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Stulecie praw wyborczych
dla kobiet – po co?

ANNA
NOWICKA

Maria Ossowska
Należała do kobiet, dla których studia, wg jej własnych
słów, układały się w pasmo
samych przyjemności, a praca naukowa stanowiła elementarną potrzebę, równie
imperatywną, jak zaspokojenie głodu czy pragnienia.

strona 4

Dziecko w ZOO
Zastanawiam się, czy łodzianie wraz ze swoimi pociechami będą mogli pozwolić sobie na tak częste odwiedziny
u zwierzaków jak dzisiaj, czy
stanie się tak jak z naszą Falą,
pod którą kiedyś ustawiały się kolejki chętnych, a dziś
niewielu stać na beztroskie
chlapanie się w basenie.
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Procedura ma się
dobrze, a kobiety
giną

RYS. MARTA FREJ

Kto doprowadził do coraz mocniejszego zaciskania się pętli męskich rządów nad naszym ciałem
i duszą? No kto? My same, kobiety bierne politycznie. Kobiety, których nie interesuje polityka.
Kobiety, które się nie wtrącają.
Od kilku miesięcy czytamy o przypadających w tym roku rocznicach: o stuleciu odzyskania niepodległości – dużo, o uzyskaniu
przez kobiety praw wyborczych –
znacznie mniej. W różnych krajach publikowane są infografiki
o przyznaniu kobietom praw wyborczych. W kilku znacznie wcześniej niż w Polsce, ale jednak i tak
byłyśmy w awangardzie. O setnej
rocznicy uzyskania przez kobie-

ty możliwości samostanowienia,
sprawczości we własnym kraju
nie mówi się i nie myśli równie
dużo, jak o odzyskaniu przez Polskę niepodległości. A czy to nie
to samo?

Historia
Najpierw była demokracja Ateńska. W szkole uczyli, że kobieta,
to nie obywatel. Potem, coraz po-

wszechniej przyznawano prawa
wyborcze mężczyznom z różnych
grup społecznych, ale istniało
kryterium dochodowe – cenzus
majątkowy, a kobiety nie miały prawa do dochodu. Z czasem
rozszerzano dostęp do władzy poprzez wybory, obniżano cenzus,
reformowano przepisy. Kobiet
jednak nie uwzględniano. Były
tam, gdzie za czasów antycznych,
gdzie niewolnicy i inne grupy po-

zbawione praw publicznych. Bez
względu na przynależność klasową czy posiadane wykształcenie nie byłyśmy traktowane serio.
Czy sto lat temu to się zmieniło?

Matematyka
Po pierwszej wojnie światowej,
kiedy zabrakło mężczyzn do pracy, kobiety nagle stały się ważnym
dokończenie na stronie 3

Kobiety doświadczające przemocy, które nie są jeszcze
bezdomne, są często właścicielkami lub współwłaścicielkami mieszkań, albo ich lokatorkami. Własne mieszkanie
to majątek, niekiedy dorobek
całego życia, i porzucenie go
na rzecz bezdomności oznacza rezygnację z własnego
mieszkania dla siebie i dzieci
na resztę życia.

strony 10–11

Pod
transparentem
Wielu ludziom niesmak pozostał do końca, bo przed wypuszczeniem z kraju byli dokładnie przeszukiwani przez
służby i wypytywani o każdy
przedmiot. Nadużywano inspekcji osobistych. Pożegnanie z Polską bywało wyjątkowo niemiłe.

strony 12–13
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wstępniak

M

arcowy numer gazety jest bardzo
kobiecy. Nie tylko pod względem
doboru tematów, ale przede wszystkim dlatego, że właściwie wszystkie
teksty stworzyły kobiety. Premiera numeru odbędzie się na Manifie, czyli
manifestacji z okazji 8 marca. Tam nasze dziennikarki i dziennikarze będą
rozdawać gazetę uczestniczkom.
Mam jednak nadzieję, że to wydanie nie będzie lekturą tylko dla pań.
Zależy nam, żeby wszyscy przeczytali
o prawach wyborczych kobiet, udziale kobiet w debacie publicznej, przemocy w rodzinie. Te sprawy dotyczą
każdego bez względu na płeć. Miło
mi bardzo, że w marcowym numerze pojawiają się nazwiska autorek,
które wcześniej nie pisały do Miasta Ł.
Witamy serdecznie Martę Szymczyk,
Aleksandrę Dudek, Iwonę Gajek, któ-

re, mam nadzieję, poszerzą na stałe
grono naszych współpracowniczek
i będą częściej komentować rzeczywistość na łamach Łódzkiej Gazety
Społecznej.
Zachęcam zatem do wnikliwej lektury i przemyśleń.
Z okazji Święta Kobiet życzę wszystkim Paniom, żebyście były szczęśliwe,
mogły rozwijać swoje pasje, decydować o sobie i swoim życiu, mówić głośno o swoich potrzebach. Życzę Wam
cudownych przyjaciółek i przyjaciół,
z którymi można prowadzić długie
rozmowy o ważnych i nieważnych
sprawach. I wiary w siebie. I poczucia
siostrzeństwa, wspólnotowości i tego,
że razem można wszystko.
A to kwiaty, o których narysowanie poprosiłam naprawdę fajnych
chłopaków:

ALEKSANDRA
DULAS

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

graczem. Konieczne okazało się
zmodyfikowanie prawa w zakresie pracy i zarobków, co pociągało
za sobą zmianę prawa własności.
A kto ma pieniądze, ten ma władzę.
Wiedzą o tym np. producenci kierujący reklamę swoich produktów do konkretnych grup nabywców. To jeden z najważniejszych
wpływów matematyki na świat,
w którym żyjemy. Wcześniej cenzus majątkowy skutecznie ograniczał dostęp do sprawowania władzy poprzez delegatów, bo mandat
przysługiwał tylko zamożnemu
obywatelowi. Dzisiaj przed matematyką dużo trudniejsze i skomplikowane zadanie wychwycenia
i zanalizowania wpływu na rzeczywistość zagmatwanego systemu obliczeń wyborczych.
Po pierwsze, jak się okazuje,
ta matematyka wygląda różnie
w różnych krajach i prowadzi do
znacząco różnych efektów. Przyjrzyjmy się np. różnym progom,
czyli liczbom, które decydują
o możliwości uczestniczenia we
władzy. Pierwszy z nich to liczba
osób, które muszą poprzeć osobę kandydującą, aby umożliwić
jej start w wyborach; w Polsce to
100 000, w Szwecji 1000. Kolejny próg – metoda obliczania głosów i ich przełożenie na mandaty.
W Polsce system wycina małe organizacje i promuje duże. W czasach kiedy była tylko jedna partia,
nie miało to znaczenia. I wreszcie
przyznawanie środków państwowych w zależności od osiągniętego poparcia – u nas słynne trzy
procent. Zaprzyjaźnionej partii
feministycznej Die Frauen wystarczy 0,25%. Już głos tylu wyborców uznano za godny wsparcia.

Geografia
Koniec XIX w. był przełomowy,
jeśli chodzi o traktowanie kobiet.
Jeszcze w 1793 r. za walkę o prawa kobiet ścięto Olimpię de Gouges, autorkę Deklaracji Praw Kobiety i Obywatelki, ale już w 1869
w Wyoming przyznano kobietom
prawa wyborcze, a na wyspie
Man w 1881. Białe kobiety w Nowej Zelandii uzyskały czynne
prawo w 1893. Australia, po oddzieleniu się od Zjednoczonego
Królestwa, w 1902 roku stała się
pierwszym suwerennym państwem, w którym kobiety miały
prawa wyborcze. W Europie to
Finlandia – światowa awangarda w dziedzinie edukacji – także jako pierwsza uznała kobiety
za pełnosprawne obywatelki już
w 1906 r., a była wtedy autonomiczną prowincją Rosji. Wygląda
więc na to, że kobiety lepiej były
traktowane w koloniach.

Język polski
Strona czynna i bierna, aktywna
i pasywna – znamy je z lekcji języków, to ważna wiedza. Umiejętność odróżnienia ich jest tu zasadnicza. Najczęściej słyszy się,
że karygodna, a przynajmniej

prowadził do coraz mocniejszego
zaciskania się pętli męskich rządów nad naszym ciałem i duszą?
No kto? My same, kobiety bierne
politycznie. Kobiety, których nie
interesuje polityka. Kobiety, które się nie wtrącają. To jest najbardziej godna politowania bierność.

ULOTKA Z 1917 R., q

godna pożałowania, jest postawa bierna, nieaktywna. Należy
czynnie zabiegać o swoje dobro,
być aktywnym w sprawach rozwoju, zdrowia, środowiska. Bycie
aktywnym stanowi o dobrej kondycji, wyglądzie, statusie. Mamy
czynne prawo wyborcze. A co ze
stroną bierną? W kontekście wyborów jest znacznie istotniejsza.
Najłatwiej było uzyskać czynne
prawo wyborcze, z biernym było
znacznie trudniej. Co jest tak ważne w biernym prawie wyborczym
(nie mylić z biernością wyborczą)?
A no właśnie – możliwość bycia
wybraną.

Wiedza o społeczeństwie
Kto pamięta rok 89., kiedy wszyscy w Polsce uzyskali prawa wyborcze, czynne i bierne? Wcześniej była jedna partia i wybory
nie były potrzebne. Zachowywano jednak pozory demokracji i to
jest powód, dla którego nadal, po
29 latach nie traktujemy wyborów poważnie. Kto pamięta 1993
rok, kiedy po raz pierwszy zbierałyśmy podpisy w sprawie zmian
prawnych okołoaborcyjnych? Kto
pamięta podpisywanie Konkordatu, który spowodował, że ambony są lokalnymi odpowiednikami billboardów wyborczych,
a każda partia żyje w szponach
kościoła i jego nakazów w zamian
za coniedzielną agitkę? A kto do-

się wpisać na listę wyborczą i aktywnie wspieraj inne kandydatki.
Pozwól na siebie zagłosować, żebym miała po co iść do urny, żebym miała przy kim postawić
krzyżyk, bo na innych kandydatach i ich partiach już dawno go
postawiłyśmy.

3

biet, korzystając czynnie i biernie ze swoich praw. Kandyduj,
daj się wybrać, głosuj na znajomą, bo wtedy nie będziemy musiały walczyć z rządem o ludzkie
traktowanie. Wtedy to my będziemy w rządzie.

ANNIE KENNEY I CHRISTABEL PANKHURST, FOT. q

A jednak jest nadzieja. Można
się nauczyć bierności pożytecznej, bierności potrzebnej. Ale nie
tej z niedzielnym grillem w roli
głównej. Tu chodzi o korzystanie z biernego prawa wyborczego. O kandydowanie w wyborach.
Nie daj sobie wmówić, że polityka jest brudna. No może jest, ale
to tylko dlatego, że nie robisz jej
TY. Chcesz być dobrze reprezentowana – pozwól się wybrać. To
jest bierność pożądana. Pozwól

Lekcja wychowawcza
Teraz będziemy obchodzić stulecie praw kobiet. Mamy te prawa
od wieku. Ale czy mamy co świętować? Czy załatwiłyśmy przez te
sto lat coś dla siebie? Czy dzisiejsza rzeczywistość różni się czymś
od czasów międzywojennych? Jak
poprawiła się sytuacja kobiet najuboższych?
Musimy same się za to wziąć.
Dlatego świętuj stulecie praw ko-

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

ANNA
MUSIAŁOWICZ

Maria Ossowska
Przypominany postaci ważnych łodzianek. Łódzki Szlak Kobiet
przedstawia Marię Ossowską – etyczkę, socjolożkę moralności.

„kolportaż wydawnictw zagranicznych” oraz „szkalowanie Polski za
dolary”.
Żeby pokazać
jeszcze inne oblicze Ossowskiej,
warto wspomnieć,
że bardzo ważna
była w jej życiu
muzyka, nie tylko
ta, której słuchała
w czasie koncertów
wykonywanych
przez innych – jeden ze znajomych
wspominał, że słyszał, jak śpiewała
stare, francuskie
pieśni przy własnym akompaniamencie…
Jak można podsumować taki
szkic szkicu portretu sławnej
uczonej? Chyba tylko nawiązując do najważniejszego przedmiotu jej badań – etyki, moralności.
A co z wrażliwością estetyczną,
jedną z cech człowieka w państwie demokratycznym? Po prostu: działania niemoralne są nieestetyczne – mówi Pani Profesor.
Prace prof. Ossowskiej nt. moralności miały charakter pionierski. Przez lata całe społeczeństwa były przyzwyczajone
do rozumienia moralności, jako
umoralniania – moralność się głosi, moralności się naucza, ale się
jej nie bada. Profesor Ossowska
moralność opisuje, ale jednak zdarza się, że i „pomoralizuje”, cytując jednego z cenionych przez nią
filozofów, Bertranda Russella: Bez
moralności obywatelskiej społeczeństwa giną; bez moralności osobistej
nie są warte przetrwania. Obserwacja warta wzięcia pod uwagę
w każdej epoce…
FOT. q,, WIKIPEDIA

O

twartość umysłu, odwaga szy mnie moja śmiertelność i chcę ją się do działań Rady Pomocy
cywilna, tolerancja, uczci- ją przeprowadzić na całej linii. Tym Żydom. Ich mieszkanie było nie
wość intelektualna, aktywność, samym domaga się uznania swo- tylko miejscem działalności dyuspołecznienie – to kilka tylko ich przekonań, wartości i wagi in- daktycznej, ale służyło także za
z szeregu przymiotów opisanych dywidualnych wyborów.
czasowe schronienie dla osób poprzez Marię Ossowską, jakie poWrażliwa na kwestie równo- chodzenia żydowskiego. Na powinny charakteryzować obywate- uprawnienia, pod koniec lat dwu- czątku 1944 roku została areszla w państwie demokratycznym. dziestych komentowała rozmo- towania, a później rozstrzelana
A ukoronowanie tego zbioru to wę z profesorem Ajdukowiczem, jedna ze studentek, łączniczka
poczucie humoru i wrażliwość która ją trochę, jak to określiła, AK. Mieszkanie było „spalone”.
estetyczna. Wszystko to cecho- „od prof. Ajdukiewicza odsunęła”. Ossowscy znaleźli się na liście
wało samą „znawczynię praw Znowu ta nieszczęśliwa „sprawa ko- oskarżonych o lewicowość (co
etycznych”, jak swoją uczenni- bieca” – okazało się, że prof. Ajdukie- zresztą było faktem). Jedno ze
cę określił Tadeusz Kotarbiński, wicz jest w tej sprawie bardziej jesz- skrajnych nacjonalistycznych
pierwszy rektor Uniwersytetu cze ciasny niż Kotarbiński – mówił, ugrupowań groziło im śmiercią,
Łódzkiego. Specjalnie dla niej że „Kobiety nie nadają się właści- zmuszając do ucieczki poza Warzostała utworzona na Wydzia- wie prawie do niczego. (…) Są złymi szawę.
le Humanistycznym świeżo po- nauczycielkami itd. itd.” [Elżbieta
Wydawało się, że czas powojenwstałej łódzkiej uczelni Katedra Neyman, Intymny portret uczo- ny będzie sprzyjał naukowcom
Nauki o Moralności.
nych korespondencja Marii i Sta- o lewicujących poglądach, aktywWszystko zaczęło się właśnie nisława Ossowskich].
nym społecznie, zainteresowaod owej otwartości myślenia, niePo habilitacji zajmowała się nym demokracją, marksizmem.
zgody na stereotypy – od buntu. przede wszystkim zagadnienia- Maria Ossowska zostaje profesoWspominała, że już w roku 1910, mi moralności, traktując je opiso- rem nadzwyczajnym Uniwersytejako czternastolatce, groziło jej wo, opracowując jej metodologię, tów Łódzkiego i Warszawskiego,
usunięcie z warszawskiej pen- psychologię, socjologię i historię. jest lubianym nauczycielem akasji z powodu „bezbożnych” po- Jeszcze w 1939 roku była gotowa demickim: wczoraj odbył się u mnie
glądów. Rodzice również pro- do druku jej książka Podstawy „Kinderbal”. Młodzież siedziała od
wokowali do nieposłuszeństwa, nauki o moralności, wydana do- czwartej do dziesiątej. Było przywidząc córkę w roli przykładnej piero po wojnie w Szwecji.
jemnie – pisała do męża jesienią
pani domu. Ostatecznie, z chwiCzas „uspołeczniania” zaczy- 1951 roku z Łodzi profesor Ossowlą otwarcia Uniwersytetu War- na się na początku lat trzydzie- ska. Oboje poświęcają dużo czasu
szawskiego, jako jedna z nielicz- stych, kiedy to wraz z mężem młodszemu pokoleniu – prowanych dziewcząt rozpoczęła studia zostają członkami warszaw- dzą regularne działania dydakfilozoficzne.
skiej spółdzielni mieszkaniowej. tyczne, ale też organizują prywatW roku 1921 obroniła pra- Uczestniczą w różnych akcjach ne spotkania i wspólne wyjazdy
cę doktorską poświęconą ety- protestacyjnych (wywołanych poza miasto. Ossowska dużo puce stoików. Prawie dwa kolej- rozczarowaniem rządami Pił- blikuje (do roku 1951 bibliografia
ne lata studiowała na paryskiej sudskiego po zamachu majo- jej prac łącznie z artykułami, wySorbonie. Należała do kobiet, dla wym) i oświatowych, prowadząc kładami, recenzjami i in. liczy soktórych studia, wg jej własnych odczyty i wykłady dla inteligen- bie sto dwadzieścia pozycji), lecz
słów, układały się w pasmo sa- cji oraz małej grupy robotni- okazuje się, że i te czasy nie sprzymych przyjemności, a praca na- ków we wszechnicy robotniczej. jają swobodnemu rozwojowi osoukowa stanowiła elementarną Wsparcie ideowe Ossowska zna- bowości. Socjologia zostaje napotrzebę, równie imperatywną, lazła m.in. w trakcie dwuletnie- uką „burżuazyjną”, co zresztą
jak zaspokojenie głodu czy pra- go pobytu na stypendium w An- sprowokowało profesor Ossowgnienia. Z mężem, Stanisławem glii. Duże wrażenie zrobiły na niej ską do napisania książki MoralOssowskim, tworzyli kochającą spotkania z Bertrandem Russel- ność mieszczańska. (Tak na margisię parę. Mieli podobny światopo- lem (wyklętym w owych czasach nesie dodam, że zachwyciła mnie
gląd, świetnie się rozumieli, cie- za pacyfizm) i uczestnictwo w se- u autorki umiejętność obrazowakawi byli własnych przemyśleń minariach Bronisława Malinow- nia, w uzasadnionych sytuacjach
filozoficznych, znajdowali przy- skiego. Podziwiała obywatelską dosadność języka, przy jednoczejemność we wspólnym słuchaniu kulturę Brytyjczyków.
snej powściągliwości w opisie
muzyki czy zwiedzaniu muzeów.
Zaraz po wybuchu wojny, sytuacji społecznej i politycznej,
Ale jeszcze w 1928, przed ślubem, w warszawskim mieszkaniu widoczna, np. w korespondencji
Ossowska napisała: „Sachsówna Ossowskich, przy świecach i kar- małżonków). By zilustrować kostracona i wyszłam od niej z przy- bidówkach, wbrew otaczające- loryt języka i swego rodzaju pokrym wrażeniem całej nonsensow- mu horrorowi, trwają wykłady czucie humoru, przytoczę słowa
ności poświęcenia jednej egzysten- i seminaria, głównie z filozofii. Po Ossowskiej z pewnego wywiadu:
cji dla wyprodukowania drugiej… powrocie męża z zajętego przez Nie darmo mówi się, że socjologia
Nie chcę mieć dzieci, Stachu. Cie- Niemców Lwowa oboje włącza- to nauka o szczurach i studentach.

Szczury łatwo się rozmnażają i jest
ich wiele, a studenci są grupą łatwo
dostępną. To gotowy materiał pod
ręką. A w liście do męża z roku 1961
pisze tak: Dziekan uprawiał ekwilibrystykę, od której chciało się rzygać.
Nie mogłam zasnąć. Leukocytów
mi ze złości niewątpliwie przybyło.
W 1952 roku zostaje odsunięta
od pracy dydaktycznej i udziału
w życiu naukowym. Gdy wraca
na uczelnię 4 lata później z niespożytą, twórczą energią, mimo
wątłego zdrowia rzuca się w wir
pracy dydaktycznej w Polsce i zagranicą (Ossowska wykłada w Columbia University i University of
Pennsylvania), pisze kolejne prace
(ostatnia – książka Ethos rycerski),
działa w Klubie Krzywego Koła –
formacji krytycznej w stosunku
do władz komunistycznych. Znowu płynie pod prąd: w wyniku
prowokacji służb bezpieczeństwa, ten działający od 1955 roku
opozycyjny, wolnomyślicielski,
dyskusyjny klub, przez który
przewinęło się blisko trzystu intelektualistów: pisarzy, naukowców,
działaczy i artystów, zostaje zamknięty pod zarzutem ekscesów
chuligańskich. Profesor Ossowska opisuje prowokację oględnie: Zastosowana została nowa
metoda, szczególnie nieprzyjemna.
Również oszczędnie wspomina,
że w lutym, po prowokacji spędziła wiele godzin, uczestnicząc,
jako tzw. „mąż zaufania”, w procesie koleżanki z Klubu Krzywego
Koła, socjolożki aresztowanej za

Anna Musiałowicz –
przewodniczka łódzka z grupy
Totutotam, działaczka kolektywu
Kobiety znad Łódki.
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Recenzja książki

Ciche dramaty
czterech ścian
C

iche dramaty 4 ścian to opowieści jedenastu kobiet oraz
jednego mężczyzny. Dramatyczny tytuł i zdjęcie na okładce zapowiadają trudną zawartość – chodzi o przemoc domową. Dlaczego
mielibyśmy po tę książkę sięgnąć?
Czy nie dość już takich historii?
Ile jeszcze opowieści kobiet potrzebują czytelniczki i czytelnicy?
Tym razem to nie jest kolejny
reportaż. Zamysłem Alicji Lewandowskiej było stworzenie komunikatu, którego autorkami są same
kobiety doświadczające przemocy. Zaprosiła do współpracy dziesięć kobiet i sama stanęła z nimi
w szeregu. Na początku książki
opowiedziała swoją własną historię, która zaczęła się dwadzieścia
lat wcześniej. Dzisiaj Alicja stara
się wspierać inne kobiety w podobnej sytuacji i wierzy, że zgromadzone w książce historie mogą
pomóc kolejnym.
Kobiety, które spisały swoje
przeżycia, przerwały krąg przemocy, uciekły od sprawcy i zaczęły budować swoje życie na nowo.
Książkę zamykają ich „listy” do
czytelniczek, w których życzą, by
los oszczędził im takich przeżyć,
a jeśliby jednak wpadły w tarapaty, żeby znalazły w sobie siłę i wydobyły się z nich. Nie wszystkim
bohaterkom książki to się do końca udało, a ich historie są opowieścią o samotności, w której bardzo trudno znaleźć w sobie siłę
do walki, a musisz liczyć przede
wszystkim na siebie. Jeśli uwierzysz w siebie, jeśli nie dasz sobie
wmówić, że nic nie jesteś warta,
dasz radę – przekonują autorki.
Nie będę streszczać tu zawartych w książce historii przemocy
psychicznej, fizycznej, seksualnej
czy ekonomicznej. Jest ich więcej
niż tytułowe 11, bo wiele kobiet
doznało jej już w swojej pierwszej rodzinie, ze strony rodziców.
Dlatego pewnie, jedna z autorek,
gdy przyszły mąż uderzył ją przy
wszystkich na ulicy, nie bardzo
się zdziwiła – skoro biła ją matka, którą kochała i szanowała, jak
miałby nie bić kochany i szanowany mężczyzna? To także historie
dzieciństwa naznaczonego przemocą wobec matek, gdzie córki

pilnowały pijanych ojców, odpowiadały zamiast dorosłych za bezpieczeństwo matek i rodzeństwa.
To współczesne historie dorosłych
już dziś matek, które odkrywają,
że to samo niebezpieczeństwo grozi ich dzieciom. Jednej z kobiet sąd
odebrał piątkę dzieci, bo sama,
nie przeciwstawiając się przemocy, nie była w stanie ich ochronić i z trójką młodszych po prostu zamieszkała w domu dziecka.
Ucieczka od partnera jest przełomowym momentem w procesie
uwolnienia się od domowej przemocy, jednak historie bohaterek
pokazują, że to jest dopiero początek drogi. Gdy one uciekają, oni
podążają za nimi, z przeprosinami, obietnicami poprawy… i nagłą miłością do wspólnych dzieci.
Często miłość odgrywa decydującą rolę. No bo skąd by się wzięły te
dzieci, jak nie z miłości? – pisze jedna z kobiet. Czasem w grę wchodzi litość, pragnienie uratowania
sprawcy przed nim samym, i jeszcze chodzi o dzieci, które kochają ojca. Najbardziej boli, gdy ten
przeciąga je na swą stronę, a matka nic nie może zrobić.
Autorki opowieści przestrzegają: uważaj, nie idź moją drogą,
zwracaj uwagę na sygnały ostrzegawcze. Przemoc nie zaczyna się
wtedy, gdy on cię pobije do krwi
przykutą do kaloryfera, a potem
jeszcze raz, bo nie posprzątałaś
tej krwi, tylko wtedy, gdy zaczynasz wierzyć, że coś jest z tobą nie
tak, i zastanawiasz się, jak powinnaś się poprawić, żeby on był zadowolony. Wtedy, gdy zostajesz
sama, bo on przekonuje Cię, że
twoja rodzina wcale Cię nie kocha, a koleżanki wyśmiewają za
plecami. Gdy dostajesz pracę, a on
decyduje, że lepiej będzie jak zostaniesz w domu albo pomożesz
mu w prowadzeniu jego działalności za mieszkanie i wyżywienie. Gdy usłyszysz, że nie jesteś
tu u siebie…
Bohaterki tych historii rzadko mogły liczyć na pomoc z zewnątrz, a jeśli już, to wcale nie od
bliskich. Rodziny nie chcą przyjmować z powrotem pod swój dach
córek z licznym potomstwem.
Pracownicy służb, które powin-

ny działać w ich imieniu, stają
czasem po stronie sprawcy – policjanci radzą się pogodzić, grożą
odebraniem dzieci, a kuratorka
opiniująca w sprawie nie tylko
nie widzi przeszkód, by dzieci trafiły pod opiekę ojca, ale wkrótce
zostaje jego żoną. Gdy kobieta zeznaje, że były mąż pokazuje dziecku pornograficzne zdjęcie i mówi,
że jest na nim matka, pani prokurator się śmieje. Najbardziej
nieludzka jest jednak historia
nie mająca bezpośrednio związku z przemocą, w której lekarz,
do którego trafiła jedna z bohaterek w szóstym miesiącu ciąży, zamiast wypisać receptę na
środek przeciw grzybicy, która
jej wówczas dokuczała, kazał jej
moczyć tampony w occie, bo tak
się przecież czyści kafelki w łazience. Mając takie doświadczenia, łatwo zwątpić w człowieka.
Jednak inne kobiety opisują, jak
prawie obce osoby, gdy tylko się
dowiedziały o ich sytuacji, błyskawicznie reagowały, kontaktowały
się w ich imieniu z odpowiednim
ośrodkiem, pomagały się wyprowadzić, kupowały bilet.
Bo bohaterki książki są mobilne, przeprowadzają się do innego
miasta lub lecą do Wielkiej Brytanii – gdzie bez bliskich i znajomości języka może być jeszcze
trudniej, choć tamtejsze służby
socjalne oferuję dużo więcej niż
polski MOPS. Po wyjściu na prostą wciąż doświadczają licznych
problemów, dlatego Alicja Lewandowska radzi, żeby kontynuować
terapię, dbać o swoje potrzeby, inwestować w warsztaty rozwoju
osobistego. Szkoda tylko, że NFZ
ich nie refunduje.
Opisuje też rolę hipnoterapii,
która nie należy do standardowego pakietu zalecanego ofiarom
przemocy, bo na pierwszy rzut
oka budzi nieufność i przywodzi
na myśl różnych hochsztaplerów.
Ale jeśli pomogła niektórym bohaterkom książki, może pomóc
i innym kobietom. Książka zawiera też historię jednego mężczyzny, Artura, który najpierw założył grupę przeciwprzemocową,
a potem przeniósł ją na Facebooka. Opowiada on, jak sam z ofia-

IZA
DESPERAK

Ciche dramaty 4 ścian. 11 historii napisanych przez życie zebrała
i opracowała Alicja Lewandowska, Alicja i Przyjaciele, 2017.

ry przemocy zaczął przeobrażać
się w sprawcę, i jak próbuje od tej
roli uciec – poprzez terapię, stworzenie grupy, wreszcie przez związek z doświadczoną terapeutką
przemocy, która też o takim doświadczeniu opowiada.
Opowieści kobiet przeplatają
się ze swoistym psychologicznym
poradnikiem, w których mowa
o toksycznych związkach. Nie wydaje mi się, żeby kwestię przemocy ze strony najbliższych można
było sprowadzać do toksycznych
relacji, bo przemoc jest czymś więcej. W dodatku bohaterki książki,
same już po terapii albo w jej trakcie, przyjmują bez zastrzeżeń tę
perspektywę, w rezultacie przedstawiając siebie jako współuwikłanych i wręcz współwinnych
zaistniałej sytuacji, co kłóci się
z postulatem stawania na nogi
i budowania siebie nowej, silnej.
Co zdumiewające, problemy, z jakimi borykają się dziś kobiety, które dzielą się z nami swymi historiami, dotyczą nie tylko skutków
stresu pourazowego, ale mniej kojarzonych ze skutkami przemocy zaburzeniami wagi. Prawie
wszystkie na zmianę tyją i odchudzają się, jeszcze będąc w cyklu przemocy, a próba odzyskania autonomii oznacza dla nich
także odzyskanie kontroli nad
ciałem. Życiową zmianą jest dla
nich nowe mieszkanie, nowa praca, nowa fryzura… i skuteczna kuracja odchudzająca.
W poświęconym przemocy wobec kobiet zeszłorocznym marcowym numerze Miasta Ł przypo-

minałyśmy historię „Karoliny”,
której intymne zdjęcia i filmy publikował jej były chłopak. Nie ona
jedna tego doświadczyła. Bohaterki książki opowiadają zarówno
o publikowaniu zdjęć, jak i elektronicznym szpiegowaniu: mężczyźni przejmowali ich hasła do
poczty, przekierowywali wysyłane przez nie esemesy na własny numer, instalowali programy szpiegujące na komputerach,
by śledzić każdy ich krok lub rozsyłać kompromitujące je materiały, niby w ich imieniu. Za tego
rodzaju przemocą prawo nie nadąża, a skutki są tak raniące, że
poszkodowane rezygnują ze zgłaszania jej – z poczucia bezsilności lub z powodu wstydu, który
trudno w takiej sytuacji pokonać.
Fałszywe maile czy esemesy skutecznie skłócają z przyjaciółkami,
zniechęcają znajomych i sprawiają, że odwraca się rodzina. I o to
właśnie chodzi sprawcom – odizolować kobiety od potencjalnych
sojuszników lub za pomocą przechwyconych wiadomości oskarżyć o zdradę, podsunąć je najbliższym, wykorzystać w sądzie albo
na komisariacie.

Iza Desperak – socjolożka z Bałut.
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Dziecko w ZOO
Głaskaliśmy słonia po trąbie, karmiliśmy foki rybami, jelonki marchewką i nosiliśmy…
małe małpy na ramieniu. Jeszcze większą frajdę sprawiał nam tato podczas sprzątania
legowisk gadów i płazów będących pod jego opieką.

T

o będzie historia z zaplecza
łódzkiego ZOO widziana
oczami dziecka. Moimi oczami.
Był początek lat 80. Tata pracował w naszym łódzkim ogrodzie
jako opiekun zwierząt. Dzięki niemu widziałam więcej, mogłam dotrzeć do najbardziej tajemnych
zakątków. Minęło prawie 40 lat,
a ja wciąż wspominam tamte, cudowne eskapady. Dziś, kiedy ZOO
ma całkowicie zmienić swój wygląd, do wspomnień dołączyła
nostalgia.
Tata był opiekunem w Akwarium i Wiwarium, więc jego podopiecznymi były ryby, gady, płazy
i inne nieznane mi bliżej stwory. Prywatnie również hodował
ryby, także te najpiękniejsze, egzotyczne. W Akwarium wyczarował
nowy wystrój, zrealizował wiele fajnych pomysłów, które przetrwały dziesięciolecia. Większość
z nich została zmieniona dopiero podczas ostatniego remontu,
kiedy miejsce to zamieniło się
w „Krainę kapitana Nemo”.
Jak wiadomo, zwierzaki wymagają stałej opieki. Tata gnał
do pracy również w weekendy
i w święta, więc wraz z mamą
i bratem spędzaliśmy te dni właśnie w ZOO. Jako rodzina pracownika mogliśmy korzystać
z wejścia służbowego na tyłach
ogrodu (często już po zamknięciu dla zwiedzających). Pamiętam, że wieczorna zmiana straży
przy bramie wyjściowej miała metalowe, błyszczące hełmy
i wyglądali jak strażacy z bajek.
Oczywiście zakładali je tylko dla
nas – dzieciaków, żeby sprawić
nam radość.
Najbardziej ekscytujące było
to, że mogliśmy być tak blisko
zwierząt. Oczywiście tych, które nie mogły zrobić nam krzywdy. Ja najbardziej lubiłam odwiedziny u malutkich zwierzęcych
osesków. Ojciec wędrował wtedy z nami po zapleczach innych
działów i wspierany przez swoich kolegów po fachu pokazywał
przeróżne maleństwa. Dobrze zapamiętałam odwiedziny u dzikich
kotów, gdzie psia mama karmiła,
oprócz swojego szczeniaka, dwa
małe lwiątka odrzucone przez ich
kocią mamę. Od tego czasu powiedzenie Jak kot z psem… wydaje mi
się pozbawione sensu.

W LATACH 70. ŁÓDZKIE ZOO PROWADZIŁO PROGRAM, W RAMACH KTÓREGO ZWIERZĘTA ODWIEDZAŁY SZKOŁY.
NA ZDJĘCIU LWIĄTKO WŚRÓD DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17, UL. LIMANOWSKIEGO 124A.
PRAWDOPODOBNIE ROK 1973 LUB 1974 – PRYWATNE ARCHIWUM IZY DESPERAK

Nie tylko maluchy mieliśmy jego opiekuna albo para dużych obowiązkowo ciepłe jedzenie na
okazje dotykać i zaglądać im i kolorowych papug. Mogliśmy powietrzu – pieczone na ognisku
w oczy. Głaskaliśmy słonia po gościa dotykać, głaskać, zamienić kiełbaski albo pyszności z wieltrąbie, karmiliśmy foki rybami, z nim słówko, pod warunkiem, kiego, wojskowego gara. Nie zajelonki marchewką i nosiliśmy… że udało się do niego przedostać brakło również Mikołaja i paczek
małe małpy na ramieniu. Jeszcze między innymi dzieciakami, bo to pełnych smakołyków.
większą frajdę sprawiał nam tato była największa frajda na takiej
Letnia impreza, czyli Dzień
podczas sprzątania legowisk ga- imprezie. No, może jedna z naj- Dziecka, była podobna, tylko kulig
dów i płazów będących pod jego większych – na zewnątrz już cze- zastępowała przejażdżka bryczopieką. Na czas porządków
kami po alejkach ogrodu.
wyjmował zwierzaki z ich Ja najbardziej lubiłam odwiedziny
Kończyła się na placu zalegowisk (oczywiście te, któ- u malutkich zwierzęcych osesków. baw, tam gdzie dziś jest wyre nie były dla nas groźne) Ojciec wędrował wtedy z nami
bieg dla żyraf.
i dawał nam je do rąk. Przy- po zapleczach innych działów
W tamtych latach pratulona do mnie jaszczurka i wspierany przez swoich kolegów ca w łódzkim ZOO nie naczy przewieszony przez szyleżała może do najlepiej
po fachu pokazywał przeróżne
je mały i najedzony wąż
płatnych, ale dla ludzi, któmaleństwa. Dobrze zapamiętałam rzy ją wykonywali, hodowla
Boa nie przerażały mnie.
Bardzo mi się to podobało odwiedziny u dzikich kotów,
zwierząt i obcowanie z nimi
i niecierpliwie czekałam na gdzie psia mama karmiła, oprócz
było prawdziwą pasją. Poswojego
szczeniaka,
dwa
małe
spotkanie z kolejnym zwietrafili godzinami opowiarzakiem. Tych spotkań było lwiątka odrzucone przezich
dać o charakterach, przywiele. Kiedy opowiadałam kocią mamę. Od tego czasu
zwyczajeniach i psotach
o tym w przedszkolu, a po- powiedzenie Jak kot z psem…
swoich pupili. Usłyszałam
tem w szkole, wzbudzałam wydaje mi się pozbawione sensu.
od nich mnóstwo cudowogromne emocje i wyczuwanych historii. Zawsze lubiłam nutę zazdrości wśród moich kały konie zaprzęgnięte do dużych łam zwierzęta i zawsze było ich
rówieśników. Nie dziwię się, bo to sań, a to oznaczało kulig po ogro- pełno w moim domu, ale czas spęprzecież był nasz przywilej – dzie- dzie. Zimy w tych latach były zde- dzony między zwierzakami naszeciaków łódzkiego ZOO.
cydowanie bardziej śnieżne niż go Ogrodu Zoologicznego pozostaA przecież były jeszcze niezapo- obecnie i nie przypominam sobie, wił mi fantastyczne wspomnienia.
mniane Dni Dziecka i Gwiazdki. aby taka przejażdżka się nie odbyNietrudno zgadnąć, że gdy uroZimowa impreza zawsze miała ła. Konie pracowały wtedy w ZOO dziły się moje córki, również czętaki sam scenariusz. Świętowa- zamiast współczesnych ciągni- sto odwiedzałyśmy ZOO. Pokazynie zaczynało się od fajnego filmu, ków. Do sań przyczepialiśmy przy- wałam im wszystkie zakamarki
oczywiście obowiązkowo o zwie- niesione z domu saneczki. Zabawa ogrodu, snując opowieści ze sworzętach. Potem odwiedzało nas ja- była przednia, szczególnie na za- jego dzieciństwa. Ze smutkiem zakieś zwierzątko – czasami był to krętach, na których sanki wywra- uważyłam, że przez te wszystkie
mały lew na smyczy, innym razem cały się, a my wpadaliśmy w za- lata ZOO niewiele się zmieniło,
małpka siedząca na ramieniu swo- spy śniegu. Po tym szaleństwie a wręcz podupadło. Poodchodziły

IWONA
GAJEK
za „tęczowy most” niektóre duże
zwierzęta, a klatki i legowiska wyglądały, jakby ktoś o nich zapomniał. Dopiero gdy pojawiła się
żyrafiarnia i duży wybieg dla tych
fantastycznych zwierząt, zaczęło
się tam nieco zmieniać. Ale wiele
lat zaniedbań i braku pieniędzy
na remonty bardzo trudno nadrobić. Mimo wszystko z wielkim
sentymentem zawsze tu wracam.
Teraz na miejscu naszego ZOO
ma powstać Orientarium. Obiekt,
który osobiście kojarzy mi się
z betonowym molochem i cenami biletów, na które niewielu z nas
będzie stać. Zastanawiam się, czy
łodzianie wraz ze swoimi pociechami będą mogli pozwolić sobie
na tak częste odwiedziny u zwierzaków jak dzisiaj, czy stanie się
tak jak z naszą Falą, pod którą kiedyś ustawiały się kolejki chętnych,
a dziś niewielu stać na beztroskie
chlapanie się w basenie.
Park Zdrowe – co stanie się
z nim? Czy po pojawieniu się
Orientarium nie zamieni się
w wielki parking? Czy wychodząc
z ZOO, zamiast spacerować alejkami parkowymi, będziemy przepychać się między samochodami
i wdychać spaliny zamiast świeżego powietrza? ZOO i Park na
Zdrowiu były zawsze nierozerwalnie ze sobą związane. Biegacze
i spacerowicze mogli oddychać tu
powietrzem, w którym jest więcej powietrza, i słuchać śpiewu
ptaków. Jakie dźwięki będą docierać do nich po przebudowie?
Gdzie będą biegać i spacerować?
Jak zmieni się to miejsce?
Dlaczego nie możemy wzorem
Poznania wyremontować nasze
stare ZOO, a Orientarium zbudować na obrzeżach miasta, gdzie
nie zniszczymy parku, będzie więcej miejsca na parkingi i inne niezbędne inwestycje? Sentymentalna podróż z mojego dzieciństwa
i dzieciństwa wielu łodzian ma
dobiec końca? Zapewne niewiele to obchodzi decydentów, ale ja
się na to nie zgadzam.
Iwona Gajek – studiowała socjologię i Life Coaching na Uniwersytecie Łódzkim. Zajmuje się działaniami związanymi z rozwojem
osobistym osób dorosłych. Największą satysfakcję czerpie pracując jako coach zarówno z dorosłymi jak i z młodzieżą.
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O kobietach bez kobiet
Media zapominają o swojej funkcji i o sile, jaką posiadają. Mają ogromny wpływ na kształtowanie
świadomości młodych Polek i Polaków. W znacznym stopniu również od nich zależy, jaką postawę
w dorosłym życiu przyjmą młodzi ludzie.

M

edia są potężnym narzędziem kreującym rzeczywistość i jednocześnie wpływającym
na kształtowanie świadomości
i opinii o wszystkim, co nas otacza. Zdecydowana większość ludzi na świecie ma do nich bezpośredni dostęp. Prawie wszyscy
oglądamy telewizję, korzystamy
z mediów społecznościowych, słuchamy audycji radiowych, czytujemy prasę. Jednak niewielu z nas
ma świadomość, że produkowany przez nie przekaz ma ogromny wpływ na nasze postrzeganie
rzeczywistości, również tej, która dotyczy szeroko rozumianych
praw kobiet.
– Panowie, na początek, tradycyjnie, losujemy, kto będzie dziś ekspertem mówiącym w imieniu kobiet… – to zdanie wyjęte z „memu”
artystki Marty Frej, która postanowiła skomentować jeden z niedawno emitowanych w TVN24
programów publicystycznych
Kawa na Ławę. Nasuwa się pytanie: dlaczego do dyskusji nie została zaproszona żadna kobieta,
skoro przedmiot rozmowy bezpośrednio dotyczył właśnie kobiet? Przecież, z całą pewnością,
ekspertami w dziedzinie praw reprodukcyjnych nie są wyłącznie
mężczyźni.
Niestety, nie jest to wyjątkowy
przypadek. W 2015 roku Stowarzyszenie Kongres Kobiet przeprowadziło badania w ramach projektu Obserwatorium (nie)równości
płci w mediach nt. udziału kobiet
w mediach. Poddano analizie wiele programów pod kątem wykluczania kobiet z debaty publicznej,
przedstawiono szereg raportów
i monitoringów. Efektem jest m.in.
raport na bazie projektu Silne Razem! przygotowany przez Agatę
Siedlaczek, Ewelinę Jabkiewicz
i Ewę Maciąg, w którym znajdziemy szczegółową analizę wybranych programów medialnych
pod kątem udziału w nich kobiet.
Wyniki nie zaskakują, a tylko potwierdzają tendencje. Odsetek
kobiet zapraszanych do programów telewizyjnych, radiowych,
piszących felietony itp., jest zdecydowanie mniejszy niż odsetek
mężczyzn. Szczegóły tego raportu, a także innych analiz odnajdziemy na stronie internetowej
Stowarzyszenia Kongres Kobiet:

MARTA
SZYMCZYK
le nie chodzi o dominację kobiet,
ale o równość w dostępie do wypowiedzi i kształtowania opinii publicznej: „Zależy nam na zachowaniu równowagi, ponieważ w Polsce
jest wiele specjalistek, które zechciałyby zabierać głos w mediach nt. ich
praw i problemów. Stanem pożądanym byłoby prowadzenie dyskusji
oraz debat w parytecie, z zachowaniem równowagi płci. Rozumiemy,
że z różnych przyczyn nie zawsze
jest to możliwe, ale wówczas chciałybyśmy i chcielibyśmy usłyszeć przed
rozpoczęciem rozmowy wyjaśnienie
zaistniałego stanu rzeczy”.
Media zapominają o swojej
funkcji i o sile, jaką posiadają.
Mają ogromny wpływ na kształtowanie świadomości młodych
Polek i Polaków. W znacznym
stopniu również od nich zależy, jaką postawę w dorosłym życiu przyjmą młodzi ludzie – czy
będzie oparta na poszanowaniu
drugiej osoby i jej równym traktowaniu, czy dyskryminująca?
Na mediach publicznych i prywatnych spoczywa zatem ogromna odpowiedzialność.
List miał charakter otwarty
i podpisało go wiele organizacji. W całości można go przeczytać na stronie internetowej pod
linkiem: https://naszademokracja.pl/petitions/apel-w-sprawieudzialu-kobiet-w-mediach.

https://www.kongreskobiet.pl/
pl-PL/text/inicjatywy/silne_razem_-_projekt_eog/obserwatorium_nierownosci_plci_w_mediach.
Posiłkując się wspomnianymi badaniami oraz własnymi
obserwacjami i doświadczeniami, Stowarzyszenie Łódzkie
Dziewuchy Dziewuchom napisało apel w sprawie udziału kobiet
w mediach. Manifest rozpoczyna
się od słów: „Szanowni Państwo,
jako przedstawicielki i przedstawiciele ruchów feministycznych,
środowisk kobiecych oraz organizacji demokratycznych i równościowych w Polsce jesteśmy zaniepokojone i zaniepokojeni o przekaz
medialny informacji dotyczących
szeroko rozumianych praw kobiet.
Oglądając programy publicystyczne w wielu mediach, zauważamy,
że w większości są do nich zapraszani mężczyźni, którzy dyskutują
o prawach reprodukcyjnych kobiet.

Uważamy, że kwestie bezpośrednio
związane z prawem do samostanowienia, prawem do aborcji, przemocy wobec kobiet, antykoncepcji,
w tym awaryjnej i wielu innych,
powinny być omawiane również
przez kobiety, które są specjalistkami i ekspertkami w danej dziedzinie
niezbędnej do omówienia poruszanego na wizji zagadnienia”. Do podpisania apelu zostały zaproszone
różne organizacje. Ich liczba prze-

RYS. BRUNO POLIS

kroczyła 50, co pokazuje, jak wiele kobiet i mężczyzn nie zgadza
się, by rzeczywistość kreowali wyłącznie mężczyźni, a tak się dzieje
w większości przypadków. Media
przedstawiają głównie ich punkt
widzenia, pomijając opinie kobiet,
tym samym nie przyczyniają się
do wspierania szeroko rozumianej równości w społeczeństwie.
W apelu możemy przeczytać ważne słowa, które tłumaczą, że wca-

Marta Szymczyk – absolwentka
3 kierunków pedagogicznych na
UŁ, nauczycielka. Aktywistka
społeczna działająca
w Stowarzyszeniu Łódzkie
Dziewuchy Dziewuchom.
Feministka. Miłośniczka gór
i podróży. Mama 5-letniej Mai.
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Inne widzenie świata
Kiedy przygotowywałam się do zajęć z młodzieżą autystyczną, oglądałam wystąpienia na TED, przeczytałam książkę
Nie jestem kosmitą. Mam zespól Aspergera, zaczęłam oglądać serial Atypowy na Netflixie, szukałam filmów na ten temat.
Już po pierwszych zajęciach byłam uczestnikami zachwycona, ich refleksjami na temat zagadnień, o których rozmawialiśmy. Świetnie się czułam w ich towarzystwie. Potem dowiedziałam się, że osoby ze zdiagnozowanym autyzmem są bardzo
różne, że to kontinuum rozmaitych reakcji, zachowań, sposobów kontaktu z otoczeniem, dlatego mówimy o spektrum.
Pomyślcie tylko, są wśród nas osoby, które doświadczają świata zupełnie odmiennie niż większość z nas.
O autyzmie, zespole Aspergera oraz wolontariacie koleżeńskim Mary i Max opowiadają
Ela Rutkowska, terapeutka, oraz Paula Rol, psycholożka.

ANNA JUREK

„Jestem dziwakiem. Wszyscy tak
twierdzą. Czasami nie rozumiem, co
do mnie mówią, przez co czuję się samotny, mimo że jestem wśród ludzi.
Zwykle zajmuję wtedy czymś ręce,
żeby się stymulować, np. pstrykam
ołówkiem o gumkę i myślę o rzeczach, których nie mogę robić, jak
badanie pingwinów na Antarktyce
lub umawianie się z dziewczynami.
Chciałbym pojechać na Antarktykę.
Jest tam tak cicho. Z wyjątkiem kolonii pingwinów, które robią dużo
hałasu”.
Sam, Atypowy, sezon 1, Netflix
Anna Jurek: Na Netflixie pojawił
się serial Atypowy, którego głównym bohaterem jest Sam, nastolatek w spektrum autyzmu. Widziałaś już?
Ela Rutkowska: Tak. Dosyć wiarygodnie pokazuje sposób funkcjonowania osoby z neurotrudnościami, jej rodziny i otoczenia.
Można zobaczyć, jak Sam rozbrajająco dosłownie przyjmuje wypowiedzi czy żarty swojego ekscentrycznego kolegi, często unika
kontaktu wzrokowego, nie rozumie, o co chodzi, w oczywistych
dla jego rówieśników, relacjach
miłosnych.
Zdarza się, że osoba z autyzmem,
częściej chłopcy niż dziewczyny, ma jakiś temat przewodni,
którym się interesuje. W przypadku Sama jest to Antarktyda
i pingwiny. Ściany w jego pokoju mają niebieski kolor, obrazy
pokazują lodowce, często rysuje pingwiny.
ER: A w sytuacjach kryzysowych,
kiedy bardzo się denerwuje, wymienia głośno różne gatunki pingwinów, co jest jego strategią na
uspokojenie się. Wśród osób,
z którymi pracujemy, pojawiają
się motywy przewodnie dotyczące np. motoryzacji czy kolejnictwa, chociażby pomysł na zrewolucjonizowanie linii kolejowych
w Polsce. To bardzo wąskie, hermetyczne zainteresowania i czasem nie jest łatwo znaleźć kogoś,

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU MARY I MAX. FOT. TOMASZ WARSZAWA

kto przez długi czas będzie chciał
słuchać np. o pingwinach.
Jak doświadcza świata osoba
w spektrum?
ER: Trudno dokładnie powiedzieć,
wiem o tym tylko z relacji, a uogólnić nie można, bo jednak każda
osoba jest inna.
Jak my wszyscy.
ER: Jednak w tym przypadku
mamy do czynienia z dużą wrażliwością na bodźce zmysłowe,
specyficznym funkcjonowaniem
w relacjach rodzinnych lub rówieśniczych. Jedni radzą sobie z tym
lepiej, drudzy gorzej. Są osoby mogące sprawiać wrażenie zupełnie
odciętych od świata, inne wchodzą w interakcje społeczne, często
z powodzeniem, jeśli mają kontakt
z otwartymi, życzliwymi ludźmi.

Interesujący jest aspekt myślenia obrazami.
ER: Na przykład, kiedy przy składaniu kartek, ktoś użyje sformułowania: skrzydło kartki, im pojawia
się w głowie mnóstwo rodzajów
skrzydeł, w tym skrzydełko kurczaka, skrzydło samolotu, skrzydło mewy. Mózg pracuje wtedy
na wysokich obrotach. Trudno
zatem skupić się na zadaniu, kiedy w umyśle wyświetla się cały
katalog obrazów związanych ze
słowem, które może występować
w różnych kontekstach. Ale z drugiej strony, znamy przykład Temple Grandin*, której ten sposób
myślenia pozwolił na rozwinięcie
niezwykłych umiejętności w zakresie projektowania.
Po pierwszych zajęciach z młodzieżą pomyślałam: Ależ eks-

trawagancką grupę dostałam!
(śmiech)
ER: Fajnie, że tak to odebrałaś. To
jest właśnie to inne niż typowe postrzeganie świata i budowanie relacji z innymi. Rzeczywiście, grupa dobrze współpracowała, była
zainteresowana tematami. Nie
zawsze jest tak łatwo.
Najważniejsze jest, aby zrozumieć, że cała sfera sensoryczna
i zmysłowa funkcjonuje niestandardowo. Teraz siedzimy w kawiarni i raczej nie przeszkadza
nam muzyka, migające światełka, intensywne zapachy z kuchni.
Ale dla niektórych ludzi wszystko to może być bardzo intensywne, drażniące, rozpraszające. Poza
tym tak wielu ludzi to dużo bodźców. Słyszycie, jak dziewczyny
w drugiej sali rozmawiają? My na
te dźwięki nie zwracamy uwagi,

niejako wyłączamy je, a niektóre
osoby ze spektrum mogą słyszeć
i rozmowę, i muzykę, i hałas dochodzący z kuchni. Skupienie się
wymaga wtedy więcej wysiłku.
Często mówi się o trudnościach
w rozumieniu relacji społecznych, zachowań, reakcji emocjonalnych. Zakładam, że wiąże
się to z poczuciem dezorientacji,
kiedy przebywa się wśród ludzi.
ER: Osobom z autyzmem trudniej jest wczuć się w emocje drugiej osoby, spojrzeć z jej punktu
widzenia. Ma to związek w dużej mierze z samopoznaniem. Zobacz, jeśli znasz Twoje odczucia
i emocje w danej sytuacji, potrafisz odczytać sygnały ze swojego
ciała i wiesz, co oznaczają, to łatwiej jest Ci zrozumieć siebie, ale
także innych. Pracujemy zatem
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Udział w projekcie Mary i Max dał mi dużo niezapomnianych
przygód. Szczególnie, polecam gry planszowe w Gralni.
Macmen McIntyre, uczestnik
Poznałam nowych, wartościowych ludzi, którzy postrzegają
świat inaczej. Dużo się dowiedziałam o Hubercie [ jeden
z uczestników – przyp. red.], ale także o sobie, bo przyjęcie
odmiennej perspektyw zmienia także nas.
Magda, wolontariuszka
Podobało mi się, że można było nawiązać kontakty z osobami
w swoim lub zbliżonym wieku, które mają podobne problemy.
Darmowe wejściówki były bardzo fajne, szczególnie na ściankę
wspinaczkową, gdzie przełamałem swój strach i wszedłem na
samą górę.
Adrian, uczestnik
Zaskakujące było to, że z Julkiem (uczestnikiem) od razu
znaleźliśmy wspólny język. Mamy podobne zainteresowania
i charaktery. Cały czas mieliśmy o czym rozmawiać, a kiedy
zdarzyły się chwile ciszy, nie były one krępujące. Interesuje nas
historia, szczególnie Polski. Julek jest w grupie rekonstrukcyjnej,
ja kiedyś byłam w jednostce strzeleckiej, można zatem
powiedzieć, że połączyły nas militarne zainteresowania.
Weronika, wolontariuszka
Najważniejsze były spotkania z ludźmi. Mimo końca projektu
zadzwonię do nich czasami i zapytam: Co tam słychać? Joł!
Gdybym miał zachęcić do udziału w kolejnych edycjach,
powiedziałbym: Stary, nie siedź sam w domu. Dawaj tutaj! Jeśli
jesteś samotny, wpadaj do Mary i Maxa, i się kumplujmy!
Mateusz, uczestnik
Udział w projekcie na pewno poszerza horyzonty. Zawsze
uważałam się za osobę tolerancyjną i otwartą na innych, ale
teraz, jeszcze bardziej niż wcześniej, nie oceniam ludzi na
podstawie pierwszego wrażenia. Nawet jeśli pomyślę, że ktoś
jest inny, od razu pojawia się kolejna myśl, że coś więcej się
za tym kryje. To jest bardzo wzbogacające doświadczenie. Ten
wolontariat jest szczególny, bo wchodzimy w relację z innymi
i nagle staje się to formą spędzania wolnego czasu, po prostu.
Kinga, wolontariuszka
Dołączyłam do Mary i Maxa, aby zdobyć nowych przyjaciół
i to się udało. W gimnazjum i w liceum byłam często pouczana
przez moich znajomych i kolegów, dużo czasu spędzałam sama
i zazdrościłam innym spotkań z rówieśnikami. Ten program dał
mi możliwość poznania ludzi, z którymi mogę porozmawiać,
miło spędzić czas. Na pewno będę dbać o te relacje.
Martyna, uczestniczka
nad tym, żeby rozpoznawać emocje i odczucia, interpretować je,
żeby łatwiej nimi zarządzać, ale
też swobodniej reagować w interakcjach z innymi.
Dezorientacja, o której mówisz,
wynika też z tego, że każda okoliczność, w jakiej się znajdujemy,
jest inna w zależności od kontekstu. Na przykład sytuacja powitania wydaje się oczywista, ale
zmienia się w zależności od tego,
czy witasz się z szefową, swoim
partnerem, ciotką czy kolegą, którego nie lubisz, ale nie dasz mu
tego odczuć, bo potrafi naprawić
Twój komputer.
Osoby w spektrum lub z zespołem Aspergera bywają szczególnie uzdolnione. Często podaje się
za przykład Lionela Messiego,
który grę w piłkę opanował niemal do perfekcji, dzięki ogromnej liczbie powtórzeń.
ER: Bywa i tak, choć nie lubię tego
przykładu, bo to jest szczególny
przypadek. Jak mówi z przekorą

jedna z mam: Każdy rodzic chciałby mieć takiego Messiego. Nie wiemy jednak, jaką cenę płaci za swój
talent, jakim wyzwaniom musiał
stawić czoła.
Do cech wyjątkowych, swego rodzaju zdolności, zaliczyłabym: świetną pamięć, szybkość
przeprowadzania operacji matematycznych, skrupulatność
i dokładność w wykonywaniu
zadań, przywiązywanie wagi do
szczegółów i drobiazgów, co czasem pomaga w pracy, ale utrudnia codzienne życie. I znów, mogę
mówić tylko o konkretnych osobach, jedna szybko zapamiętuje,
inna świetnie liczy lub programuje. Nie ma zasady.
Dla mnie absolutnie wyjątkowa
jest szczerość. Młodzież mówiła
mi wprost, co myśli o zajęciach
lub o moim zachowaniu i musiałam to „brać na klatę” (śmiech).
ER: Nie ma udawania. Jest bezpośredniość. Pamiętasz jak jeden
chłopak z grupy skomentował

z zażenowaniem Twoje rozbawienie filmikiem: że moich kolegów
z gimnazjum to bawi, mogę zrozumieć, ale że panią też? Dałaś wtedy radę przyjąć to z dystansem
(śmiech). Inny przykład: chłopak,
którego znam, witając się z kimś,
kto podał mu rękę w rękawiczce, bez ogródek powiedział: Nie
grzecznie jest witać się z kimś, nie
zdejmując rękawiczki. Albo wchodzisz do sali, siadasz przy stole,
a potem przychodzi ktoś, kto
jest przywiązany do konkretnego miejsca, a Ty akurat je zajęłaś,
więc pewnie usłyszysz, że to jest
jego miejsce i powinnaś je zwolnić. Nie wszyscy są gotowi na takie komunikaty (śmiech).

WOLONTARIAT KOLEŻEŃSKI
MARY I MAX
Skąd wziął się pomysł na tę nazwę?
ER: Z filmu o tym tytule, opowiadającego historię Maxa, który ma
zespół Aspergera, i Mary, małej
dziewczynki. Zaczynają ze sobą
korespondować i zaprzyjaźniają się.
Paula Rol: A nam zależy na tym,
żeby osoby z autyzmem i wolontariusze stali się kumplami, spędzali ze sobą czas, uczyli się od
siebie nawzajem.
Od kiedy realizujecie projekt
Mary i Max?
ER: Skończyliśmy właśnie drugą edycję w Łodzi. Podobnie jest
w Lublinie. W Warszawie było ich
już pięć. W każdym z tych miast
rozpoczynamy nową rekrutację
i za około 3 miesiące zaczną się
kolejne spotkania par.
Jak rekrutujecie uczestników
i wolontariuszy?
ER: Na podstawie informacji
uzyskanych z formularza internetowego oraz indywidualnych rozmów staramy się
dobrać uczestników i wolontariuszy w pary, biorąc pod uwagę
ich miejsce zamieszkania, charakter, wspólne zainteresowania,
a także wiek i płeć. Program polega na regularnych spotkaniach
tak dobranych osób przez okres
minimum 8 miesięcy.
PR: To powinny być osoby z otwartą głową, i co bardzo ważne, z poczuciem, że inni nie muszą się
zachowywać zgodnie z naszymi
oczekiwaniami. Muszą mieć także ukończone 14 lat, dysponować
wolnym czasem i mieć poczucie
odpowiedzialności.
ER: Jeśli deklaruję, że biorę
udział w projekcie, to od początku do końca. Dla ludzi, którzy
doświadczali odrzucenia, a wiele osób z autyzmem lub Asperge-
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Autyzm – „zaburzenie rozwoju, charakteryzujące się
trudnościami w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji
społecznych, komunikacji werbalnej i niewerbalnej
oraz specyficznymi, powtarzającymi się wzorcami
zachowań, zainteresowań i aktywności. Wśród przyczyn
autyzmu wymienia się zarówno czynniki genetyczne,
jak i środowiskowe, które wpływają na rozwój układu
nerwowego. Przyczyny te nie są jednak jeszcze w pełni
poznane” [cytat za: Płatos Mateusz (red.), Ogólnopolski
Spis Autyzmu. Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem
w Polsce, wydawca Stowarzyszenie Innowacji Społecznych
„Mary i Max”, wydanie I, Warszawa, listopad 2016].
Ten odmienny sposób rozwoju wiąże się z wyzwaniami
w kontaktach z rówieśnikami, rozumieniu perspektywy
i sposobu myślenia o innych, nazywaniu potrzeb i stanów
emocjonalnych innych ludzi. Kolejnym wyzwaniem jest
sposób komunikowania się z otoczeniem oraz specyficzne
potrzeby sensoryczne (chaos doznań, nadmiar lub zbyt duża
intensywność bodźców zmysłowych, które nie są filtrowane
w wystarczający sposób).
Autyzm nie jest chorobą i nie da się go wyleczyć. Wiele osób
z autyzmem korzysta natomiast z różnego rodzaju wsparcia.
Nie wiadomo, ilu ludzi dotkniętych tym zaburzeniem żyje
w Polsce. Badania przeprowadzone w innych krajach
wskazują, że autyzm może występować u przynajmniej
jednej osoby na sto.

rem, ma taką historię na koncie,
ważna jest regularność spotkań.
Kiedy pary są już gotowe do działania, jak spędzają czas?
PR: Naszym zadaniem jest znaleźć
miejsca, w których będą mogli
się spotykać bezkosztowo. Jest
to możliwe dzięki firmom, które
są naszymi partnerami. Do wyboru mamy: ścianę wspinaczkową, kawiarnie, kręgielnie, bilard,
Gralnię, kino. Ostatnio największym zainteresowaniem cieszą
się Gralnia i kręgle.
ER: Bo widzisz, dla jednych osób
pójście do kina, na pizzę czy kręgle to jest zupełnie zwyczajna sytuacja, dla innych stanowi wyzwanie.
Na czym polega wyjątkowość
tego projektu?
PR: Wolontariusze i wolontariuszki mówili, że dzięki temu doświadczeniu można lepiej poznać
innych, spojrzeć z innej perspektywy na świat, zrozumieć motywy
postępowania – szczególnie kiedy ktoś zachowuje się inaczej czy
dziwnie, niestandardowo. Kiedy
jesteś blisko, widzisz, że to nie jest
zła intencja, że to z czegoś wynika, ma jakieś źródło, przyczynę.
ER: Jeden z chłopaków mówił, że
postrzegał siebie jako gorszego,
przy czym inne osoby w spektrum
także uważał za dziwne, dlatego
nie dążył do kontaktów z nimi.
Niektórzy mówili, że żyli w przeświadczeniu, że są chorzy, inni,
a potem spotkali osoby, które także mają autyzm czy zespół Aspergera, i okazało się, że to mogą być
fajni koledzy i koleżanki. Wielu

uczestników mówi, że udało im
się przezwyciężyć poczucie osamotnienia. I to chyba jest największą zaletą tego projektu.
Projekt Mary i Max jest
realizowany przy Naviculi
Centrum Diagnozy i Terapii
Autyzmu w Łodzi.
Więcej o projekcie i kolejnych
naborach można dowiedzieć się
na stronie:
www.wolontariatkolezenski.pl
Partnerzy projektu:
Gry bez prądu GRALNIA , Galeria
kawy i herbaty Czarodzielnica,
spaghetteria Pasta GO, Kręgielnia
Król Kul, Pizzeria FIERO!,
Kręgielnia Grakula, FRAME Klub
Bilardowy, ŁODZIARNIA – Lody na
Okrągło, Cukiernia WASIAKOWIE,
Lodziarnia Beza Krówka,
Kawiarnia Tubajka, Centrum
Wspinaczkowe Stratosfera, Kino
BODO, Kawiarnia i lunch bar
VINDA, Papugarnia Papupapi
Łódź, Pizzeria Pizza Balon.
*Temple Grandin – doktor
zootechniki oraz profesor na
Colorado State University, autorka
bestsellerów, konsultant przemysłu
mięsnego ds. zachowania zwierząt
(np. w warunkach chowu).
Jako osoba z autyzmem, jest
zaangażowana w popularyzację
wiedzy o tym zaburzeniu.
Zainteresował Cię temat? Obejrzyj:
Temple Grandin (2010), reż.: Mick
Jackson
Mary i Max (2009), reż.: Adam
Elliot
Latarnia na Wybrzeżu Orek (2016),
reż. Gerardo Olivares
Ben X (2007), reż.: Nic Balthazar
Dziewczyna z szafy (2012), reż.
Bodo Kox
Atypowy (2017), autorka serii:
Robia Rashid
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Procedura ma się
dobrze, a kobiety giną

IZA
DESPERAK

R

ok temu poświeciłyśmy marcowy numer Miasta Ł przemocy domowej. Naszym celem
było przypomnienie, że ten problem istnieje, i chciałyśmy, z pomocą specjalistów, podpowiedzieć, co może zrobić kobieta,
gdy dotyka ją przemoc ze strony najbliższych. Przygotowując
poradnik dla kobiet, odkryłyśmy, że mimo istnienia licznych
instytucji i organizacji, których
zadaniem jest pomoc ofiarom
przemocy, bardzo trudno jest do
nich dotrzeć, a pomoc często ma
charakter bardzo ograniczony.
Nasze czytelniczki w komentarzach zwracały uwagę, że te nieliczne instrumenty, o których pisałyśmy, istnieją w Łodzi, dużym
wojewódzkim mieście, ale już nie
w małym miasteczku, nie wspominając o wsi. Przygotowując numer o „niebezpiecznych zdarzeniach”, nie tylko rozmawiałyśmy
z przedstawicielkami i przedstawicielami instytucji i organizacji, ale również z kobietami, które
zetknęły się z przemocą – bezpośrednio albo będąc jej świadkiem.
A ponieważ, nie ma się co oszukiwać, wszyscy się jakoś z przemocą domową stykamy, więc my,
autorki – Iza Desperak i Anna
Jurek – przystępując do pisania
wspomnianego poradnika, też
mogłyśmy się odwołać do bagażu naszych doświadczeń i obserwacji. Sprawdzałyśmy informacje
podawane przez instytucje i organizacje. Dzwoniłyśmy pod podane
numery telefonów i, o ile ktoś odebrał, przedstawiałyśmy się najpierw jako osoba potrzebująca
pomocy. Nie wszystko w praktyce wyglądało tak, jak w materiałach informacyjnych. Odkryłyśmy ogromną przepaść pomiędzy
instytucjonalną opowieścią o bogatym wachlarzu świadczeń a doświadczeniem kobiet, które rozbijają się o instytucjonalną niemoc,
urzędniczą bezduszność i nieskuteczność przepisów.
W tym roku, 9 stycznia, odbyła się debata dotycząca przemocy
domowej. Miała ona tę ludzko-instytucjonalną barierę rozbroić.
Spotkali się przedstawiciele i przedstawicielki instytucji

FOT. ŁUKASZ KLIMCZAK

Wymaganie od kobiet doświadczających przemocy, by porzuciły mieszkanie na rzecz miejsca
w schronisku, jest nieludzkie – a taką właśnie propozycję mieli eksperci biorący udział w debacie.

i organizacji zajmujących się poszkodowana musi udać się na poinformowaniem o tym żadproblemem przemocy domowej: najbliższy komisariat i o wszyst- nego dzielnicowego. Interwenaspirant Katarzyna Pietrzak z Wy- kim jeszcze raz opowiedzieć. Po- cje zostały odnotowane, ale nie
działu Prewencji Policji, Maria Ga- licjant, który będzie jej słuchał, są gromadzone dane o tym, że
jek, członkini Miejskiego Zespołu nie zna okoliczności tego zdarze- się powtarzają. Tego z opowieści
Interdyscyplinarnego ds. Przeciw- nia ani poprzednich. Mimo że teo- przedstawicielki policji nie dowiedziałania Przemocy w Rodzinie retycznie nie ma już rejonizacji, dzielibyście się. Nie było również
przy Prezydencie Miasta Łodzi, za zbieranie informacji wciąż od- mowy o tym, że nawet jeśli uda się
Dariusz Sobieski z Fundacji In- powiada dzielnicowy przypisany wam doprowadzić do założenia
terwencji Kryzysowej i Pomocy do konkretnego rewiru. Jeśli więc Niebieskiej Karty, to może ona zoPsychologicznej Subvenio
stać zamknięta i nikt was
oraz mecenas Małgorzata Zaproszeni na debatę niepokojąco
nawet o tym nie poinforTatucha z Centrum Praw często wracali do wątku fałszywych
muje. Dowiedzielibyście
Kobiet. Choć debata roz- zgłoszeń przemocy, motywowanych się natomiast, że to same
poczęła się od podniesiekobiety zbyt często wycorzekomo pragnieniem uzyskania
nia rąk przez większość zefują zeznania, co miałoby
dodatkowych argumentów
branych, gdy prowadząca
uniemożliwiać dalsze pozadała pytanie, czy znamy w postępowaniu rozwodowym
stępowanie.
przemoc domową z wła- (ciekawe, jakich?). To kolejna
Mecenas Małgorzata
snego doświadczenia lub stereotypowa konstrukcja, która
Tatucha przedstawiła zuobserwacji, to samo spo- ma zdyskredytować ofiary – i nasi
pełnie inny obraz roli politkanie zdominował jed- eksperci okazali się nie tylko jej
cji, wyłaniający się ze skarg
nak głos instytucjonalny. ulegać, ale i ją powielać.
poszkodowanych kobiet.
Za mało (moim zdaniem)
Policjanci interweniujący
miejsca i czasu poświęcono, by po- uciekłaś przed agresywnym part- w przypadku przemocy domowej
kazać perspektywę kobiet, które nerem ze wspólnego mieszkania często kwalifikują sytuację jako
doświadczają przemocy.
w Śródmieściu do matki, która konflikt w rodzinie i zalecają po
Najpierw aspirant Katarzy- mieszka na Bałutach, i tam spraw- prostu jego rozwiązanie, a nawet
na Pietrzak opowiedziała ogól- ca cię dogonił i pobił, to sprawa grożą odebraniem dzieci!
nie, jak działa Niebieska Karta, trafi po kilku dniach do dzielniMaria Gajek opowiadała o prazaznaczyła, że każdy funkcjona- cowego z Bałut – do „swojego” cy międzydyscyplinarnych zesporiusz policji może ją założyć. Nie dzielnicowego musisz się pofa- łów ds. przeciwdziałania przewspomniała jednak, że nie zrobi tygować sama. Jeśli dzwoniłaś na mocy, które mają za zadanie
tego nikt z ekipy interweniującej numer alarmowy z prośbą o in- reagować na założenie Niebieskiej
na miejscu zdarzenia. Nawet jeśli terwencję pod kilkoma różnymi Karty. W ich skład wchodzą pojest to kolejna już interwencja, adresami, to nikt nie zajmie się licjanci, przedstawiciele oświaty,

pracownicy pomocy społecznej,
kuratorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Spotykają
się raz w miesiącu w około dwudziestoosobowym składzie, jak
też w mniejszych grupach roboczych. Na oddzielne spotkania
zapraszane są osoby, co do których jest podejrzenie, że stosują
przemoc, oraz te, które tej przemocy doznają. Spotkania służą
przygotowaniu planu naprawczego. Zespoły stawiają na edukację
i proponują udział w grupach terapeutycznych – zarówno poszkodowanym, jak i sprawcom.
Poszkodowane kobiety mogą
liczyć na miejsce w schronisku.
Maria Gajek, wieloletnia pracownica Specjalistycznego Ośrodka
Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie i Hostelu dla Matek
z Dziećmi Chroniących się przed
Przemocą, mogła szczegółowo
opowiedzieć o jego działalności.
Dariusz Sobieski, psycholog reprezentujący Fundację Subvenio,
potwierdził, że sam wielokrotnie
doradzał takie rozwiązanie kobietom, czy wręcz je tam odwoził.
– Jak długo można zostać
w schronisku? – spytała jedna
z uczestniczek spotkania.
– Trzy miesiące.
– A co potem?
– No, czasem można to jakoś
przedłużyć…
Eksperci zdawali się zapominać, że schronisko jest spychaniem kobiet, nierzadko z dziećmi,
w bezdomność, czyli zastępowanie jednego problemu kolejnym.
Gdzie trafią ofiary po trzech miesiącach? Zapewne do kolejnego
schroniska. Większość kobiet
w schroniskach dla bezdomnych ma za sobą doświadczenie
przemocy, o czym wiemy choćby
z łódzkich badań Ingi Kuźmy z UŁ.
Rozwiązanie „schroniskowe”
jest też nierealne, bo w takich placówkach w Łodzi jest kilkadziesiąt miejsc, a kobiet doświadczających przemocy tysiące. Wyjściem
z wymuszonej przez schronisko
bezdomności może być mieszkanie socjalne, czyli o obniżonym
standardzie, często bez toalety
i łazienki. Kobiety doświadczające
przemocy, które nie są jeszcze bez-
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domne, są często właścicielkami
lub współwłaścicielkami mieszkań, albo ich lokatorkami. Własne
mieszkanie to majątek, niekiedy dorobek całego życia, i porzucenie go na rzecz bezdomności
oznacza rezygnację z własnego
mieszkania dla siebie i dzieci na
resztę życia – bo z lokalu socjalnego rzadko startuje się o kredyt
hipoteczny. Decyzja o mieszkaniu
komunalnym zostanie unieważniana, gdy nie będziemy w nim
mieszkać i nie będziemy płacić
czynszu. Z własnościowego, lokatorskiego czy wynajmowanego wyeksmitują nas, wyrzucając
meble i wyposażenie – bo schronisko, MOPS ani żadna instytucja nie zapłaci za nas. Współlokator będący sprawcą przemocy też
nie. Aha, i wiemy (policja pewnie
też), że pierwsze, co robi sprawca
po wypuszczeniu z 48-godzinnego
aresztu to powrót do wspólnego
mieszkania. Nawet jeżeli prokurator wystosował zakaz zbliżania się
do ofiary lub ofiar, nikt nie odebrał sprawcy kluczy od wspólnego
przecież mieszkania, gdzie nadal
ma pełne prawo przebywać. Jeśli
nie znajdzie tam nikogo, mści się
na przedmiotach martwych i próbuje dosięgnąć nieobecne kobiety czy dzieci, niszcząc wszystko,
od talerzy i ubrań, po telewizor
czy komputer. Wymaganie od kobiet doświadczających przemocy, by porzuciły mieszkanie na
rzecz miejsca w schronisku jest
nieludzkie – a taką właśnie propozycję mieli eksperci biorący
udział w debacie.
Koncepcja schroniska dla kobiety doświadczającej przemocy
domowej zakłada też milcząco, że
nie ma ona pracy ani innych obowiązków, jak opieka nad chorą
czy niesamodzielną bliską osobą,

czy wreszcie psa, którego trzeba
karmić i wyprowadzać, a przecież, nawet jeśli jest to ulubiony
pies dzieci, nie można go zabrać
do schroniska.
Mniej radykalną propozycją
dla kobiet doświadczających przemocy jest prawne zerwanie związku. Zakładają więc sprawę o rozwód, rozdzielność majątkową
i podział mieszkania, albo sprawę
o eksmisję, gdy zgromadzą odpowiednią liczbę dowodów przemocy – co nie jest proste. Jednak mecenas Tatucha ostrzegła, że może
to również działać na niekorzyść
kobiet – policjanci wezwani do interwencji odmawiają wystawienia Niebieskiej Karty, gdy dowiadują się o wszczętej procedurze
rozwodowej, traktując wezwanie
jako element rozgrywki między
małżonkami, i kwestionują doniesienie o przemocy.
Zaproszeni na debatę niepokojąco często wracali do wątku
fałszywych zgłoszeń przemocy,
motywowanych rzekomo pragnieniem uzyskania dodatkowych argumentów w postępowaniu rozwodowym (ciekawe,
jakich?). To kolejna stereotypowa konstrukcja, która ma zdyskredytować ofiary – i nasi eksperci okazali się nie tylko jej ulegać,
ale i ją powielać. Przekonywali
jednocześnie, że w walce z przemocą bardzo ważna jest edukacja – bo często ofiary nie są świadome, że znajdują się w sytuacji
przemocowej. Z drugiej strony
jednak istnieją różne formy przemocy i trudno ocenić, co nią jest,
a co nie. No i przypomniano, że
mężczyźni również bywają ofiarami przemocy domowej. W debacie pojawiły się też żarty dotyczące przemocy – akurat wobec
mężczyzn. Niezależnie od płci,
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Masz ciekawe rodzinne zdjęcia
albo stare pocztówki?
Podziel się nimi na portalu Miastograf.
Stowarzyszenie Topografie bezpłatnie
zeskanuje Twoje zbiory:
kontakt@miastograf.pl
tel. 791 578 585
Michał Gruda

Panorama zachodniej części Łodzi autorstwa
Ignacego Płażewskiego. Zdjęcie zostało wykonane
z budynku u zbiegu ulic Sienkiewicza i Narutowicza.
Budynek powstał w latach 1951–1955. Miastograf.pl

zapewne nikt, szukając pomocy,
nie chciałby trafić na specjalistę,
który sobie z tego tematu żartuje.
Ze stereotypami polemizowała mecenas Małgorzata Tatucha.
Zauważyła ona, że z perspektywy kobiet szukających pomocy w CPK, obraz instytucji mających je wspierać jest zupełnie
inny. Zwróciła uwagę, że nawet
jeśli kobiety wycofują zeznania,
to nie oznacza umorzenia postępowania, gdy chodzi o przestępstwo kodeksowe, i absolutnie nie
musi to prowadzić do zawieszenia procedury Niebieskiej Karty.
Jedna z osób zadała ekspertom
pytanie po angielsku, by zwrócić
uwagę, że problem przemocy dotyczy także cudzoziemek, często
nieznających języka polskiego.
Nikt z ekspertów nie odpowiedział w obcym języku. Jedni tłumaczyli się nieznajomością angielskiego, inni nie tłumaczyli
wcale. Aspirant Katarzyna Pietrzak opowiadała, jak policja radzi
sobie, szukając funkcjonariusza,
który włada określonym językiem. Dariusz Sobieski opowiadał
o pewnej cudzoziemce, która nie
mówiła po polsku, a jednak udało się jej pomóc. Okazuje się, że
żadna z instytucji reprezentowanych na debacie nie jest przygotowana do pracy z osobami niemówiącymi po polsku. Pytano także
o przygotowanie funkcjonariuszy
do spotkań z osobami doświadczającymi przemocy, które zgłaszają się na policję. Niestety, nie
ma w komisariatach specjalistów,
którzy zajmowaliby się wyłącznie
tego rodzaju postępowaniami. Polega się na ogólnym przeszkoleniu wszystkich funkcjonariuszy.
Część publiczności (pisząca
te słowa też) reagowała bardzo
ostro na przebieg debaty. Jedna

z uczestniczek zwróciła uwagę, że
nic z tego, co powiedziano, nie odnosi się do podstawowej potrzeby
doświadczających przemocy – potrzeby bezpieczeństwa. Kobieta,
która zawiadamia policję, wzywa
patrol, składa zeznania, występuje o rozwód i eksmisję sprawcy –
najczęściej męża – jest skazana na
życie z nim pod jednym dachem,
nawet po rozwodzie czy podziale wspólnego majątku. Jest zdana
na jego łaskę i niełaskę. Jeśli nawet sprawca zostaje zatrzymany,
to jedynie na 48 godzin, po czym
wraca do miejsca zamieszkania.
Prokurator może orzec zakaz zbliżania się do poszkodowanej, ale
brak jest instrumentów pozwalających na wprowadzenie go
w życie. Nie ma w schroniskach
miejsc dla sprawców przemocy,
nie ma mieszkań dla uciekinierek. Niektóre kobiety starają się
na własną rękę wynająć coś taniego dla sprawcy, ale nie jest to
proste i na dłuższą metę rzadko
którą z nas na to stać. Nikt nie oferuje wsparcia finansowego kobietom czy rodzinom doświadczającym przemocy.
Nie ma mechanizmów izolujących sprawcę – zgodzili się eksperci. Po serii pytań i komentarzy
przyznali, że system pomocy jest
nieefektywny, co wynika zarówno
ze słabości samych przepisów, jak
i braku dofinansowania działań,
które z owych przepisów wynikają. Członkowie interdyscyplinarnych zespołów ds. przemocy w rodzinie pracują w nich społecznie,
nie otrzymują nawet zwrotu kosztów przejazdu. Pieniędzy brakuje
np. na znaczki pocztowe. Z kolei
Centrum Praw Kobiet, choć jest
pozarządową organizacją realizującą publiczne zadania w zakresie pomocy kobietom doświad-
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czającym przemocy, nie tylko nie
otrzymuje żadnego dofinansowania z programów rządowych, ale
stało się ostatnio obiektem nagonki: do biura weszła policja, zajęła komputery zawierające dane
poszkodowanych kobiet.
W 2017 roku CPK działało
dzięki zbiórce publicznej, a także interwencji prezydent Zdanowskiej. Niedawno dowiedzieliśmy
się, że w 2018 roku po raz kolejny
nie dostało dofinansowania swojej działalności, co stawia pod znakiem zapytania możliwość kontynuacji zadań.
Procedura ma się dobrze, a kobiety giną – podsumowała jedna
z biorących udział w dyskusji.
Wedle Instytutu Wymiaru
Sprawiedliwości w ciągu każdego tygodnia giną w Polsce trzy kobiety (dane za rok 2015).
W marcu 2015 roku pisałyśmy
między innymi o tym, że w łódzkich komisariatach, także w pomieszczeniach, gdzie składają zeznania kobiety doświadczające
przemocy, znajdowały się kalendarze z wizerunkami półnagich
kobiet. Po publikacji tekstu wybuchł skandal i miejska komenda
policji przeprowadziła kontrole,
których rezultatem było usunięcie wszelkich tego rodzaju materiałów.
Styczniowa debata miała na
celu pójście krok dalej, próbę wywołania dyskusji, która doprowadziłaby do dalszych niezbędnych
zmian. Czekam więc niecierpliwie na odzew.

Iza Desperak – socjolożka z Bałut.
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Pod transparentem

ALEKSANDRA
DUDEK

Zwolnienia ze stanowisk osób o żydowskich korzeniach zaczęły się od wojska,
następnie objęły szkolnictwo wyższe. W Łodzi pod topór poszło wielu wykładowców
ze Szkoły Filmowej, następnie z Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Medycznej.

FOT.

P

ół wieku na marne – tyle czasu minęło od wydarzeń Marca
1968 roku, a na polskich ulicach
w dalszym ciągu można zobaczyć
antysemickie transparenty.
Na początku lutego przed Pałacem Prezydenckim zebrała
się manifestacja zorganizowana przez Ruch Narodowy, Młodzież Wszechpolską i Obóz Narodowo-Radykalny. Mieli ze sobą
transparent z napisem „Zdejmij
jarmułkę, podpisz ustawę”. Hasło
było skierowane do Prezydenta
Andrzeja Dudy i miało go przekonać do podpisania nowelizacji ustawy o IPN.
Podobne w wymowie hasła nosili na transparentach uczestnicy
zgromadzeń w roku 1968. Dariusz
Stola, dyrektor Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN, w wywiadzie dla Gazety Wyborczej podsumowuje obecną sytuację: Czasami
nie potrafiłbym odróżnić komentarzy z 1968 roku od tych z 2018.
Struktura pewnych kłamstw okazała się trwalsza niż PZPR i Związek Radziecki.

W 1968 roku w Łodzi ludzie powrót. Dla wielu wiąże się to skupiskiem ludności żydowskiej
zebrali się na placu Zwycięstwa. ze zbyt bolesnymi wspomnie- w Rzeczpospolitej, choć było to tylRóżnica między fotografiami niami. Nie wszyscy chcą o tym ko kilkadziesiąt tysięcy. W 1969
z obu wydarzeń jest jednak zna- opowiadać. Takie relacje o wy- roku pozostało niecałe 1000 osób.
cząca i napawa pesymizmem. Na darzeniach sprzed połowy wieŻydzi uważali, że jest to miasto
historycznych zdjęciach widzimy ku udało się zebrać Teresie To- stosunkowo bezpieczne. (…) Kto nie
przede wszystkim ludzi dojrza- rańskiej w książce Jesteśmy oraz uciekł wtedy od razu za granicę,
łych, ukształtowanych przez dra- Joannie Wiszniewicz w Życiu prze- śpieszył do Łodzi, żeby trzymać się
matyczne wydarzenia, taw kupie, tam też – przez dwa
kie jak wojna i trudny okres
lata – mieściła się pierwsza
Na wyjazd trzeba było się
stalinizmu. Co więcej, twasiedziba Centralnego Komitedecydować szybko. Ograniczono
rze na starych fotografiach
tu Żydów w Polsce – wspomiliczbę bagaży, jakie można ze sobą na w książce Teresy Torańsą najczęściej obojętne.
Zgromadzenia były orga- zabrać. Wyznaczono dokładne
skiej Jesteśmy Marek Web,
nizowane odgórnie, więc wymiary skrzyni, w którą można
Żyd urodzony w Łodzi. Raczęść ludzi uczestniczyzem ze swoją rodziną wybyło zapakować cały życiowy
ła w nich z przymusu. Teemigrował do Stanów Zjeddorobek. Zamiast paszportów
raz protestujących w War- wszystkim wydawano jedynie
noczonych.
szawie nikt do niczego nie
Śladów kultury żydowjednorazowy dokument podróży.
zmuszał. I byli to prawie
skiej na ulicach nie było już
sami młodzi ludzie.
wtedy widać. Wojnę przeDlatego właśnie trzeba przy- ciętym. Opowieści pokolenia Mar- trwała tylko jedna synagoga,
pominać o tym, co się wydarzy- ca. Obie pozycje zostały wydane ukryta w bramie przy dzisiejszej
ło pięćdziesiąt lat temu. Żebyśmy dziesięć lat temu.
ulicy Rewolucji 1905 r. Na terejeszcze raz nie popełnili tego saDla Łodzi wydarzenia z Marca nie dawnego getta powstały nowe
mego błędu.
były bardzo ważne. Przed II woj- budynki. Żydzi, którzy po wojnie
Dzisiaj w Polsce trudno jest ną ponad 30% ludności była po- wrócili do Łodzi, nie byli zresztą
wysłuchać tych historii. Nie- chodzenia żydowskiego. Po woj- bardzo religijni. Oni utożsamiali
wiele osób zdecydowało się na nie Łódź nadal była największym się z Polską. Teraz ich życie kręciło

się wokół Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów. Łódzka
siedziba mieściła się przy ulicy
Więckowskiego.
Tolek, jeden z bohaterów
książki Życie przecięte. Opowieści
pokolenia Marca Joanny Wiszniewicz, który postanowił nie ujawniać swojej tożsamości, wspomina: Wkrótce zacząłem mieć swój
odrębny żydowski świat, bo od
dwunastego roku życia codziennie leciałem na Więckowskiego do
Klubu TSKŻ-u. Codziennie! Przychodziłem do domu, obiad zjedzony, lekcje odrobione – „Mamo, idę
do Klubu!”. Klub był od nas dwie
minuty drogi i nawet w kapciach
mógłbym tam z domu przybiegać,
tam było wiadomo, że przez nikogo nie zostanę obrażony.
TSKŻ organizował także kolonie letnie dla dzieci. Wielu z uczestników wspomina je
jako najlepsze chwile w życiu.
Niektórzy opiekunowie próbowali zaszczepić dzieciom idee syjonistyczne, ale najczęściej ich to
nie interesowało. Dzieci przede
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bieram – kontynuuje swoją opowieść Marek Web.
Na wyjazd trzeba było się decydować szybko. Ograniczono liczbę bagaży, jakie można ze sobą
zabrać. Wyznaczono dokładne
wymiary skrzyni, w którą można było zapakować cały życiowy
dorobek. Zamiast paszportów
wszystkim wydawano jedynie
jednorazowy dokument podróży. Kazano zrzec się polskiego
obywatelstwa, kończyło się prawo pobytu w Ojczyźnie. Wielu ludziom niesmak pozostał do końca,
bo przed wypuszczeniem z kraju byli dokładnie przeszukiwani
przez służby i wypytywani o każdy przedmiot. Nadużywano inspekcji osobistych. Pożegnanie
z Polską bywało wyjątkowo niemiłe.
Rodziny nierzadko rozdzielały
się – rodzice namawiali do wyjazdu swoje dzieci, ale sami zostawali w Polsce. Powody były
różne. Część miała w pamięci liczne zmiany miejsc zamieszkania
w czasach wojennych lub obawiała się, że nie odnajdzie się w nieznanej kulturze, nie uda im się już
w tym wieku odpowiednio opanować języka. Inni nie chcieli pozostawiać miejsca, gdzie mieszkali
i zmarli ich przodkowie – nawet
jeśli tym miejscem było łódzkie
getto – albo po prostu nie wyobrażali sobie życia poza Łodzią. Tolek
wyjeżdżał z Polski kilka razy, ale
zawsze wracał. Nawet gdy odwiedzał swoich znajomych w Szwecji i Danii, którzy obdarowywali
go prezentami, o których w Polsce mógł w tamtych czasach jedynie pomarzyć, nie myślał o tym,
żeby zostać tam na stałe. Dopiero
gdy pod koniec lat 70 był u swojego stryja w Nowym Jorku i dowiedział się, że w Polsce zmarł
jego ojciec, dopadły go wątpliwości. Do Polski jednak wrócił: A potem się zaczęła Solidarność. A potem zrobił się stan wojenny. A tuż
przed stanem wojennym ja się ożeniłem – i zostałem w Polsce.
Ale bywało też tak, że stworzyły
się nowe rodziny. Młodzi, którzy
dorastali razem w TSKŻ-ecie, decydowali się na wspólny wyjazd,
mieszkali w jednym domu lub stawali się bliskimi sąsiadami.
Ewa i Freda Rozenbaumówny
wspominają, że ich matka zachorowała na krótko przed terminem
wyjazdu. Lekarka skórna, bardzo
dobra, do której mama się zwróciła, powiedziała, że to alergia. A nam
dała znak, że to reakcja nerwowa.
Że mama nie powinna w takim stanie wyjeżdżać – opowiadały Torańskiej. Wyjazd trzeba było odłożyć, chociaż ich rodzina nie miała
już polskiego obywatelstwa. Tylko zaświadczenie od znajomego

lekarza, że matka będzie operowana, pozwoliło im przedłużyć
pobyt w Polsce.
Dzisiaj ocenia się, że prawdziwym powodem wydarzeń marcowych była chęć usunięcia ze stanowisk państwowych osób spoza
grona zaufanych – czyli pochodzenia żydowskiego. Ale dla Żydów w tamtym okresie nie miało to znaczenia. Poczuli się obcy
we własnym kraju.
Teraz jadąc po Polsce i będąc dziś
w Łodzi, patrzę ze smutkiem w okna.
I już nie widzę tam matki Żydówki,
która w piątek wieczorem pali świecę i modli się. Już nie słychać kantora w synagodze. Kiedy patrzę na
małe domki z niskimi oknami, stojące dookoła rynku w polskich miasteczkach, w których kiedyś mieszkali Żydzi, widzę, że dziś żyją w nich
polskie rodziny. Przed wojną w Łodzi żyło 240 tysięcy Żydów. Ilu żyje
ich dzisiaj? Może ponad stu, może
tylko pięćdziesięciu? Kto wie? Dlatego bardzo dużo polskich Żydów
nie przyjeżdża do Polski i nigdy
nie przyjadą. Oni nie chcą patrzeć
w te okienka. To dla nich zbyt smutne – swoimi wrażeniami dzieli się
Szewach Weiss – były ambasador
Izraela w Polsce.

POMÓŻ ZMIENIĆ
SCHRONISKO DLA
ZWIERZĄT W ŁODZI
W schronisku dla zwierząt przy
ul. Marmurowej 4 mieszka dużo psów i kotów.
Historia każdego z nich jest inna. Miasto Ł
na swoich łamach przedstawia opis jednego
ze zwierzaków, dając szansę na adopcję – a co
za tym idzie – na dobre towarzystwo. Bo jak
śpiewał Andrzej Waligórski w piosence
„Miejski Poranek”: Po miejskich drogach, na
sześciu nogach… najlepiej iść.

FOT. BEATA SIKORA

wszystkim cieszyły się, że tworzą wspólnotę.
Po wybuchu wojny izraelsko-arabskiej zażądano, by zarząd
TSKŻ wypowiedział się na ten temat. Ot, typowy chwyt propagandowy. Bo, jak wiesz, słowo „wypowiedział się” oznaczało w propagandzie
realnego socjalizmu „potępił”. TSKŻ
bardzo tego nie chciał – opowiada
Web. Oświadczenie wydano i zostało ono źle przyjęte wszędzie
na świecie poza Izraelem. I tylko
niektórym w TSKŻ-ecie, którzy
chcieli wierzyć – i którzy zresztą
zostali w Polsce – wydawało się,
że jakimś oświadczeniem uratują
środowisko żydowskie przed ciosami – kończy temat Web.
Zwolnienia ze stanowisk osób
o żydowskich korzeniach zaczęły się od wojska, następnie objęły szkolnictwo wyższe. W Łodzi
pod topór poszło wielu wykładowców ze Szkoły Filmowej, następnie z Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Medycznej. Gdy
atmosfera zaczęła się robić niebezpieczna, organizowane były
manifestacje, coraz więcej rodzin z dnia na dzień decydowało się wyjechać z Polski – nawet
ci, których nie zwolniono z pracy, ale słyszeli lub doświadczyli
antysemickich zachowań od nieznanych im ludzi. Przewinieniem
godnym pogardliwego komentarza mogło być choćby nieprzepuszczenia księdza w kolejce do
taksówki, o czym wspominają
Ewa i Freda Rozenbaumówny,
które przerwały studia na Uniwersytecie Łódzkim i wyjechały z rodziną do Izraela. Oficjalnie powodem niechęci do osób
żydowskiego pochodzenia był syjonizm. Ale tak naprawdę niewiele łodzian utożsamiało się z tymi
poglądami. Słowa z przemówienia Gomułki rozbudziły przytłumioną niechęć do Żydów, z którą
w Polsce nigdy sobie nie poradziliśmy.
Rząd zerwał stosunki dyplomatyczne z Izraelem, więc wszystkie
formalności trzeba było załatwiać
przez ambasadę holenderską.
Jako cel podróży, do dokumentów należało wpisać Izrael, chociaż większość wyjeżdżających
nie znała języka hebrajskiego. Kierunki, które najczęściej wybierano to Stany Zjednoczone, Szwecja, Dania.
Dyskusji, czy wyjechać, czy zostać, u nas w domu nie było. Moi
rodzice podjęli tę decyzję od razu.
Koledzy także, prawie wszyscy. Nie
było już złudzeń i oczekiwania, że
coś się zmieni na lepsze, jak po 1956
roku. Spotykało się na ulicy znajomego i pytało: Kiedy wyjeżdżasz?
Dokąd? Byłeś już w ambasadzie holenderskiej? Nie byłem, ale się wy-
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BOSTON
Aleksandra Dudek – absolwentka
historii sztuki na Wydziale
Filozoficzno-Historycznym
Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie
pracuje w Dziale Edukacji
Muzeum Pałac Herbsta Oddziału
Muzeum Sztuki w Łodzi. Rodowita
Łodzianka, zainteresowana lokalną
historią. Uwielbia podróżować
(ostatnio na celowniku postawiła
Hiszpanię, dzięki czemu może
szlifować umiejętności językowe)
oraz zwiedzać, zwłaszcza muzea
i parki.

W przygotowaniu artykułu
korzystałam z:
Leszczyńska J., Szewach Weiss:
Wasz antysemityzm boli bardziej,
wywiad z Szewachem Weissem,
Dziennik Łódzki, artykuł dostępny
online: http://www.dzienniklodzki.
pl/artykul/676067,szewachweiss-wasz-antysemityzm-bolibardziej,4,id,t,nk.html [dostęp luty
2018].
Torańska T., Jesteśmy. Rozstania ’68,
Warszawa 2008.
Urbaniak Mike, Prof. Dariusz
Stola o fali antysemickiego
hejtu, wywiad z Dariuszem
Stolą, artykuł dostępny online:
http://weekend.gazeta.pl/
weekend/1,152121,23002275,profdariusz-stola-o-faliantysemickiego-hejtu-czasami-nie.
html [dostęp luty 2018].
Wiszniewicz J., Życie przecięte.
Opowieści pokolenia Marca,
Wołowiec 2008.

Boston to bardzo przystojny jegomość.
Poważny, dystyngowany, inteligentny.
Ma dwa lata. Szybko się uczy.
Jest cudowny i szuka cudownych ludzi.
Takich, którzy poświęca mu czas, będą
się bawić i przytulać. Boston to cudowny
kompan na wycieczki, jogging i spacery
po parku. Taki pies to marzenie.
WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ
POD NUMEREM TELEFONU

42 656 78 42

www.schronisko-lodz.pl

lewa strona talerza

MICHAŁ KWIATKOWSKI

FOT. ZBIGNIEW POLĘDWICA
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PhoShop,

czyli zupa na zimę

Za każdym razem, kiedy przejeżdżałem obok budynku przy Tuwima 1
(tuż przy Piotrkowskiej), łakomie spoglądałem na witrynę restauracji
w budowie, nie mogąc doczekać się jej otwarcia.
FOT. MICHAŁ KWIATKOWSKI

Z

upa Pho to przysmak, który
opisywałem Wam wielokrotnie na łamach naszej gazety. Archiwalne numery możecie znaleźć na stronie www.miastol.pl.
Z kronikarskiego obowiązku
przypomnę tylko, że zupa Pho, bo
o niej głównie będzie dziś mowa,
to wietnamskie danie na każdą
okazję i porę dnia. Składa się
z aromatycznego gorącego bulionu i kilku dodatków, których (podobnie jak w zupie Ramen) ilość
i rodzaj zależą od fantazji kucharza i indywidualnych upodobań
konsumenta.
O restauracji PhoShop by Sushi
w dłoń – Snecz gotuje wiedziałem
już od dawna z zapowiedzi na Facebooku. Za każdym razem, kiedy przejeżdżałem obok budynku
przy Tuwima 1 (tuż przy Piotrkowskiej), łakomie spoglądałem na witrynę restauracji w budowie, nie
mogąc doczekać się jej otwarcia.
Na uroczystą inaugurację
„wkręcił” mnie mój serdeczny kolega Mateusz Szkudlarek, który
dostał oficjalne zaproszenie. Kiedy wszedłem do lokalu, grupka
dziennikarzy już czekała przy
stolikach. W restauracji unosił
się cudowny zapach bulionu, warzyw, sosu sojowego, anyżu i innych orientalnych przypraw. Ślinianki zaczęły pracować.
Lokal jest niewielki i przytulny.
Przez obszerną witrynę wpada
dużo światła, a wyplatane z bambusa żyrandole nadają przyjemny
orientalny klimat. W głębi znajduje się niewielki bar i wejście
do kuchni, gdzie cały czas ktoś
się krząta.
Warto w tym miejscu wspomnieć o dwóch bardzo ważnych
faktach. Po pierwsze, PhoShop
to nowa restauracja, ale właścicieli kojarzymy ze znaną już
w Łodzi i cenioną marką Sushi
w Dłoń, gdzie serwowane są tzw.
handrolle, czyli coś, co przypomina niepocięte sushi. Po drugie,
za smaki w PhoShop odpowiada
Snecz, czyli Bartek Dębski, znany łódzki kucharz, którego mogliście już poznać w restauracji

Mañana z kuchnią tex-mex lub
próbować jego autorskich popisów w ramach projektu Spoko Szama. Osobiście uważam, że Bartek
świetnie wyczuwa klimaty kuchni różnych regionów. Jednocześnie naznacza każdą potrawę jakimś autorskim pomysłem.
Tyle rekomendacji. Zasiadłem
spokojnie za stołem w oczekiwaniu na swoje Pho. Zupa podawana
jest w dużych misach, z których
łatwo wybierać dodatki, i co najważniejsze, jeszcze łatwiej wypijać pyszny bulion (zgadza się, Pho
jemy tak samo, jak Ramen). Bazą
zupy jest aromatyczny bulion wołowy z wyraźną nutą anyżu. Nie
cierpię tego zapachu, ale w zupie
Pho absolutnie mi nie przeszkadza, za to bardzo pobudza apetyt.
Nic dziwnego, że po otrzymaniu
misek z potrawą wszyscy ocho-

czo zabrali się za jedzenie. W bulionie pływały dodatki takie jak
parzona lub grillowana wołowina w cieniutkich płatkach, kiełki
mung, świeże zioła. Całość uzupełniała duża porcja makaronu
ryżowego i limonka, którą warto wycisnąć do zupy, ale niezbyt
obficie.
Opowiadając o zupie Pho, trudno nie wspomnieć o dwóch ciekawych dodatkach, które znalazłem na stole. Jednym z nich był
słoiczek marynowanego czosnku krojonego w cienkie jak papier płatki. Czosnek z odrobiną
zalewy, w której pływa, warto
wrzucić do gorącej zupy. Druga
przyprawa na stole to buteleczka oryginalnego sosu Sriracha,
bardzo ostrego, na bazie papryki.
Z tą przyprawą radzę nie przesadzać, ale jej odrobina dodana do

zupy wspaniale podkreśla smak
naszej Pho.
Zupa ugotowana przez Snecza
smakowała wybornie. Wołowina
była miękka i przygotowana jak
trzeba. Można śmiało powiedzieć,
że miska Pho to obiad jednodaniowy. Po jej zjedzeniu nie ma szans,
żeby zmieścić w żołądku cokolwiek więcej. Jeśli macie ochotę
zjeść coś poza Pho, warto zamówić u kelnerki pół porcji zupy, by
potem posmakować jeszcze np.
pysznego brzucha w bułce Bao.
Podczas uroczystego otwarcia
serwowana była tylko zupa Pho,
dlatego już po dwóch dniach wróciłem do PhoShopu, żeby spróbować wspomnianych bułeczek Bao
z grillowanym brzuchem. Po raz
kolejny nie zawiodłem się. Mięso rozpływało się w ustach i było
świetnie przyprawione.

W ofercie restauracji jest także Pho wegetariańskie oraz ostra
zupa Kim Chi. Tej ostatniej nie
jadłem, ponieważ po prostu jest
dla mnie zbyt ostra. Co ciekawe,
w menu można znaleźć także
frytki podawane z różnymi dodatkami. Nie próbowałem, ale od
sprawdzonych smakoszy wiem,
że są to bardzo obfite i smaczne
porcje w sam raz na lunch.
Podejrzewam, że mroźne dni
jeszcze do nas wrócą, dlatego proponuję podczas spaceru po Piertynie zrobić krótki przystanek na
gorącą Pho z dodatkami przy Tuwima 1. Po takiej rozgrzewce mróz
nie zrobi Wam już żadnej krzywdy.
Michał Kwiatkowski – łódzki
dziennikarz, DJ i freelancer,
w gazecie odpowiada za Kamerę
Miasta Ł.
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Studenci znów
otworzą Yapę!
Stare Dobre Małżeństwo, Wolna Grupa Bukowina czy EKT Gdynia – zespoły dziś dobrze znane, ale…
każdy kiedyś zaczynał. Łódzka scena Ogólnopolskiego Studenckiego Przeglądu Piosenki Turystycznej Yapa
wypromowała nie tylko te, ale też wiele innych zespołów z gatunku piosenki poetyckiej, szantowej czy
studenckiej. Pozwoliła zaistnieć w fonograficznym świecie wielu cenionym obecnie artystom. Od 43 lat
muzyczni turyści spotykają się właśnie w Łodzi, by razem grać i śpiewać. Yapa to przede wszystkim
niepowtarzalna atmosfera koncertów i spotkań wśród dźwięków gitar, skrzypiec, fletów czy bębnów.

O

d połowy lat 70. organizacje studenckie Politechniki
Łódzkiej – Studencki Klub Turystyczny Płazik, Studenckie Koło
Przewodników Beskidzkich i Studenckie Radio „ŻAK” PŁ – na 3 dni
przenoszą górski, schroniskowy
klimat w łódzkie, miejskie przestrzenie. O sile tego wydarzenia
świadczy jego powtarzalność i ciągle wzrastająca liczba widzów
i słuchaczy – co roku Yapa gości
ok. 2 tys. osób, a 5 razy więcej zasiada przed radioodbiornikami
i komputerami, aby na żywo śledzić transmisję z Przeglądu. Jest
czas na zabawę, inspirujące rozmowy, spotkania po latach, tańce-połamańce czy chóralne śpiewy. O yapowym poczuciu humoru
krążą już legendy – trąby i brzę-

KAROLINA
RYTKO

czące budziki oznaczające aprobatę, kankan na rozpoczęcie i zakończenie Festiwalu w grupowym
wykonaniu wszystkich festiwalowiczów. Rokrocznie ponad setka
wolontariuszy miesiącami pracuje, by zapewnić artystom i publiczności moc pozytywnych doznań
i muzycznych wrażeń – są prezenterami, reporterami, rozprowadzają bilety, dekorują i administrują festiwalowym budynkiem,
transmitują koncerty, a nawet
robią kanapki! A publiczność?
Przyjeżdża zewsząd, dopinguje
debiutantów stawiających pierwsze kroki na scenie w koncercie
konkursowym i wchodzi w swoisty muzyczny dialog ze znanymi
zespołami występującymi gościnnie podczas koncertu głównego.

GRUPA NIJAK, FOT. ARCHIWUM YAPY

W tym roku Yapa wraca na
Politechnikę Łódzką. Festiwal
od jakiegoś czasu szukał swojego nowego domu. Stara hala
Expo przy ul. Stefanowskiego
w Łodzi przez ostatnie dwa lata
była tymczasowym miejscem
koncertów. Władze miasta wystawiły ją na sprzedać i znalazła
nowego właściciela. Trzeba było
szukać nowego miejsca. Na szczęście z pomocą przyszła Politechnika Łódzka, na której Przegląd był
organizowany prawie od zawsze.
W tym roku Yapa zagości w Zatoce Sportu, czyli w Akademickim
Centrum Sportowo-Dydaktycznym Politechniki Łódzkiej – nowoczesnej hali sportowej, oddanej właśnie do użytku. Znajduje
się tu nie tylko pierwszy w Łodzi
basen o wymiarach olimpijskich,
ale również sala sportowa, zaprojektowana także z myślą o koncertach. Yapa w Zatoce Sportu
to gwarancja, że klimat Przeglądu się nie zmieni i nadal będzie
to Festiwal studencki – miejsce

niezapomnianych spotkań przy
muzyce.
W ramach najnowszej edycji
Festiwalu, na łódzkiej scenie zaprezentuje się blisko 40 zespołów z całego kraju – debiutantów
(zgłoszenia konkursowe tylko do
1. marca!), a także legend piosenki
turystycznej, takich jak: Paweł Orkisz, Michał Łanuszka, Wszystkiego Najlepszego, Sekcja Muzycznej
Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn, Formacja, Cisza
Jak Ta, Zakaz Wyprzedzania, Nijak i Oreada. Faktem jest, że yapowe piosenki się nie starzeją i wiele z nich na stałe zapisało się na
stronach śpiewników turystycznych. Kto z nas nie zanucił przy

ognisku Pamiątki ze spływu czy
Przerwy w podróży?
To trzeba przeżyć choć raz!
A później kolejny i kolejny… Yapa
wciąga, a każdy Yapowicz liczy
czas inaczej – kalendarz zaczyna
się i kończy w marcu. Na Yapie
można mieć 100% pewności, że
spotka się tam starych znajomych.
Nie ma mocnych, z yapowej rodziny nikogo nie zabraknie, co
najwyżej – przybędzie. Warto do
niej dołączyć.

Karolina Rytko – prezenterka
radiowa Studenckeiego Radia
Żak. Od wielu lat związana z Yapą
i piosenką turystyczną.

43. Ogólnopolski Studencki Przegląd
Piosenki Turystycznej Yapa 2018
9–11 marca 2018 r. (pt. – nd.)
Zatoka Sportu, al. Politechniki 10, Łódź
www.yapa.art.pl
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kaprawym okiem zgreda

Gdzie ja się urodziłem?
Czy moje istnienie jest uzasadnione, bo nawet nie mam konta
na Facebooku? Nie jestem co prawda czarnoskórą żydowską
feministką wyznającą islam, ale i tak nie jest różowo.

Ż

ycie Zgreda nie jest sielanką.
Nie chodzi o to, że strzyka tu
i ówdzie. To było do przewidzenia. Nic to, że przeraźliwie chuda
Kayah, to Michał Szpak (gdzie są
te cholerne okulary?!). To wszystko drobiazgi. One nie przeszkadzają spokojnie tetryczeć. Czujesz
się już niemal równy Sokratesowi, bo tak jak on nareszcie wiesz,
że nic nie wiesz. Nie wiedzieć czemu, ten stan jest przyjemniejszy,
niż młodzieńczy etap wszechwiedzy. Łatwiej powiedzieć: nie wiem.
Ale nie zawsze.
Gdy mój rząd wypowiedział
wojnę dyplomatyczną Izraelowi, nie zdziwiłem się nadmiernie – jak wszyscy, to wszyscy.
Poczułem nawet pewien podziw
dla konsekwencji, z jaką działa
mój rząd. Obsztorcował już prawie cały świat, w moim imieniu.
Zostały Wyspy Owcze i coś tam
jeszcze. Teraz spokojnie czekam
(z moim rządem), aż mnie świat
przeprosi. A przynajmniej przeprosi mój rząd. W czasie tego czekania mógłbym zająć się czymś,
ot choćby przemyśleć słowa Wodza i sprawdzić, czy nadal nienawidzi mojej zdradzieckiej mordy,
czy trochę mu przeszło. Nic z tego
nie wyszło, bo Premier udał się na
front do Monachium i wygłosił
do wroga (któregoś tam) przemówienie, które postawiło na głowie
całe moje życie – przeszłe, dzisiejsze i przyszłe (to nie jest pewne).
Wyjaśnił światowemu spiskowi
polakożerców, że w 68 roku Ży-

dów wyrzucili z kraju komuniści, którzy nie należeli do narodu
polskiego, chociaż, jak przyznał,
byli wśród nich Polacy.
Żeby nie było wątpliwości, dodał, że Polski nie można za nić obwiniać, bo za czasów PRL nie istniało Państwo Polskie.
O matko! To gdzie ja się urodziłem?! Z grubsza wiem, ale w jakim
państwie? I jakie mam obywatelstwo? Odziedziczyłem polskie po
przedwojennych rodzicach, czy
jestem bezpaństwowcem? Jeśli to
drugie, może da się jakoś wytłumaczyć moje opaczne rozumienie
patriotyzmu? Ale co mam zrobić
z dokumentami? Tam jest napisane, że mam polskie. To nie jest
oszustwo? Czy moje istnienie jest
uzasadnione, bo nawet nie mam
konta na Facebooku? Nie jestem
co prawda czarnoskórą żydowską
feministką wyznającą islam, ale
i tak nie jest różowo.
A może obywatelstwo polskie
nabyłem automatycznie, przez zasiedzenie, z chwilą, kiedy Państwo
Polskie znowu zaczęło być? Tylko
kiedy to się stało? W 1989 zdrada, następne lata – uwłaszczanie
nomenklatury, a potem państwo
teoretyczne wsparte na kamieni kupie, w ruinie i na kolanach.
Wygląda na to, że między początkiem wojny a dzisiejszą władzą ziała tu jakaś potworna dziura, ni pies, ni wydra, coś na kształt
świdra. Na szczęście wszystkie
chwalebne uczynki Polaków
z tego ponurego czasu chyba nie

przepadną. Jan Paweł II najpewniej nadal pozostanie pierwszym
polskim papieżem.
Słowa Premiera, które wtrąciły zgredzie pokolenia w otchłań
niebytu, są znamienne i bardzo
ważne. Żeby stały się wiekopomne, trzeba je utrwalić uchwałą. Jej
sformułowania podjął się Senator PiS, prof. Jan Żaryn, historyk.
Władze komunistyczne – twierdzi
Żaryn – uruchamiając antysemickie wiece i przymuszając Polaków
do brania w nich udziału, a także
wprowadzając w przestrzeń publiczną patologiczne nastroje antyżydowskie, nie reprezentowały woli
Narodu, a jedynie Moskwy i jej interesy wewnątrzkomunistyczne oraz
międzynarodowe.
Jak tu się w tym wszystkim połapać? Czy dzisiejsza władza, robiąc właściwie to samo, tylko w rękawiczkach (raczej nie białych)
reprezentuje wolę Narodu, czy
nie? I czyj w tym interes?
Majstrowanie przy historii rodzi ciekawe i niespodziewane reperkusje. Prof. Żaryn ukończył
studia w 1984 roku na Uniwersytecie Warszawskim, czyli na państwowym uniwersytecie, w państwie, którego nie było.
Ma dyplom, czy go nie ma?

MAŁY DOMOWY MÓWCA
CO KAŻDY RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ O ROZWOJU MOWY
SWOJEGO DZIECKA

PROGRAM WARSZTATU
CZĘŚĆ I - Mamy jeszcze czas, a może już
powinniśmy reagować?

Wszystkim rodzicom zależy na prawidłowym
rozwoju ich pociech. Wielu z nich spotyka się
z licznymi trudnościami i dylematami związanymi
z kształtowaniem się mowy ich dzieci. Zdarza się, że
liczne rady i sugestie członków rodziny, znajomych,
opinie internetowe, a także wskazówki
z poradników wywołują poczucie niepewności
i zakłopotania. W odpowiedzi na powyższe
trudności Łódzkie Centrum Terapii i Szkolenia
zaprasza rodziców najmłodszych dzieci (0-5 lat) na
warsztat „MAŁY DOMOWY MÓWCA, czyli co każdy
rodzic powinien wiedzieć o rozwoju swojego
dziecka”.

Przebieg rozwoju mowy dziecka – kiedy i w jaki sposób
dziecko zaczyna mówić? Co jest prawidłowe, a
co powinno
CZĘŚĆ IIzwrócić
- Co możemy
zrobić sami?
uwagę rodzica?
Skuteczne sposoby wspierania prawidłowego rozwój
mowy dziecka.

CZĘŚĆ III - Czy mamy jeszcze jakieś wątpliwości?
Omówienie najczęstszych problemów w rozwoju mowy
dziecka oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

CZĘŚĆ IV - Nadal nie wiemy jeszcze czy…?
Dyskusja i omówienie problemów zgłaszanych przez
rodziców.

Kiedy: 07.04.2018 godzina 12-17
Gdzie: POZIOM WYŻEJ ul. Piotrkowska 56 Łódź

Jak się zapisać: lodzkie.centrum.tis@gmail.com w mailu prosimy podać imię/imiona i nazwisko/a
uczestnika/ów warsztatu i adres (dane te będą
wykorzystane jedynie do wystawienia faktury)
Koszt warsztatu: 100zł - jeśli w warsztacie chce
uczestniczyć oboje rodziców cena nie ulega zmianie!

O PROWADZĄCEJ
Agata Deckert-Brzezińska – logopeda, neurologopeda, pedagog z wieloletnim
doświadczeniem. Ukończyła studia z zakresu Logopedii z Emisją Głosu
iPedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim, Neurologopedii na Uniwersytecie
Śląskim, atakże liczne szkolenia. Obecnie pracuje w Poradni PsychologicznoPedagogicznej, Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Prowadzi diagnozę
i terapię logopedyczną.
CHILD FRIENDLY!
Jeśli nie macie Państwo możliwości zorganizowania opieki dla dziecka
w czasie trwania warsztatu, możecie zabrać je ze sobą - spędzi ono czas
w kąciku zabaw zorganizowanym na terenie ośrodka, w którym odbywa się
szkolenie - prosimy zgłaszać obecność dziecka przy zapisywaniu się na
warsztat.

Kontakt: tel.: +48505949270; mail: lodzkie.centrum.tis@gmail.com; ul. Sarnia 4/59, 92-327 Łódź.
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