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OBYWATELKA Pismo Egalitarne
Numer specjalny z okazji 100-lecia praw wyborczych kobiet

Chcemy całego życia! — Zofia Nałkowska

28 listopada 2018

Wstępniak listopadowo-nostalgiczny 
pełen pytajników

I co z tego, że żądamy 
równości…?

O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny, listo-
pad nostalgiczny, energia spada, chęci do działania 
jakby mniejsze. Niesprzyjająca pora roku do święto-
wania. A tu taka ważna rocznica – 100 lat wywalcze-
nia przez Polki praw wyborczych!

Ciekawe, jaka była pogoda 28 listopada 1918 roku? 
Jak Polki przyjęły informację o tym, że mogą głoso-
wać, startować w wyborach powszechnych? O czym 
wtedy rozmawiały, jak komentowały to wydarzenie? 
Co powodowało tymi, które odważyły się kandydo-
wać, czego się obawiały, jakie miały wsparcie?
Chciałabym podziękować naszym prabakom za to, co 
dla nas wywalczyły, za upór, za odwagę, za wprowa-
dzenie kobiet do gremiów władzy – szczególnie tym, 
które na nie głosowały. Wyobrażam sobie, jak siedzą 
przy stole, pewnie u jednej z nich w domu, i gorąco 
dyskutują przy herbacie. I tu niewiele się zmieniło. 
My, działaczki skupione wokół Trójmiejskiej Akcji 
Kobiecej, także spotykamy się. Komentujemy bie-
żącą sytuację polityczną, snujemy plany. A potem 
działamy. Od czternastu lat. Gdyby tak spisać nasze 
wspólne działania, dodać do tego te, przy których 
współpracowałyśmy – nazbierałaby się długa lista. 
Coroczne Manify od bodajże 2004 roku, pomorskie 
Kongresy Kobiet, udział w protestach, debaty, konfe-
rencje, spotkania… Co po nas zostanie? Kilka zdjęć 
Pameli Gąsiorowski, Marka Ryćko, jakaś wzmianka  
w gazecie. Czy za 100 lat, w dwusetną rocznicę, nasze 
prawnuczki będą o nas pamiętać? Jak będą wygląda-
ły obchody tego ważnego dla kobiet święta? Na jakim 

etapie emancypacji będą Polki z 2118 roku? Przy ja-
kim stole będą siedzieć i planować działania? A może 
nie będą miały potrzeby spotykania się, dyskutowa-
nia, gromadzenia się? O jakie prawa będą walczyć? 
Przydałby się wehikuł czasu, aby odpowiedzieć sobie 
i Wam na te pytania. 

Tak bardzo brakuje nam świadectw, wspomnień 
sprzed 100 lat. Pewnie nasze duchowe prababki, tak 
jak my teraz, unieważniały swoją rolę – ot, zrobiłyśmy 
to, co należało zrobić.  Nie zadbały o pamięć o tam-
tych kobietach, nie zadbały o to, by były na kartach 
historii. A czy my o to dbamy? Na pewno próbujemy 
odkopać z czeluści zapomnienia kobiety z lat prze-
szłych, ale czy myślimy o tym, by upamiętnić te z na-
szej teraźniejszości?

Mój apel do Was, do Nas: archiwizujmy nasze działa-
nia, pielęgnujmy pamięć o współczesnych feminist-
kach. I zaapelujmy o to samo do naszych sióstr za 
100 lat. Mam taką propozycję: zamknijmy oczy, skup-
my się, wyciszmy i… napiszmy przekaz dla naszych 
prababek i prawnuczek. Jeśli będziecie chciały się 
podzielić się tym, co wyszło spod waszej klawiatury, 
pióra, wyślijcie swoje teksty na adres e-mail: eobywa-
telka@gmail.com, najciekawsze zostaną nagrodzone 
książką. A może włożymy te nasze listy do metalowej 
skrzyni i zakopiemy? Z adnotacją: „Do naszych sióstr-
-feministek z 2118 roku”*.

*Termin nadsyłania testów do 15 grudnia 2018 r.

Ekonomistka, absolwentka europeistyki; od 10 lat członkini Zarządu Stowarzyszenia WAGA, które zrealizowało kilkadziesiąt 
projektów społecznych i kulturalnych; członkini Trójmiejskiej Akcji Kobiecej i Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania; 
polityczka, obecnie jedna z trzech liderek Inicjatywy Feministycznej; prezeska Stowarzyszenia Sportowego Biało-Zielone

Filozofka, kierowniczka trójmiejskiej Świetlicy Kryty-
ki Politycznej, aktywistka Trójmiejskiej Akcji Kobiecej;  
feministka wspierająca kobiety i wierząca, że wszel-
ka długoterminowa zmiana możliwa jest wyłącznie  
dzięki współpracy; dlatego nauczyła się, dzięki mądrym 
koleżankom, pytać o potrzeby innych; znając je, zaczy-
na pleść sieć współpracy, feminizm buduje współpracą  
kobiet i mężczyzn w imię wyznawanych wartości

Elżbieta Jachlewska Elżbieta Rutkowska

Od 100 lat chcemy całego życia! Niestety, potrzebuje-
my co najmniej kolejnego wieku, aby znieść nierów-
ności pomiędzy kobietami i mężczyznami w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Według światowego Forum 
Ekonomicznego, przy tym tempie zmian stanie się 
to w 2146 roku. CHCEMY CAŁEGO ŻYCIA JUŻ TERAZ!  
28 listopada 1918 roku Józef Piłsudski podpisał  
dekret dający prawa wyborcze bez różnicy płci  
– wiek później wciąż mamy o co walczyć. 
Dlatego w Gdańsku, na Pomorzu świętujemy wy-
walczenie praw wyborczych kobiet w Polsce, chcąc 
doprowadzić do realnej zmiany. Zainicjowaliśmy 
koalicję wielu organizacji, instytucji, urzędów miej-
skich w Gdańsku, Sopocie i Słupsku, aby celebro-
wać i wzmacniać ideę równości kobiet i mężczyzn – 
osób bez różnicy płci. Znajdziecie nas na facebooku  
– stolatprawkobietPomorze.

Co nam się udało? Nasze liczne spotkania wytworzyły 
platformę dialogu, wyczuliły przedstawicieli/-ki wie-
lu instytucji na równość. Ekonomia, polityka, kultu-
ra, prawa reprodukcyjne czy herstoria to tylko część 
tematów, które podejmowaliśmy w organizowanych 
przez nas wydarzeniach w 2018 roku. Grupę zarzą-
dzającą tworzyły przedstawicielki trzech organizacji: 
Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście, Stowa-
rzyszenia WAGA oraz Centrum Praw Kobiet. Każda  
z nich działa na rzecz równości. 
Pomimo że kobiety w Polsce są lepiej wykształcone 
od mężczyzn, wciąż zarabiamy o 20% mniej niż nasi 
koledzy na tych samych stanowiskach. Grudzień  
i połowę listopada pracujemy za darmo! Polska jest 
między Nikaraguą a Kambodżą w raporcie dotyczą-
cym dyskryminacji kobiet w życiu ekonomicznym. 
Zajęliśmy 55. miejsce, będąc jednym z 30 najbogat-
szych krajów świata. Dyskryminacja szkodzi naszej 
gospodarce, a tworzą ją również kobiety, w coraz 
większym stopniu imigrantki. Codzienność kobiet  
w Polsce nie jest łatwa. Centrum Praw Kobiet szacuje, 
że w wyniku przemocy domowej co roku traci życie 
około pół tysiąca kobiet. To tak, jakby dwa samoloty 
pełne kobiet spadły na ziemię. Przez 96 miesięcznic 
obchodzono śmierć kilkudziesięciu osób, które  
zginęły w katastrofie lotniczej. Dwa samoloty z kobie-
tami na pokładzie, rozbijające się co roku, nie obcho-
dzą polskiego rządu.

Jakie będzie kolejne stulecie? Chcemy, aby w kolej-
nym wieku podział osadzony na płci przestał mieć już 
tak duże znaczenie – zmieńmy paradygmat. Chcemy 
równości kobiet i mężczyzn JUŻ TERAZ!
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Doktorka nauk o polityce, wykładowczyni na Uniwersytecie Gdańskim; badawczo zajmuje się aktywnością polityczną 
kobiet; autorka publikacji naukowych, w tym książki Polityka równościowa: przestrzeń instytucjonalna (2016); członkini 
Stowarzyszenia WAGA promującego równość kobiet i mężczyzn oraz Trójmiejskiej Akcji Kobiecej.

Krótka historia ekofeminizmu

Barbara Kijewska

ARTYKUŁ Pomorskie 
herstorie
Gdy przyjrzymy się bliżej historii, zarówno tej ze 
szkolnych podręczników, jak i tej, o której czytamy 
w książkach popularnonaukowych czy artykułach 
— przekonamy się, że nadal praktycznie nie ma  
w niej kobiet. A przecież historia kobiet to — jak 
brzmi tytuł książki Anny Kowalczyk i Marty Frej —
połowa ludzkich dziejów. 

Czy jesteś w stanie wymienić więcej niż pięć zna-
czących dla historii Polski kobiet? Czy prócz Marii 
Skłodowskiej-Curie, Polki stulecia, znajdzie się  
w niej miejsce dla innych kobiet? A jest ich prze-
cież tak wiele! W każdym stuleciu, w każdym dzie-
sięcioleciu – tyle że ukrytych między wierszami, 
opisanych białym, niewidzialnym atramentem.  
Ich odkrycie oraz rekonstrukcja ich biografii wyma-
gają niejednokrotnie wiele wysiłku, zapewniamy 
jednak, że warto. 

Sięgnijmy do pomorskiej herstorii, bo powszechna 
wiedza na jej temat jest jeszcze mniejsza. W Gdań-
sku, i szerzej — na Pomorzu — od wieków żyły i żyją 
kobiety wpływające na losy swoich społeczności 
i kraju. Historia się o nie nie upomina, zróbmy to 
zatem my! A nasz region zaprawdę ma się kim po-
chwalić. I być może też z czasem docenić w prze-
strzeni miejskiej. Bo czy Maja Sakowska, pierwsza 
kobieta nadleśnicza na Pomorzu, o której rozpisy-
wały się gazety w latach siedemdziesiątych, nie za-
sługuje na uznanie? A Irena Nadolna-Szatyłowska, 
pierwsza w Polsce kobieta-sędzia żużlowa czy Zo-
fia Matysik, pierwsza dydaktyczka chemii, czy też 
Iwona Pieńkawa, która, choć zmarła młodo, wzięła 
udział w regatach okołoziemskich, opisanych przez 
nią w książce Otago? Konserwatorki Gdańska po 
II wojnie światowej: Józefa Wnukowa, Anna Hen-
schel, naukowczynie z Politechniki Gdańskiej czy 
muzealniczki dbające o dziedzictwo kulturowe po 
wojnie — one wszystkie zasługują na naszą pamięć. 
Nie wspominając już o działaczkach solidarnościo-
wych: Alinie Pienkowskiej-Borusewicz, Annie Wa-
lentynowicz, Ewie Ossowskiej, Ewie Kubasiewicz-
-Houee, Bożenie Rybickiej-Grzywaczewskiej i wielu 
innych, które współtworzyły sukces sierpniowego 
strajku. Także działaczki polonijne czy wszystkie 
te kobiety, które nie poddały się lękowi i dzielnie 
broniły kraju w czasie II wojny światowej: Łucja 
Siemianowska, Danuta Siedzikówna, obrończynie 
Poczty Gdańskiej, młodziutka Erwinka Barzychow-
ska. Takich kobiet jest wiele: lekarki, nauczycielki, 
dziennikarki… Te, które wybiły się ponad prze-
ciętną i pokazały kobietom na Pomorzu, w Polsce  
i na świecie, że mogą zmieniać świat. Wszak histo-
ria ma uczyć pokolenia, a herstoria? Czy dziewczyn-
ki w XXI wieku nie zasługują na wiedzę o osiągnię-
ciach przodkiń i co one same są w stanie osiągnąć 
pomimo przeciwności losu oraz wciąż panujących 
w XXI wieku stereotypów dotyczących roli kobiety 
w społeczeństwie? 
Aby poznać więcej mieszkanek Pomorza, odwiedź 
stronę metropolitanka.ikm.gda.pl — znajdziesz 
tam biogramy kobiet opracowane w ramach pro-
jektu 100 kobiet na 100-lecie praw wyborczych.

Jeśli znasz kobietę, której działania powinny zostać 
dostrzeżone i docenione, prześlij jej imię i nazwi-
sko oraz krótką informację na jej temat na adres  
hestoria@art-eria.pl. Chcemy uzupełniać bazę 
nazwisk oraz dokonań pomorskich kobiet i w przy-
szłości dalej opracowywać ich sylwetki.

Projekt 100 kobiet na 100-lecie praw wyborczych 
dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Organizator: Stowarzyszenie Arteria; współpraca: 
grupa Metropolitanka, Instytut Kultury Miejskiej.

Ekofeminizm wyłonił się w latach siedemdziesią-
tych XX wieku z połączenia idei feministycznych  
z aktywizmem kobiet na rzecz środowiska natu-
ralnego. Po raz pierwszy terminu ekofeminizm 
użyła feministka Françoise d’Eaubonne, która  
w 1974 roku w pracy Feminism or Death wzywała  
do rewolucji feministycznej. Autorka obarczała 
odpowiedzialnością za degradację środowiska sys-
tem patriarchalny i męską dominację. Alarmowała, 
że destrukcja środowiska naturalnego związana  
z nadmierną eksploatacją zasobów, której towarzy-
szy niepohamowany wzrost zanieczyszczeń, prze-
sądzi o możliwościach życia na Ziemi. 

Rozwój aktywizmu ekologicznego we wczesnych 
latach siedemdziesiątych XX wieku w połączeniu 
z ideologią feministyczną (feminizm drugiej fali) 
zaowocował znaczącym pogłębieniem badań nad 
formami opresji ze względu na płeć, rasę, warstwę 
społeczną i ekologię. Prace Susan Griffin Kobiety 
i natura (1978), Carolyn Merchant Śmierć natury 
(1980) i Mary Daly Gyn/Ecology (1978) przyczyniły 
się do wyartykułowania związku między dominacją 
mężczyzn nad kobietami oraz dominacją kultury  
(i techniki) nad naturą. 

Z kolei lata osiemdziesiąte przyniosły falę prote-
stów przeciw atomowym zbrojeniom, aktywizując 
silnie kobiety w Europie Zachodniej, przez co po-
jawiły się takie ruchy, jak No to Nuclear Weapons 
czy Women for Peace. Kobiety domagały się odpo-
wiedzialności od przemysłu nuklearnego, nazywa-
jąc go „przemysłem śmierci mającym swe źródło  
w patriarchalnym społeczeństwie”. 

Obecnie ekofeminizm poszerzył się o badania nad 
stosunkami władzy i podporządkowania odnośnie 
do zwierząt i nieludzi, np. animal studies, ekofe-
minizm wegański, feministyczna sprawiedliwość 
środowiskowa (Feminist Environmental Justice). 

Zastosowanie ekofeminizmu do praw zwierząt dało 
podstawy do wegańskiego ekofeminizmu, który 
zakłada, że pomijanie ucisku zwierząt w analizach 
feministycznych i ekofeministycznych jest niezgod-
ne z moralnymi podstawami feminizmu jako ruchu 
i ideologii pacyfistycznej oraz przeciwnej wszelkim 
formom ucisku. W praktyce hasło drugiej fali femi-
nizmu — prywatne jest polityczne — feminizm we-
gański wiąże ze sposobem odżywiania się. Jedze-
nie mięsa traktowane jest jako forma patriarchalnej 
dominacji, w której feminizm wegański znajduje 
związek między męską przemocą a dietą opartą  
na mięsie. 

Feministyczna sprawiedliwość środowiskowa 
podejmuje prawa kobiet do środowiska jako do-
bra wspólnego oraz kwestie niesprawiedliwości  
w dostępie do ziemi, zasobów oraz konsekwencje 
dla kobiet wynikające z degradacji środowiska. 
Ekofeminizm programowo sprzeciwia się działa-
niom, które zagrażają środowisku naturalnemu  
i kobietom, szczególnie zaś wyraża swój sprzeciw 
wobec militaryzacji, przemocy względem kobiet, 
energetyce jądrowej i inwestycjom przemysłowym 
niszczącym przyrodę.
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Kulturoznawczyni, aktywistka Trójmiejskiej Akcji Kobiecej

Śpiewają razem 
od trzech lat!
O Chórze TAK

Każda kobieta uwielbia faszystę?

Lidia Makowska

FELIETON

Mamy listopad – równo sto lat temu Polki  
wywalczyły prawa wyborcze – zimny miesiąc,  
w którym dmuchnął ciepły wiatr historii. Ja jednak 
wracam myślami do wyjątkowo gorącego lata anno 
domini 2018. Wakacje to mój lekturowy raj – z ra-
cji zawodowych mam wtedy najwięcej czasu i nic 
nie robię, tylko czytam (czasem nadrabiając wsty-
dliwe zaległości, podczas gdy wyleguję się na leni-
wym słońcu). Tak, latem czytam jeszcze namiętniej  
i goręcej niż zwykle. Szukam w różnych książkach 
odpowiedzi na niezbyt zrozumiałą dla mnie rzeczy-
wistość. Można by ją określić jako dochodzenie na 
całym świecie do głosu nacjonalizmów i nasilanie 
się tendencji konserwatywnych, by użyć jak najła-
godniejszych sformułowań. Chętnie nazwałabym 
jednak te światowe zjawiska po imieniu: odradza-
nie się faszyzmu, rasizmu i tym podobnych ple-
miennych ekstremów, często powiązane z funda-
mentalizmem religijnym. 
Im więcej czytam, tym bardziej czuję się zagubio-
na, bo wciąż trafiam na książki w taki czy inny spo-
sób rozprawiające się z tymi właśnie problemami,  
a w każdym razie stanowiące przestrogę: nie tędy 
droga! I tak na przykład dość już dawno temu,  
w roku mojego przyjścia na świat, w 1973, ukazała 
się głośna powieść Eriki Jong zatytułowana Strach 
przed lataniem. Autorka najwyraźniej chciała 
przestrzec inne kobiety przed czymś, w czym upa-
trywała podłoża mechanizmów wykluczających,  
a mówiąc wprost: przed niewolnictwem wynika-
jącym z kulturowego upodlenia jej płci, dzieląc 
się swoimi intymnymi przeżyciami. Nie cofnęła się 
zatem przed takimi oto wyznaniami: „Marzę o pod-
daniu się jakiemuś rozrośniętemu brutalowi. Każ-
da kobieta uwielbia faszystę – jak powiada Sylvia 
Plath. Piszę poezje, a gryzą mnie wyrzuty sumienia,  
że nie gotuję. Czuję, że wszystkiemu jestem winna”;  

Chór Trójmiejskiej Akcji Kobiecej to zespół amato-
rek i amatorów śpiewający od trzech lat pod opieką 
artystyczną Anny Ekielskiej-Skóry. 

W Chórze TAK są zarówno osoby profesjonalnie zaj-
mujące się muzyką, jak i pasjonatki oraz pasjonaci 
zespołowego śpiewu, bez wyćwiczonego głosu czy 
wrażliwego słuchu muzycznego. Chórzystki łączy 
potrzeba niekonwencjonalnego aktywizmu, służą-
cego budowaniu otwartego, różnorodnego społe-
czeństwa – dzięki wspólnemu śpiewaniu.

Chór TAK ma w swoim repertuarze kilkanaście 
utworów, w tym przeboje takie jak Rewolucja 
do melodii Felicita Al Bano & Romina Power czy  
Murem za Sądem – remiks utworu The Wall Pink 
Floyd, który podczas lipcowych „Łańcuchów 
Światła” w 2017 roku  śpiewało kilkanaście tysię-
cy demonstrantów i demonstrantek pod sądem  
w Gdańsku, a także w Toruniu, Szczecinie i innych 
miastach. 

Obywatelskie słowo na niedzielę

„…do mnie należał obowiązek zabawiania władcy. 
Kiedy kości zostaną rzucone i przyjdzie mi spędzić 
całe dnie z mężczyzną, bardziej niż kiedykolwiek 
odczuwam, jak daleko mi do bycia wyzwoloną. 
Odruchowo płaszczę się przed nim. Cały mój dęty 
bunt jest jedynie odreagowaniem głęboko zakorze-
nionego serwilizmu”.
Każda kobieta uwielbia faszystę? No cóż… założę 
się o wszystko, że i dziś rzesze kobiet funkcjonują 
jak naiwna Jong. To na przykład te, które szcze-
rzą zęby w kretyńskich uśmiechach tak zwanych 
blondynek z obfitym biustem ze zdjęć na portalach 
randkowych, a pod zdjęciem piszą o sobie tak: „Lu-
bię pływanie i grę w warcaby, i czytać kryminały  
i romanse, i chodzić do kina na komedie roman-
tyczne [Ach, ten odwieczny fantazmat rycerza na 
białym rumaku!] Jestem miła i trochę nieśmiała, 
mam psa i kota, lubię muzykę i podróżowanie,  
i szalone zabawy”. To te, które czekają na swoje-
go zabójczo przystojnego Greya o pięćdziesięciu 
tajemniczych twarzach, ale tylko jednym, za to  
olbrzymim i wiecznie sterczącym, penisie. Mężczy-
zna nie musi się przy nich obawiać o niedobory  
intelektu. No i oczywiście wykorzystuje taką naiw-
ną ile wlezie, a zaraz potem zostawia.
„Odruchowo płaszczę się przed nim”… Nie szanuję 
siebie… Oto ja, służebnica pańska. Studiowałam 
wprawdzie filozofię i kulturoznawstwo, ale najle-
piej wychodzą mi naleśniki i gołąbki, i trzepotanie 
rzęsami. Oraz rodzenie dzieci, zwłaszcza od kiedy 
mamy za nie 500+. 
Ostatnio w Polsce obok gwardii dawnych femi-
nistek pojawiła się nowa kategoria kobiet – to 
waleczne dziewuchy, którym chwała za protesty. 
Tylko że obawiam się, iż w tle należałoby dostrzec 
zjawisko odwrotne, mianowicie antydziewuchę. 
Antydziewucha to już nie tylko beret z Wielkiej 

Beretanii ojca Rydzyka, gotowy zatłuc cię swoją 
drewnianą laską w imię wiary licheńskiej, to także 
licealistka w stanie histerii antyaborcyjnej, zakażo-
na tanią kościółkową propagandą, gotowa zastrze-
lić cię w imię życia poczętego, gdyby tylko dano 
jej pistolet do ręki. Również ona uwielbia faszystę, 
z pewnością nie narzekałaby, gdyby chłopak czy 
narzeczony pobił ją i zgwałcił – wola nieba! A inne 
kobiety jeśli zostały zgwałcone, to na pewno same 
się o to prosiły. I nie będziemy tu rozmawiać o ta-
kich pierdołach jak #MeToo, okej? Albo o jakichś 
kolonialistycznych konwencjach unijnych przeciw 
przemocy w rodzinie, wchrzaniających się w naszą 
polską świętą rodzinę.
Powiedzmy sobie szczerze: w stulecie uzyskania 
przez Polki praw wyborczych w Polsce wciąż jest 
całkiem sporo kobiet, które uważają, że kobietom 
praw nie należy przyznawać, a te z trudem wywal-
czone najlepiej im odebrać. 
To może zamiast stwierdzenia „Każda kobieta 
uwielbia faszystę” zaproponuję w ramach konkluzji 
coś nowego, co odmieniłoby wreszcie i odczarowa-
ło smutną (faszystowską) rzeczywistość: „Każda 
kobieta uwielbia feministkę. Uwielbia ją, gdyż nosi 
ją w sobie, pod sercem, czasem o tym do końca nie 
wiedząc, gdyż ma ją tam w sobie w postaci niedo-
rozwiniętego embriona bez w pełni wykształco-
nego mózgu. Nie można jednak usuwać ciąży, to 
grzech, więc trzeba się tą nierozgarniętą feminist-
ką w sobie jakoś zająć, zaopiekować i wspomóc  
w dążeniu do dojrzałości. Dać się jej wreszcie prze-
budzić, narodzić, a nawet rozwinąć skrzydła i sta-
nąć na barykadzie, ramię w ramię z innymi praw-
dziwymi kobietami, w gorące lato oraz w zimnym 
listopadzie”.

Emancypantka

Występ Chóru TAK uświetnił też tegoroczny  
Festiwal Literacki Sopot. Chórzystki wyśpiewały  
historię o Olimpii de Gouges, paryskiej dramato-
pisarce i emancypantce, straconej na gilotynie 
podczas Rewolucji Francuskiej za Manifest Femini-
styczny Deklaracja Praw Kobiety i Obywatelki. 

Świętowanie Stulecia Praw Wyborczych 
Kobiet uświetni występ Chóru TAK. 

28 listopada w Dworze Artusa chórzystki wy-
śpiewają — wraz z publicznością — podzięko-
wania dla duchowych prababek za ich odwa-
gę i niezłomność, a także przekażą przesłanie  
dla naszych prawnuczek.
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Jeśli chcesz czytać kolejne numery „Obywatelki”  
możesz wesprzeć jej wydawanie, przekazując dowolną  
darowiznę na konto nr 85 1240 1268 1111 0010 3368 
9387, z dopiskiem „Obywatelka”.

Naszym Czytelniczkom i Czytelnikom gorąco po-
lecamy wznowioną niedawno przez Spółdzielnię 
Literacką BaBa powieść Barbary Piórkowskiej  
zatytułowaną Szklanka na pająki. Autorka jest 
nie tylko pisarką (oprócz Szklanki… ukazała się  
w 2014 roku proza pt. Utkanki), ale także poetką 
(ma na koncie cztery tomy poetyckie), autorką  
tekstów do piosenek (płyta Piórko Natalii Grzeba-
ły), krytyczką literacką, współtwórczynią spektakli  
poetyckich, performerką oraz nauczycielką i tre-
nerką warsztatów twórczego pisania. 

„Obywatelka” równie gorąco poleca najnowszą 
książkę Marty Abramowicz, zatytułowaną Dzieci 
księży. Nasza wspólna tajemnica. O jej poprzedniej 
książce Krystyna Janda mówiła, że to „specjalna, 
mocna i poruszająca lektura”. Marta Abramowicz, 
autorka bestsellera Zakonnice odchodzą po cichu, 
powraca z nowym reportażem! Książka Dzieci  
księży… porusza, bo przełamuje kolejne tabu. Ten, 
kto ją przeczyta, inaczej spojrzy na nasz kraj. 

Ludzie znają dzieci księży. Znają ich matki i ojców. 
Ale o tym się głośno nie rozmawia. Niektórzy mó-
wią — tabu. Inni — hańba. 

Wszyscy wiedzą, że księża nie przestrzegają celiba-
tu. Jest to wiedza tak powszechna, że u wielu nie 
budzi ani zgorszenia, ani zdziwienia. A więc skąd  
ta tajemnica? Dlaczego matki są odsądzane  
od czci i wiary, a księży-ojców oczyszcza się ze 
wszystkich grzechów? 

Jak głosi wydawczyni nowej edycji Szklanki…,  
Sylwia Kubryńska, książka wywołała dyskusję 
w środowisku literackim Gdańska jako zupeł-
nie zmieniająca dotychczasową narrację pisania  
o mieście: stworzona przez kobietę i o kobiecie,  
z akcją w trójmiejskim blokowisku, i to „bez ani 
jednego Niemca w środku” (co było pewną do-
tychczasową gdańską normą). 

Osiem lat temu powieść narobiła sporo szumu 
— była czytana w odcinkach w radiowej Trójce, 
otrzymała też nagrodę Pro Libro Legendo gdań-
skich bibliotekarzy i nominację do nagrody Splen-
dor Gedanensis. Dziś powraca w nowej odsłonie, 
po redakcji, w odmienionej szacie graficznej, aby 
znów poruszać nasze serca i umysły – Piórkowska 
pisze zaś kolejną książkę, o przeżyciach z czasu 
przebytej choroby.

Z recenzji Szklanki na pająki

„Powieść Szklanka na pająki to historia nieletniej 
artystki, w uprawianej na użytek własny sztuce 
znajdującej odskocznię od PRL-owskiego kosz-
maru. Oprócz czystej liryki i subtelnego humoru, 
odnalazłam w książce Basi antidotum na coraz 
bardziej nużące kroniki z Gdańska i okolic, na mie-
lenie w kółko tych samych kluczowych wydarzeń 
w tej samej poetyce. Jak to się dzieje, że panowie 
znad morza radzą sobie tak dobrze, a niezwykła 
pani nie może się przebić przez ich szum? Dlatego, 
że jest tak osobna? Co tu dużo gadać: sami Pań-
stwo zobaczcie jej koronkową robotę i przekonaj-
cie się, jak wspaniale wplotła w nią historię przez 
duże H.”

Marta Mizuro

OBYWATELKA POLECA

„Cichym bohaterem Szklanki na pająki jest kobie-
cość. Najpierw stłumiona, potem opisywana przez 
Aleksandrę z coraz większą świadomością. Boha-
terka odkrywa «rzeczy pierwsze». Doświadczenia, 
także te związane z ciałem, zmieniają ją i pozwala-
ją w końcu zbudować własną tożsamość.”

Aleksandra Hudyma

„Opowieść Barbary Piórkowskiej ma coś z proroc-
twa. To studium kobiecości każdej kobiety. Jest 
przyjście na świat, dorastanie, niezrozumienie, 
pierwsza miłość, pierwsze odrzucenie, śmierć 
dziadka, samotność i ten niezwykły dar, który ma 
każda kobieta: intuicja. Wrota do pojmowania  
rzeczy, które są inne niż się wydają.

Studium kobiecości. Od dziewczynki do kobiety, 
która dorasta w Gdańsku. Obok historycznych wy-
darzeń, o których mówi cały świat, dzieją się rze-
czy niesamowite, o których świat milczy. Ta książ-
ka zmieniła moje życie.”

Sylwia Kubryńska

Szklanka na pająki jest dostępna na: 
www.baba.com.pl

Co jest ważniejsze: dobro dziecka czy dobro Ko-
ścioła? Co usłyszymy, gdy dzieci księży zaczną gło-
śno mówić o swoich rodzinach? W reportażu Marty 
Abramowicz znajdziecie odpowiedzi.

Autorka (rocznik 1978) jest dziennikarką, badacz-
ką, psycholożką. Reportażu uczyła się pod okiem 
Hanny Krall. Napisała wiele tekstów lekkich,  
gazetowych i sporo poważniejszych, naukowych, 
w tym kilka książek. Za swoją ostatnią książkę 
Zakonnice odchodzą po cichu była nominowana 
do nagrody Okulary Równości 2017. Robi badania 
społeczne, najczęściej o ludziach, którym trudniej 
się odnaleźć.

Projekt Bez względu na płeć 
dofinansowany ze środków Miasta Gdańska


