ustawy o  Funduszu Re-
witalizacyjnym dla Łodzi. Uchwa-
łą mojego autorstwa Sejm uczcił 
zasługi wybitnego kryptologa i ło-
dzianina Jana Kowalewskiego dla 
niepodległości Polski. Razem z 
pracownikami mojego Biura pod-
jąłem także blisko 100 interwencji 
poselskich w  sprawach łodzian 
i mieszkańców naszego regionu 
oraz problemów ważnych dla ca-
łego miasta. Kilkakrotnie udało 
mi się skutecznie interweniować 
w obronie obywateli pokrzyw-
dzonych przez aparat państwa – w 
tym matek oraz osób niepełno-
sprawnych i  przedsiębiorców. To 
jest ten aspekt pracy poselskiej, 
który daje mi największą satysfak-
cję. Napisałem ponad 400 inter-
pelacji, niektóre z nich pociągnęły 
za sobą zmiany w prawie, co także 
jest ogromnie satysfakcjonują-
ce. Przez cały czas współpracuję 
także ściśle z władzami miasta 
i dokładam starań, by być jak naj-
lepszym ambasadorem interesów 
Łodzi w Sejmie i poza nim. Dwa 
lata z rzędu miałem zaszczyt mó-
wić o rewitalizacji naszego miasta 
na Forum Ekonomicznym i wie-
rzę, że razem z  pracami Zespołu 
ds. rewitalizacji miast, którego 
jestem przewodniczącym, zaowo-
cuje to systemowym wsparciem 
odbudowy Łodzi ze strony pań-
stwa. 

Przez cały czas mam w pamięci 
zaufanie, jaki mnie Państwo ob-
darzyli, powierzając mi mandat 
poselski. Jeszcze raz za nie dzięku-
ję i mam nadzieję go nie zawieść 
do końca kadencji. 

Krzysztof Piątkowski

Str. 8 DWA LATA W PARLAMENCIE

Na półmetku Sejmu 

Jaki sens ma nieco zapomnia-
ne powiedzenie „Pisz do 
mnie na Berdyczów”? Czy 

współcześnie może się odnosić 
do korespondowania posła z rzą-
dem? Już śpieszę Państwu wyja-
śnić!

Jedną z form kontroli parla-
mentarnej jest interpelacja po-
selska. Polega na skierowaniu 
przez posła do premiera lub od-
powiedniego ministra pytania na 
piśmie odnoszącego się do kon-
kretnych problemów z prośbą 
o wyjaśnienie sprawy. 

Artykuł 115 Konstytucji jed-
noznacznie wskazuje, że premier 
i pozostali członkowie Rady Mi-
nistrów mają obowiązek udziele-
nia odpowiedzi na interpelacje 
i zapytania poselskie w ciągu 
21 dni. 

I teraz wracamy do Berdyczo-
wa. Otóż w przypadku członków 
rządu powiedzenie sprowadza 
się następującego postępowania: 
„możesz sobie pisać, a ja nie od-
powiem, bo nie.” 

Powszechną praktyką człon-
ków obecnego rządu jest zwleka-
nie z odpowiedziami na pytania 
posłów, którzy bynajmniej nie 
pytają rządu o to, czy w naszej 
galaktyce poza matką Ziemią ist-
nieją jakieś formy życia. 

We wrześniu 2020 r. zsumo-
wałem opóźnienia w tym wzglę-
dzie wszystkich członków rządu 
na czele z premierem. Jak sądzi-
cie Państwo, jak długo zwlekano? 
Łącznie ponad 61 lat od począt-
ku bieżącej kadencji, czyli jesieni 
2019 r. Teraz ponownie przeana-
lizowałem statystkę. Wynik? Po-
nad 45 tysięcy dni, czyli 124 lata, 
4 miesiące i 17 dni. Niewątpliwy 
progres. 

Poprawiła się np. korespon-
dencja z Piotrem Glińskim, mi-
nistrem Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego, od pewnego czasu 
i Sportu. W październiku 2020 r. 
min. Gliński zalegał z odpowie-
dziami na ponad 10 lat. Obecnie 
zalega tylko na lat ponad  7… 
Najdłużej, bo 579 dni, na odpo-
wiedź czeka poseł Izabela Lesz-
czyna z KO, która chciała się 
dowiedzieć, jakie usługi public 
relations w 2018 r. prowadzono 
na zlecenie ministra zdrowia.

Nie, nie jest tak że ministro-
wie bagatelizują wyłącznie do-
ciekliwość opozycji. Na liście 
interpelacji czekających na od-
powiedź na pozycji 4. plasuje się 
ta Iwony Arent z PiS w sprawie 
budowy otwartych samoobsłu-
gowych myjni bezdotykowych 
do ministra klimatu. 525 dni po 
terminie. Niżej podpisany od po-
nad 400 dni nie może dowiedzieć 
się od szefa MSWiA Mariusza 
Kamińskiego, czy straż miejska 
skierowana przez państwo do 
zapobiegania rozprzestrzenianiu 
się covid uzyska zwrot poniesio-
nych w związku z tym kosztów. 
Sąsiad z ławy poseł Krzysztof 
Piątkowski od niemal 200 dni 
czeka na odpowiedż dotyczą-
cą niedopełnienia obowiązków 
i  nierównomiernego traktowa-
nia przez marszałka łódzkiego 
podmiotów na rynku gospodar-
ki odpadami w Łodzi i regionie. 
Cóż, pewnie jeszcze poczeka. 
Jak długo? Może w Berdyczowie 
wiedzą… 

Życząc Państwu i sobie od-
porności oraz zdrowia, pozdra-
wiam z Gdańska

- poseł 
Piotr Adamowicz

Czekaj tatka latka, 
czyli poseł interpeluje

GOŚĆ SPECJALNY POSŁAŃCA: 
MARSZAŁEK SENATU PROF. TOMASZ GRODZKI

Szanowni Państwo, pracom 
Izby Wyższej X kadencji 
przyświeca maksyma An-

drzeja Frycza Modrzewskiego, 
zgodnie z którą „Senat jest tym, 
co pozostałe władze do szlachet-
nych działań pobudza, od nie-
uczciwych odwodzi, a namięt-
ności studzi”. Próżno tu szukać 
nieparlamentarnych zachowań, 
dominuje merytoryczna dysku-
sja, przesycona troską o losy na-
szej Ojczyzny i pomyślność Polek 
i Polaków. To my zatrzymaliśmy 
wybory kopertowe i protestowa-
liśmy przeciwko podwyżkom dla 
polityków, stojąc na stanowisku, 
że najpierw winni otrzymać je 
obywatele, dopiero potem wła-
dza. Pracujemy nad tym, by Pol-
ska z kraju niskich płac stała się 
krajem płac przyzwoitych.

Uważnie przyglądaliśmy się 
Krajowemu Planowi Odbudowy, 
zwracając uwagę na jego braki 
i zagrożenia. Czas pokazał, że 
słusznie - pieniądze z Brukseli 
wciąż mimo rządowej propagan-
dy nie popłynęły do Polski. 

Co najważniejsze, jesteśmy 
izbą otwartą dla obywateli. Słu-
chamy i chcemy słuchać, bo 
tylko wtedy możemy stanowić 
dobre prawo w interesie Polek 

i  Polaków. Gościmy wszystkich, 
którym władza odmawia prawa 
głosu – od rolników i przed-
stawicieli branż dotkniętych 
pandemią po ekologów, senio-
rów i samorządowców. Stajemy 
w  obronie wolnych mediów. 
Sprzeciwiamy się każdemu złe-
mu prawu uchwalanemu w  in-
teresie jednej partii, a nie całego 
społeczeństwa. Będziemy stać na 
straży przestrzegania europej-
skich wartości, bo są podstawą 
naszego funkcjonowania w wol-
nym świecie krajów cywilizacji 
zachodniej. Robimy co w naszej 
mocy, by Polska była przyja-
znym i bezpiecznym domem dla 
wszystkich, krajem z naszych 
marzeń dla naszych dzieci i wnu-
ków. 

Pracy nam nie zabraknie!

fot. zbiory własne

Mijają właśnie dwa lata kadencji parlamentu. To dobry czas na podsumowania.
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Ważą się kwestie przebiegu 
Kolei Dużych Prędkości Łódż-
-CPK_Warszawa przez Brzeziny 
i ewentualnej budowy stacji ko-
lejowej w tym mieście. Strona 
rządowa poddała pod konsul-
tacje społeczne cztery warianty 
przebiegu inwestycji, z których 
dwa biegną przez północną stro-
nę Brzezin ze stacją ulokowaną 
między DK nr 72 a ul. Ludową, 
jeden przez południową część 
miasta ze stacją w pobliżu ul. św. 
Anny, a ostatni omija Brzeziny, 
przewidując przystanek kolei w 
Nowosolnej. Tylko jeden z nich 
-południowy - nie ingeruje w 

Park Krajobrazowy Wzniesień 
Łódzkich. 

Szczegóły przebiegu propo-
nowanych wariantów dostępne 
są na stronie internetowej CPK 
oraz udostępnione do wglądu 
w siedzibie brzezińskiego ma-
gistratu. Konsultacje społeczne 
i spotkania z inwestorem zapla-
nowano dla mieszkańców gmin 
Stryków i Rogów na 21 września, 
a dla mieszkańców Brzezin – na 
22. Jeśli mieszkańcy nie wyłonią 
zgodnie preferowanego warian-
tu, inwestor może zrealizować 
przebieg trasy najbardziej ko-
rzystny dla siebie. (red.)

Gdzie przystanek KDP?

Kiedyś było to miejsce let-
niego wypoczynku ar-
tystów, fabrykantów i co 

bardziej zamożnych łódzkich 
rodzin, hojnie, jak donosił „Ty-
godnik Ilustrowany” w 1885 r., 
obdarzone powabami natury: 
„prześliczny, obszerny park, po-
przecinany ścieżkami, pełen sta-
rodawnych modrzewi, świerków 
i  klonów” zapewniał ustronne 
i cieniste schronienie nawet pod-
czas największych upałów. Dziś 
dzięki wsparciu z funduszy UE 
oraz staraniom gminy do tych 
dawnych walorów Lisowic do-
łączyły nowe: kompleks wodno-
-rekreacyjny przy zrewitalizo-
wanym zalewie wyposażony w 
liczne, i co ważne – w większości 
bezpłatne - atrakcje (m.in. piasz-
czystą plażę, dwa baseny, wake-
board, zjeżdżalnię, boiska do gry 
w koszykówkę, wypożyczalnię 
kajaków). 

Inwestycja pochłonęła bli-
sko 12 milionów złotych (z tego 
7,5  mln do  nansowania z UE), 

ale okazała się strzałem w dzie-
siątkę. Latem Lisowice odwiedzi-
ło ponad 200 tysięcy osób! Mimo 
że nie udało się uruchomić 
wszystkich planowanych atrak-
cji i udogodnień, m.in. parku 
liniowego, który czeka na testy 
bezpieczeństwa, już teraz widać, 
że kompleks stał się szybko po-
pularnym miejscem odpoczynku 
i rekreacji nie tylko wśród miesz-
kańców Koluszek i pobliskich 
gmin, ale także łodzian. I co waż-

ne, nie ogranicza swojej działal-
ności tylko do miesięcy letnich 
– wypożyczalnia sprzętu wodne-
go oraz wakeboard będą działać 
także we wrześniu i październi-
ku, a park linowy również zimą. 

Niezależnie od wodnych 
atrakcji, wart odwiedzenia jest 
sam zespół parkowo-pałacowy 
w Lisowicach. Pochodzi z koń-
ca XVIII wieku, choć historycy 
utrzymują, że wcześniej na tym 
terenie istniał średniowieczny 
dwór. O malowniczości okoli-
cy najdobitniej świadczą słynne 
plenery malarskie organizowane 
tam w XIX wieku. Bywali na nich 
łódzcy malarze pochodzenia ży-
dowskiego: Samuel Hirszenberg, 
Jankiel Adler, Maurycy Trębacz 
czy Leopold Pilichowski – wte-
dy dopiero początkujący, dziś 
zaliczani do jednych z najwybit-
niejszych artystów epoki. Dwu-
kondygnacyjny pałac w stylu 
klasycystyczno-neorenesanso-
wym, w którym obecnie mieđci 
się Dom Pomocy Społecznej, 
dostępny jest do zwiedzania po 
wcześniejszym uzgodnieniu. 

Do zobaczenia w Lisowicach. 
(M.L.)

Lisowice: rekreacyjny raj

W 2012 roku grupka mło-
dych pasjonatów lo-
kalnej historii założyła 

Internetowe Muzeum Koluszek 
„historiakoluszek.pl”. Witryna 
spotkała się z ogromnym zain-
teresowaniem mieszkańców, co 
unaoczniło potrzebę stworzenia 
stacjonarnej placówki z prawdzi-
wego zdarzenia. 

Już w 2018 roku decyzją bur-
mistrza Koluszek, Waldemara 
Chałata, w budynku dawnego 
„Węzła”, naprzeciw dworca kole-
jowego przy ul. 3 Maja otwarto 
niedużą „Salę Muzealną”. Był to 
strzał w  dziesiątkę, bo koluszko-
wianie są dumni z historii swo-
jego miasta, której udokumento-
wane początki sięgają XIV wieku. 
Wkrótce okazało się jednak, że 
jedna sala nie jest w stanie po-
mieścić szybko rozrastających się 
zbiorów. Zapadła zatem decyzja, 
by cały budynek zaadoptować na 
muzeum. W tym celu zostanie 
on poddany termomodernizacji 
i gruntowanej renowacji, która 
obejmie fasadę i wnętrze obiektu. 
Dzięki staraniom władz lokal-
nych, w tym Mateusza Karwow-
skiego, dyrektora Wydziału Inwe-

stycji i Rozwoju Gospodarczego 
koluszkowskiego Urzędu Miej-
skiego, gminie udało się pozyskać 
blisko 2 mln 200 tysięcy złotych 
do  nansowania na kompleksową 
modernizację gmachu. 

Projekt przewiduje przezna-
czenie parteru na pomieszcze-
nia administracyjne, edukacyjne 
oraz kawiarnię i umieszczenie 
części ekspozycyjnej placówki 
na piętrze budynku. Wśród pla-
nowanych wystaw stałych znajdą 
się m.in. ekspozycje poświęcone 
dziejom osadnictwa żydowskie-

go i niemieckiego w Koluszkach, 
historii kolejnictwa, a także Ka-
tarzynie Kobro i Władysławowi 
Strzemińskiemu, parze wybit-
nych artystów awangardowych, 
którzy mieszkali w Koluszkach 
na przełomie lat 20 i 30-tych XX 
wieku, pracowali w  miejscowej 
szkole i tu tworzyli. 

Prace remontowe w budynku 
ruszą pełną parą w przyszłym 
roku, a otwarcie pierwszego 
w Koluszkach muzeum planowa-
ne jest na połowę 2023 roku.

Zb. Komorowski

Od społecznej inicjatywy 
do samorządowej placówki
Pierwsze muzeum w Koluszkach powoli staje się faktem.

fot.  Przemysław Wegwert
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Od 2016 roku mieszkańcy 
gmin Nowosolna, Brójce, 
Stryków i Tuszyn zloka-

lizowanych w najbliższej okolicy 
autostrady A1 walczą o prawo 
do ciszy, skarżąc się na uciążliwy  
hałas powodowany przez jej są-
siedztwo. Zgłaszają problemy ze 
snem i wypoczynkiem, narzekają 
na przewlekły stres i boją się jego 
długofalowych konsekwencji.

 
USZY BOLĄ, 

ALE NIE DYREKCJĘ
Po blisko 1500 skarg na Głów-

ną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad, które wpłynęły do 
NIK, w 2019 r ówczesny prezes 
Izby zwrócił się z apelem do mar-
szałka województwa o wydanie 
decyzji polecającej wdrożenie 
rozwiązań ograniczających ha-
łas. Decyzję tę marszałek wydał 
dopiero 17 miesięcy później - w 
październiku 2020 roku. Nałożył 
w niej na GDDKiA  „obowiązek 
ograniczenia ponadnormatywne-
go oddziaływania akustycznego 
na środowisko powstającego w 
związku z eksploatacją autostrady 
A1 Stryków – Tuszyn” i określił 
termin zakończenia działań na-
prawczych  na koniec  czerwca 
2022 r. Ale Dyrekcja odwołała się 
do ministerstwa środowiska, bo 
marszałek nie wskazał precyzyj-
nie, które miejsca należy chronić 
oraz wyznaczył zdaniem GDD-
KiA nierealny termin realizacji 
działań.

 
PRAWIE 3 KM EKRANÓW
W czerwcu tego roku mar-

szałek ponownie wydał decyzję 
w tej sprawie. Wiemy już, że na 
2 odcinkach autostrady A1 (od 

granicy z woj. kujawsko-pomor-
skim do węzła Łódź Północ i od 
węzła Łódź Północ do węzła Tu-
szyn) oraz na drodze ekspresowej 
S8 (między węzłami Wieluń do 
węzła Łódź Południe) zostaną 
zainstalowane dodatkowe bariery 
dźwiękochłonne - w  sumie blisko 
3 km nowych ekranów. Hałas zo-
stanie nadto zbadany w kilkudzie-
sięciu lokalizacjach, m.in. w miej-
scowościach Jesionna i Orenice  
w gm. Piątek, w Nowych Skosze-
wach, Natolinie, Głogowcu, Mo-
skwie w gm. Nowosolna, Przypu-
ście w gm. Brójce oraz blisko 30 
miejscach przy S-8. Jeśli okaże się, 
że i tam przekracza normy, ekrany 
z automatu staną i tam.

 
GDZIE JEST 

PIES POGRZEBANY
Kiedy? Nieprędko. Badania 

trzeba przeprowadzić dwukrotnie 
– latem i zimą oraz wyłonić wy-
konawców w przetargach. To po-
trwa. Może nawet 4 lata. Bo taki 
termin wykonania decyzji mar-
szałka deklaruje Dyrekcja. Drugi 
problem to uparte trzymanie się 
przez GDDKIA  ekranów aku-
stycznych i niechęć do sięgania po 
inne, bardziej ekologiczne i tań-
sze rozwiązania, jak wały ziem-
ne, pasy zieleni, nawierzchnia 
o niskim stopniu emisji hałasu, 
wreszcie wykup nieruchomości. 
Poseł Krzysztof Piątkowski dwu-
krotnie interpelował w tej spra-
wie, wystosował także pismo do 
GDDKiA z prośbą o informację, 
kiedy konkretnie Dyrekcja pla-
nuje postawić ekrany w poszcze-
gólnych miejscach. Czekamy na 
odpowiedź. 

(red.)

Co z hałasem przy A-1?
Po pięciu latach batalii perspektywa ciszy przy A-1 i S-8 jest 
nadal odległa. 

fot. JESHOOTS/Pexels
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Często słyszę słowa krytyki 
kierowane do tych, którzy 
w ostatnich latach opiera-

ją się na przekazie serwowanym 
przez TVP, czyli telewizję zwa-
ną dzisiaj mylnie publiczną. Ale 
przecież nie każdy ma świado-
mość, że mylnie, bo nie każdy 
ma umiejętność analizy prezen-
towanych materiałów, i nie każ-
dy tę umiejętność ma obowiązek 
mieć. Natomiast gdzieś w DNA 
odbiorcy mediów siedzi… za-
ufanie do dziennikarza. Tak, bo 
mimo deklaracji wielu osób, że 
nie wierzą mediom i ich przed-
stawicielom, to jednak przecięt-
ny odbiorca zakłada, że ten, kto 
dzieli się z widzami informacją 
– zdobył ją i sprawdził. Trudno 
wymagać od statystycznego Ko-
walskiego, by po każdym obej-
rzanym newsie biegł do źródeł 
i sprawdzał rzetelność żurnalisty 
i jego stacji. Proszę zauważyć, nie 
odnoszę się tu do opinii i komen-
tarzy, lecz do informacji, czyli do 
faktów. Komentarze bowiem, na-
wet jeżeli się z nimi fundamen-
talnie nie zgadzamy, maja prawo 
bytu w przestrzeni medialnej. 
Fakty mają prawo bytu wówczas 
jedynie, gdy są prezentowane 
rzetelnie. I gdy są naprawdę fak-
tami. No i z tym odbiorcy TVP 
mają największy kłopot. 

30 grudnia 2015 r., kilka ty-
godni po wyborach, Sejm zno-
welizował Ustawę o radiofonii 
i  telewizji. Skutkiem tego Mini-
sterstwo Skarbu Państwa przeję-
ło od Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji kompetencje organu 
powołującego i odwołującego za-
rządy i rady nadzorcze TVP oraz 
Polskiego Radia. Z bardzo pro-
stej przyczyny – by władza wy-
konawcza miała pełnię kontroli 
nad IV władzą i możliwość takie-
go sterowania opinią publiczną, 
by również nad nią mieć pełnię 
kontroli. Nowelizacja znosiła ka-
dencyjność zarządów i rad nad-
zorczych mediów państwowych. 
Po to, by na fotelu prezesa mógł 
nieustająco zasiadać człowiek 
oddany Jarosławowi Kaczyńskie-
mu, którym znowu stał się Jacek 
Kurski. Wicemarszałek Ryszard 
Terlecki stwierdził, że media pu-
bliczne przed tą zmianą wykaza-
ły się „skrajnie nierzetelną pracą” 
w kontekście relacjonowania 
sporu wokół Trybunału Konsty-
tucyjnego poprzez krytykowa-
nie poczynań rządu, co należało 
zakończyć (sic!) W podobnym, 

krytycznym wobec TVP, tonie 
wypowiadał się Andrzej Duda 
i jego przedstawiciele, którzy 
utrzymywali, że celem noweli-
zacji jest przywrócenie bezstron-
ności, obiektywności i  wiary-
godności mediów publicznych. 
Prezydent 7 stycznia 2016 r. pod-
pisał nowelizację, ta weszła w ży-
cie zaraz następnego dnia, a  fo-
tel prezesa TVP z miejsca zajął 
wspomniany Kurski, który zaczął 
rządy w myśl zasady „ciemny lud 
to kupi”. I kupił. Nie dlatego, że 
ciemny, ale dlatego, że do głowy 
mu nie przychodzi, że jest oszu-
kiwany na każdym kroku. 

W sondażu CBOS przepro-
wadzonym w kwietniu 2021 r. 
aż 44 proc. badanych wystawiło 
telewizji publicznej ocenę jed-
noznacznie negatywną. Po raz 
pierwszy odkąd CBOS zaczął 
badać postrzeganie TVP, głosy 
krytyczne przeważały nad pozy-
tywnymi. 

Jednak ciągle całe rzesze ludzi 
czerpią wiedzę z tego medium. 
I te rzesze oglądają na przykład 
zachwyty młodych dziewcząt 
nad niebywale inspirującym sty-
lem Agaty Dudy, podczas gdy 
naprawdę zdjęcia i wypowiedzi 
zostały wmontowane z mate-
riału dotyczącego wizyty w Pol-
sce księżnej Kate. Ale kto, poza 
czepliwymi marudami, takimi 
jak ja, będzie to sprawdzał? Kto 
sprawdzi, że obraz wędrujących 
na Europę arabskich uchodźców 
to tak naprawdę zdjęcia z meksy-
kańskiej karawany w USA? Kto 
sprawdzi, że włoska afera na-
głośniona przez TVP pod kryp-
tonimem „Anioły i Demony” 
była faktycznie złamaniem pra-
wa przez włoskich urzędników 
zajmujących się adopcją dzie-
ci, ale nie było tam nawet śladu 
wątku dotyczącego osób LGBT. 
Tymczasem „Wiadomości” TVP 
sugerowały, że rodziny LGBT 
masowo przyjmowały dzieci, by 
je potem równie masowo gwał-
cić. Kto sprawdzi? Kto ma dostęp 
do włoskiej prasy, do informacji 
z pierwszej ręki? Niewielu. 

Oszukiwany jest odbiorca, 
niszczony jest prestiż zawodu 
dziennikarza w każdej minucie 
nadawania programów informa-
cyjnych TVP. Mam nadzieję, że 
nie bezkarnie. 
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TVP – ufać, nie ufać… ? 

W swojej pracy „Homo Rhe-
toricus w telewizyjnym dzien-
nikarstwie politycznym” pisze 
Pan o telewizji jako potężnym 
narzędziu wychowania i kształ-
towania społeczeństwa. Z czego 
wynika ta rola?

– Przede wszystkim z leni-
stwa odbiorców. Telewizja jako 
medium jest najwygodniejsza. 
Oglądając ją, właściwie nic nie 
trzeba robić, a uruchamia się 
jednym przyciskiem. Czytanie 
prasy to już jest wysiłek: trzeba 
kupić gazetę, przerzucać kartki, 
myśleć, słowem - masa roboty. 
Radio jest w odwrocie, poza tym 
nie ma tak atrakcyjnego przeka-
zu, bo nie jest wizualne. Telewi-
zja jest wygodniejsza również od 
Internetu. Nawigowanie po sieci 
wymaga inicjatywy odbiorcy, do-
konywania wyboru, aktywności. 
To daje telewizji dużą przewagę. 
I jednocześnie czyni ją potencjal-
nie tak niebezpieczną. Ludzie nie 
analizują informacji, które sły-
szą gdzieś w tle. Dlatego dobrze 
zredagowana telewizja powinna 
podejmować polemikę i nakła-
niać do myślenia. Jednak bardzo 
często wiadomości czy programy 
informacyjne są przygotowywane 
tak, aby były perswazyjne, prze-
konywały do czegoś, wpływały na 
odbiorcę, z czego tak wiele osób 
nie zdaje sobie sprawy. Zresztą 
już sam dobór informacji jest też 
narzucaniem pewnej wizji rze-
czywistości. 

Jaka jest różnica między in-
formacją a propagandą? Czy 
media powinny i w ogóle mogą 
być wolne od tej ostatniej? 

– Przekaz informacyjny i prze-
kaz propagandowy mają inne 
cele. Celem pierwszego jest prze-
kazanie informacji. Do odbiorcy 
należy wybór, co z tą informacją 
zrobi. Może ją sprawdzić, zgodzić 
się z nią, poddać w wątpliwość itd. 
Celem propagandy jest przekona-
nie widza, by uwierzył w prezen-
towane treści, często wybiórcze, 
nieścisłe lub jawnie kłamliwe. 
Intencja tych działań z reguły jest 
ukryta, nieetyczna albo po prostu 
zła. Nie bez kozery ten wyraz ma 
tak negatywną konotację: kojarzy 
się z kłamstwem, oszustwem, na-
kłanianiem bez podania wszyst-
kich informacji. Trzeba przy tym 
pamiętać, że telewizja publiczna 

ma misję i inne obowiązki niż 
telewizje prywatne. Powinna za-
pewniać pluralizm, możliwość 
poznania różnych punktów wi-
dzenia - bez wartościowania któ-
regokolwiek z nich.  

Czy w Pańskiej opinii TVP 
Info jest stacją bardziej infor-
macyjną czy propagandową?

– To jest telewizja, w której bar-
dzo wyraźnie zaznacza się prymat 
prorządowej propagandy nad in-
formacją. Jednocześnie eliminuje 
się z niej nieprawomyślnych albo 
po prostu niezależnych dzienni-
karzy – wyrzuca się każdego kto, 
zrobi małe odstępstwo od prze-
kazu partii władzy, skrytykuje 
ją, opowie się po innej stronie. 
To nie jest tajemnica. O tym, co 
dzieje się w TVP Info, pisze m.in. 
Mariusz Kowalewski w   książ-
ce „TVPropaganda. Za kulisami 
TVP”. Na własnej skórze też do-
świadczyłem manipulacji ze stro-
ny tej stacji, gdy moją wypowiedź 
w „Wiadomościach” TVP wyjęto 
z kontekstu, pocięto, zaprezen-
towano w zupełnie innym świe-
tle. Zdarzyło się to dwukrotnie 
i kolejny raz już się nie zdarzy. 
Podobne i  znacznie większe ma-
nipulacje są tam codziennością. 
Choćby sposób, w  jaki relacjo-
nowano strajk kobiet. Działania 
garstki chuliganów wykorzysta-
no do skonstruowania przekazu, 
że cała społeczność popierająca 
strajk niszczy kościoły, dewastuje 
otoczenie, nawołuje do mordo-
wania dzieci nienarodzonych. To 
jest dyskredytacja psychologicz-
na, poznawcza, moralna, pseudo-
prawna, kryminalizowanie dzia-
łań. Czysta manipulacja.   

Czy projekt ustawy lexTVN 
uderza w wolność mediów? 

– Bez dwóch zdań. Dzienni-
karz Andrzej Stankiewicz wy-
sunął kiedyś tezę, z którą się 
zgadzam, że gdyby nie kapitał 
zagraniczny, w Polsce nie było-
by wolnych mediów, zwłaszcza 
drukowanych i internetowych. 
Wynika to z prostego faktu: 
w  naszym kraju nie ma dużego, 
silnego polskiego kapitału pry-
watnego, który byłby w stanie 
 nansować uprawianie takiego 

dziennikarstwa. LexTVN stano-
wi jednak tylko kolejny element 
szerszej strategii ekipy rządzącej, 
mającej na celu zawłaszczenie 

i  przemodelowanie całego sys-
temu medialnego w Polsce, tak 
by realizował potrzeby i zlecenia 
jednej partii. Tymczasem  gdy 
pluralizm medialny ginie, nie 
można mówić o demokracji. Wa-
runkiem sine qua non jej istnienia 
jest bowiem prawo do informacji 
i własnej opinii. Oczywiście, każ-
da władza lubi mieć wpływ na 
media publiczne, jedna mniejszy, 
druga większy, jednak zakusy 
obecnej uderzają w istotę warto-
ści demokratycznych. 

Jak ocenia Pan przejęcie gru-
py Polska Press, wydawcy m.in. 
20 tygodników regionalnych 
i kilku portali oraz serwisów in-
ternetowych, przez spółkę Skar-
bu Państwa, jaką jest Orlen?

– To był drugi krok w planie 
realizowanym przez PiS. Pierw-
szym było zawłaszczenie i upar-
tyjnienie mediów publicznych, 
co widać na przykładzie TVP, 
ale pokazała także m.in. sytuacja 
z  radiową Trójką. Przejęcie Pol-
ska Press przez Orlen to wyjąt-
kowo niebezpieczny precedens, 
ponieważ mało kto zdaje sobie 
sprawę z ogromnej roli i znacze-
nia mediów regionalnych i lokal-
nych. Ludzie myślą, pracują i żyją 
lokalnie. Władza kłamie, mó-
wiąc, że ten sektor  zrepolonizo-
wano. Został upaństwowiony ze 
wszystkimi tego konsekwencjami. 
W demokracjach prasa, a szerzej 
media, uważane są za czwartą 
władzę, kontrolującą rząd, parla-
ment i sądy. Nasz rząd tymczasem 
robi wszystko, by w Polsce stały 
się częścią władzy wykonawczej, 
czyli rządu.  (rozm. AM)

ROZMOWA Z DR KRZYSZTOFEM GRZEGORZEWSKIM 

Media, czyli władza wykonawcza
Gdy ginie pluralizm mediów, ginie demokracja

·  ·  ·
Krzysztof Grzegorzewski 

- medioznawca, adiunkt w Kate-
drze Dziennikarstwa i Komunikacji 

Społecznej UŁ



Jarosław Kaczyński ma kilka 
cesarskich cech. Dokładnie 
dwie. Napoleon Bonaparte 

mawiał, że bardziej boi się trzech 
gazet niż trzech tysięcy bagnetów. 
I właśnie ten strach jest tym, co - 
poza wzrostem - łączy Jarosława 
Kaczyńskiego z Napoleonem. Nie-
stety, i nic więcej. 

Recepta Kaczyńskiego na 
utrzymanie się u steru rządów 
jest prosta jak konstrukcja cepa i 
umysły części jego elektoratu: po 
pierwsze kupić socjalnymi trans-
ferami zwolenników, po drugie 
mieć na podorędziu dyżurnego 
wroga, po trzecie wreszcie zapa-
nować nad środkami masowego 
przekazu, tak by do obywateli nie 
docierała prawda o dwóch pierw-
szych zabiegach. 

CO PUBLICZNE 
CESARZOWI…

Już kilka miesięcy po przeję-
ciu władzy w Polsce PiS utworzy-
ło pięcioosobową Radę Mediów 
Narodowych, w której większość 
mają nominaci tej partii i przy-
znało jej wyłączną kompetencję 
powoływania i odwoływania kie-
rownictwa spółek publicznej ra-
diofonii i telewizji. Skutkiem tego, 
mimo protestów medioznawców, 
konstytucjonalistów, opozycji oraz 
wyroku Trybunału Konstytucyj-

nego, do dziś zmiana na stołkach 
prezesów publicznej telewizji czy 
radia dokonuje się na machnię-
cie niesławnego palca poseł Li-
chockiej. Jednocześnie do spółki 
Kurskiego popłynął strumień pu-
blicznych pieniędzy - absurdalnie 
wysokich (w cztery lata 6 mld zł!) i 
stawiający obywateli w równie ab-
surdalnej sytuacji, w której z wła-
snych podatków płacą za to, że się 
ich systemowo okłamuje. 

…I CO PRYWATNE TEŻ
Po zawłaszczeniu mediów pu-

blicznych partia postanowiła pod 
pretekstem repolonizacji podpo-
rządkować sobie także niezależną 
prasę, czego konsekwencją było 
przejęcie przez Orlen spółki Pol-
skaPress oraz niezależną telewi-
zję, czego konsekwencją jest nie-
sławna ustawa LexTVN. Próba jej 
uchwalenia wzbudziła ogólnokra-
jowe protesty - na ulice polskich 
miast tłumnie wylegli obywatele 
świadomi faktu, że bez niezależ-
ności i pluralizmu mediów nie 
ma demokracji i nie ma wolności. 
Świadomi tego, że dokonując za-
machu na TVN, rząd dokonuje de 
facto zamachu na konstytucyjne 
prawa każdego z nas – prawo do 
wyrażania poglądów, do pozyski-
wania i rozpowszechniania infor-
macji, do prowadzenia działalno-

ści gospodarczej. Dziś przydarza 
się to wielkiemu koncernowi, ju-
tro może przydarzyć się każdemu 
z nas – pod takim samym lada 
pozorem wyssanym z palca posła 
Suskiego czy poseł Lichockiej. 

PLURALIZM, CZYLI PLUCIE
Na skutek tych poczynań Pol-

ska zajmuje dziś 64. miejsce w ran-
kingu wolności prasy, najniższe w 
jego historii, od kiedy rządzi PiS 
spadła o 42 pozycje, wyprzedzają 
nas m.in. Gruzja, Armenia, Papua 
Nowa Gwinea… jeszcze dwie ka-
dencje spółki Kaczyński & Kurski 
i znajdziemy się na równi z Ro-
sją – pochyłej. Bo w państwie PiS 

niezależność, wolność i pluralizm 
mediów oznaczają niezależność 
od prawdy, wolność pisowskiej 
propagandy i plucie na każdego, 
kto nie zgadza się z partyjną linią. 

Bo tylko takie media mogą za-
pewnić trwanie formacji Kaczyń-
skiego. I tylko takie nie ujawnią, 
jak bardzo cesarz jest nagi. 

Krzysztof Piątkowski

WARTO SIĘ WYBRAĆ
11. edycja Light.Move.Festi-

val pod hasłem „Połączenia”. Bar-
wami zapłoną nie tylko kamienice 
i skwery na Piotrkowskiej i w No-
wym Centrum, ale także Kościół 
św. Teresy na Rondzie Solidarno-
ści, już 24.-26.09

Teatr Muzyczny – musical 
„Pretty Woman”, wg przeboju ki-
nowego z Julią Roberts i Richar-
dem Gere, do muzyki Bryana 
Adamsa, premiera – 25.09 

Teatr Powszechny – XXVII 
Międzynarodowy Festiwal Sztuk 
Przyjemnych i Nieprzyjemnych 
(tegoroczne hasło: „Artysta 
w kryzysie”) – październik, bilety 
w drugiej połowie września.

WARTO PRZECZYTAĆ
Katarzyna Kłosińska, Michał 

Rusinek „Dobra zmiana. Czyli 
jak się rządzi światem za pomocą 
słów”, Znak, 2019.

Fascynująca analiza języka pol-

skiej władzy z okresu 2015-2019, 
obnażająca mechanizmy i zabiegi 
językowe stosowane w o  cjalnym 
przekazie rządzących. O kastach, 
komunistach i złodziejach, dżen-
derze, mordach zdradzieckich, 
ośmiorniczkach i winie Tuska 
oraz o tym, czemu to wszystko 
służy i jak się na nas wszystkich 
odbija. Doskonała lektura autor-
stwa dwójki wybitnych języko-
znawców i osobowości. 

(red.)
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Jak w porównaniu do takich 
miejsc jak Wiedeń, Paryż czy 
Wenecja wypada łódzka archi-
tektura? 

- Bardzo dobrze, wstydu nie 
ma (śmiech). Jest bogata w deta-
le, ciekawa, miejscami unikalna. 
Oczywiście, w tej chwili mamy 
remonty, rusztowania, dźwigi. 
Mimo to jest bardzo dużo miejsc 
wartych sfotografowania, a dzię-
ki rewitalizacji będzie ich jeszcze 
więcej. 

Gdyby miał Pan wybrać jed-
ną wizytówkę architektoniczną 
miasta, co by to było?

- Bez dwóch zdań wygrywa 
Piotrkowska. Ma wiele interesu-

jąco zaprojektowanych kamienic, 
do tego pałace np. Herbsta, Po-
znańskiego. Zauważyłem, że dla 
przyjezdnych to właśnie one oka-
zują się być najciekawsze. 

Słynie Pan z  malowniczości 
swoich kadrów. Jak się osiąga 
taki efekt?

- Bardzo ważna jest techni-
ka. Poza tym szereg zabiegów 
z  ltrami polaryzacyjnymi wy-
dłużającymi czas naświetlania, 
do tego dopasowanie warunków 
zewnętrznych, takich jak oświe-
tlenie, godzina, w której barwa 
słońca nie przepala architektury, 
a ją ociepla i koloruje. W przy-
padku pejzaży ulic trzeba dosto-
sować technikę robienia zdjęcia 
do zmiennego tempa pojazdów 
i ludzi. Na koniec dochodzi post-
produkcja komputerowa. 

A dlaczego miasto i wnętrza, 
a nie ludzie?

- Przede wszystkim z uwagi na 
miłość do architektury. Czasami 
w moich pracach pojawiają się 
ludzie, ale rzadko kiedy stanowią 
pierwszy plan. Poza tym budynki 
są cierpliwsze [śmiech], dają wię-
cej czasu na zabawę fotogra  cz-
ną, eksperymenty, dopasowanie 
kadru. Dla mnie to taka forma 
resetu od codzienności. A zdję-
cia ludzi to zupełnie inny rodzaj 
fotogra  i, bardziej wymagający 
czasowo. Mam oczywiście w swo-
im dorobku również takie projek-
ty, np. sesje z tancerzami z Teatru 
Wielkiego czy szkoły baletowej, 
jednak porównując te dwa proce-
sy fotogra  czne, wolę spokojną, 
ale technicznie bardziej wymaga-
jącą architekturę. 

 A co lub kto Pana inspiru-
je? 

- Trudne pytanie - wielu ar-
tystów pomogło mi wytyczyć 
kierunek tego, co robię. Choćby 
Wikoszewski czy Sztume. A sama 
fotogra  a jest dla mnie przede 
wszystkim pasją i przygodą. Bar-
dzo dużą motywacją do pracy jest 
ciekawość. To, co widać gołym 
okiem, po długim czasie naświe-
tlania tworzy zupełnie inną rze-
czywistość, więc inspirująca jest 
sama chęć poznania efektu koń-
cowego. 

Jakie cechy musi posiadać 
dobry fotograf?

- Bardzo ważne są cierpliwość 
i wytrwałość. Zdarzało mi się np. 
w jedno miejsce  przyjeżdżać kil-
kanaście dni z rzędu, ponieważ za 
każdym razem światło nie współ-
grało z budynkiem. Poza tym nie 
od rzeczy będzie wyczucie arty-
styczne [śmiech] potrzebne mię-
dzy innymi do budowania kadru. 
Zdjęcie musi przyciągać uwagę, a 
do tego potrzeba porządku, planu 
i wyobraźni. Ale najważniejsza, 
jak w każdej sztuce, jest pasja.  

A propos cierpliwości, wyko-
nanie którego z Pańskich zdjęć 
wymagało największego samo-
zaparcia?

- Zdecydowanie Placu Wolno-
ści. To jedno z moich pierwszych 
zdjęć i okazało się  największym 
wyzwaniem fotogra  cznym. 
Drony wtedy nie były popularne, 
więc musiałem szukać sposobu, 
by wznieść się wraz z aparatem 
nad ulicę. Trzeba było wniosko-
wać o zamknięcie ruchu, posta-
wić tam blisko 18-metrowy wy-
sięgnik. Gdy to wszystko już się 
udało, na górze okazało się, że 
przy najmniejszym ruchu cała 
maszyna się rusza. Praca ze sta-
tywem nie była możliwa. Światło 
zaczęło się już zmieniać. Cały 
czas pojawiały się nowe kompli-
kacje, jednak uważam, że było 
to świetne i  emocjonujące do-
świadczenie, które zaowocowało 
udaną fotogra  ą. 

Mógłby Pan udzielić kilku 
wskazówek młodym pasjona-
tom fotogra  i, którzy tak jak 

Pan, chcą zajmować się tym 
zawodowo? Od czego należy 
zacząć budowanie kariery, na 
co przygotować? 

- Ja akurat miałem bardzo 
dużo szczęścia i szybko zostałem 
zauważony. Nie stałoby się to, 
gdyby nie social media, więc moją 
pierwszą radą byłoby profesjonal-
ne prowadzenie portali społecz-
nościowych. W ten sposób grono 
widzów się powiększa, a wraz 
z nim szansa na uzyskanie propo-
zycji współpracy. Warto zapoznać 
się z portalami takimi jak 500px.
com czy Behance. Poza tym nale-
ży po prostu tworzyć tak, jak się 
to czuje. Jeśli będziemy szczerzy 
i konsekwentni, to pewne rzeczy 
same zaczną przychodzić, kariera 
powoli sama nabierze tempa. Coś 
jednak powinno nas wyróżniać. 
Przeciętny odbiorca patrzy na 
zdjęcie ⅔ sekundy. Fotograf musi 
umieć zaskoczyć i to może okazać 
się największym wyzwaniem. 

Rozmawiała: 
Aleksandra Młoczkowska

Łódzki Canaletto

Paweł Augustyniak
– fotograf wnętrz i architektury, 

znany ze spektakularnych fotografi i 
Łodzi – miasta, w którym mieszka 

i pracuje. Jego prace zdobią wnętrza 
instytucji, fi rm i urzędów. W 2018 r. 

wyróżniony nagrodą Prezydenta 
Miasta Łodzi za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości, upowszechniania 

i ochrony kultury.

·  ·  ·

ROZMOWA Z PAWŁEM AUGUSTYNIAKIEM

Przyodziewek prezesa, czyli LexTVN
W rankingu wolności mediów Polska znajduje się za Papuą Nową Gwineą i dalej spada.

fot. Paweł Augustyniak

fot. Arkadiusz Jędrzejewski 



Krzyżówka trochę polityczna

N I E  M A  TA K  Ś L E P YC H,  JA K  C I ,   C O  N I E   C H C Ą  W I D Z I E Ć    J O NAT H A N  S W I FT

Z pamiętnika posła...
Obiecanki cacanki, a PiS-owi radość. 

Jedną z twarzy  rmujących 
poczynania rządu PiS jest wi-
ceminister rozwoju i fundu-

szy regionalnych, łódzki poseł  
Waldemara Buda. Ten sam, któ-
ry w jednej z transz rządowego 
funduszu inwestycji lokalnych 
przyznał miastu, które reprezen-
tuje w Sejmie, zero zł, ale wysu-
płał dwie bańki dla rodzinnego 
Turku. Ten sam, który obiecy-
wał Łodzi złote góry i zero po-
datków, gdy w 2018 r. ubiegał 
się o mandat prezydenta Łodzi. 
Dla zobrazowania długo treno-
wanego stylu składania pustych 
obietnic przez tego polityka,  
przypominamy, jak komentował 
je 3 lata temu w kampanii samo-
rządowej poseł Piątkowski, pod-
ówczas wiceprezydent miasta.

Strona Fb Krzysztofa Piąt-
kowskiego, 15 września 2018 r.

Kandydat Buda podpisał 
kontrakt z łodzianami, do któ-
rego zapomniał zaprosić tych 
ostatnich. Nadał mu formę aktu 
notarialnego, który ma taką moc 
prawną i sprawczą dla łodzian 
jak akt płciowy z użyciem pre-
zerwatywy dla prokreacji: żad-
ną. Zrobił to, bo słusznie podej-

rzewa, że na jego słowo honoru 
nikt by się nie nabrał. W akcie 
zawarł kilka obietnic równie pu-
stych i nic niewartych jak forma, 
w którą je ubrał.

No cóż, w kwestii aktów gusty 
i możliwości są różne. Jedni lu-
bią po prostu akty, inni, jak pre-
zydent Hanna Zdanowska pod-
pisują akty erekcyjne kolejnych 
budowli, a jeszcze innym zostają 
akty notarialne. I choć ubole-
wam, że kosztem łodzian kan-
dydat Buda bawi się w teatrzyk, 
to podziwiam jego odwagę eta-
towego halabardnika, który na-
gle obsadził się w roli głównego 
kabotyna spektaklu.

Niemniej jednoaktówka no-
tarialna posła Budy inspiruje 
i otóż już dziś z całą powagą 
oświadczam, a jutro, jeśli zajdzie 
potrzeba, potwierdzę to nota-
rialnie, że jako przyszły prezy-
dent USA zniosę dla wszystkich 
Polaków wizy, wprowadzę dar-
mową komunikację we wszyst-
kich 50  stanach, a każdemu 
rodakowi za wielką wodą nie-
mającemu dostępu do wody pit-
nej dowiozę ją beczkowozem, za 
free, i wprawdzie w błysku  e-
szy, ale zupełnie prywatnie. 

1. Politycy PiS mają zwyczaj je ignorować; 2. Pozwala wygrywać rządowi przegrane głosowania w Sejmie; 
3. Uderza w sojusznicze USA, żeby chronić nas przed wrogą Rosją; 4. Wybory za 70 mln, które się nie odbyły, 
bo pokonaliśmy covid; 5. Był gorszy niż 
Jarosława Kaczyńskiego, ale przez niego 
politycy PiS zniszczyli radiową Trójkę; 
6. Władza walczy z tym wszędzie, tylko 
nie na własnym podwórku; 7. Importo-
wany z Rosji w rekordowych ilościach; 
8.  Przystawka, którą prezes spożyje po 
Gowinie. W  karcie dań wyceniana na 
zero; 9.  Tak się różni od Saskiego jak 
pajac od pałacu; 10. Tajne Dworczyka, 
które wyciekają jak z dziurawego sita; 
11. Gotowała obiady dla prezesa, teraz 
ma swój Trybunał; 12. Takie bywa je-
dzenie, a także umowy i ma  e; 13. Ko-
biet, nauczycieli, uczniów, rolników, 
przedsiębiorców, medyków...; 14. Wio-
sną 2020 je zamknęli, żebyśmy w dobie 
pandemii przypadkiem nie oddychali 
czystym powietrzem.

Kronika sportowa

Kronika towarzyska

Rozgrywki ligowe
• Zgodnie z przepowiednią 

wróża Nostr Adamusa z po-
przedniego Posłańca  dzika karta 
nie na długo zapewniła drużynie 
Polska 2050 przypływ punktów.  
Żółte barwy to za mało, by wal-
czyć o pozycję lidera. Nawet na 
opozycji.  

• Wejście smoka do drużyny 
Koalicji Obywatelskiej zaowoco-
wało niemal od razu znaczącym 
wzrostem pozycji w tabeli i spad-
kami rywali. Wyjątkowo kiepski 
wynik lider tabeli osiągnął w po-
łowie września, zdobywając na 
wyjeździe w Kantarze zaledwie 
30 punktów. 

• Selekcjoner Zjednoczonej 
Prawicy dwoi się i troi, żeby ze-
brać skład na kolejne mecze. W 

obliczu braków kadrowych, ab-
sencji  i zwolnień nie wykluczo-
ne są transfery z innych drużyn, 
mimo że okienko transferowe 
jest zamknięte. Ale  utból rządzi 
się swoimi prawami. Zwłaszcza 
gdy boli prezesa.    

• Nieformalne połączenie klu-
bów ZP oraz Kukiz zaowocowało 
drastycznym skokiem  nieufno-
ści dla ich selekcjonerów wśród 
fanów kopanego sportu. Brak za-
ufania do pierwszego deklaruje 
52 % procent kibiców, a do dru-
giego – 51 %, co oznacza wzrost 
o rekordowe 16 punktów. W tym 
kontekście należy ocenić decyzję 
o połączeniu pozytywnie.      

Sporty ekstremalne 
• Kajakarz górski Joachim 

Brudziński latem spłynął Białką 
i wrócił. Potem trenował w Bo-
rach Tucholskich razem z  Jaro-
sławem Kaczyńskim. Niestety, 
nie udało się ustalić, co dokład-
nie. 

• Narciarz Andrzej Duda la-
tem trenował w Juracie ślizgi 
na skuterze wodnym. Ponoć 
zaliczył nawet wywrotkę. Wróż 
Nostr Adamus twierdzi jednak, 
że prawdziwa wywrotka dopiero 
przed sportowcem.   

• Debiutujący trampkarz 
Franciszek Sterczewski nie wy-
grał w Usnarzu biegu przez wy-
sokie kolczaste płotki. Z uwagi 
na zły stan przeszkód (tzw. stan 
wyjątkowy)  cały teren bieżni za-
mknięto dla kibiców i sportow-
ców.     

Poświęcenie 
Związek roku między dwoma 

panami K., choć o  cjalnie zawarty 
i skonsumowany, nadal wzbudza 
niesmak, co ciekawe, największy u 
oblubieńców. Ponoć pan Paweł po 
różnych mediach się zaprzysięga, 
że ilekroć musi w Sejmie dać… 
rękę, zamyka oczy i myśli o Anglii. 
Znaczy się, o JOW-ach.

Pląsy i potańce 
Poseł Włodzimierz Tomaszew-

ski, niestety z Łodzi, w młodości 
tancerz zespołu ludowego, teraz 
tańczy, jak mu Jarosław Kaczyń-
ski zagra, a jak trzeba to i hołubce 
trzaska. Ostatnio na Komisji Fi-
nansów, wnioskując o powtórkę 
głosowania, zabrał samorządom, 
w tym miastu, które reprezentu-
je w Sejmie, możliwość realnej 
rekompensaty strat wprowadza-
nych nowym programem rządu. 

Trefniś 
Marek Suski, który od pacho-

lęcia miał ciągoty teatralne, ale 
nie miał niezbędnego talentu 
bądź szczęścia, pod opieką preze-
sa wreszcie może bez skrępowa-
nia dać upust swojej komediowej 
pasji. Ostatnio uratował klimat 
w  Europie, zidenty  kował paski 
na maśle oraz doszedł do wnio-
sku że po 30 latach trzeba zdecy-
dowanie powiedzieć, że kraść nie 
wolno, a  interesy należy prowa-
dzić uczciwie. 

Desperacja 
Pogubiona kobieta poszukuje 

silnego, mądrego i opiekuńczego 
mężczyzny na Marszu dla Ro-
dziny. Takie subtelne ogłoszenia 
matrymonialne wysyła w świat 
małopolska kurator oświaty, ską-
dinąd mężatka, której jakiś czas 
temu jeszcze Uniwersytet Jagiel-

loński mylił się z agencją towa-
rzyską. 

Kobieta przechodnia 
Posłanka Monika Pawłowska 

zawzięcie wędruje w poszuki-
waniu swojej tożsamości poli-
tycznej. Najpierw kilka miesięcy 
temu przeszła z Lewicy do Po-
rozumienia, teraz ponoć opuści 
to ostatnie, by przejść do Prawa 
i Sprawiedliwości. Ponoć ciekaw-
scy obstawiają już zakłady, w któ-
rym ugrupowaniu pani poseł 
skończy kadencję. 

A to cytat właśnie 
Marek Suski, na posiedzeniu 

Sejmu w 2017 r.: - Paliwo nie 
zdrożeje w całej Polsce, tylko na 
stacjach benzynowych.

Wypowiedź nie dość, że za-
bójczo trafna, niezaprzeczalnie 
logiczna, to jeszcze aktualna.


