
T o już niedługo, za chwilę wła-
ściwie. Minie marzec, przyj-
dzie kwiecień i...stało się!

Chodzi o to, że 
przyjdzie wiosna? 
Że będzie ciepło, 
lub nawet gorąco? 
Tu pewności nie ma. 
Zimy właściwie nie 
było, więc czemu 
ma być wiosna? Na 
szczęście jest w ży-

ciu coś absolutnie pewnego – podatki. 
Jak co roku trzeba się rozliczyć z fisku-
sem. To akurat jest nieuchronne.

Chodzi o pieniądze, które w ciągu 
roku wpłaciliśmy do urzędu skarbowe-
go i które teraz mają służyć szczytnym 
celom. Tylko jakim? Na to żadnego 
wpływu nie mamy.

 

Prawie wszystkimi pieniędzmi publicz-
nymi dysponują urzędnicy. Właśnie! 
Prawie wszystkimi. Jednym procentem 
tych środków dysponujemy sami.

Hasło „1%” to możliwość zdecydowa-
nia o tym, jak wydawane są publiczne 
pieniądze. To jedyny moment, w któ-
rym możemy bezpośrednio wpłynąć na 
to, gdzie fiskus przekaże część naszego 
podatku. Należy dobrze przemyśleć de-
cyzję, komu chcemy przekazać pienią-
dze i na jaki cel. 

Procent dla Łodzi
Pamiętajmy, że jest to możliwość re-

alnego wpłynięcia na rzeczywistość. Or-
ganizacje pozarządowe mające status 
OPP(Organizacji Pożytku Publicznego) 
działają w bardzo wielu sferach społecz-
nych. Pomagają dzieciom, młodzieży, 
osobom niepełnosprawnym, seniorom.  
Zajmują się przestrzenią miejską, zwie-

rzętami, edukacją, kulturą. Piszą książ-
ki, wydają gazety, organizują happenin-
gi, spotkania, konferencje, zabawy, gry 
miejskie... Słowem – dla każdego coś 
miłego! 

Dlatego zanim wypełnimy PIT, za-
stanówmy się do kogo mają popłynąć 
nasze pieniądze. W pierwszej kolejno-
ści warto pomyśleć o organizacjach 
z najbliższego otoczenia. Pamiętajmy, 
że wspierając właściwą organizację, 
możemy wpłynąć na rozwiązanie pro-
blemu, który nam szczególnie doskwie-
ra. 

Dla jednego ważna jest zieleń miej-
ska, dla innego zwierzaki w schronisku, 
dla kolejnej osoby może to być sytuacja 
dzieci, czy seniorów. Jestem przekona-
na, że każdy z nas znajdzie odpowied-
nią organizację, która realizuje właśnie 
bliskie mu cele. 

To, do czego chciałabym zachęcić, to 
rozglądanie się po najbliższej okolicy. 
Oczywiście 1% podatku możemy prze-
kazać organizacjom ogólnopolskim, 
albo takim, które działają w innych mia-
stach i województwach, ale jeśli chcemy 
zobaczyć zmianę w swojej najbliższej 
okolicy, wesprzyjmy organizacje lo-
kalne. Promujmy tych, którzy pracują 

na rzecz Łodzi. Często są to niewielkie 
organizacje, dla których 1% podatku 
jest ogromnym wsparciem i wzmocnie-
niem. 

Dla każdego coś miłego.
W naszym mieście działa wiele OPP, 

które co roku realizują fantastyczne 
działania. Dzięki tym pieniądzom ZHP 
organizuje wypoczynek letni i zimowy 
dla młodzieży i dzieci, których rodziny 
są w trudnej sytuacji finansowej. Po-
dobne działania podejmuje Bank Żyw-
ności, gdzie co roku pond 100 dzieci wy-
jeżdża na kolonie. Wakacje połączone 
z socjoterapią realizuje za pieniądze 
z 1% Pracownia Alternatywnego Wycho-
wania. – Staramy się spełniać marzenia 
naszych podopiecznych. To oni decydują 
dokąd jedziemy. Byliśmy nad morzem, 
byliśmy w Bieszczadach. Oprócz wypo-
czynku jest to również wyrwanie dzie-
ciaków ze środowiska, pokazanie innych 
modeli zachowania, czas na rozmowę 
i prawdziwą pracę socjoterapeutyczną. – 
mówi Dorota Piskorska z PAW. 

Obywatelu! Zrób 
sobie dobrze sam!
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O demonstracji na rzecz praw 
kobiet 8 marca br., w tym roku 
pod hasłem „Kobiety wszystkich 
umów – łączcie się!” oraz 
o tegorocznych postulatach 
można przeczytać na str. 7–10.

Dziesięć lat 
łódzkich manif

Opieka nad niepełno-
sprawnymi członkami rodziny 
jest niezwykle wyczerpująca, 
wymaga specjalistycznych 
umiejętności, a także dyspo-
zycyjności niemal przez całą 
dobę. O problemach opie-
kunów osób niepełnospraw- 
nych pisze Michał Sobczyk na 
str. 15.

Niewidzialni 
bohaterowie

Prawie wszystkimi pieniędzmi publicznymi dysponują 
urzędnicy. Właśnie! Prawie wszystkimi. Jednym procentem 
tych środków dysponujemy sami.

Ciąg dalszy nt. 1% dla łódzkich or-
ganizacji pozarządowych – str. 4

Łódzka Gazeta Społeczna

Akcja sadzenia kwiatów zorganizowana przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

Aleksandra Dulas
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Od naczelnej

P rzyszła wiosna. Całkiem nie-
spodziewanie. I oby utrzymał 
się ten stan pogodowy, bo 

w Łodzi w marcu 
jest wiele możli-
wości pożytecz-
nego spędzenia 
czasu. Jeśli aura 
dopisze, będziemy 
chętniej z domu 
wychodzić i z tych 
propozycji korzy-
stać. Bo jak trzeba 

brnąć przez „mrozy i biele”, to czło-
wiekowi, nawet najbardziej zapa-
lonemu do działania, ochota na 
aktywność potrafi spaść do zera, 
a nawet poniżej. Zatem za wiosnę nale-
ży trzymać kciuki i rozglądać się bacz-
nie po propozycjach, jakie mają dla nas 
organizacje i instytucje na najbliższy 
miesiąc.

Przede wszystkim za chwilę Mię-
dzynarodowy Dzień Kobiet, już po raz 
jedenasty czczony w Łodzi Manifą, 
czyli upomnieniem się o prawa kobiet. 
Tegoroczna demonstracja odbywa się 
pod hasłem „Kobiety wszystkich umów, 
łączcie się!” i  jest głosem w sprawie 
praw pracowniczych. Z tej okazji w Mie-
ście Ł aż trzy teksty dotyczące kobiet. 
Jest rozmowa z Panią Justyną Chra-
powicz, przewodniczącą założonego 
w Łodzi, pierwszego w Polsce związku 
zawodowego w Lidlu, niedawno zwol-
nioną za działalność na rzecz praw 
pracowniczych. Jest tekst Bartłomieja 
Przybylskiego o tym dlaczego mężczyź-
ni powinni chodzić na Manifę i świetna 
rozprawa o gender, tego samego autora. 

Można zarzucić redakcji, że znowu w 
sprawach kobiet wypowiada się męż-
czyzna, ale dzięki temu unikniemy za-
rzutu, że robi to „szalona feministka”. 
Wszystkie ewentualne protesty proszę 
zgłaszać na telefon, bądź mail redakcji.

Mamy dla naszych czytelników rów-
nież inne propozycje spędzania wolne-
go czasu w Łodzi. Mariola Andrzejczak 
zaprasza na Yapę i wspólne śpiewanie 
przy innych okazjach, Anna Jurek na 
Akademię Polskiego Kina, a do małych 
sklepów i zakładów usługowych Jaro-
sław Ogrodowski.

Zachęcam również do przeczytania 
artykułu o kreatywnych w Łodzi autor-

stwa Ewy Tyszko, gdzie prezentują się 
osoby z własnym, ciekawym pomysłem 
na biznes, który jednocześnie jest pasją.

Z mojej perspektywy najważniejszy 
tekst numeru napisał w tym miesią-
cu Michał Sobczyk. Poruszył on kwe-
stię ludzi będących opiekunami do-
rosłych osób niepełnosprawnych. O 
problemach tego środowiska związanych 
z polskim prawodawstwem, o wyklu-
czeniu i braku nadziei możecie Państwo 
przeczytać w Mieście Ł.

I na koniec, chciałabym podzięko-
wać za kontakt wszystkim czytelnikom, 
którzy do nas dzwonią i piszą. Tak, zaj-
miemy się sprawami seniorów w Łodzi. 

Tak, przyjrzymy się kwestiom środo-
wisk akademickich. Tak, będziemy pa-
trzeć na ręce urzędnikom i politykom. 
Potrzebujemy do tego Państwa głosów 
i propozycji tematów, chętnie się z Pań-
stwem spotkamy, porozmawiamy. To co 
łódzkie, co dotyczy mieszkańców nasze-
go miasta, jest nam bliskie. Rozglądamy 
się, ale oczywiście nie widzimy wszyst-
kiego. To Państwo są specjalistami i spe-
cjalistkami od swojej dzielnicy, swojego 
osiedla, swojego parku. Jeśli widzicie, że 
w Łodzi dzieje się źle, albo jeszcze lepiej, 
że dzieje się dobrze – piszcie! Chcemy 
pokazywać nasze miasto z wielu per-
spektyw. 

Aleksandra Dulas

Miasto Ł można otrzymać w taksówkach Korporacji Taksówko-
wej TAXI DWA DWA. Twoje Taxi w mieście. Dziękujemy!

Miasto Ł w Taxi Dwa Dwa
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Spieszmy się kochać 
małe sklepy

Jarosław Ogrodowski

S obotni poranek, wczesnowio-
senne chmury nadają ulicy 
wilgotny i nieco nieprzyjemny 

nastrój. Czekający 
na przystanku ludzie 
z zazdrością spoglą-
dają na ciepłe wnę-
trze salonu fryzjer-
skiego znajdującego 
się tuż obok, trafnie 
zgadując, że w środ-

ku jest nie tylko sucho i ciepło, ale rów-
nież miło.

Salon dzieli się na dwie części – mę-
ską i damską. Ta druga jest większa i krę-
cą się w niej pomiędzy klientkami dwie 
pracownice. To nie długonogie hostessy 
znane z modnych butików w centrach 
handlowych, ale ich klientkami rów-
nież nie są bywalczynie takich miejsc. 
Średnia wieku oscyluje tutaj w okolicy 
sześćdziesiątki a ktoś, kto ledwie prze-
kroczył tę granicę wieku, w ustach roz-
mawiających uchodzi za kogoś całkiem 
młodego. 

Klientki czekając cierpliwie na swo-
ją kolej rozmawiają o wszystkim. Jeśli 
wsłuchać się w to, co mówią, dowiemy 
się rzeczy, o których ciężko przeczytać 

w książkach historycznych, zaludnio-
nych nazwiskami dzielnych mężczyzn 
ginących z bronią w ręku czy bohatersko 
odbijających bibułę nocami. Usłyszymy 
raczej żeńską wersję tych wydarzeń, 
pełną kobiet, które wtedy żyły i umoż-
liwiały swym mężom bycie bohaterami.  
Ale przecież nie wszyscy nimi zostawali, 
bo większość starała się po prostu żyć.

Usłyszymy o tym, jak budowano 
pierwsze przejście podziemne w Łodzi 
(„Mój tatuś pracował przy tym i powiem 
pani, że…”), usłyszymy, jak pracowa-
ło się w największej fabryce tekstylnej 
w Europie, usłyszymy, jaką jakość mia-
ły materiały wtedy i teraz, usłyszymy, 
czym i dokąd się jeździło na majów-
kę i jak wyglądało osiedle, na którym 
mieszkamy. To odblaski przeszłości, ale 
jest też teraźniejszość. Panie się znają, 
mieszkają niedaleko siebie, są stałymi 
klientkami zakładu. Gdy wchodzi jedna, 
dawno nie widziana z powodu choroby, 
zalewa ją fala ciepłego zainteresowania. 
Nie minie godzina i rekonwalescentka, 
choć nieco zmęczona, wyjdzie z zakła-
du jakby nieco lżej, łatwiej pokonując 
dzielące ją od domu schodki i nierówne 
chodniki. Nie tylko z powodu nowej fry-

zury, ale również tego, że wyszła do lu-
dzi i usłyszała od nich tyle serdecznych 
rzeczy.

Temu wszystkiemu przysłuchuje się 
część męska. Nieco mniejsza i dużo 
cichsza. Panowie siedzą w skupieniu 
czekając na swoją kolej. Starają się wy-

glądać obojętnie, ale widać, że wyła-
pują fragmenty rozmów dobiegających 
z drugiej części zakładu. Nad tym 
wszystkim króluje pani fryzjerka, któ-
ra przejęła schedę po siwowłosym 
poprzedniku, po którym został świer-
goczący kanarek i czasem ukradkowo 
rzucone wspomnienie, że za jego cza-
sów było nieco inaczej. Nie to, że teraz 
jest gorzej, nie! Tylko trochę inaczej.

Cisza męskiej części bardzo mi pa-
suje. Dzięki niej mogę bez przeszkód 
wsłuchiwać się w to, co mówią panie 
po drugiej stronie i notować w pamię-
ci fragmenty ich wspomnień i spo-
strzeżeń. Nie zawsze są one pogodne, 
często są cierpkie i naznaczone lękiem 

o przyszłość. Nie swoją, bo ta jest cał-
kiem pewna, ale tych, którzy są bliscy, 
ale młodsi i tak często wyjeżdżają za 
chlebem, z miasta i z kraju. Mimo to za 
każdym razem wychodzę jakoś podbu-
dowany. Energią, rozsądkiem, życiową 
mądrością, która po prostu tam jest 
i choć czasem któryś z panów żachnie 
się, że jest tak strasznie głośno i przesta-
łyby już może tak paplać, to nie umiem 
sobie wyobrazić zamiany tego na gro-
bową ciszę nowoczesnego salonu, wy-
pełnioną tylko szczękiem nożyczek i po-
zbawioną jakiejkolwiek odróżnialności 
muzyką sączącą się z głośników.

Zakłady takie jak ten, małe sklepy, 
gdzie wszyscy się znają, osiedlowe cu-
kiernie masowo teraz ginące pod na-
porem zsieciowanych sklepów i pie-
karnio– ciastkarni, są nie tylko mało 
efektywnymi biznesami, które mu-
szą odejść, jak chcieliby macherzy od 
wolnego rynku. Są przede wszystkim 
miejscami spotkań, punktami, wokół 
których ogniskuje się życie lokalnej spo-
łeczności, niezbędnymi dla utrzymania 
jej w całości. Bez nich powoli osuwamy 
się w przyszłość wypełnioną bezosobo-
wymi dyskontami i supermarketami. 
I nawet, jeśli spotkamy pomiędzy ich 
półkami kogoś, kto mieszka w naszym 
bloku, to o tym nie wiemy, bo przecież 
on tak samo jak i my po wyjściu ze skle-
pu wsiądzie do swojego auta, nie patrząc 
nawet na równie bezosobową kasjerkę 
i nie zamieniając z nią słowa. Może 
warto jednak odwiedzić mały sklep na 
naszej ulicy, może warto skorzystać 
z usług zakładu fryzjerskiego starego jak 
całe osiedle? Gwarantuję, że odpłacą się 
z nawiązką! 

Felieton

Sklep z oryginalną odzieżą na ulicy Wschodniej.

Gdy wchodzi jedna, dawno nie widziana z powodu 
choroby, zalewa ją fala ciepłego zainteresowania. Nie 
minie godzina i rekonwalescentka, choć nieco zmęczo-
na, wyjdzie z zakładu jakby nieco lżej, łatwiej pokonu-
jąc dzielące ją od domu schodki i nierówne chodniki.
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Ogromną pracę na rzecz najmłod-
szych i to tych w najtrudniejszej sytu-
acji, wykonuje Fundacja Dom w Łodzi, 
która prowadzi dom dziecka dla ciężko 
chorych, osieroconych dzieci. Za pie-
niądze przekazane przez Urząd Skar-
bowy prowadzona jest rehabilitacja. 
W zeszłym roku dzięki tym działaniom 
udało się  na tyle poprawić stan zdrowia 
dwójki dzieci, że trafiły one do adopcji, 
dziś mają rodziców. 

Łódzki Klub Amazonka z 1% finan-
suje przede wszystkich wsparcie psy-
chologiczne i rehabilitację dla kobiet 
z nowotworem piersi. Z pozyskanych 
funduszy można corocznie pomóc kil-
kudziesięciu paniom. 

Stowarzyszenie Centrum Wsparcia 
Terapeutycznego stworzyło pierwszą 
w Polsce świetlicę podwórkową a pie-
niądze podatników przeznacza na cie-
płe posiłki dla swoich podopiecznych 
(jak deklaruje Sylwester Janek w ze-
szłym roku rozdano ich 33 650).

Towarzystwo przyjaciół Łodzi orga-
nizuje wycieczki promujące miasto, 
spotkania i prelekcje dla różnych grup 
wiekowych.

Fantastycznie 1 % podatku wykorzy-
stało Towarzystwo Wspierania Inicja-
tyw Harcerskich „Prawy Hals”. – Prze-
prowadziliśmy remont domu zarządcy 
księżego młyna, w którym odbywają się 
zbiórki. Dostaliśmy go w dzierżawę od 
miasta po zburzeniu naszej harcówki. 
To jest zabytek, więc został wyremonto-
wany pod okiem konserwatora. Ociepli-
liśmy go, wymieniliśmy okna, założyli-
śmy nowy piec. Zajmujemy się również 
szkutnictwem, odnawiamy łódki, nie-
które mają nawet ponad 40 lat. Remon-
tujemy, laminujemy, malujemy, razem z 
naszymi podopiecznymi, sami, co roku 
od nowa i od nowa... A dlaczego? Żeby 
dzieciaki miały czym pływać – opowiada 
Marta Jeziorowska.

Profesjonalne działania na rzecz 
zwierząt prowadzi Fundacja Kocia 
Mama. – Znaleźliśmy domy 352 kotom 
i 8 psom będącym naszymi podopiecz-
nymi oraz pomogliśmy znaleźć domy 
122 kotom spoza Fundacji. Ważnym ele-
mentem naszej działalności jest bezpłat-
ne wypożyczanie sprzętu fundacyjnego 
służącego do odławiania dzikich kotów 
i ich przetrzymywania podczas leczenia. 
W roku 2013 z pomocy Fundacji w tym 
zakresie skorzystało kilkadziesiąt osób, 
czego efektem było złapanie w sumie 180 
kotów, najczęściej celem ich sterylizacji. 
Oprócz pomocy bezdomnym zwierzę-
tom, jednym z najistotniejszych celów 
działania  Fundacji, jest edukacja dzieci 

i młodzieży. Chcemy uczyć najmłodszych 
miłości i szacunku do kotów – wylicza 
Anna Błaszczyk, jedna z wolontariu-
szek Fundacji. 

Chętnie o swoich działaniach finan-
sowanych z 1% opowiadają również 
przedstawiciele Ośrodka Działań Eko-
logicznych Źródła. – Dzięki wpłatom 
podatników realizujemy bezpłatne 
warsztaty z zakresu ekologii, zrównowa-
żonego rozwoju, edukacji obywatelskiej, 
regionalnej, etnograficznej, artystycznej 
dla dzieciaków z okolicznych szkół – za-
prasza Ewa Kamińska–Bużałek, eduka-
torka.

Stowarzyszenie Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego za pieniądze przekazane 
przez podatników wydaje tomy poezji, 
organizuje konkursy i spotkania poetyc-
kie. Fundacja Form–Art robi artystycz-
ny piknik rodzinny „Piraci na Zdrowiu” 
oraz współfinansuje projekt „Latający 
Dom Kultury”. Są to plenerowe warsz-
taty artystyczne, realizowane w wakacje 
na terenie łódzkich osiedli, między blo-
kami, na skwerkach. 

Ważny podkreślenia jest fakt, że łódz-
kie organizacje pozarządowe, mimo 
konkurowania o pieniądze podatników, 
współpracują ze sobą w tym zakresie. 
Fundacja Jaś i Małgosia, która sama po-
zyskuje pieniądze na własne działania, 
realizuje również projekt „Procent dla 
Łodzi”, gdzie zachęca mieszkańców do 
przekazywania 1 % swojego podatku lo-
kalnym organizacjom. Wychodząc z za-
łożenia, że im więcej pieniędzy zostanie 
w Łodzi, tym lepiej będzie nam się żyło. 

Długo można wymieniać jak pozy-
tywne zmiany niesie za sobą mądre 
przekazanie 1% podatku. A tych zmian 
potrzeba naszemu miastu bardzo wiele. 
Od każdego z nas zależy do kogo trafią 
pieniądze. Dobrze, żeby trafiły jak naj-
bliżej naszego miejsca zamieszkania, 
czyli do łódzkich organizacji pozarzą-
dowych. 

Rozejrzyjcie się Państwo dobrze 
i zdecydujcie, która z lokalnych organi-
zacji pozarządowych jest Wam najbliż-
sza. I nie zapomnijcie o niej przy wypeł-
nianiu swojej deklaracji podatkowej.

Informacje o lokalnych organiza-
cjach pozarządowych można znaleźć 
na stronach:
www.procentdlalodzi.pl
www.1procent.lodzkie.pl
www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl 

1% dla Łodzi
Rozejrzyjmy się wokół siebie i zastanówmy, jaką z lokalnych 
organizacji pozarządowych chcielibyśmy wesprzeć. Wybór 
jest spory, ale warto go dokonać, bo udzielone w formie 1% 
wsparcie wróci do nas ze zdwojoną siłą.

Ciąg dalszy ze strony 1

Rok temu mieszkańcy Łodzi przekazali ponad 21 milionów złotych jednego 
procenta. Niestety zaledwie ułamek tej sumy trafił do naszych, łódzkich orga-
nizacji. TO MUSI SIĘ ZMIENIĆ. Przecież to właśnie małe, lokalne organizacje 
docierają z pomocą do najbardziej potrzebujących. To one wiedzą, że na Dą-
browie mieszka Agnieszka z autyzmem, która wymaga specjalistycznej rehabi-
litacji, że w szpitalu na Spornej jest Oliwka, która musi mieć przeszczep szpiku 
i Pawełek, którego trzeba przyjąć do hospicjum. To one też dbają aby łódzkie 
dzieci miały ciekawe, profesjonalne zajęcia pozalekcyjne, organizują czas se-
niorom, zapraszają na wystawy i koncerty. Dzięki nim powstają kolejne ścieżki 
rowerowe, skwery, świetlice środowiskowe. Przekażmy 1% podatku łódzkim 
organizacjom. Wróci do nas z nawiązką. 

Komentarz Autorki

Pamiętajmy, że nie każda organizacja pozarządowa to organizacja pożytku 
publicznego. Status OPP przysługuje tylko niewielkiej części organizacji oraz 
innych podmiotów realizujących działania pożytku publicznego, które muszą 
spełnić dodatkowe warunki. Aby móc uzyskać ten status, (nadawany przez sąd 
rejonowy) stowarzyszenie lub fundacja muszą m.in.: prowadzić przez co naj-
mniej 2 lata działania na rzecz ogółu społeczności lub dla grupy, która charak-
teryzuje się szczególnie trudną sytuacją; mieć  statutowy kolegialny organ kon-
troli (członkowie takiego ciała nie mogą być powiązani z członkami zarządu 
organizacji), w zarządzie nie może być osób skazanych za przestępstwa umyśl-
ne lub skarbowe. Nad wszystkimi OPP kontrolę sprawuje Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej. Każda taka organizacja zobowiązana jest też do składania 
rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych ze swojej działalności, 
w tym z wykorzystania środków z mechanizmu 1%.

Kto jest OPP?
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N ic więc dziwnego, że łódzcy 
miłośnicy piosenki spod zna-
ku Krainy Łagodności ustalili 

swój własny kalen-
darz: styczeń, luty, 
Yapa. Stan ten utrzy-
muje się od czter-
dziestu lat, choć 
w tym roku Ogól-
nopolski Studencki 
Przegląd Piosenki 
Turystycznej YAPA 

odbędzie się po raz 39 (nie odbył się 
w 1979 roku i w 1982 – tu przeszkodził 
stan wojenny).Od samego początku fe-
stiwal organizuje Studencki Klub Tury-
styczny Płazik i Studenckie Radio Żak 
Politechniki Łódzkiej. Przed laty, żeby 
dostać się na Yapę, trzeba było stać 
w kolejce po karnety przez miesiąc, za-
łożyć zespół i przejść przez sito elimi-
nacji lub… pracować przy organizacji 
przeglądu. Kolejkowicze przynosili ze 
sobą gitary, grali, śpiewali, odbywały 
się koncerty, byli i tacy, którzy twierdzi-
li, że kolejka zdecydowanie bardziej im 
się podoba niż sam festiwal. Śpiewania 
podczas Yapy było zresztą znacznie wię-
cej, śpiewano na zapleczu sceny, na ko-
rytarzach, w aprowizacji, na stołówce, 
a nawet w toaletach. Powstawały nowe 
piosenki, do składów zespołów dołą-
czano muzyków z innych grup. Przez 
scenę przy Alejach Politechniki prze-
wijali się tacy wykonawcy jak Przemy-
sław Gintrowski, Jacek Kleyff z Salonem 
Niezależnych, Wolna Grupa Bukowina, 
Jacek Cygan z zespołem Nasza Basia 
Kochana, Mariusz Lubomski, Wały Ja-
giellońskie z Rudim Schubertem i tacy, 
którym wielkie sceny nie marzyły się 
w ogóle. Tak dzieje się do dziś z niewiel-
kimi zmianami: karnety dostępne są  
w Internecie, gwiazdy trochę inne, 
miejsc do śpiewania mniej, ale wciąż 
około dwóch tysięcy osób z całej Polski, 
przez trzy marcowe, czy jak kto woli, 
yapowe dni wciela w życie definicję 
piosenki turystycznej podaną kiedyś 
przez klasyka gatunku Wojtka Bello-
na: „Piosenka turystyczna to funkcja 
wspólnego bytowania.

Na miano piosenki turystycznej za-
sługują bowiem nie tylko te opowiada-
jące o wędrowaniu, opiewające krajo-
brazy, ale i piosenki poetyckie, rockowe, 
folkowe a nawet punk rockowe (choćby 
zespołu Kuśka Brothers). Warunek jest 
jeden, trzeba chcieć je śpiewać wspól-

nie. I takich chcących śpiewać wspól-
nie w Łodzi jest wielu. Świadczyć o tym 
może chociażby to, że łodzian spotkać 
można na wielu festiwalach piosen-
ki z kręgu Krainy Łagodności zarówno 
wśród widzów, wykonawców jak i or-
ganizatorów. Dziwi w tym kontekście 
fakt, że poza Yapą niewiele jest w na-
szym mieście miejsc oferujących tego 
rodzaju koncerty. Po części wynika to 
z tego, że nie tylko piosenka turystycz-

na, ale i autorska traktowana jest w Ło-
dzi po macoszemu i z lekceważeniem. 
Dodatkowo obiegowa opinia mówi, 
że jesteśmy „trudnym” miastem pod 
względem frekwencji na koncertach, 
nawet tych z głównego popowego nurtu. 
I podobno lubimy „stare, utarte ścież-
ki”. Zdecydowanie gorzej ma się spra-
wa z koncertami z niszowego obszaru 
Krainy Łagodności. Praktycznie nikt nie 
jest zainteresowany ich organizacją, czy 
choćby udostępnieniem sceny. Poezji 
w Łodzi słucha się więc w… pubach.

Nie lepiej rzecz ma się z łódzkimi 
młodymi artystami – tak naprawdę li-
czyć mogą tylko na siebie (poza nielicz-
nymi wyjątkami). Możemy zazdrośnie 
spoglądać w kierunku nie tylko Gdań-
ska, Krakowa, Lublina, Kołobrzegu, ale 
i Zduńskiej Woli czy Wieruszowa. Na 
szczęście jest YAPA podczas której po-
słuchać można choćby Lubelskiej Fe-
deracji Bardów z Janem Kondrakiem 
i Markiem Andrzejewskim, czy mło-
dziutkiej Kasi Rajewskiej ze Zduńskiej 
Woli. Jak na tak nieprzychylny klimat 
Łódź ma się jednak czym pochwalić: 
Łódzka Piwnica Artystyczna Przecho-
walnia i niestety dogorywająca już 
Oberża Folkowa Zapiecek znane są 
w całej Polsce. To właśnie do Zapiecka 
swego czasu zjeżdżali z Polski miłośni-
cy wspólnego śpiewania. Bywali war-
szawiacy, krakusi, a nawet lublinianie 

czy rzeszowianie.  W środowe wieczory 
zasiadali przy jednym stole, wyciąga-
li gitary i śpiewali, niejednokrotnie do 
białego rana. Śpiewanki stały się tak 
popularne, że przez kilka lat organizo-
wały je cztery puby muzyczne. Obecnie 
pośpiewać można w dwóch miejscach, 
we wtorki w Piwnicy Bukowina, w środy 
w Pubie Keja.

Że łodzianie śpiewać lubią przekonał 
także projekt „Fabryka snów w mieście 
Łódź”. Piosenka turystyczna i poetycka 

wyszła z „podziemia” na ulice, pojawiła 
się w tramwaju, przejściu podziemnym, 
kawiarni. Happeningi uliczne groma-
dziły każdorazowo ponad sto osób, 
w muzycznym tramwaju jedyną słuszną 
postawą (ze względu na panujący tam 
tłok) była postawa na baczność. Mimo-
wolni przechodnie i współpasażerowie 
przyłączali się do wspólnej zabawy, 
zabierając do domu specjalnie przy-
gotowane na tę okazję śpiewniki. I tyl-
ko dziennikarz jednej z łódzkich gazet, 
dowiedziawszy się od MPK o planowa-
nej imprezie, rozglądał się nerwowo po 
przystanku wypatrując artystów, którzy 
mieli śpiewać w tramwaju, a że znanych 
sobie twarzy nie zobaczył, poszedł do 
domu. Cóż, ten rodzaj twórczości pro-
paguje, tak naprawdę, tylko 3 Program 
PR, umieszczając piosenki Szymona Zy-
chowicza, Marka Andrzejewskiego czy 

Piotra Woźniaka na playlistach oraz Stu-
denckie Radio Żak. Trudu rozśpiewywa-
nia Łodzi podjęli się zarówno weterani 
piosenki studenckiej, mający na swoim 
koncie sukcesy na wielu festiwalach 
(ze Studenckim Festiwalem Piosenki w 
Krakowie i debiutami w Opolu), wyko-
nawcy najmłodszego pokolenia, ama-
torzy uczestniczący w Śpiewankach jak 
i ci, którzy kochają wspólne śpiewanie. 

Klimat na piosenkę
turystyczną
Klimat na piosenkę turystyczną i autorską w Łodzi jest 
tylko raz do roku. Nic więc dziwnego, że łódzcy miłośnicy 
piosenki spod znaku Krainy Łagodności ustalili swój własny 
kalendarz: styczeń, luty, Yapa.

Mariola Andrzejczak

Projekt „Fabryka Snów w mieście Łódź” – śpiewanki w tramwaju linii 43

Fo
t.

 A
g

n
ie

sz
k

a
 B

ia
łe

c
k

a

Ciąg dalszy – str. 6



6 Miasto Ł

Piosenka połączyła, tak jak łączy za-
wsze ludzi o różnych poglądach poli-
tycznych, biznesmenów i studentów, 
dzieci, młodzież, rodziców i dziadków. 
Właśnie tego, nie my, ale nam pozazdro-
ściła cała Polska, skupiona wokół Krainy 
Łagodności. Mimo braku wzmianek 
prasowych, nieobecnego radia i telewi-
zji, wieść o tym, jak bawią się łodzianie 
rozniosła się po kraju. Chciałoby się 
jednak czegoś więcej, jeden festiwal i 
jednorazowe akcje wiele nie zmienią. 
Zatem łódzka piosenka autorska oraz 
ci, którzy kochają ją śpiewać czekają na-
dal na ocieplenie klimatu wokół Krainy 
Łagodności. Nie robią tego jednak z za-
łożonymi rękami. Wielu postępuje we-
dług zasady: chcesz posłuchać jakiegoś 
wykonawcy, zrób mu koncert, a jak nie 
dasz rady – usiądź z przyjaciółmi i za-
śpiewaj sam. No i cieszą się, że jest sty-
czeń, luty, Yapa... Następna już za rok. 

Akademia Polskiego Filmu to dwulet-
ni cykl wykładów i projekcji filmo-
wych poświęcony historii polskiej ki-

nematografii od początków jej istnienia do 
końca XX wieku. Zajęcia odbywają się raz 
w tygodniu, składają się z godzinnych wy-
kładów, projekcji dwóch filmów i spotkań 
z twórcami. Spotkania skierowane są do osób 
zainteresowanych historią polskiego kina 
i chcących poszerzyć swoją wiedzę w tym za-
kresie oraz do studentów. Zajęcia są uwzględ-
niane przez Uniwersytet Łódzki jako fakul-
tatywny kurs międzywydziałowy, objęty 
punktacją ECTS i zakończony zaliczeniem 
z oceną. Spotkania, prowadzone przez filmo-
znawców z całej Polski, odbywają się w kinie 
Kinematograf przy placu Zwycięstwa 1 w po-
niedziałki o godz. 17. Obecna, trzecia edycja 
zajęć, rozpoczyna się 10 marca.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
na stronie: www.akademiapolskiegofilmu.pl, 
a także kontaktując się z koordynatorką pro-
jektu Gabrielą Jarzębowską pod numerem te-
lefonu 695 251 522. 

Dla pasjonatów 
kina

Festiwal YAPA, koncert konkursowy
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Czy te 10 demonstracji coś zmieniło? Czy Manifa stała się nowym 
sposobem na obchody 8 marca, zrywającym z peerelowską 
tradycją wręczania tego dnia kobietom symbolicznego goździka 
lub pary rajstop? Czy poświęcenie jednego dnia w roku, na 
krzyczenie przeciw dyskryminacji coś zmienia? Dziennikarze 
już nie pytają „czy kobiety są dyskryminowane” ale zaczynają 

od: „kobiety są dyskryminowane, dlaczego?” Równość 
i nierówność powoli staje się tematem codziennej, a nie tylko 
okazjonalnej dyskusji. No i wreszcie Manify odbudowują 
tradycję walki o prawa pracownicze, o czym świadczy hasło 
jedenastej: „Kobiety wszystkich umów, łączcie się!”. Zapraszamy 
8 marca 2014 roku na godzinę 14.00 na Stary Rynek! 

Manifa 2005

Manifa 2008 – demonstrantki i demonstranci skandowali hasła 
m.in. „Wolność, równość, tolerancja” oraz „Wolne kobiety – 
Wolny świat”
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Dlaczego mężczyźni 
powinni chodzić na Manify

Utarło się myśleć, że demonstracje z okazji 8 marca to miejsce 
tylko dla kobiet. I to kobiet wyraźnie identyfikujących się 

z ruchem feministycznym. Tymczasem od samego początku 
na Manify przychodzą mężczyźni, a nawet biorą udział w ich 

przygotowaniu i zorganizowaniu.

Bartłomiej Kacper Przybylski

P odczas ubiegłorocznej demon-
stracji z tłumu uczestniczek 
i uczestników wyłowiła mnie 

pewna dziennikar-
ka. Chciała, abym 
odpowiedział jej na 
pytanie, dlaczego 
przyszedłem na fe-
ministyczną impre-
zę. Kilka dni po Ma-
nifie radio poprosiło 
mnie o wytłumacze-

nie, dlaczego mężczyźni biorą udział 
w tej manifestacji. W tym roku postano-
wiłem uprzedzić ewentualne pytania, 
które zapewne – jak co roku – zadawa-
ne będą facetom, którzy pojawią się na 
demonstracji.

Aby wyjaśnić, dlaczego Manifa jest 
imprezą, w której mogą i powinni brać 
udział również mężczyźni, należy na 
początku obalić pewien mit. Otóż nie 
można stawiać znaku równości pomię-
dzy pojęciami ruchu feministycznego 
i ruchu kobiet, zaś feminizmu postrze-
gać jako zespołu przekonań podzie-
lanych tylko i wyłącznie przez kobie-
ty. Współczesny ruch feministyczny 
współtworzą bowiem również mężczyź-
ni, a faceci określający się jako femini-
ści nie są dziś (zwłaszcza na Zachodzie) 
jakimś ledwo dostrzegalnym margi-
nesem. Zresztą jeśli rzucimy okiem na 
historię ruchu feministycznego, męż-
czyzn napotkamy w każdej fazie jego 
rozwoju. Również pośród myślicielek 
feministycznych odnajdziemy nazwiska 
mężczyzn, którzy przyczynili się do roz-
winięcia teorii tłumaczących nierówno-
ści płci oraz stworzyli koncepcje walki 
z nimi. 

Feminizm nie jest więc „zarezer-
wowany” tylko dla kobiet. Wynika to 
zresztą z samej definicji tego pojęcia. 
Nie wdając się tu w niepotrzebne szcze-
góły, możemy powiedzieć, że feminizm 
to przekonanie o tym, że w społeczeń-
stwie istnieje szereg nierówności po-
między kobietami i mężczyznami oraz 
że ten stan rzeczy jest niesprawiedliwy 
i powinien zostać zastąpiony równo-
ścią. Przyznają Państwo, że tego rodzaju 
pogląd może równie dobrze podzielać 
kobieta, jak i mężczyzna. Z oczywistych 

względów prawdopodobnie częściej 
przekonania o niesprawiedliwości sys-
temu opartego na podporządkowanej 
roli kobiety w społeczeństwie – czyli 
patriarchatu – podzielać będą kobiety. 
Wynika to z faktu, że mężczyźni czerpią 
z tego stanu rzeczy wymierne korzyści: 
począwszy od wyższych wynagrodzeń 
i większego udziału we władzy, kończąc 

na zupełnie codziennych kwestiach 
takich jak mniejsze obciążenie obo-
wiązkami domowymi czy w zakresie 
wychowywania i opieki nad dziećmi. 
W ich interesie pozornie jest zatem 
utrzymanie tego systemu i niepodejmo-
wanie działań mogących doprowadzić 
do jego zmiany. To jednak tylko pozór.

Myślicielki i działaczki feministyczne 
oraz myśliciele i działacze feministyczni 
od wielu już dziesiątek lat zwracają bo-
wiem uwagę na to, że system oparty na 
patriarchacie ma dwa oblicza: wpraw-
dzie utrzymuje dominującą pozycję 
mężczyzn, ale nie dzieje się bez pono-

szenia przez nich kosztów. Tym naj-
częściej wymienianym jest odsuwanie 
mężczyzn od kontaktu z potomstwem 
i wartościowanie roli ojca jako mniej 
ważnej dla rozwoju dziecka od roli matki. 
Praktyczną konsekwencją jest przyzna-
wanie prawa do opieki nad dzieckiem 
częściej matce niż ojcu. Utrudniony lub 
niemożliwy dostęp do urlopu wycho-

wawczego. Innym problemem, którego 
doświadczają mężczyźni w silnie pa-
triarchalnych społeczeństwach jest bar-
dzo wyraźna presja na sukces, przede 
wszystkim zawodowy i finansowy. Ci 
z panów, którym nie udaje się go osią-
gnąć, są przez społeczeństwo w rozma-
ity sposób karani – od przylepiania im 
łatek „nieudaczników”, na odmawianiu 
męskości kończąc. Zresztą trzeba wy-
raźnie powiedzieć, że system oparty 
na nierówności płci zamyka mężczyzn 
w takich samych „klatkach” w jakich 
tkwią również kobiety. Co wolno, czego 
nie, co wypada, a co nie przystoi. Wiemy 

przecież, że mężczyzna musi być zawsze 
zdobywcą i zwycięzcą, wykazywać się 
agresją, nie okazywać emocji. Wiemy, 
jak ma zachowywać się w stosunkach 
z kobietami, a jak z innymi mężczyzna-
mi, jak się ubierać, jak powinno wy-
glądać jego ciało i jakie powinien mieć 
zainteresowania. Każde wychylenie 
się poza schemat, każde zachowanie 
nienormatywne jest w mniejszym lub 
większym stopniu piętnowane.

Przedsięwzięcia takie jak Manifa mają 
na celu pokazać ludziom, że możliwy 
jest inny świat i że wszyscy – i kobiety, 
i mężczyźni – skorzystamy na osłabie-
niu patriarchatu. Należy podkreślić, że 
równość nie jest grą o sumie zerowej. 
Dążenie do niej wcale nie oznacza chęci 
odbierania komuś jakichkolwiek praw 
i przyznania ich innej grupie. W tym 
sensie Manifa nie idzie po to, żeby za-
brać coś mężczyznom i dać kobietom, 
ale po to, żebyśmy mogli żyć i funkcjo-
nować w naszej codzienności tak, jak 
chcemy, a nie tak, jak to dla nas gdzieś 
na górze lub przed wiekami zaprojek-
towano. Żeby mężczyzna nie był odsu-
wany od kuchenki i od opieki nad dziec-
kiem, jeśli będzie czerpał satysfakcję 
z gotowania czy realizował się w roli 
ojca. I żeby kobiecie nie odmawiano 
prawa do działalności politycznej, jeśli 
będzie chciała realizować takie ambi-
cje.  Równość i walka o zniesienie pa-
triarchatu jest bowiem naszą wspólną, 
damsko–męską sprawą. Również dlate-
go, że zwyczajnie się opłaca – dziwnym 
trafem najwyższy poziom jakości życia 
i jedne z najlepszych wskaźników go-
spodarczych notują te społeczeństwa, 
które charakteryzują się najwyższym 
poziomem równości kobiet i mężczyzn.

Ale nawet jeśli kogoś nie przekonu-
ją powyższe argumenty, to i tak warto 
pojawić się 8 marca o godzinie 14:00 na 
Starym Rynku, żeby przekonać się, że 
nie taki diabeł straszny. Będzie można 
na własne oczy zobaczyć i na własne 
uszy usłyszeć, po co maszeruje Manifa. 
A być może i porozmawiać z biorącymi 
w niej udział mężczyznami i poznać ich 
motywy i racje. 

od samego początku na Manify przychodzą mężczyźni, a nawet 
biorą udział w ich przygotowaniu i zorganizowaniu. 
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Miasto Ł: Kto pracuje w Lidlu? Przy 
kasach częściej widzimy kobiety, ale 
może mężczyźni wykonują w tym cza-
sie zadania wymagające większej siły 
fizycznej?

Justyna Chrapowicz: Wyraźnie do-
minują kobiety. Podobnie jak w każdym 
markecie dowolnej sieci handlowej. Po-
dejrzewam, że nie jest to celowa strate-
gia pracodawców – po prostu kobiety 
częściej zgłaszają się do tej pracy. Efekt 
jest taki, że kobiety same dźwigają cięż-
kie towary, np. zgrzewki wody mineral-
nej.

Ale przecież obowiązują przepisy 
prawa pracy i zasady BHP, w tym te do-
tyczące norm dźwigania.

JCh: Ale nie są one przestrzegane. 
Podam taki przykład. W Lidlu używa 
się ręcznych wózków paletowych, tzw. 
paleciaków. Zgodnie z przepisami do-
puszczalna masa ładunku przemiesz-
czanego przy użyciu takiego wózka 
wynosi – wraz z masą wózka – 450kg. 
W praktyce oznacza to, że takim wóz-
kiem można przewozić jedynie pu-
stą paletę. Wystarczy jednak wejść do 
pierwszego lepszego sklepu, a najpraw-
dopodobniej ujrzymy w nim kobiety 
przewożące ręcznymi wózkami widło-
wymi całe palety towarów, także tych 
najcięższych. 

Wózki elektryczne byłyby o wiele 
bardziej efektywne i nie narażałyby pra-
cowników na uszkodzenia kręgosłupa, 
jednak nie każdy może nimi jeździć. 
Trzeba ukończyć szkolenie. Wypadków 
związanych z nieumiejętną obsługą ta-
kich wózków było już dużo i nie trzeba 
nikomu tłumaczyć, dlaczego te szkole-
nia są tak ważne.

Niestety, otrzymujemy regularne sy-
gnały zarówno od pracowników, jak i od 
Państwowej Inspekcji Pracy, że osoby 
zatrudniane w Lidlu nie mają ukończo-
nych szkoleń w zakresie obsługi elek-
trycznych wózków widłowych.

Czy kobiety zatrudnione w Lidlu 
mają możliwość zajść w ciążę bez ry-
zyka utraty zatrudnienia? Czy pracow-
nica ma możliwość skorzystania ze 
zwolnienia lekarskiego lub urlopu w 
związku z opieką nad dzieckiem? 

JCh: To kolejny wielki problem. Nie 
tylko w Lidlu, ale także w innych sie-
ciach. Pracownice notorycznie zgłaszają 
nam trudności, jakie napotykają, chcąc 
skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, w 
tym ze względu na ciążę. Mieliśmy sy-
gnały od kobiet, które zaraz po powro-

cie z takiego zwolnienia straciły pracę.
Z urlopami też bywa różnie. Przykład 

z mojego doświadczenia: po tym, jak 
zdarzyło mi się wziąć dzień wolnego na 
żądanie, zadzwonił do mnie przełożony 
z informacją, że po następnym takim 
„wybryku” zostanę zwolniona. Pań-
stwowa Inspekcja Pracy wykryła w Li-
dlu liczne nieprawidłowości dotyczące 
przyznawania urlopów.

Skąd te problemy? Jest coraz mniej 
pracowników, a normy wykonywanej 
pracy są coraz bardziej wyśrubowane. 
W Lidlu ten sam pracownik obsługuje 
kasę, wykłada towar, sprząta sklep oraz 
wypieka pieczywo. 

Jednak nie wszyscy się buntują. Wie-
lu pracowników i wiele pracownic nie 
zna swoich praw albo godzą się na ich 
zawieszenie, byle nie stracić zatrudnie-
nia. Mówią: „Tak musi być” i spełniają 
każde polecenie szefa. Co musi się stać, 
żeby powiedzieli „dość” i zdecydowali 
się walczyć o swoje prawa? Jak to było 
w Pani przypadku?

JCh: To prawda, że obawa przed re-
akcją pracodawcy jest główną przyczy-
ną bierności. To podstawowy problem 
wszystkich pracowników w Polsce, nie 
tylko tych zatrudnionych w handlu. 
Pracodawcy zaś często uważają, że Pol-
ska jest krajem łamistrajków i ludzi nie-
zorganizowanych, którzy zgodzą się na 
pracę w warunkach, jakich nigdy nie za-
akceptowaliby np. Niemcy. 

Myślę, że u nas ludzie dopiero uczą 
się korzystania ze swoich praw. W kra-
jach Zachodu związki zawodowe istnie-
ją od ponad 150 lat, a tutaj mają dopiero 
około 30–letnią tradycję. 

Dlaczego powiedziałam „dość”? 
Chyba dlatego, że warunki pracy w Li-
dlu były już tak złe, że przestało mi na 
czymkolwiek zależeć. Był taki okres, że 
stawiałam firmę na pierwszym miejscu 
– nie miałam życia prywatnego, siedzia-
łam w pracy po 12 godzin, nie mogłam 
iść na urlop, bo zawsze była na to „zła 
pora”. A kiedy w końcu mi się udało, to 
i tak ciągle musiałam odbierać telefony, 
ponieważ w Lidlu kierownik odpowia-
da za sklep przez cały czas – nawet gdy 
przebywa na urlopie. 

Mimo że tak mocno poświęcałam się 
pracy, wciąż naciskano na mnie, bym 
pracowała jeszcze wydajniej. Aż w koń-
cu powiedziałam: dość! Uznałam, że 
albo uda mi się coś poprawić, albo znaj-
dę inną pracę. Zdecydowałam się na to 
pierwsze – i niczego nie żałuję, mimo że 

muszę teraz walczyć w sądzie, ponieważ 
zostałam bezprawnie zwolniona. 

Wyrzucono Panią z pracy w odwecie 
za działalność w związku zawodowym 
i nadal uważa Pani, że takie zaangażo-
wanie ma sens?

JCh: Nie mam co do tego wątpliwo-
ści. Jeżeli robiąc to wszystko, choć tro-
chę poprawię warunki pracy w Lidlu, to 
będę szczęśliwa. Cieszy mnie fakt, że po 
tym, jak mnie zwolniono, coraz więcej 
ludzi zaczęło się zapisywać do związku. 
Udało nam się wzmocnić naszą siłę. 

Dopiero dzięki zaangażowaniu 
w działalność „Solidarności” dowie-
działam się, jak naprawdę funkcjonuje 
Lidl. Nie wiedziałam, że w tak dużym 
zakładzie możliwe są tak liczne niepra-
widłowości – a mówię tylko o tych, które 
do tej pory wykryła Państwowa Inspek-
cja Pracy. Wciąż spływają do nas rapor-
ty pokontrolne, w których opisane są 
nowe naruszenia.

Wszystko to wynika oczywiście 
z przyzwolenia pracowników, którzy 
nie znają własnych praw, a także z wy-
sokiego poziomu bezrobocia w naszym 
kraju. Kilka lat temu, kiedy bezrobocie 
wynosiło ok. 6% a pracodawcy sami po-
szukiwali pracowników, warunki pracy 
były znacznie lepsze.

W powszechnym wyobrażeniu dzia-
łacz związkowy to mężczyzna… 

JCh: Kobiet jest w związkach mniej, 
choć zależy to też od specyfiki zawodu. 
Uważam jednak, że kobiety są bardziej 
zorganizowane. Nasi koledzy żartują so-
bie, że faceci są indywidualistami i na-
wet jeżeli jeden z nich przyłączy się do 
działań, to jego najlepszy kolega już nie-
koniecznie. W przypadku kobiet jedna 
przyciąga drugą. Czuć tę naszą kobiecą 
solidarność. 

Bunt. Mądry wybór
Z Justyną Chrapowicz, przewodniczącą założonego w Łodzi 
i pierwszego w Polsce związku zawodowego w Lidlu, niedawno 
zwolnioną za  działalność na rzecz praw pracowniczych, 
rozmawiają Michał Gauza, Ewa Kamińska–Bużałek i Ewa Linek.

Michał Gauza, Ewa Kamińska–Bużałek, Ewa Linek
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Gender –
nie taki diabeł straszny 

Bartłomiej Kacper Przybylski

G ender stało się – zupełnie 
nieoczekiwanie – najczęściej 
wymienianym słowem prze-

łomu roku 2013 
i 2014. Narosło wo-
kół tego terminu 
wiele nieporozu-
mień a bardzo wiele 
wypowiadających 
się publicznie osób, 
przytacza błędne 
jego rozumienie 

i irracjonalne skojarzenia. Dla naukow-
ców i działaczy społecznych zajmują-
cych się gender afera, która rozpętała 
się wokół tego terminu, jest po prostu 
krzywdząca. 

Przede wszystkim gender nie jest 
w żadnym razie ideologią, tylko katego-
rią naukową i to znaną polskim bada-
czom i badaczkom od co najmniej lat 
80. XX wieku. Nie jest to zatem żadna 
nowinka, która dopiero usiłuje wśli-
zgnąć się podstępem do Polski. Pojęcie 
to w nauce zachodniej  od co najmniej 
pięćdziesięciu lat stanowi jedno z pod-
stawowych pojęć socjologii, psycholo-
gii, antropologii i szeregu innych nauk 
humanistycznych i społecznych.

W nauce, a przede wszystkim 
w socjologii, na kwestię płci patrzy się 
w bardziej skomplikowany sposób, niż 
próbuje nam to proponować środowi-
sko „genderofobów”. Płeć nie jest zwią-
zana tu z wyposażeniem genetycznym 
czy posiadanymi organami (te elemen-
ty określa się angielskim pojęciem „sex” 
lub polskim pojęciem płci biologicznej 
i wcale się ich w naukach społecznych 
nie lekceważy), a przede wszystkim 
z rolami społecznymi, nakazami i za-
kazami, wzorami zachowań oraz zaj-
mowanymi pozycjami społecznymi. Te 
ostatnie nazywamy właśnie gender, czy 
płcią społeczno–kulturową. Można po-
wiedzieć, że gender jest po prostu zbio-
rem tego, co kobiecie bądź mężczyźnie 
wolno i wypada w danym społeczeń-
stwie, w danym okresie historycznym, 
w danej klasie społecznej – jakie role 
rodzinne i zawodowe pełnią i w jaki 
sposób to robią, jak się ubierają, jak się 
wypowiadają, jak wyglądają ich ciała, 

jak często chodzą do lekarza i z jaki-
mi sprawami, itd. Katalog problemów, 
które próbuje się uchwycić przy użyciu 
perspektywy genderowej jest niezwykle 
szeroki.

Nie ma tu jednak nigdzie miejsca na 
to, co gender usiłuje się zarzucać, czyli 
podejmowania próby przemiany kate-
gorii płci, co miałoby rzekomo dopro-
wadzić do końca cywilizacji. Tego typu 
zarzuty wynikają najprawdopodobniej 
z niezrozumienia istoty i celu nauki. 
Większość gałęzi nauk humanistycz-
nych i społecznych ma charakter opi-
sowy. Nauka niczego nie próbuje za-
mieniać, a jedynie dostarczyć wiedzy, 
umożliwiającej lepsze poznanie zjawisk 
społecznych i ich genezy – w tym rów-
nież udzielenia odpowiedzi na pytania 
o to, dlaczego mężczyźni i kobiety funk-
cjonują w określony, często różny spo-
sób. Wytłumaczenia czemu kobiety uzy-
skują niższe wynagrodzenia i zajmują 
tylko dwadzieścia kilka procent miejsc 
w polskim Sejmie, czy też jak i dlaczego 
sposób pełnienia przez kobiety ról za-
wodowych zmieniał się na przestrzeni 
dziejów. W badaniach koncentrujemy 
się głównie na opisie tego, co jest lub 
co było – socjologia rzadko próbuje się-
gać w przyszłość i przewidywać ją czy 
projektować. Jeszcze rzadziej czynią to 
antropologia, literaturoznawstwo czy 
historia.

Jeżeli badaczom i badaczkom kon-
centrującym się na pojęciu gender lub 
uwzględniającym je w swoich bada-
niach, zarzuca się uprawianie ideologii, 
można by analogiczne zarzuty stawiać 
badaczom i badaczkom innych zjawisk 
społecznych. Wyobraźmy sobie hipo-
tetyczną sytuację, że grupa polityków, 
publicystów i funkcjonariuszy jakiegoś 
kościoła pewnego dnia ogłasza, że ba-
dacze i badaczki zjawiska uzależnie-
nia od alkoholu promują „ideologię 
alkoholizmu”, a nauczyciele i działacze 
organizacji społecznych prowadzący 
w szkołach zajęcia i pogadanki z ucznia-
mi na temat tego problemu, „alkoholi-
zują dzieci”, niszczą rodzinę i burzą fun-
damenty cywilizacji. Absurd, prawda? 
A jednak z „argumentami” księdza Oko, 

posłanki Kempy czy publicystów Fron-
dy dyskutuje się na poważnie, zamiast je 
lekceważyć i otaczać sanitarnym kordo-
nem milczenia (lub śmiechu).  Dlaczego 
się tak dzieje?

Z jednej strony „genderofobię” moż-
na próbować tłumaczyć poprzez odwo-
łanie się do towarzyszącego ludzkości 
od wieków lęku przed nauką. Przypo-
mnijmy chociażby los, który spotkał So-
kratesa czy Giordano Bruno. Wzbo-
gacanie świadomości ludzi jest w tej 
logice postrzegane jako niebezpieczne, 
ponieważ godzi w „naturalny” porzą-
dek. W tym sensie nauki humanistyczne 

i społeczne uwzględniające perspekty-
wę genderową są groźne dla tych, którzy 
wychodzą korzystnie na takim podziale 
praw i obowiązków pomiędzy kobie-
tami i mężczyznami, jaki funkcjonuje 
w kulturze. Ale powód może być też zu-
pełnie inny.

Termin gender wchodzi w skład pojęć 
określających zasady i cele działania roz-
maitych organizacji społecznych. Mó-
wimy o „gender equality” (równość płci) 
czy „gender mainstreaming” (uwzględ-
nianie perspektywy płci w podejmowa-
nych działaniach społecznych). O ile 
zarzucanie uprawiania ideologii bada-
czom i badaczkom jest absurdalne, to 
w tym przypadku mówienie o ideolo-
gii jest usprawiedliwione. Sam działam 
w kilku organizacjach, którym bliska 
jest zasada równości płci, znam działal-
ność kilkunastu innych podejmujących 
ten temat i proszę mi wierzyć, że żadna 
z nich nie dąży do zmieniania ludziom 
płci biologicznej, przebierania chłop-
ców za dziewczynki, czy „seksualizowa-
nia dzieci”. Celem tego typu organizacji 

jest zwracanie uwagi na przypadki dys-
kryminacji kobiet i mężczyzn (tak, tak, 
mężczyźni poddawani są opresji przez 
tę samą kulturę, która represjonuje ko-
biety!) i wypracowywanie działań ma-
jących na celu ograniczyć lub wyelimi-
nować te przypadki. Tylko, że tego typu 
„ideologia” od dawien dawna nazywana 
jest po prostu... feminizmem. Dlaczego 
wymyślono pokraczny termin „ideolo-
gia gender”? Czyżby feminizm dziś już 
nikogo nie przerażał, więc trzeba było 
wymyślić nowy straszak, bazujący na 
szerzej nieznanym pojęciu będącym za-
pożyczeniem z języka angielskiego?

Na te pytania nie umiem odpowie-
dzieć – potrzebne byłyby szczegółowe 
badania i analizy.  Wiemy natomiast, 
jakie smutne konsekwencje rodzi na-
gonka na gender – i to zarówno w sferze 
nauki i edukacji, jak i w sferze konkret-
nych praktyk społecznych. W potocz-
nym języku, gender stało się jeszcze 
jedną obelgą, używaną do wyrażania 
pogardy wobec osób wymykających 
się z dominujących wzorów męskości 
i kobiecości w naszej kulturze. Być może 
za chwilę wyzywanie od „dżenderów” 
stanie się równie popularne, co wyzy-
wanie od „pedałów” i „lesb”. Nagonka 
na gender przejechała się niczym walec 
po dyskursie publicznym, jeśli nawet go 
nie dewastując, to przynajmniej poważ-
nie uszkadzając i obawiam się, że skutki 
afery rozpętanej przez polski Episkopat, 
księdza Oko i posłankę Kempę, będą 
niestety smutne. 

Gender stało się – zupełnie chyba nieoczekiwanie – 
najczęściej wymienianym słowem przełomu roku 2013 

i 2014. Narosło wokół tego terminu wiele nieporozumień, 
a bardzo wiele wypowiadających się publicznie osób, 

intencjonalnie lub nieświadomie, przytacza błędne jego 
rozumienie i irracjonalne skojarzenia.

„Genderofobię” można próbować tłumaczyć poprzez 
odwołanie się do towarzyszącego ludzkości od wieków 
lęku przed nauką. Przypomnijmy sobie chociażby los, 
który spotkał Sokratesa czy Giordano Bruno. 
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Życie rzeczy
Postanowiłam poszukać w Łodzi prawdziwych krea–
tywnych. Realizujących fajne, nowatorskie pomysły. 
Paradoksalnie – poznałam przede wszystkim tych, którzy 
robią nowe ze starego. Między innymi dają nowe życie 
śmieciom. I uczą, że można mieć z tego frajdę.

K atarzyna Polinceusz 
Stworzyła sklepik „W malo-
wanym kufrze” . Prowadzi 

w nim warsztaty z rękodzieła, m.in. 
z decoupage’u. Tą techniką można 
ozdobić wszystko, także stare meble:

„Zawsze lubiłam robótki – szydełko-
wanie, druty, nawet jako dziecko coś 
wycinałam, oklejałam, nie wiedząc, że 
to się nazywa decoupage... To mogą być 
ozdabiane bombki, pisanki, kielichy, 
świeczniki, pudełka, meble. Jako osoba 
dorosła, mająca pewne zawirowanie 
w pracy zawodowej, zaczęłam się zasta-
nawiać, co dalej. Znajoma mi podpo-
wiedziała: „Gdybym miała możliwość, 
to bym sklepik dla rękodzielników 
otworzyła”. Taa, sklepik otworzę, nie 
mając kasy i pomieszczenia! Ale zaczęło 
mi to chodzić gdzieś z tyłu głowy. Prze-
glądałam ogłoszenia prasowe, nagle 
okazało się, że jest lokal w niezłej cenie 
przy Pomorskiej 8. Poprosiłam męża, 
żeby pojechał ze mną i go ocenił. On 
wziął swojego kolege, ocenili, powie-
dzieli – bierz. Jak wiadomo, pasja na-
pędza, a wiara przenosi góry. Ja byłam 
wtedy mocno zdeterminowała. Gdzie 
mogłam, zostawiałam swoją reklamę, 
gdzie mogłam opowiadałam o sobie 
i sklepie, wymyślałam cuda. Powoli roz-
kręciła się najlepsza reklama: poczta 
pantoflowa. Zaczęli napływać klienci, 
sklepik się rozkręcał, kręci się do dziś, 
nawet powstała filia w Piotrkowie. Czyli  
była potrzeba, którą zaspokoiłam. Te-
raz nadal prowadzę darmowe pokazy 
technik rękodzielniczych, są plenery, 
warsztaty, jeżdżę do szkół, przedszkoli, 
klubów seniora.

Dlaczego się udało? Myślę, że szaro–
bury PRL powodował, iż można było 
kupić  tylko to, co „rzucili”. Potem na-
płynęła fala identycznej chińszczyzny. 
Teraz okazuje się, że ludzie chcą mieć 
coś innego, robić własnoręcznie pre-
zenty, nawet niedoskonałe. 80% moich 
klientów to kobiety, a one zawsze czu-
ły potrzebę, żeby coś zmieniać, ozda-
biać świat, korzystając z dostępnych 
środków. Ja im daję możliwość zaku-
pu papierów, serwetek, lakierów, farb, 
uczenia się nowych technik, szukania 
pomysłów. Jednocześnie  zależy mi na 
stworzeniu rodzinnej atmosfery, z wie-
loma z nich jestem po imieniu, infor-
muję o nowościach. Co środę jest dar-
mowy pokaz technik, panie przychodzą, 
mają frajdę z tego, że można zrobić coś 
nietuzinkowego, w co wkłada się serce, 
co jest dedykowane konkretnej osobie. 
Myślę, że dlatego to ruszyło i rozkwita, 

na szczęście. Nie tylko kupuje się nowe 
pudełka, serwetniki, świeczniki i tworzy 
coś własnego, ale również można stwo-
rzyć stolik, szafkę, toaletkę we własnym 
stylu. Ze starego stolika, szafki, toaletki. 
Z wykształcenia jestem magistrem inży-
nierem chemii spożywczej i biotechno-
logii. Przez większość życia pracowałam 
w zawodzie. Teraz żyję zgodnie ze swoją 
pasją. Poczułam się wolna, bo zaczęłam 

realizować własne pomysły. Jednak trze-
ba pamiętać o tym, że prowadząc wła-
sną działalność, człowiek ma dużo wię-
cej pracy, bo 24 godziny na dobę myśli 
się o firmie. Jeśli jednak to przekłada się 
na kontakt z ludźmi, zadowolone twa-
rze, to czego chcieć więcej? Ja, po pro-
stu, lubię ludzi.”

Marta Libiszowska–Jóźwiak 
Psycholożka i, przez większość życia, 
pr–owiec, stworzyła markę BAGABA-
GA. Tworzy m.in. biżuterię. Teraz kręcą 
ją rajstopy:

„W pewnym momencie stwierdziłam, 
że czas na zmiany i pójście za marze-
niem – było to ukończenie szkoły, którą 

znalazłam na Podkarpaciu: Uniwersyte-
tu Ludowego Rzemiosła Artystycznego. 
Ponieważ jeździ się tam przez dwa lata 
na tydzień raz w miesiącu, przy etatowej 
pracy było to nierealne – i przy pierw-
szym podejściu – nie wyszło... Okazuje 
się jednak, że gdy się coś w życiu sypie, 
to człowiek od nowa ustawia priorytety. 
Tak się stało w moim przypadku – po-
sypało się, a ja wróciłam do szkoły po 5 

latach. Tam poznałam fantastycznych 
ludzi, którzy żyją z twórczości, więc po-
myślałam, że można spróbować zająć 
się tym i z tego żyć. Zawsze fascynowały 
mnie tradycyjne techniki. W szkole na-
uczyłam się tworzenia koronek, haftów, 
tkactwa i z tego czerpię, to takie trochę 
etno–korzenie. Dzięki Kasi Polinceusz 
pierwszy raz dotknęłam wełny czesan-
kowej, nauczyłam się filcowania, zrobi-
łam pierwszą torbę, z którą pojechałam 
na egzamin do szkoły, na którym trzeba 
było pokazać swoje prace. Teraz moją 
pasją jest biżuteria jedwabna, osiąga się 
w tym prawdziwie bajkowe efekty, to są 
moje autorskie projekty. Nie lubię być 
odtwórcza, nawet we własnej pracy. Jeśli 

zrobię coś, co podoba się klientkom, to 
po jakimś czasie zaczyna mi się nudzić 
i szukam czegoś nowego. Zaczyna mnie 
coraz bardziej fascynować upcycling, 
czyli przetwarzanie tkanin i dawanie 
im drugiego życia. Mnie zaczarowały 
rajstopy. Z nich pozyskuję tworzywo, 
z którego powstaje oryginalna biżuteria. 
Zainteresowanie klientów? No cóż... Nie 
zawsze stać nas na suknię od projek-

tanta, ale na jedwabną, czy rajstopową 
bransoletkę – raczej tak.

Moja biżuteria jest dość specyficzna, 
z pewnością – nie dla każdego. Ale mam 
coraz większe grono stałych klientek. Ja 
to wiążę z powrotem do korzeni. Bom-
bardują nas reklamy, oferty: „kup dwa w 
cenie jednego, będzie taniej”, wpadamy 
w obłęd hałasu i kupowania. Reklamy 
ze sklepu, radia, TV, Internetu atakują 
nawet, gdy stoisz przy kasie, by zapła-
cić za chleb. To nie jest do opanowania. 
A jeśli ktoś raz zasmakuje w takim samo-
dzielnym dłubaniu, to nagle odkrywa, 
że udaje mu się znaleźć ciszę. Do tego 
świat się otworzył, wszystko jest wszę-
dzie, a ja potrzebuję wiedzieć, skąd  je-

Ewa Tyszko

Marta Libiszowska–Jóźwiak, autorka marki BAGABAGA.
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stem. Zachłysnęliśmy się tym, że można 
wszystko kupić, bo byliśmy wcześniej 
biednym krajem. I odrzuciliśmy wszyst-
ko, co nasze. Teraz, gdy to cudze nas tro-
chę zalało i zobaczyliśmy, że wszędzie 
jest tak samo, zaczyna nam smakować 
to, co niknie. Bo nie ma już koronkarek, 
hafciarek, prawdziwych szewców i daw-
nych rzemieślników, coś nam umyka, 
wymierają mistrzowie, którzy mogą nas 
uczyć. A czasem warto przyszyć guzik, 
albo zacerować dziurkę, zamiast kupo-
wać nową rzecz. Wciąż mam momenty 
zwątpienia, bo w biznesie trzeba być 
upartym, konsekwentnym, systema-
tycznym, a nakład pracy zwraca się po 
pewnym czasie, dochody są różne, cza-
sem dobre, czasem żyję na kredyt, na 
szczęście mam wyrozumiałego i wspie-
rającego męża, dzięki któremu mogę też 
zwolnić i odpocząć. Moi rodzice zajmu-
ją się handlem, więc wiem, że czasem 
jest taki złoty strzał – dwa, trzy maile 
i sukces. Ja, żeby sprzedać, najpierw 
długie godziny poświęcam na zrobienie 
naszyjnika, potem trzeba go wstawić 
do galerii, zrobić zdjęcia, wrzucić je na 
stronę.”

Andrzej Czapliński
Artysta spawacz, absolwent Liceum 
Plastycznego i Akademii Muzycznej. 
Jego prace można zobaczyć m.in. w 
ogródku dźwiękowym w Parku Staro-
miejskim, na podwórku przy Tuwima. 
Tworzy przedmioty użytkowe  ozdo-
by. W kwietniu planuje uruchomienie 
własnej galerii:

„Jakie jest zainteresowanie lampami, 
krzesłami, świecznikami ze złomu? Jed-
ni ludzie potrzebują indywidualności, 
inni potrzebują urządzić mieszkanie 
najniższym możliwym kosztem, są też 
wielbiciele marek, produkujących iden-
tyczne przedmioty na całym świecie. 
Gdy kiedyś na rynku pojawiły się pil-
śniowe segmenty, ludzie wyrzucali, albo 
oddawali za darmo piękne, rzeźbione 
meble. Te same błędy są popełniane te-
raz. Wszystko się niszczy, a o rzeczy war-
tościowe trzeba bardziej dbać. Nie tylko 
eksploatować, wyrzucić, następne ku-
pić. Mieszkańcy chcieli mieć urządzone 
we własny stylu podwórko jednej z ka-
mienic przy Tuwima, stworzyłem tam 
metalowe zadaszenia nad wejściami 
do klatek, osłony lamp. W Parku Staro-
miejskim powstał ogródek dźwiękowy, 
poprzedni rok przywitała moja rzeźba: 
„Dupa Tuwima”, którą można oglądać 
w bramie przy ulicy Piotrkowskiej 101. 
Forma pracy bywa bardziej istotna, niż 
myśl inżynierska, choć trzeba umieć 
połączyć elementy ozdobne z funkcjo-
nalnością. Jeśli ktoś się uczy spawania 
klasycznego, dowie się wszystkiego 
o materiałach, jak reagują, jak je łączyć 
– ok, pod warunkiem, że ma się dokład-
ną specyfikację tego materiału. Przy 
elementach pozyskiwanych ze złomu 
o takową trudno. Robi się to na oko i na 
intuicję. Gdy robiłem kursy spawalnicze 
i oddawałem wyszlifowane po moje-
mu próbki do oceny, okazywało się, że 
zdziwiony egzaminator nie był w sta-
nie określić materiału. Wniosek – nasze 
techniki się różnią. Spawanie techno-
logiczne służy tworzeniu konstrukcji. 
W spawaniu artystycznym wytrzyma-
łość nie musi być tak duża, jak w ma-
szynie. Jeśli coś jest nie do końca po bo-
żemu zespawane, ale na tej konstrukcji 
ma wisieć przedmiot ważący zaledwie 5 

kg, nie potrzebny jest udźwig rzędu 20 
ton.  W spawanie wkręcili mnie przyja-
ciele, spawacze, Krzysiek Modrzejew-
ski z Łodzi i Bartek Kolbusz z Bukowiny 
Tatrzańskiej. To było jeszcze w czasach 
istnienia Forum Fabricum, oni w trakcie 
koncertu tworzyli ze złomu, spawali es-
tradowo, rzeźbili w stali, a ja im robiłem 
oprawę dźwiękową. Po wielu latach ja-
kimś cudem znów na siebie natrafiliśmy. 
Krzysiek przyniósł swoją spawarkę do 
mojej pracowni, zaczęła się współpraca, 
spawarka okazała się wygodnym narzę-

dziem, zacząłem działać samodzielnie. 
Teraz w Polsce jest kilku, może kilkuna-
stu spawaczy artystycznych, wzajemnie 
od siebie się uczymy, więc siłą rzeczy 
nasze prace są porównywalne. To takie 
dawanie drugiego życie przedmiotom, 
których poprzednia forma dostarcza 
inspiracji, a sam materiał próbuje ludzi 
nakierować na punkty wspólne. Niby 
zawsze to, co trafia na złom ma szanse 
na nowe życie, ale traci przy tym całą 
swoją pierwotną estetykę, pamięć wi-
zualną. Tu fragmenty maszyn są wyko-
rzystane, jako punkt wyjścia – czasem 
z formy użytkowej coś staje się tylko 
ozdobą zupełnie innego przedmiotu. 
Każdy region ma swoją indywidualną 
charakterystykę złomowisk, wiadomo, 
bliżej wsi będą inne przedmioty, w mia-
stach inne, industrialne złomy łódzkie 
to już mocno wyczyszczona rzadkość, 
ale wciąż znajduję stare, ciekawe drob-
ne przedmioty. Pamiętajmy, że kiedyś 
estetyka konstrukcji była ważna, każdy 
element był na swój sposób formą ar-
tystyczną, często rozpoznawalną pod 

względem miejsca powstania. Jeśli je-
stem poza Łodzią i znajduję złomowi-
sko, to na pewno tam zaglądam, choć  
turystyki stricte złomowej jeszcze nie 
uprawiałem. Niby, żeby coś wyciąć 
z dużego elementu, trzeba mieć przy 
sobie poważny sprzęt ale z drugiej stro-
ny często ktoś przywozi te przedmioty, 
na małym, cherlawym wózeczku, więc 
trafia się nie tyle na pełne maszyny, co 
na rozebrane elementy. Czasami na od-
ległych od Łodzi złomowiskach, gdzieś 
pod granicami kraju znajduje się łódz-

kie ślady: od tablic robionych w Łodzi, 
przez maszyny, po fragmenty trudne 
do zidentyfikowania. Ale one nie muszą 
mieć napisu Łódź, żeby rozpoznać, skąd 
pochodzą – choćby charakterystyczne 
elementy okratowania.”

Ada Rybka
Twórczyni marki Rybka Projekt 

i współtwórczyni EHO Projekt. Robi 
m.in. torby ze starych banerów. To się 
nazywa upcycling. Artystką chciała 
być od dziecka. Cierpi na artystyczne 
ADHD:

„No tak, ale najpierw miałam być 
pianistką. Gdy poszłam do liceum pla-
stycznego, chciałam się zajmować me-
taloplastyką, ale dostałam się na tkaninę 
artystyczną. Najpierw przestraszyłam 
się, że olaboga! będę, jak stara babcia 
siedzieć i tkać! Ale potem mnie to bar-
dzo wciągnęło. Później co i rusz fascy-
nowało mnie coś nowego, chciałam 
robić wszystko naraz. Po maturze zda-
wałam na ASP, na Wydział Tkaniny. Ko-
lejny szalony pomysł, niestety, nie po-

znali się na mnie... Obraziłam się wtedy 
trochę na szkołę – uznałam, że jak mnie 
nie chcą, to ja ich też nie. Popracowałam 
trochę w pracowni konserwatorskiej – 
to było super doświadczenie, uczące 
dokładności. Wtedy tak się złożyło, że 
moja przyjaciółka mieszkająca w Ber-
linie zadzwoniła z propozycją zrobie-
nia mi wystawy malarstwa, którym się 
wtedy w ogóle nie zajmowałam. No to 
zmobilizowana, złapałam gazetę, znala-
złam zajęcia z malarstwa, zapisałam się. 
Prowadzący zaczął mnie namawiać na 
ponowne egzaminy. Przemyślałam i po-
szłam już bez ciśnienia i napięcia.. No 
i się dostałam na Wydział Edukacji Wizu-
alnej, wspaniały, bardzo wszechstronny 
wydział. Na piątym roku zaczęłam pra-
cę w studiu graficznym. Myślałam, że 
będę projektować same fajne rzeczy, po 
czym się okazało, że rzeczywistość się 
rozmija z wyobrażeniami. Pracowałam 
tam 10 lat, frustracja narastała, robiłam 
rzeczy, którymi nie zawsze chciałabym 
się chwalić. Potem założyłam własną 
działalność, jednak realia są takie, że na 
projekt w reklamie nie ma się tyle czasu 
ile mieć się powinno, nikt nie zapłaci  za 
półroczną (śmiech) pracę nad projek-
tem, więc poziom wykonania się obni-
ża. Nie produkowałam czegoś, co wnosi 
zmiany do życia innych ludzi, co zmie-
nia świat. Gdy wylądowałam w szpitalu 
z rakiem zatrzymałam się, pomyślałam 
o tym, czy chcę spędzać czas w pracy, 
w której czuję się źle. Być dla klienta, 
który pół godziny po otrzymaniu pro-
jektu już o nim nie pamięta. Zrozumia-
łam, że chcę wrócić do tego, co mnie 
kręci a innym będzie sprawiać frajdę. 
Zaczęłam robić biżuterię – bo trzeba 
było z czegoś żyć w czasie chemiote-
rapii. Potem przeszło to w miniatury 
malarskie, magnesy na lodówkę inspi-
rowane starymi makatkami i etykiety 
na słoiczki. Rybka Projekt, a w ramach 
niego seria „Dobra Gospodyni Poleca” 
wziął się stąd, że podczas choroby za-
częłam dużo gotować, aby wspomagać 
się dietą, jednocześnie chciałam, żeby te 
wszystkie przyprawy i produkty ładnie 
uporządkować i upiększyć opakowania. 
Przez dwa lata to się świetnie rozwinęło, 
a ja nie jestem już sfrustrowana, zdener-
wowana, wiecznie zmęczona, spotykam 
świetnych ludzi. W zeszłym roku spo-
tkałam Gosię Ull. Od zawsze intereso-
wałam się upcyclingiem, tylko nie wie-
działam, że to tak się nazywa a nawet, 
że powstają o tym książki. A ja całe życie 
grzebałam w śmieciach i robiłam coś 
z niczego. Wspólnie stworzyłyśmy EHO 
Projekt – prowadzimy warsztaty i szyje-
my torby z nieaktualnych reklam. Zdaję 
sobie sprawę, że naprodukowałam tych 
śmieci bardzo dużo – często ogromnych 
rozmiarów, a teraz mogę się zrehabilito-
wać–  odzyskuję je od firm, a ponieważ 
pracowałam w tej branży, pewne ścieżki 
mam wydeptane i wiem, jak to zrobić. 
Nasze warsztaty przede wszystkim bu-
dzą świadomość. Nie mamy czasu się 
zastanawiać nad tym, ile rzeczy wyrzu-
camy niepotrzebnie a one dają możli-
wość zaprojektowania czegoś fajnego.  
Stajemy się bardziej oszczędni, uczymy 
się ponownego wykorzystania przed-
miotów, albo przetwarzania. I mamy 
z tego frajdę i jest to atrakcyjne ekono-
micznie. Jednak w Łodzi, żeby działać, 
trzeba się uzbroić w szczególną cier-
pliwość, żeby się przebić, bo trzeba się 
przebijać przez mury.” 

Ada Rybka – Robi m.in. torby ze starych banerów
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Co łączy Łódź 
z Nowym Orleanem? 
Wychodząc od pojedynczego wspomnienia z Łodzi 
w przededniu Holocaustu, podążając ścieżką biograficzną 
kobiety, która tutaj wówczas mieszkała docieramy do 
Nowego Orleanu. Łódź i Nowy Orlean? Co to ma ze sobą 
wspólnego?

Marta Madejska

W pierwszym skojarzeniu 
rzadko coś przychodzi do 
głowy. Po głębszym zasta-

nowieniu można 
dojść do wniosku, 
że miasta leżały 
niegdyś na dwóch 
brzegach tego sa-
mego przemysłu 
– zaczynał się ba-
wełną wypływającą 
z nowoorleańskiego 
portu, kończył w fa-

bryce włókienniczej Europy. Po dalszej 
kwerendzie możemy dojść do pewnych 
podobieństw wynikających z faktu, że 
oba miasta są w pewien sposób (choć 
z różnych powodów), upośledzone 
ekonomicznie i nieraz wykluczane 
z krajowych planów strategicznych. 

Nazywam się Robin Levy. 
„Jestem artystką żyjącą 
i tworzącą w Nowym Or-
leanie, w USA. Piszę, by 
podzielić się pomysłem na 
projekt, który chciałabym 
zrealizować w najbliż-
szych miesiącach w Łodzi, 
we współpracy z lokalny-
mi artystami i młodzieżą.”

Wszystko zaczęło się od tej wiadomo-
ści, która bardzo krętą ścieżką dotarła 
do mnie w lutym 2012 roku. 

Misją „Memory Project” miało być 
stworzenie kontekstu dla powrotu Anny 
Skorecky Levy, matki Robin do jej ro-
dzinnego miasta, które opuściła na po-
czątku wojny. Niedzielne spacery sze-
roką aleją, kupowanie lodów i balonów 
– to ostatnie łódzkie wspomnienia, któ-
re zachowały się w pamięci Anny; one 
właśnie miały posłużyć jako punkt wyj-
ściowy dla projektu. Intuicja kierowała 
Robin ku próbie uspójnienia życiowej 
narracji matki – dzieciństwa spędzone-
go w innym kraju i innym języku; wojny, 
o której przez wiele lat nie mówiło się 
w ich domu; budowania nowego życia, 

wreszcie – pragnienia powrotu do mia-
sta i do wspomnień dzieciństwa.

To, co szczególnie przykuło moją 
uwagę, to forma zaproponowanej 
współpracy. Dla osób ocalonych z Holo-
caustu i ich potomków, powrót do miast 
urodzenia oznacza odwiedzenie nie-
istniejących grobów. To, że nieraz całe 
miasta jawią się jak groby, jest całkowi-
cie zrozumiałe, ale stawia nas – żyjących 
tu i teraz – w dziwnej sytuacji. Możemy 
w niej być wyłącznie słuchaczami. Ro-
bin zaproponowała dialog. Nie zdawała 

sobie jeszcze wtedy sprawy, jak bardzo 
skomplikowanym kontekstem będzie 
współczesna Łódź, po wszystkim, co 
wydarzyło się od zakończenia wojny. 

Kwiecień 2012
Robin przyjechała do Polski na reko-

nesans. Na jej prośbę zaaranżowałam 
spotkania z mieszkającymi i pracują-
cymi w Łodzi twórcami, ale też ludźmi 
z różnych środowisk, którzy zajmują 

się pamięcią i lokalnym życiem spo-
łecznym. Staraliśmy się wytłumaczyć 
jej genezę i formę miasta, które odróż-
niają je od innych miast Polski; historię 
skutków wojennych dla zniszczonego 
społecznie, ale nie materialnie ośrodka 
przemysłu lekkiego;  wszystko, co roze-
grało się po wyjeździe jej matki łącznie 
z powikłaniami po transformacji ustro-
jowej. – This city is drawn into history! 
(„To miasto jest zatopione w historii!”) 
– stwierdziła pod koniec któregoś ze 
spotkań. To prawda i każdy, kto ma tro-

chę świadomości to rozumie (nigdy nie 
pozwólcie wmówić sobie, że to miasto 
bez historii, tylko dlatego, że nie można 
go łatwo osadzić w obowiązujących pol-
skich narracjach).

Zdecydowaliśmy się na współpracę, 
stworzenie społeczno–artystycznego 
projektu, którego otwarcie miałoby się 
zbiec z przyjazdem Anny Skorecky Levy, 
urodzonej w Łodzi w 1935 r. jako Anna 
Skórecka, w zdrobnieniu – Nusia. 

Historia, jakich (nie)wiele
Jak to się stało, że rodzina łódzkiego 

cieśli trafiła do Nowego Orleanu? Ojciec 
Anny, Marek Skórecki, był  wysoko–wy-
kwalifikowanym rzemieślnikiem, pra-
cował przy remontach m.in. w Domu 
Pinkusa i Pałacu Poznańskiego. Wojna 
nie oszczędziła im cierpień (getta łódz-
kiego i warszawskiego, ucieczek, ukry-
wania się), ale mieli unikatowe szczę-
ście – przeżyła cała najbliższa rodzina, 
oboje rodzice i dwie córki. Zaraz po 
wojnie wyruszyli na Zachód i po kilku-

letnim postoju w niemieckim Tirschen-
reut zaczęli szukać okazji do wyjazdu do 
Stanów Zjednoczonych. 

Ówczesne prawo stanowiło, że każ-
da żydowska rodzina, która chciała 
wyemigrować do USA, musiała naj-
pierw wykazać posiadanie kogoś 
w rodzaju „patrona”, kto gwarantowałby 
pomoc materialną, wsparcie w znale-
zieniu mieszkania i pracy oraz general-

Praca Robin Levy pt. „Nusia”, na zdjęciu Anna Skorecky Levy w 1939 r.
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nie zapobiegł zagrożeniu „obciążania” 
państwa, średnio życzliwie witanymi 
przybyszami. Dla Skóreckich takim pa-
tronem stała się siostra ojca, która wy-
emigrowała jeszcze przed wojną i za-
mieszkała w Nowym Jorku. Tam właśnie 
dotrzeć miał ich statek i stamtąd mieli 
wyruszyć w dalszą drogę (bo nie plano-
wali zostawać w zatłoczonej metropo-
lii, uzależnieni od rodziny). Traf jednak 
chciał, że musieli przesunąć wyjazd, 
a kolejny statek dopływał właśnie do No-
wego Orleanu. Tam miejscowy urzędnik 
postawił sprawę na ostrzu noża – nie 
mogą osiedlić się gdzie indziej niż pa-
tron. Mogą wrócić, ewentualnie zostać 
tu, gdzie przybyli. Skórecki – kierowany 
dumą lub uporem – zdecydował, że ro-
dzina nie ruszy się z miejsca. W ten spo-

sób jego wnuki dorastają nie na równi-
nach Polski Centralnej, ani w wietrznym 
Nowym Jorku, ale nad Mississippi.  

Jako Żydzi z Europy Wschodniej po 
przybyciu nie posiadali zbyt wysokiego 
statusu i zmagali się z wieloma trudno-
ściami społecznymi i ekonomicznymi. 
W realiach ścisłej segregacji rasowej lat 
50. wciąż jednak pozostawali w lepszej 
sytuacji od czarnoskórych mieszkań-
ców Nowego Orleanu. Ludzie, którzy 
nie tak dawno doświadczyli brutalnego 
rasizmu i gettoizacji z konsternacją we-
szli w sytuację, w której mieli siadać na 
„uprzywilejowanych” miejscach komu-
nikacji zbiorowej, tylko dlatego, że byli 
biali. 

Właśnie to doświadczenie połączo-
ne z potrzebą przepracowania traumy 
wojennej stało się podstawą przyszłego 
aktywizmu politycznego Anny Skorecky 
Levy, kiedy pod koniec lat 80. sprzeciwi-
ła się rosnącej popularności reprezen-
tującego Republikanów Davida Duka, 
neonazisty i byłego członka Ku Klux 
Klanu (razem z historią całej rodziny 
sprawa ta została opisana w książce 
„Troubled Memory” L. Powella). 

 

Sierpień 2012 
Na zaproszenie do współpracy odpo-

wiedziało czworo łódzkich artystów w 
różnym wieku: Agnieszka Chojnacka, 
Tomek Ciesielski, Piotr Szczepański 
i Adam Klimczak, który zaoferował 
również przestrzeń prowadzonej przez 
siebie Galerii Wschodniej (dzięki nie-
mu do wystawy dołączono też prace 
warszawskiej artystki Justyny Wencel). 
Otwarcie projektu odbyło się 5 sierp-
nia 2012 r., dzień po tym, jak rodzina 
Skoreckich otrzymała swoje drzewko 
w Parku Ocalałych, a dzięki otwartości 
pana Henryka Panusza zwiedzała dom 
Pinkusa na skrzyżowaniu Zielonej i Al. 
Kościuszki (która niczym już nie przy-
pomina dawnej ul. Spacerowej z dzie-
cięcego wspomnienia Anny).

Łódzcy artyści zostali poproszeni 
o wykorzystanie wspomnień Anny 
i  łódzkich seniorów, z którymi wywiady 
przeprowadza od trzech lat Stowarzy-
szenie Topografie. Wszyscy jednak po-
stanowili pracować z własną pamięcią.  
Agnieszka Chojnacka w swojej „Jaski-
ni” i Justyna Wencel („Cechy dziedzicz-
ne”, „Miejsce zwane domem”) sięgnęły 
po przedmioty i konstrukcje znane ze 
swojego dziecięcego otoczenia i prze-
tworzyły je dość przewrotnie. Adam 
Klimczak stworzył instalację „161 zdjęć 
z Lodzią” – Lodzia to zdrobnienie imie-
nia jego matki, ale nie bez znaczenia 
jest słowna gra z nazwą miasta. Równie 
osobisty był krótki film Piotra Szcze-
pańskiego wychodzący od wiązki wspo-
mnień i współczesnych obrazów zwią-
zanych ze Szpitalem im. Heleny Wolf 
przy Łagiewnickiej i Rynkiem Bałuckim. 
To Piotrek właśnie skłonił nas do prze-
niesienia projekcji pod mury pustego 
dziś szpitala, który w czasie wojny le-
żał przecież w granicach Getta. Dzię-
ki uprzejmości obecnych właścicieli 
w jego wnętrzu odbył się performans 
„Sens–akcja” Tomka Ciesielskiego z mu-
zyką Kuby Pałysa, który nawiązywał do 
zmysłowych wymiarów wspomnień z 

przedwojennego dzieciństwa – zapa-
chów, dotyku, dźwięków. 

Wszystkim etapom projektu towarzy-
szyły przygotowane przez Robin białe 
balony ze zdjęciem pięcioletniej Nusi 
– specyficzna próba powtórzenia gestu 
z jej dzieciństwa. Paradoksalnie, wła-
śnie dzięki tym balonom usłyszeliśmy 
najwięcej historii pobliskich mieszkań-
ców – każdy, kto chciał poznać historię 
dziewczynki ze zdjęcia, opowiadał po-
tem własną. 

Nowy Orlean październik – 
listopad 2013

Drugi etap doszedł do skutku dzięki 
metodzie „składkowej” – każdy z nas 
starał się o dofinansowanie na blilety 
z Instytutu Adama Mickiewicza, ro-
dzina i przyjaciele Robin w Nowym 

Orleanie zgodzili się gościć nas w swo-
ich domach, pomogli w dodatkowych 
kosztach projektowych. Wystawę gości-
ła Antenna Gallery prowadzona przez 
organizację pozarządową Press Street, 
która – podobnie jak Galeria Wschod-
nia czy Prexer–UŁ – utrzymywana jest 
wyłącznie wysiłkiem założycieli. Sala 
wystawowa mieści się na pierwszym 
piętrze typowego nowoorleańskiego 
domu z XIX w., na parterze biuro i prze-
strzeń społeczna, która służy m.in.  do 
organizowania przez Press Street bez-
płatnych zajęć pozaszkolnych dla dzieci 
z sąsiedztwa. 

Nowy Orlean jest biednym miastem 
z unikatową, bardzo silną tożsamością 
kulturową. Popękany asfalt, dziury głę-
bokości 10–15 centymetrów, powybija-
ne szyby w opustoszałych po huraganie 
centrach medycznych, na których po-
nowne uruchomienie nie ma pieniędzy; 
słaba informacja turystyczna; obywate-
le, których nie stać na pochówek spo-
czywający na cmentarzu przypomina-
jącym scenografię z filmu o zombie... 
Można to widzieć w ten sposób. Można 
też skupić się na przepięknej architektu-
rze najstarszej dzielnicy French Quater, 
na karnawałowych tradycjach (to ponoć 

jedyne w Stanach miasto posiadające 
specjalny departament policji ds. parad 
ulicznych), na wszechobecnej muzy-
ce i znakomitym jedzeniu. Prawda jest 
jednak taka, że jedno nie istniałoby bez 
drugiego i dużo traci się nie poznając 
miasta w całości (łącznie z jego miesz-
kańcami traktującymi rzeczywistość ze 
specyficznym, ciepłym sarkazmem).

Siła tamtejszej kultury wydaje się 
opierać na jej stosunkowej ciągłości. 
Choć miasto regularnie doświadcza po-
wodzi i huraganów (najbardziej pamięt-
ny huragan Katrina z 2006 r., dla wielu 
był traumą społeczną i ekonomiczną, 
która najdobitniej ujawniła istniejące 
nierówności i ludzki „wkład” w trage-
die, które postrzegane są jako natu-
ralne) czuć, że nie było tam wojny ani 
gwałtownych zmian politycznych. Uli-
ce noszą te same nazwy, odkąd zostały 
nadane i stanowią  niezwykły miks kul-
turowo–historyczny. 

Ta ciągłość to również dziedziczenie 
obciążeń – wystarczy spojrzeć na bied-
niejsze dzielnice, których mieszkańcy 
odróżniają się kolorem skóry. W miejsce 
części czarnoskórej populacji, która nie 
wróciła do miasta po Katrinie, pojawiają 
się coraz częściej emigranci ze środko-
wej i południowej Ameryki. Widziałam 
to również w grupie młodzieży, dla któ-
rej dane mi było prowadzić warsztaty 
w ramach Neighborhood Story Project 
(NSP to program warsztatów pisarskich 
dla młodzieży szkół publicznych, dzięki 
niemu powstają eseje i książki opisują-
ce i przepracowujące historię, kulturę 
i problemy najbliższego otoczenia mło-
dzieży z jej własnej perspektywy). 

Dwie prace nowoorleańskich arty-
stek, które dołączyły do naszej wysta-
wy, były silnie powiązane z tymi lokal-
nymi kontekstami: Courtney Egan we 
współpracy z historyczką Anitą Yesho 
postanowiły rzucić światło na historię 
samego budynku Antenna Gallery i jego 
okolicy, której galeria stała się częścią. 
Śledząc kolejnych mieszkańców i wła-
ścicieli posiadłości odkryły fragment 
charakterystycznej dla Nowego Orleanu 
historii niewolnictwa i walki o prawa cy-
wilne czarnej ludności. Projekt fotogra-
ficzny Deborah’y Luster „Ząb za oko: 
Choreografia przemocy” (tworzony 
w latach 2008–2010) to seria zdjęć 
miejsc, w których zostały popełnione 
morderstwa  – każdemu towarzyszy 
nota ze sprawozdań policyjnych: czas, 
przyczyny, ofiary (Nowy Orlean cieszy 
się w tej kwestii złą sławą). Przez opu-
stoszałe miejsca Deborah przygląda 
się utraconej populacji, pyta gdzie leży 
źródło przemocy. Dokumentuje jed-
nocześnie fizyczną degradację miasta, 
kruszenie się jego unikalnej kultury ma-
terialnej... 

Memory Projekt – bardzo „łódzki” 
u swoich początków –  zamienił się 
w szerszą refleksję o mechanizmach pa-
mięci, jej relacjach z miastem i lokalną 
tożsamością. Było to możliwie dzięki 
ogromnemu „depozytowi zaufania”, 
którego udzieliła nam Anna. Wychodząc 
od jej pojedynczego wspomnienia z Ło-
dzi w przededniu Holocaustu, podąża-
jąc jej ścieżką biograficzną spotkaliśmy  
odmienną (nie tak zupełnie) historię 
Nowego Orleanu. 

Zdjęcia i opisy wszystkich prac moż-
na obejrzeć na blogu: robinlevymemo-
ryproject.wordpress.com 
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Wernisaż wystawy Memory Project w Antenna Gallery w Nowym Orleanie. W tle po lewej stronie praca Adama 
Klimczaka, po prawej fotografie Deborah’y Luster.
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Niewidzialni bohaterowie

Większość z nas, dopóki nie 
przyjdzie nam przejąć odpo-
wiedzialności za niesamo-

dzielnego dorosłego, nie jest w stanie 
wyobrazić sobie, 
jak dramatycznie 
zmienia to całe ży-
cie. Liczba dodatko-
wych, codziennych 
zajęć oraz wydat-
ków i formalności 
sprawia, że opiekę 
nad niepełnospraw-
nym można porów-

nać jedynie z wychowaniem dziecka. 
Z tą istotną różnicą, że w tym drugim 
przypadku możemy liczyć na wsparcie 
ze strony instytucji (płatny urlop ma-
cierzyński, żłobki, przedszkola), a prze-
ważnie także na rodziców i teściów. Co 
więcej, dzieci z czasem stają się coraz 
bardziej samodzielne i w niektórych 
sprawach mogą wręcz stanowić wyrę-
kę. Z dorosłymi sytuacja jest zwykle od-
wrotna.

– Moje życie osobiste nie istnieje. 
Wszystko kręci się wokół mamy cier-
piącej na chorobę Alzheimera – opo-
wiada Pan Piotr. Jego 84–letnia pod-
opieczna nie jest w stanie samodzielnie 
przygotować sobie posiłku, pamiętać 
o przyjmowaniu leków, zadbać o higie-
nę osobistą ani o czystość w swoim oto-
czeniu. Sprawowanie stałej opieki by-
łoby nieco prostsze, gdyby zamieszkali 
pod wspólnym dachem, jednak lekarz 
odradził takie rozwiązanie, ze względu 
na okresowe ataki agresji wywoływanej 
obecnością syna. Pan Piotr nieustannie 
kursuje zatem między własnym, pu-
stym mieszkaniem – jest rozwodnikiem 
z dwojgiem dorosłych dzieci – a lokum 
rodzica. – Jest 17:00, a ja dopiero przed 
chwilą wróciłem od mamy. Wstawiam 
pranie, posprzątam i już muszę być u 
niej z powrotem: sprawdzić, czy wszystko 
w porządku, podać lekarstwa, naszyko-
wać kolację. Jak większość opiekunów, 
zwłaszcza samotnych, nie pracuje za-
robkowo, nie tylko ze względu na brak 
czasu oraz sił. – Nie wyobrażam sobie, 
jak mógłbym przez 8 czy 10 godzin nie 
wiedzieć, co się dzieje z mamą – mówi. 
W efekcie 1500 zł emerytury musi wy-
starczyć na utrzymanie dwóch osób 
i dwóch mieszkań. Nie wystarcza, a dłu-
gi rosną.

„Polowanie na promocje” pozwoliło-
by trochę obniżyć koszty życia, ale nie-
ustannie zabiegani opiekunowie zwy-
kle robią zakupy w pierwszym lepszym 
sklepie. Córki, mimo chęci, nie są w sta-
nie istotnie odciążyć Pana Piotra: jedna 
opiekuje się 9–miesięcznym dzieckiem, 
druga jest zmuszona pracować 7 dni 
w tygodniu.

U Pana Pawła cztery lata temu zdia-
gnozowano poważne schorzenie rdze-
nia kręgowego, a niedługo później nie 
był już w stanie chodzić. Jego żona zre-
zygnowała z pracy, by wspierać go w co-
dziennym funkcjonowaniu. – Przykła-
dowo, muszę być odpowiednio myty, sam 
nie jestem też w stanie wsiąść na wózek 
– wylicza. Wskazuje także na liczne do-
datkowe koszty, jakie musi ponosić jego 
rodzina, mająca zresztą na utrzymaniu 
nastoletniego syna: – Żebym mógł po-
jechać np. do dentysty, musimy opłacić 
specjalny transport. Nie chce zapeszać, 
ale na horyzoncie widzi kolejne, jesz-
cze poważniejsze problemy: – Kolejny 
rok żona ciąga po mieszkaniu w lewo 
i w prawo stukilowego faceta i już zaczął 
jej kręgosłup wysiadać...

* * *
Opieka nad niesamodzielnymi człon-

kami rodziny jest niezwykle wyczerpu-
jąca fizycznie i psychicznie, wymaga 
specjalistycznych umiejętności, a nie-
rzadko także dyspozycyjności niemal 
przez całą dobę. Dlatego w krajach 
wysoko rozwiniętych stawiana jest na 
równi z pracą zawodową w pomocy 
społecznej i opłacana z publicznych 
środków. Opiekunowie osób niepełno-
sprawnych mogą tam również liczyć 
na wsparcie psychologiczne czy tzw. 
opiekę wytchnieniową, czyli profesjo-
nalnych pracowników przejmujących 
ich zadania np. na czas pobytu w szpi-
talu  czy urlopu. W Polsce „pensja” dla 
opiekunów wynosi... 520 zł. – Niestety, 
świadczenia dla takich osób nie tylko 
mają u nas bardzo niewielką wysokość, 
ale także nie trafiają do wszystkich po-
trzebujących – mówi Rafał Bakalarczyk, 
absolwent Instytutu Polityki Społecz-
nej Uniwersytetu Warszawskiego, za-
angażowany w walkę o prawa niepeł-
nosprawnych. Tłumaczy, że od lipca 
2013 r. specjalny zasiłek opiekuńczy 
przysługuje jedynie tym, którzy opie-
kują się członkiem rodziny, wobec któ-

rego posiadają obowiązek alimenta-
cyjny (rodzic, małżonek, rodzeństwo), 
pod warunkiem niepobierania renty 
ani emerytury i nieprzekraczania przez 
gospodarstwo domowe 623 zł dochodu 
na osobę. – Czyli jeśli niepełnosprawna 
mama ma 1300 zł emerytury, wówczas 
mieszkającej z nią córce, która się nią 
zajmuje, wspomniany zasiłek się nie 
należy – precyzuje Pani Marzena, opie-
kująca się chorą matką, a jednocześnie 
aktywnie walcząca o prawa opieku-
nów. Co więcej, aby otrzymywać zasiłek 
trzeba udowodnić, że zrezygnowało się 
z aktywności zawodowej właśnie z po-
wodu podjęcia opieki nad osobą nie-
samodzielną. – Skąd mamy wziąć takie 
dokumenty, skoro naszymi najbliższy-
mi opiekujemy się nieraz od kilkuna-
stu lat – irytuje się Pani Marzena, która 
podkreśla, że bez pomocy pracującego 
męża nie dałaby sobie rady.

Pan Piotr znajduje się wśród 150 tys. 
opiekunów dorosłych osób niepełno-
sprawnych, którzy z końcem czerwca 
utracili prawo do świadczeń, a wraz 
z nim ubezpieczenie zdrowotne i eme-
rytalno–rentowe (– Odebranie nam 
świadczeń uzasadniono tym, że więk-
szość pobierających je osób to rzekomo 
oszuści, w rodzaju wnuczka z Krakowa 
„opiekującego się” babcią ze Szczecina. 
Wszystkich nas wrzucono do jednego 
worka i zastosowano odpowiedzialność 
zbiorową – wyjaśnia Pani Marzena). 
Co prawda stosowne przepisy zosta-
ły uznane za niezgodne z Konstytucją, 
jednak nowej ustawy, mimo kolejnych 
obietnic, ciągle nie ma. – Nie licząc 168 
zł, które w grudniu dostałem z pomo-
cy społecznej, przez osiem miesięcy nie 
otrzymałem od państwa czy gminy ani 
złotówki. Nie przysługuje nam większość 
świadczeń celowych, bo aby je otrzymać 
musielibyśmy się zarejestrować w urzę-
dzie pracy i zadeklarować gotowość do 
podjęcia zatrudnienia, co jest przecież 
fikcją. Pozbawiono nas nawet opieki le-
karskiej, a nie wszyscy mogą się ubezpie-
czyć za pośrednictwem kogoś z rodziny. 
Zostaliśmy całkowicie wykluczeni – opo-
wiada Pan Piotr.

Pan Paweł zwraca uwagę, że osoby 
z orzeczoną niepełnosprawnością oraz 
ich opiekunowie mają dostęp do tur-
nusów rehabilitacyjnych. – Są jednak 
dwa „ale”: jak na takie wczasy dojechać 

i skąd wziąć 2,5 tys. zł za skierowanie dla 
dwóch osób, które dopiero później pań-
stwo zwróci. Jest też możliwość uzyska-
nia opieki wytchnieniowej, jednak nie 
jest ona bezpłatna. Pan Paweł wspomi-
na, że opiekunka z domu pomocy spo-
łecznej oczekiwała aż 20 zł za godzinę 
swojej pracy.

* * *
Choć „wykluczonych opiekunów”, 

jak sami siebie nazywają, jest wielu, ich 
głos nie jest słyszalny. Z oczywistych 
powodów przyjazd na manifestację 
w stolicy czy do telewizji nie jest moż-
liwy dla większości z nich; zresztą me-
dia ich ignorują. Pan Paweł dodaje, że 
opiekunowie są rozproszeni po całej 
Polsce, a duża część z nich, zwłaszcza 
starszych, nie korzysta z Internetu, któ-
ry stał się dla tego środowiska głównym 
miejscem spotkań. – Dlatego tak ważne 
jest, by próbować identyfikować w swo-
im najbliższym otoczeniu takie osoby 
i docierać do nich z informacją, że trwa 
walka także o ich prawa. No i oczywiście 
udzielać im bezpośredniej pomocy, np. 
odciążać w opiece nad niesamodzielny-
mi bliskimi, by mieli choć chwilę na wła-
sne sprawy – apeluje Bakalarczyk.

Sami opiekunowie, gorzko doświad-
czeni kolejnymi niespełnionymi obiet-
nicami, mają bardzo skromne oczekiwa-
nia. Poza przywróceniem i stopniowym 
wzrostem wysokości świadczenia pie-
lęgnacyjnego, z czym wiązać się będzie 
przywrócenie prawa do leczenia i ko-
niec przerwy w nabywaniu uprawnień 
emerytalnych, chcą jeszcze tylko ele-
mentarnego wsparcia środowiskowego. 
– W moim przypadku wystarczyłoby, 
gdyby opiekunka 2–3 razy w tygodniu 
choć na parę godzin wyręczyła żonę 
w jej ciężkiej pracy, żeby mogła „wyjść 
do ludzi” – zapewnia Pan Paweł. Zaś na 
pytanie, co my, zwykli obywatele, może-
my dla nich zrobić, odpowiedź wyklu-
czonych opiekunów najczęściej brzmi: 
opowiadajcie wszystkim naszą historię.

Walkę opiekunów najlepiej śledzić za 
pośrednictwem strony http://organiza-
cja–srodowiskowa–opiekunow–doroslych–
on–opzz–pp.blog.pl. Polecamy również 
zapoznanie się z nagraniem spotkania 
pt. „Opiekunowie osób niesamodzielnych 
w walce o prawa socjalne”, które można 
znaleźć pod adresem youtube.com/Nowy-
Obywatel. 

Politycy nieustannie licytują się w „prorodzinności”, czyli w zapowiedziach 
udogodnień dla młodych małżeństw, posiadających lub planujących 
dzieci. Osoby rezygnujące z pracy, by zapewnić właściwą opiekę 
niepełnosprawnemu rodzicowi, małżonkowi czy rodzeństwu – nie mogą 
liczyć nawet na przedwyborcze obietnice. W naszym mieście żyją setki, może 
tysiące takich rodzin, lecz są one praktycznie niewidoczne: opiekunowie są 
zbyt zapracowani, by publicznie upominać się o swoje prawa. 

Michał Sobczyk
współpraca Jan Rostocki
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B loki są trzy– lub czteropiętro-
we. Między nimi trawniki, jakiś 
gazon, piaskownica, a nawet 

fontanna (nieczyn-
na). Tam, gdzie dziś 
parkują samochody, 
był asfaltowy kort 
tenisowy, zamie-
niany na boisko do 
siatkówki lub bad-
mintona, zimą zaś 
w lokalne lodowi-

sko. Obok trzepaka sznur do wieszania 
prania, na którym wietrzy się pościel, 
której pilnuje baczne spojrzenie tej 
z parteru. Chodzi chyba o wierność tra-
dycji, bo każdy blok wyposażony jest 
w suszarnię i balkony. 

Była też wspólna pralnia (gdy pla-
nowano osiedle, nie było chyba jeszcze 
pralek „Frania”). Przejść można było do 
niej piwnicą ze wszystkich klatek, bez 
wychodzenia na dwór. Mieściła kran 
z wodą, dwie wanny i wielki kaflowy 
piec z miejscem na kilka kotłów na bie-
liznę. Na węgiel do pieca przeznaczono 
specjalne pomieszczenie. W starszych 
blokach przewidywano jeszcze kuchnie 
węglowe, mamy przewody kominowe 
i szyby wentylacyjne we wszystkich po-
kojach. Mieszkania były wykończone 
„pod klucz”, czyli można było w nich 
zamieszkać tuż po otrzymaniu i począt-
kowo były to mieszkania komunalne 
oraz spółdzielcze. Na podłodze par-
kiet, w łazience lastryko, w kuchni płyt-
ki PCV. Mieszkania były wyposażone 
w szafki kuchenne, szafę w przedpokoju 

i wygodny pawlacz. Gdy kupiłam moje, 
już niestety w warunkach rynkowych, 
zostałam też właścicielką mebli z epo-
ki, spadku po poprzedniej właściciel-
ce, które tak świetnie pasowały do tej 
przestrzeni, że nie przyszło mi do głowy 
się ich pozbyć. Problemem okazało się 
jednak wstawienie pralki – nie tylko nie 
przewidziano na nią miejsca, w łazience 
nie było nawet gniazdka!

W starszych blokach mamy też schro-
ny przeciwatomowe, dziś zamienione 
a to w klub sąsiedzki, a to w bazę wy-
padową ekip sprzątających lub odśnie-
żających. Klub sąsiedzki działał jakoś 
w głębokim PRL–u, na ścianach wiszą 
dyplomy dla lokalnego koła Ligi Kobiet, 
potem służył jako lokal na zebraniach 
wspólnoty mieszkaniowej. O schronach 
przypominają charakterystyczne budki 
wyrastające z trawników.

Projektanci przygotowali nie tylko 
schrony dla mieszkańców – jakby nie 
było, parę lat po zakończeniu wojny. 
Starsze bloki mają pomieszczenia, na 
które my, rowerzyści, mówimy rowe-
rownie, a rodzice maluchów wolą na-
zywać wózkowniami. Podjazdy o łagod-
nym spadku prowadzą do osobnych 
komórek, gdzie rower lub wózek dzie-
cięcy wprowadzić można i wyprowadzić 
bez pokonywania schodów do piwnicy. 
Czy miały służyć rowerzystom czy po-
siadaczom motorów trudno ocenić – na 
pewno wtedy jeszcze nie myślano na-
wet o skuterach. Nowsze bloki, czyli te 
z lat sześćdziesiątych  już nie są w nie 
wyposażone – przewidziano natomiast 

garaże. Miejsc w garażach jest dziesięć 
razy mniej niż boksów w rowerowniach 
– i chyba odpowiadało to ówczesnym 
proporcjom. Pomyślano też, projektując 
osiedle, o żłobku, przedszkolu i szkole 
podstawowej. W budynkach przy głów-
niejszej ulicy, usytuowanych w pewnej 
odległości od jezdni, jest miejsce na 
sklepy i usługi. Za mojej pamięci była 
tam księgarnia, elektryczny, zabawko-
wo – papierniczy, spółdzielnia szewska 
i może też krawiec, tuż obok warzyw-
niak i sklep cukierniczy. Na planach nie 
ma kościoła, ale przecież planiści wie-
dzieli, że jest po drugiej stronie ulicy. 
Dodali jeszcze ośrodek zdrowia, który 
dziś nabiera szlachetnej patyny oldsku-
la i wintydżu, ale za to nie ma tam ko-
lejek i mieszkańcy, którzy jako pierwsi 
zasiedlali bloki, do dziś mają tam swoją 
panią doktor. 

Idąc ze szkoły do spożywczego lub 
z kiosku na działki – bo mamy teraz też 
działki – przechodzimy przez staran-
nie zaplanowany skwerek. W jego cen-
trum znajduje się fontanna zbudowana 
w czynie społecznym przez miesz-
kańców, po alejkach spacerują star-
sze panie i psy wraz z właścicielami, 
na ławkach przysiadają starsi i młodsi, 
przemyka roześmiana szkolna mło-
dzież i pierwsze kroki stawiają wnu-
częta. Skwerek wydaje się naturalnym 
centrum tej przestrzeni, zaplanowanej 
by służyła zamieszkującej jej społecz-
ności. Do żłobka i przedszkola jest rzut 
kamieniem, dzieci do szkoły mogą cho-
dzić same, liceum jest po drugiej stronie 

ulicy, szkoły zawodowe były do niedaw-
na w pobliżu i wszędzie można dotrzeć 
w ciągu 10 minut. A właściwie dotrzeć 
można było, bo wiele ówczesnych in-
stytucji już nie istnieje. Zniknął Ośrodek 
Praktycznej Pani, ale magiel stamtąd 
przeniósł się tuż obok. Mieliśmy nawet 
lokalny Pewex. Projektanci pierwszych 
powojennych budynków mieszkalnych 
pamiętali również o innych potrzebach 
– w bloku na rogu Drewnowskiej i Za-
chodniej przewidziano  przestrzeń na 
dachu, gdzie miały opalać się robotnice 
ZPB Poltex im. J. Marchlewskiego. A że 
to nie one zasiedliły budynek, to inna 
bajka…

Kiedyś budowano dla ludzi, potem 
dla pieniędzy. Być może czas na powrót 
do tej pierwotnej koncepcji?

PS. Poprzedni felieton opowiadał 
o osiedlowych sklepach. Umknęło mi 
w nim coś ważnego. Starsi mieszkańcy, 
ci którzy z trudem się poruszają, mogą 
liczyć na darmową dostawę zakupów 
zamówionych przez telefon. Dla mło-
dych, zapracowanych zakupy przez 
Internet to standard, ale starsze osoby, 
zresztą głównie kobiety, Internetu nie 
mają. Inaczej niż sieci handlowe, sklep 
się tym nie chwali, nie traktuje interne-
towych zakupów jako elementu mar-
ketingowego, a nawet wprost przeciw-
nie. Więc czuję się na mym osiedlu jak 
w schludniej szwajcarskiej wiosce 
i ufam, że gdy złamię nogę, będę mogła 
też skorzystać z  dostawy produktów do 
domu. 

Projekt finansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu 
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Osiedle na ludzką miarę
Iza Desperak
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