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rozkosz

W tym numerze „Zielonego Miasta” każdy powinien
znaleźć coś dla siebie. Mamy rozkosz zaściankową
i rozkosz wielkomiejską, rozkosz przeżywaną w ciszy
i tę pośród wielu ciał. Rozkosz cielesną, rozkosz jedzenia,
rozkosz bycia z kimś. Rozkosz pisaną piórem ostrym
i rysowaną piórkiem. Poważnie zanalizowaną
i potraktowaną lekko. Ordynarną i wysublimowaną.
Polki i Polacy stają się coraz bardziej
bezpruderyjni i otwarci na nowe
doznania erotyczne, cieszą się seksem i swoją seksualnością, a nowe
doświadczenia erotyczne i eksperymenty w nowych konﬁguracjach
międzyludzkich są takim samym
rodzajem rozrywki, jak smakowanie
nowych potraw w egzotycznych restauracjach – to główne tezy doniesień medialnych, które opisuje życie
polskich emigrantów najnowszej fali
(po 2004 r.) za granicą, szczególnie
w Wielkiej Brytanii. Stajemy się,
szczególnie młodzi ludzie z Polski,
częścią Europy. Lubimy cieszyć się
sobą, wychodzić poza to, co znamy,
odrzucać wstyd i strach.
W Polsce jest inaczej. Dominuje tu rozkosz z hermetycznego
świata hipokrytów, z twierdzy

w kształcie okratowanej ambony
na czubku góry zamkniętej w sobie, ważnych hierarchów przeróżnych aparatów władzy (kościelnej, państwowej itd.). Rozkosz
jest „grzechem” i rzeczywiście
nim jest: wulgaryzmem, tym co
ordynarne i niedozwolone, związane ze wstydem, winą wobec
słabszych, brakiem szacunku
wobec drugiego człowieka. To
świat szary i mroczny.
Ale jest też inna polska rozkosz –
szczęśliwa, samokrytyczna
i z humorem. Rozkosz czytania
książek w łóżku, rozkosz otwarta
na doznania. Rozkosz kobieca –
ta, która przez wieki nie była
w ogóle brana pod uwagę. Radosna i dająca, magiczna i reﬂeksyjna – modelowa rozkosz modelo-

wego zielonego miasta. Na takiej
rozkoszy chcieliśmy się w tym
numerze skupić. Oddaliśmy więc
łamy ludziom ceniącym rozkosz
i traktującym ją z należytym
szacunkiem.
I oto cudownie mieni się ten
numer od bardzo różnych tekstów, reﬂeksji i komentarzy. Mamy
wspaniałych autorów i autorki, by
wymienić choćby kilkoro z nich:
Ewę Wójciak – dyrektorkę Teatru
Ósmego Dnia, Ewę Wanat – szefową Polskiego Radia RDC, Jacka
Kochanowskiego – kierownika
Ośrodka Badań Społecznych nad
Seksualnością na Uniwersytecie
Warszawskim. Mamy piękne prace
artystyczne Beaty Sosnowskiej,
Iwony Demko i Natana Kryszka.
Zachęcamy do rozkoszy.
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06 | OTO ROZKOSZ
NAJWYŻSZY STOPIEŃ UCZUCIA
PRZYJEMNOŚCI, ZWŁASZCZA ZMYSŁOWEJ.
POCZUCIE UPOJENIA I RADOŚCI. EKSTAZA.
UNIESIENIE. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI
KOJARZY SIĘ Z SEKSEM, W DRUGIEJ –
Z JEDZENIEM.
ROZKOSZ PREZENTUJE
AGNIESZKA KRASKA

13 | TO SIĘ LICZY W ROZKOSZY
773 000 000 – TYLE ODSŁON SŁOWA „SEX”
ZNALAZŁA WYSZUKIWARKA GOOGLE. SEKS JEST
NAJCZĘŚCIEJ WYSZUKIWANĄ FRAZĄ W SIECI.
INNE POPULARNE SŁOWA TO: SMS, TAPETY, GRY.

16 | ROZKOSZ W WIELKIM MIEŚCIE
JEŚLI ROZEJRZYMY SIĘ PO WARSZAWIE, TO SEKS
POJAWIA ZAWSZE W ATMOSFERZE SKANDALU,
ALBO W BARDZO SZCZEGÓLNYM KONTEKŚCIE
MĘSKIEGO, HETEROSEKSUALNEGO POŻĄDANIA,
ALBO W RAMACH KOMERCYJNEGO DECORUM.
TYMCZASEM W MIEŚCIE MIESZKAJĄ TAKŻE
HETEROSEKSUALNE KOBIETY, OSOBY
NIEHETEROSEKSUALNE, OSOBY LUBIĄCE SEKS
WIELOOSOBOWY W SPECJALNYCH KLUBACH,
OSOBY PRAKTYKUJĄCE SEKS BDSM ITP., ITD.
ROZKOSZ ANALIZUJE JACEK KOCHANOWSKI

cie rozkoszy
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24 | CHUĆ I POSZUKIWANIE SENSU ŻYCIA
KLUB GO-GO, BANK, KLUB GO-GO, BANK. W CZYM KLUB
GO-GO JEST GORSZY OD KEBABU, KAWIARNI, BANKU
CZY KOLEJNEGO SALONU TELEFONII KOMÓRKOWEJ?
KOMENTUJĄ EWA WANAT I EWA WÓJCIAK

26 | W MIEŚCIE, KTÓRE KOCHAM
NIEODWZAJEMNIONĄ MIŁOŚCIĄ
JESTEM PROSTA JAK OBSŁUGA AJFONA. ROZKOSZ
MI SIĘ KOJARZY. Z SEKSEM. ALE SEKS W MOIM
UKOCHANYM MIEŚCIE JEST NIE DLA MNIE.
O ROZKOSZY OPOWIADA MARYLA
MUSIDŁOWSKA. RYSUJE NATAN KRYSZK

30 | OKOLICE INTYMNE
POPROSILIŚMY LUDZI, ŻEBY OPOWIEDZIELI NAM,
CO IM DAJE ROZKOSZ W MIEŚCIE. A ONI ZAMIAST
O SEKSIE PISZĄ O KWIATACH ALBO O CISZY. A JEŚLI
O PODRYWIE – TO W PARKU.
SONDA ZIELONEGO MIASTA
FOTO: LGBT UNIANDINO

oto
rozkosz
ROZKOSZ PREZENTUJE AGNIESZKA KRASKA

Najwyższy stopień uczucia przyjemności, zwłaszcza
zmysłowej. Poczucie upojenia i radości. Ekstaza.
Uniesienie. W pierwszej kolejności kojarzy się z seksem,
w drugiej – z jedzeniem. Ma niezmierzoną liczbę odmian,
rodzajów, kolorów. To, co dla jednej osoby jest niebiańską
rozkoszą, dla innej może być obrzydliwe lub co najmniej
niesmaczne. Co może sprawiać rozkosz w mieście?
Czy rozkosz może być zdrowa, ekologiczna, zielona?

FOTO: K. ZACHARSKI
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PO PIERWSZE – SEKS

Impreza edukacyjno-wibratorowa

Propozycji związanych z seksem jest w mieście wiele,
choć przeważnie nie są zbyt wyszukane. Obskurne sex
shopy z monstrualnymi gumowymi penisami, agencje
towarzyskie, upokarzające kobiety ulotki za szybami samochodów. To w większości z nas budzi raczej
niesmak.

Ale są też propozycje, które na pewno pobudzą zmysły.
Można na przykład wybrać się na Pussy Party, czyli „niepoważne spotkanie z zabawkami erotycznymi”. Takie imprezy
organizowane są w całej Polsce przez Pussy Project – kolektyw zajmujący się edukacją i rozwojem seksualności kobiet,
który tworzy Marta Niedźwiecka z zespołem. Twierdzą,
że „wibratory są świetnym pretekstem, żeby rozmawiać
i zadawać pytania”. Może być na poważnie, albo na
wesoło. Edukatorki seksualne chętnie przyjadą na wieczór
panieński lub… rozwodowy. Przywiozą całą gamę przepięknie zaprojektowanych zabawek erotycznych, bo oprócz
edukacji zajmują się prowadzeniem internetowego sex
shopu dla kobiet. Marta jest także pierwszą polską

Marta Niedźwiecka,
sex-coach, Pussy Project:
Rozkosz wydarza się dzięki ludziom.
Przypadkowe spotkania, spontaniczne
imprezy albo aktywności. Inspiracje,
bycie razem, jedzenie, sztuka.
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BEATA SOSNOWSKA, „RÓŻNE DZIEWCZYNY” (FRAGMENT)

sex-coacherką, która w rozwojowy sposób
pomaga ludziom rozwiązywać ich problemy
intym lub po prostu – rozwijać się seksualnie.

Portal
waginistyczno-feministyczny

szem. To tylko maleńki wycinek tego, co można przeczytać na portalu.
Seksualność Kobiet to niezwykle bogate źródło informacji na temat
sprawiania sobie rozkoszy, zdrowia seksualnego, kultury, sztuki, historii,
ale także konkretnych instruktażowych porad na temat masturbacji
i technik seksualnych. Bezpruderyjnie, prosto i w najlepszym stylu.

Ekokochankowie Ziemi
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Ekoseksualność to nie tylko wykonane domowym sposobem zabawki erotyczne, ekologiczne prezerwatywy czy seks przy zgaszonym
świetle. Jak zmienić metaforę Matki Ziemi na Ziemię Kochankę

Voca Ilnicka,
redaktorka portalu Seksualność Kobiet:
Rozkosz daje mi chodzenie po sklepach,
między straganami, kupowanie na ulicach
owoców od sprzedawców, którzy nawet przez
chwilę nie pomyślą o pozwoleniu na handel,
ale mają najlepsze jabłka i czereśnie.

FOTO: A. SMARZYŃSKA

A co z osobami, które nie lubią silikonu, nie zachwycają się dizajnerskimi gadżetami czy po
prostu nie mogą sobie pozwolić na wibrator za
300 zł? Na portalu www.seksualnosc-kobiet.pl
Voca Ilnicka radzi, jak własnoręcznie wykonać
zabawki erotyczne, oraz instruuje, jak ich
używać. Gumowa piłka, gorący balonik, ciepły
ogórek… znajdziemy wśród nich nawet dildo,
którego używały nasze prababki – woreczek
w kształcie penisa wypełniony gorącą kaszą
gryczaną, nazywany po staropolsku godmi-

FOTO: C. CHOJNOWSKI

Karo Aquabal,
sex&love coach:
Lubię stawać na wiadukcie przy
Dworcu Gdańskim. Opieram
się o barierkę i czekam. Kiedy
dołem przejeżdżają ciężarówki
most zaczyna wibrować,
a z nim całe moje ciało. Rozkosz.
A kiedy dołącza pociąg to już
niemal ekstaza.

ARCH. PRYW. KARO AQUABAL

i nawiązać erotyczną relację z naturą, jak świadomie i ekologicznie rozwijać swoje życie seksualne oraz pogłębiać czerpaną z niego satysfakcję
radzi sex&love coach, Karolina Aquabal. Od stycznia do marca poprowadzi ona w Warszawie cykl warsztatów „Moje życie seksualne”. Tematy
to „Seks OdNowa”, „O jak orgazm” i „Sex & Spirit”. Można też wybrać
indywidualny program coachingowy.
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PO DRUGIE – JEDZENIE

ARCH.PRYW.

Jedzenie potraﬁ wywoływać stany euforyczne porównywalne z orgazmem. Nic dziwnego, niektóre potrawy powodują wydzielanie endorﬁn,
inne zawierają serotoninę, a jeszcze inne, ze względu na kształt, budzą
seksualne skojarzenia.

Ana Wieczorek,
współzałożycielka Spółdzielni Socjalnej Margines:
Bardzo lubię celebrowanie jedzenia. Zapalam świeczkę
nawet kiedy robię kolację sama dla siebie. Muszę też
sobie ładnie nakryć. Nigdy nie jem, czytając gazetę czy
oglądając telewizję. Uwielbiam sobie pod tym względem
dogadzać. Absolutnie się tym egzaltuję.

Nie ma takich dań, które sprawiałyby
rozkosz wszystkim. Dla jednych będzie
to upieczona w oliwie cebula, polana
octem balsamicznym, dla innych – kolendra i szparagi. Ale nie tylko spożywanie
pokarmów, także ich przygotowywanie
może sprawiać rozkosz. Ana Wieczorek
twierdzi, że największą rozkosz sprawia jej
poczucie mocy, które ją wypełnia, kiedy
przygotowuje potrawy dla większej liczby
osób. Dlatego razem z sześcioma innymi
osobami, które połączyły zarówno wspólne
poglądy, jak i podejście do przygotowywania żywności, założyła pierwszą
w Polsce wegańską spółdzielnię socjalną.
Na wiosnę zaplanowali otwarcie restauracji
w centrum Warszawy (ul. Krucza 23/31),
ale już zajmują się kateringiem. W swojej
kuchni używają produktów pochodzących
z sieci zaprzyjaźnionych gospodarstw
ekologicznych i przedsiębiorstw fair trade.
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FOTO: HELLOMISSDAR

A po posiłku warto trochę odczekać, po czym udać się do
najbliższego parku i dostarczyć sobie „hormonu szczęścia” w nieco inny sposób – przedłużony intensywny wysiłek ﬁzyczny wzmaga wydzielanie endorﬁn, co objawia
się tzw. „euforią biegacza”.

PO TRZECIE – CZYTANIE
„Świńskie czytanki”
Czy czytanie może sprawiać rozkosz? Jeśli jest to Colette
czytana w wannie, to czemu nie. Ale jest też grupa, która
twierdzi, że największą przyjemność sprawia seks z osobą oczytaną. Kampania „Nie czytasz? Nie idę z Tobą do
łóżka” rozpoczęła się w 2011 roku. Miniakcja, która miała
na celu zachęcenie do uczestnictwa w klubie książkowym, szybko rozrosła się do ogólnopolskiej akcji społecznej propagującej czytanie. „Kochamy książki miłością
prawie że ﬁzyczną” – piszą w swoim manifeście organizatorki i organizatorzy. „Bo przecież nie ma nic bardziej

Bianka Siwińska,
twórczyni akcji „Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!”:
Rozkosz sprawia mi odkrycie jakiejś nowej, pokrętnej ścieżki
myślenia, oryginalnego konceptu. Twistu intelektualnego. Atrakcji. Doświadczam wtedy orgazmicznego przebłysku, w którym
na chwilę widzę coś poza moim ciasnym uniwersum. A potem
wracam na wydeptane ścieżki, a tętno wraca do normy.
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FOTO: T. BIELECKI

W spółdzielni nie ma hierarchii, decyzje podejmowane są
grupowo. Dzięki niej będziemy mogli się delektować prawdziwie zdrową żywnością, wyprodukowaną bez przemocy
i łamania praw człowieka, przygotowywaną z szacunkiem,
uważnością, i świadomie. „Chcielibyśmy, aby specjalnością
spółdzielni była kulinarna wyobraźnia różnych osób wpływająca na charakter naszego lokalu” – mówi Ana. I dodaje:
„Jedzenie jest przyjemne po prostu samo w sobie”.

1 | 2014 | ZIELONE MIASTO | rozkosz

pociągającego niż fajna osoba z dobrą książką
w odpowiednio dobranej pościeli.” Wydają kalendarz z wizerunkami ludzi znanych i nieznanych,
czytających w łóżku. W różnych miastach Polski
organizują objazdowe wystawy ze zdjęciami z akcji. Robią happeningi. „Świńskie czytanki” to publiczne czytanie w łóżku pikantnych fragmentów
ulubionych książek. Na festiwalu Miasto Gwiazd
w Żyrardowie zorganizowali „The Pillow Book”
– na nagich ciałach malowano cytaty literackie,
które czytała aktorka.

Historia rozkoszy
Dla osób, które znajdują rozkosz w czytaniu,
a dodatkowo chciałyby dokształcić się nieco
z historii, doskonałą propozycję ma wydawnictwo Aletheia. „Orgazm i Zachód. Historia
rozkoszy od XVI wieku do dziś”, „Historia seksu”,
„Technologia orgazmu. »Histeria«, wibrator
i zaspokojenie seksualne kobiet”, „Bóg i seks. Co
naprawdę mówi Biblia” – to propozycje z zakresu
historii, socjologii, kultury, religioznawstwa
i antropologii. „Historia seksu” szkockiej pisarki
Reay Tannahill łączy akademicką systematykę
z pełną pasji opowieścią o osobliwościach historii zachowań seksualnych, ewolucji obyczajów
związanych z życiem płciowym, dziejach walki
o prawo do uprawiania seksu „jak się komu podoba”. „Orgazm i zachód” Roberta Muchembleda to opowieść o ograniczaniu na różne sposoby
swobody w zaznawaniu erotycznej przyjemności
na tle głębszych uwarunkowań obyczajowych,
politycznych i religijnych. „Technologia orgazmu”
amerykańskiej historyczki techniki Rachel Maines opowiada dzieje wibratora, który wynaleziony został w XIX wieku po to, aby leczyć kobiety
z „histerii”. Lekarze nie znali wtedy pojęcia
orgazmu, a producenci artykułów gospodarstwa
domowego – owszem. Wibrator reklamowano
w pismach kobiecych jako sprzęt, dzięki któremu
w pani domu „zaczną (…) pulsować… wszystkie
rozkosze młodości”. Ta książka to jednak nie
tylko dzieje techniki medycznej i sprzętu AGD,
ale przede wszystkim ważny wkład w rozumienie
kobiecej seksualności.

TWOJE ŹRÓDŁO URODY
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ROZKOSZE CIAŁA…
Ekologiczne domowe SPA
Musujące pomarańczowe lody do kąpieli, peeling do twarzy
z czekolady i otrębów, płyn do kąpieli z mleka i dyni, maseczka
z malin i miodu. To tylko niektóre z wielu kosmetyków, które
łatwo można przygotować w domu. Michał Domański, kosmetolog, pasjonat ajurwedyjskiego podejścia do piękna, znawca
aromaterapii, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem na
blogu „Twoje Źródło Urody” oraz swoim kanale ﬁlmowym na
YouTube. Pokazuje jak łatwo, przyjemnie i tanio wykorzystywać

Michał Domański,
kosmetolog, „Twoje Źródło Urody”:
Rozkosz w mieście dają mi enklawy zieleni. To, że w
parku Skaryszewskim jestem w centrum Warszawy, a
mimo to mogę zwolnić bieg i poczuć się jak w lesie. Tu
można zaczerpnąć energii od drzew – po prostu się
do nich przytulając.
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… I DUSZY
Jedną z zalet miasta jest dostępność wielu
możliwości obcowania ze sztuką. Czy wystawa, wernisaż, wizyta w galerii mogą sprawiać
rozkosz? Tak, jeśli pójdziemy obejrzeć prace
Iwony Demko albo Beaty Sosnowskiej.

Lizaki, przytulanki, waginy
Niezwykle zmysłową sztuką zajmuje się rzeźbiarka Iwona Demko. „Przytulanki” to cykl
różowych rzeźb o miękkich, obłych kształtach, nawiązujących do intymnych części
kobiecego ciała, uproszczonych i monstrualnie powiększonych. Tytuły prac zachęcają do
intymnych zbliżeń: „Dotknij mnie”, „Przytul
mnie”, „Kołysz mnie”, „Usiądź na mnie”,
„Obejmij mnie”. Wykonane z gąbki i polaru,
kształtem, kolorem i fakturą wręcz proszą
o to, żeby ich dotykać, co zwiedzający wystawy chętnie czynili. Artystka pisze na swojej stronie internetowej: „Przytulanki zostały
zrobione po to, aby każdy mógł przytulić się
do rzeźby.”

do pielęgnacji dary ogrodu, lasu oraz to, co znajduje się
w każdej kuchni. Oprócz nietuzinkowych pomysłów na relaksujące, przyjemne i odżywcze kąpiele (które przy okazji
pomogą na atopowe zapalenie skóry) oraz inne rozkoszne
zabiegi pielęgnacyjne, Michał proponuje również ekologiczne,
wegańskie przepisy na pastę do zębów, antyperspirant czy
płyn do demakijażu, a nawet niektóre z kosmetyków kolorowych, jak błyszczyk do ust.
A jeśli po użyciu zostanie wam trochę peelingu czy maseczki,
swobodnie można je zjeść, bo kosmetyki proponowane przez
Michała są bezpieczne zarówno do użytku zewnętrznego, jak
i wewnętrznego.

11

W innych pracach artystka nawiązuje do prehistorycznej świętości waginy jako bramy życia i śmierci („Waginatyzm”), aktu obnażenia
kobiecego sromu („Ana-suromai”), któremu
przypisywano magiczną moc odstraszania
złych mocy i zapobiegania nieszczęściu, czy

Iwona Demko,
artystka wizualna, przede wszystkim rzeźbiarka:
Rozkosz w mieście kojarzy mi się z możliwością pogodzenia pewnych
skrajności. Mogę zamknąć się w domu, odcinając się od wszystkiego
i wszystkich na kilka dni. Aby potem w piętnaście minut stawić się na
Rynku w kinie Pod Baranami na seansie najnowszego niszowego ﬁlmu
w gronie znajomych, albo całkowicie sama. Uwielbiam to.

ARCH.PRYW.

FOTO: MAŁGOSIA RUDNICKA

Na dalszych etapach droga twórcza doprowadziła Iwonę do tego, że stała się artystką
waginy. W 2012 roku zdobyła tytuł doktorki
sztuk plastycznych na podstawie rozprawy
pt. „Waginatyzm”. Jej najsłynniejszy projekt,
„28 dni” to wizerunki wagin pokazane
w różnych okresach cyklu menstruacyjnego.
Waginy-poduszki wykonane są z aksamitu, bogato zdobione cekinami, koralikami,
koronką, kolorowym futerkiem. Nie wszystkie
waginy są miłe i nie wszystkie zachęcają do
tulenia. Są też cierpiące podczas menstruacji,
jest Vagina Dentata (dzień 27, PMS).
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też ﬁgurek „Sheela-na-gig” – kamiennych postaci kobiet
rozchylających genitalia, które można znaleźć na wielu
średniowiecznych kościołach i zamkach zachodniej Europy. Prace Iwony mają poważną treść, ale jednocześnie są
pełne przepysznego poczucia humoru.
Artystka produkuje też lizaki, piecze ciasteczka w kształcie wagin i sprzedaje prześliczne waginalne torebki,
naszyjniki i kolczyki.

Beata często wraca w swoich komiksach. Przedstawiając
homoerotyczny seks, stosuje duże powiększenia, zbliżenia, ciasne kadry. To czysta esencja rozkoszy kobiecego
erotyzmu.
Prace Beaty znalazły się w kalendarzu Muzeum Erotyzmu
na rok 2014/2015, na kartach października i stycznia. Kalendarz można obejrzeć na issuu.com/muzeumerotyzmu.

Rozkoszne miejsca:
Akty rozkoszy
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Podobną tematyką, choć w zupełnie innym ujęciu, interesuje się rysowniczka Beata Sosnowska. W 2008 roku
powstał cykl czarno-białych rysunków przedstawiających
mięsiste, zmysłowe kobiece łona, często pokazane w
akcie rozkoszy, w stanie wzwodu. Duże formaty i stylistyka przedstawień powodują, że wizerunki wagin mają
ogromną siłę wyrazu, emanują potęgą, mocą i ogromną
dawką głębokiego, zmysłowego erotyzmu. Do rysunków
wagin oraz fragmentów kobiecych ciał w akcie rozkoszy

www.pssproject.pl
www.seksualnosc-kobiet.pl
www.aquabal.pl
www.facebook.com/spoldzielniamargines?fref=ts
www.nieczytasz.pl
www.aletheia.com.pl
www.twojezrodlourody.blogspot.co.uk
www.youtube.com/user/bechemod1979
www.iwonademko.art.pl
www.windyproject.pl/portfolio/?id=0

IWONA DEMKO
28 DNI, DZIEŃ 13 – DZIEŃ PŁODNY
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to się liczy
w rozkoszy
773 000 000

60 procent

2008 rok

Tyle odsłon słowa „sex” znalazła
wyszukiwarka google. Seks jest
najczęściej wyszukiwaną frazą
w sieci. Inne popularne słowa to:
sms, tapety, gry.

Taki odsetek par uprawiających swingowanie (czyli seks z innymi parami)
twierdzi, że dzięki niemu poprawiły
się ich stosunki w związku (za: ElectronicJournal of Human Sexuality).

To rok, w którym w dużych miastach
Holandii, m.in. Amsterdamie, Utrechcie i Hadze, zezwolono na uprawianie seksu w miejscach publicznych.
Jest ono dozwolone m.in. w parkach

FOTO: LIBORIUS
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i na plażach, z dala od placów zabaw
dla dzieci oraz w nocy. „Po co sprzeciwiać się czemuś, co nikomu nie
wadzi, a niektórym ludziom daje tyle
przyjemności?” – komentował nowe
prawo jeden z radnych Amsterdamu,
Paul Van Grieken.

14

Regulacje prawne wprowadzono
w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne. Od lat miejskie
parki były miejscem seksualnych
uniesień, szczególnie partnerów
homoseksualnych, ponieważ jednak
ukrywali się oni w odległych zakątkach, padali oﬁarą przestępstw.
Nowa regulacja prawna zwiększyła
ich komfort i bezpieczeństwo.
Park to powszechne na świecie
miejsce uprawiania seksu w przestrzeni publicznej. Częściej niż
w parku pary kochają się w samochodach. Inne popularne miejsca to
m.in.: przymierzalnie w sklepach,
windy, sauny.

Około 300
Tyle osób zgromadził jeden z największych happeningów całowania
się w miejscu publicznym Polsce.
Odbył się on w połowie listopada
2013 r. w Warszawie na Placu Zbawiciela, gdzie kilka dni wcześniej
tzw. narodowcy podpalili słynną
Tęczę – wielobarwną instalację
artystyczną Julity Wójcik. Akcja pt.
„Niewzruszeni! Całujemy się pod
tęczą” przyciągnęła kilkaset osób.
„Wiek, rasa, orientacja, wyznanie
nie mają znaczenia. Znaczenie ma
to, że nie zgadzasz się na agresję
i wandalizm, na nienawiść i tępą
siłę, usprawiedliwiane politycznymi
»wartościami«” – pisali organizatorzy.
Grupowe całowanie w miejscu
publicznym nierzadko służy do
pozytywnych manifestacji. W maju
2013 r. około 100 osób całowało
się na stacji metra w stolicy Turcji

– Ankarze, aby zaprotestować
przeciwko ukaraniu przez kierownictwo metra pary, która całowała
się w pociągu.

Ponad 5000
Tyle eksponatów mieści się
w berlińskim Muzeum Erotycznym
Beate Uhse – jednym z największych erotycznych muzeów świata,
które reklamuje się jako „najbardziej erogenna strefa Berlina”.
W budynku położonym w sąsiedztwie dworca ZOO można poznać
historię antykoncepcji i różnorodne
techniki seksualne, które przybliża
50 interaktywnych eksponatów.
Jest ściana z penisami, jest plastikowa lalka, na której można
przećwiczyć poszukiwanie punktu
G, są fetysze, afrodyzjaki i dzieła
sztuki. Muzeum promuje pozytywy
codziennego seksu. Na parterze
znajduje się sex shop, a na ostatFOTO: DJSTANEK
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nim piętrze działa tzw. dark room,
w którym za dodatkową opłatą
można oglądać ﬁlmy erotyczne.
Erotyczne muzea i prezentacje działają na całym świecie. Wyciągają ze
strefy intymności to, co daje rozkosz.
Muzea erotyzmu mieszczą się m.in.
w Paryżu i Barcelonie, Muzeum Gadżetów Erotycznych znajdziemy
w Pradze, a Muzeum Penisa –
w St. Petersburgu. Na wyspie Jeju
w Korei Południowej znajduje się Love
Land (Kraina Miłości) – połączenie
erotycznego parku rozrywki z galerią
sztuki współczesnej pod gołym
niebem. Wśród wielu eksponatów
znajdziemy tam 140 rzeźb, m.in. nagich kobiet i kochanków splecionych
w miłosnym akcie, często w bardzo
wyszukanych pozycjach. Park jest
szczególnie popularny wśród młodych
małżeństw, poszukujących w nim
inspiracji do udanego pożycia małżeńskiego, stąd wyspa Jeju znana jest
jako „wyspa miesiąca miodowego”.
FOTO: GABRIEL S. DELGADO C.

40 euro
To wysokość mandatu za całowanie
się w wiedeńskich środkach komunikacji miejskiej. Wprowadzono go
we wrześniu 2013 r., po przeprowadzeniu sondy, w której zadawano
pytanie o to, co najbardziej dokucza podróżnym. Mandaty płaci się
także za zbyt głośne rozmowy przez
telefon i publiczne jedzenie potraw
o zbyt intensywnym zapachu, np.
kebabów czy tzw. chińszczyzny.

1 miesiąc
Tyle można „zarobić” za całowanie się w miejscach publicznych
w Dubaju, stolicy Zjednoczonych
Emiratów Arabskich. W ubiegłym
roku mężczyzna i kobieta całujący
się w samochodzie w pobliżu banku,
w którym pracowali, zostali skazani
na miesiąc aresztu. W tym samym
mieście w lipcu minionego roku
Norweżka Marte Deborah Dalelv po

zgłoszeniu gwałtu została skazana na 16 miesięcy więzienia za
uprawianie seksu pozamałżeńskiego. Ułaskawiono ją pod naciskiem
mediów i międzynarodowej opinii
publicznej.

1000
Tyle par majtek i bokserek z ilustracjami zagrożonych gatunków – bobrów na bieliźnie dla pań i kormoranów na bieliźnie męskiej – zakupiło
czeskie Ministerstwo Środowiska,
aby prowadzić kampanię społeczną
uwrażliwiającą na problem ochrony
zwierząt zagrożonych wyginięciem.
Zakup, poczyniony pod koniec 2013 r.
ze środków budżetowych, wywołał
falę urzędniczej krytyki i zachwyty
ekologów. Z punktu widzenia skuteczności promocji zakup okazał się
strzałem w dziesiątkę – o akcji doniosły media na całym świecie, m.in.
brytyjski dziennik „The Telegraph”.
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rozkosz
w wielkim
mieście
ROZKOSZ ANALIZUJE JACEK KOCHANOWSKI

Czy w wielkich miastach jest przestrzeń dla rozkoszy
seksualnej? Teoretycznie, m.in. od Carrie Bradshaw
(Sex and the City), wiemy, że tak. Tam, gdzie są ludzie,
jest seks. Tam, gdzie jest pożądanie, jest rozkosz. Seks
jest tak samo istotnym elementem naszego życia, jak
jedzenie czy praca. Nawet w antyseksualnej katolickiej
kulturze polskiej seks – wbrew pozorom – nie zaginął,
skoro wciąż żyjemy. Ale jeśli rozejrzymy się po Warszawie, to jakoś ten seks znika, a jeśli się pojawia, to
zawsze w atmosferze skandalu, albo w bardzo szczególnym kontekście męskiego, heteroseksualnego pożądania, albo w ramach komercyjnego decorum. Będę się
posługiwał przykładem stolicy, w niej bowiem mieszkam i mogę codziennie obserwować jej (anty)seksualność, ale jestem przekonany, że wiele z tych obserwacji
da się odnieść do wielu innych polskich miast.

małżeńskiego, oczywiście heteroseksualnego, oczywiście
monogamicznego łoża. Innych rozkoszy nie ma, a raczej –
nie powinno być. Ta zasada kulturowa jest nam wpajana
w procesie wychowania i jest fundamentem obowiązujących wzorców moralności. Jasne – powiedzmy to od razu
– w praktyce wygląda to zupełnie inaczej, ale sposoby,
w jakich rzeczywiście doznajemy rozkoszy seksualnej, nie
zmieniają sposobu, w jakim o seksie mówimy w przestrzeni publicznej. To ważny wątek i zaraz do niego wrócę,
teraz zauważmy: poza obowiązującą normą poprawnej,
moralnej seksualności postawiony jest nie tylko seks nieheteroseksualny, ale także heteroseksualny seks niemonogamiczny, seks wielosobowy, seks pornograﬁczny, seks
związany z gratyﬁkacją pieniężną oraz wiele, wiele innych
strategii osiągania rozkoszy seksualnej. Badania antropologiczne, socjologiczne czy seksuologiczne wskazują,
że strategii rozkoszy jest nieskończenie wiele. Jak trafnie
ujął to Anthony Giddens, seks jest jednym z najbardziej
plastycznych aspektów ludzkiego życia, co oznacza, że
w tym zakresie człowiek jest zdolny niemal do wszystkiego. Tymczasem wszystkie „politycznie niepoprawne” czy
też „moralnie podejrzane” zachowania seksualne muszą
pozostać w ukryciu. Widzialne (i słyszalne w mowie publicznej) jest tylko to, co uznane za moralne i dopuszczalne, albo ewentualnie to, co jest łaskawie „tolerowane”.
Reszta jest milczeniem. Milczenie to nie jest przypadkiem,
ale konsekwencją starannie zaprogramowanej polityki
seksualnej.

Przemoc seksu prywatnego
Najpierw o kulturowym kontekście słów kilka. Mamy,
a piszę to jako socjolog seksualności z głębokim przekonaniem, nieszczęście żyć w kulturze antyseksualnej.
Źródła tej swoistej seksualnej fobii tkwią w religijnej tradycji judeochrześcijańskiej. Opiera się ona na założeniu, że
seks sam w sobie jest zły, może być ewentualnie usprawiedliwiony przez dwie „wymówki”: reprodukcję i miłość.
Ogranicza to akceptowalność rozkoszy seksualnej do

16

1 | 2014 | ZIELONE MIASTO | rozkosz

Jeśli rozejrzymy się po Warszawie, to seks pojawia
zawsze w atmosferze skandalu, albo w bardzo
szczególnym kontekście męskiego, heteroseksualnego
pożądania, albo w ramach komercyjnego decorum.
Tymczasem w mieście mieszkają także heteroseksualne
kobiety, osoby nieheteroseksualne, osoby lubiące
seks wieloosobowy w specjalnych klubach,
osoby praktykujące seks BDSM itp., itd.

JAK TRAFNIE UJĄŁ TO ANTHONY
GIDDENS, SEKS JEST JEDNYM
Z NAJBARDZIEJ PLASTYCZNYCH
ASPEKTÓW LUDZKIEGO ŻYCIA,
CO OZNACZA, ŻE W TYM ZAKRESIE
CZŁOWIEK JEST ZDOLNY NIEMAL
DO WSZYSTKIEGO.
FOTO: WALRUS WALTZ
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DYREKCJA TRAMWAJÓW WARSZAWSKICH
ODMÓWIŁA UMIESZCZANIA
W POJAZDACH REKLAM PROMUJĄCYCH
POSTAWĘ TOLERANCJI WOBEC OSÓB
NIEHETEROSEKSUALNYCH.
FOTO: GUILLAUME PAUMIER

czalny. To dlatego dyrekcja Tramwajów Warszawskich
odmówiła umieszczania w pojazdach reklam promujących postawę tolerancji wobec osób nieheteroseksualnych. To dlatego przechodząca ulicami Warszawy
Parada Równości jest dla wielu niedopuszczalnym
skandalem. Ale – co być może jest bardziej interesujące – także z tego powodu niektórzy liderzy polskiego
ruchu LGBT tak się oburzali, gdy podczas oﬁcjalnych
obchodów Europride niezależna inicjatywa Pomada
rozkleiła na mieście graﬁki Karola Radziszewskiego
przedstawiające orgie seksualne (zresztą nie tylko
homoseksualne, wbrew oskarżeniom). Same lesbijki
i sami geje zazwyczaj podporządkowują się normie
milczenia o niepoprawnej moralnie rozkoszy. W ten
sposób podtrzymują (i sami od siebie egzekwują)
system seksualnej segregacji, który pewne pragnienia
wyklucza poza obszar widzialności, także w przestrzeni miejskiej. Myślę, że to przede wszystkim z tego

Wprowadzony przez ideologię liberalną podział na to,
co publiczne, i na to, co prywatne, służyć miał ukryciu
niemal nieskończonego zróżnicowania ludzkiej seksualności, spychając ją do sfery prywatnej, a zatem czyniąc
ją niewidzialną. Dzięki temu w oﬁcjalnej, widzialnej
i słyszalnej, sferze publicznej może dominować tylko
obowiązujący wzorzec seksualnej poprawności. Nakaz
milczenia o perwersji stał się, jak to wykazał w swoich
pracach Michel Foucault, warunkiem podtrzymania
iluzji o ograniczeniu ludzkiej seksualności do jednego
tylko, normatywnego scenariusza.

Seks w mieście – tak, ale…
Z tych samych powodów w przestrzeni miejskiej widzialny (i słyszalny) może być tylko ten rodzaj seksu,
który jest uznany za moralny, obowiązkowy, dopusz-

18

A CO Z SEKSEM HETEROSEKSUALNYM
I JEGO WIDZIALNOŚCIĄ? TU SPRAWA
JEST NIECO BARDZIEJ SKOMPLIKOWANA.
W ZASADZIE SEKS W PRZESTRZENI
MIEJSKIEJ JEST NIEWIDZIALNY, PONIEWAŻ
MA BYĆ ZAMKNIĘTY W OBJĘTEJ TABU
INTYMNOŚCI ALKOWIE.
FOTO: GUILLAUME PAUMIER

są reklamy wielkoformatowe, bardzo często przedstawiające kobiety w niemal pornograﬁcznych pozach.
Drugi wyjątek to (mniej rażące, bo zazwyczaj dobrze
zamaskowane) sex-shopy oraz przede wszystkim kluby
go-go, zwane niekiedy „klubami dla panów” lub jeszcze
bardziej ﬁnezyjnie – „klubami dla gentelmanów”.
Na marginesie: niedawna afera z klubem go-go, jaki
powstał w Warszawie niemal naprzeciwko jednego
z katolickich kościołów, pokazuje, jak bardzo szybko
w ostatnich miesiącach postępuje w Polsce wzrost
antyseksualnej paranoi. Wiele tego rodzaju klubów
istnieje w bliskości kościołów (np. nieopodal, o zgrozo,
pl. Trzech Krzyży i stojącego tam kościoła, a ulokowanie
klubu go-go z barwnymi neonami na ul. Jana Pawła II
to już jawna prowokacja), a jednak nie było dotychczas słychać żadnych protestów. Najwyraźniej walka
z „ideologią gender” – którą jest, w skrócie, po prostu
wszystko, co katolicyzm uznaje za niemoralne,

powodu w Warszawie (ani w żadnym innym polskim
mieście) nie ma „dzielnicy gejowskiej”. Pomijając
uwarunkowania historyczne, można odnieść wrażenie,
że osoby nieheteroseksualne podporządkowały się
głoszonemu przez pewną neofaszystowską organizację wezwaniu „rób to w domu po kryjomu”. Większość
nieheteroseksualnych pubów, klubów seksualnych
czy dyskotek ma zazwyczaj bardzo skromne oznaczenia (także ze względów bezpieczeństwa, co również
świadczy o tym, do kogo należy przestrzeń miejska);
potrzeba bardzo dobrego źródła informacji, by tam
traﬁć.
A co z seksem heteroseksualnym i jego widzialnością?
Tu sprawa jest nieco bardziej skomplikowana.
W zasadzie seks w przestrzeni miejskiej jest niewidzialny, ponieważ ma być zamknięty w objętej tabu intymności alkowie. Ale istnieją znaczące wyjątki. Pierwszym
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SEKSUALNOŚĆ NIE
JEST I NIGDY NIE BYŁA
POLITYCZNIE NEUTRALNA.
ZAWSZE WSPIERAŁA
I NATURALIZOWAŁA
MĘSKĄ DOMINACJĘ
I PODPORZĄDKOWANĄ
ROLĘ KOBIET.
FOTO: KUBA BOŻANOWSKI

grzeszne lub przynajmniej nieprzyzwoite – rozwija swój
front, obejmując także czyszczenie przestrzeni miejskiej z nieobyczajnych przybytków.
Seksualność heteroseksualna – oczywiście nie wprost,
ale przez zaledwie sugestię – jest zatem w mieście
widoczna, ale wyłącznie w kontekście heteronormatywnym i patriarchalno-seksistowskim. Reklamy z wizerunkami kuszących kobiet czy kluby go-go przeznaczone
są dla „prawdziwych facetów”, którzy – zgodnie z
obowiązującą w naszej kulturze zasadą wymiany kobiet
– traktują ciało kobiece jako towar uzupełniający ich
kolekcję trofeów. Przestrzeń miejska należy zatem do
heteroseksualnych mężczyzn (jak cała przestrzeń społeczna zresztą) i to jest jeden z zasadniczych powodów,
dla których lesbijki i geje protestujący przeciw przełamaniu tej hegemonii stają się, jak trafnie ujął to pewien
publicysta, „użytecznymi idiotami”. Jeśli miasto ma być

przestrzenią nie tylko heterosamców, ale także kobiet,
osób nieheteroseksualnych, transpłciowych i wielu
innych osób niepodporządkowujących swojego ciała
normatywnym scenariuszom, niezbędne jest przełamanie tej hegemonii.

Panika moralna
i seks w przestrzeni miejskiej
Przenieśmy się na chwilę do Stanów Zjednoczonych, by
zobaczyć, do czego może prowadzić ta hegemonia.
W połowie lat osiemdziesiątych XX w., gdy epidemia
HIV/AIDS była już faktem, ale chorobę wciąż utożsamiano wyłącznie z gejami i nazywano „gejowskim rakiem”,
władze wielu miast, m.in. Nowego Jorku, postanowiły
zakazać męsko-męskich stosunków analnych i oralnych
w przestrzeni publicznej (w parkach, kinach porno, saunach itd.). Seks gejowski miał zostać wymazany
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PRAWO DO
„NIEPOPRAWNEJ”
ROZKOSZY SEKSUALNEJ
W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ,
PRAWO DO WIDZIALNOŚCI
KAŻDEJ SEKSUALNOŚCI
NIE JEST MARGINALNYM
PRAWEM DO
„PRZYJEMNOŚCI” –
TO JEDNO
Z FUNDAMENTALNYCH
PRAW OBYWATELSKICH.

z przestrzeni miejskiej przez utożsamienie go z chorobą
i śmiercią. Na marginesie warto zauważyć, że polscy
prawicowi politycy i publicyści także często odwołują
się do tego utożsamienia, grożąc społeczeństwu, że tolerowanie homoseksualizmu „doprowadzi do wyginięcia
narodu polskiego”. Idea powiązania perwersji (seksualnej nienormatywności) ze śmiercią, a w czasach nowożytnych – z chorobą, jest niemal tak stara, jak historia
kultury judeochrześcijańskiej, a epidemia
HIV/AIDS jedynie pozwoliła na jej materializację
i doprowadzenie do skrajności.
Na szczęście część społeczności osób nieheteroseksualnych zdała sobie sprawę, o co toczy się gra.
Zrozumiała, że wyrzucenie „groźnej” rozkoszy poza
przestrzeń miejską oznacza jej całkowite zepchnięcie
poza próg widzialności i tabuizację. Uniemożliwiłoby to
prowadzenie jakiejkolwiek rozsądnej polityki seksualnej

prowadzącej do respektowania praw obywatelskich
każdej i każdego, bez względu na jej/jego seksualne
zachowania. Toteż organizacje, takie jak ACT UP czy
Queer Nation, podjęły szereg akcji, których celem było,
po pierwsze, przezwyciężenie seksualnego wstydu, jaki
próbowano wpisać w homoseksualność, a po drugie –
jednoznaczne wskazanie, że także osoby nieheteroseksualne mają prawo do przestrzeni miejskiej i korzystania z niej w sposób, jaki uznają za stosowny. Jednym
z narzędzi takiej polityki było urządzanie manifestacji
w parkach lub innych miejscach spotkań lesbijek i gejów, przy czym jednoznacznie oświadczano, że w czasie
manifestacji będzie można poszukiwać partnera seksualnego lub partnerki seksualnej i ewentualnie odbywać
stosunki seksualne. Nie oznacza to, że takie manifestacje przeradzały się w orgie. Chodziło o jasny komunikat,
że – po pierwsze – seks, który hegemoniczny dyskurs
uznaje za „niemoralny”, w istocie nie jest powodem do
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seksualizmu; regularnie dochodzi do zakłócania spotkań poświęconych polityce seksualnej czy po prostu
badaniom dotyczącym płci czy seksualności.

wstydu, ale stanowi wyraz różnorodności seksualnej,
a – po drugie – przestrzeń miejska nie jest własnością
brzuchatych panów odmieniających przez wszystkie
przypadki słowa „rodzina”, „wartości chrześcijańskie”,
„norma”. Sądzę, że takiej miejskiej polityki seksualnej
potrzebujemy w Polsce, nie tylko w Warszawie.

Spalenie tęczy (podobnie zresztą jak atak na dwa warszawskie squoty) to gest symbolicznego czyszczenia
przestrzeni miejskiej z tego, co niemoralne, niepoprawne politycznie, niepożądane. Dlatego problem ten nie
dotyczy tylko osób nieheteroseksualnych i ich praw
obywatelskich, w tym prawa do normalnego funkcjonowania w przestrzeni miejskiej. To problem natury
bardziej zasadniczej: do kogo należy miasto, a zatem
także – czyja rozkosz ma przestrzeń miejską wypełniać.

Przestrzeń miejska
w dobie walki z „ideologią gender”
W czasie niedawnej debaty na temat badań gender,
jaka miała miejsce w Bydgoskim Teatrze Polskim,
zostałem zapytany o to, czy w związku z panującymi
„antygenderowymi” nastrojami zamierzam ze swoimi
zainteresowaniami naukowymi „zejść do podziemia”.
Kiedy odpowiedziałem, że oczywiście nie, pewien krótko ostrzyżony krewki chłopiec zapytał, czy może zamierzam zamiast tego zaciągać dzieci do piwnicy. Chwilę
później zostałem zapytany o to, czy „gender” przewiduje… wzajemną masturbację dzieci w przedszkolach
z udziałem wychowawców. Zdaję sobie sprawę z tego,
że wroga kulturowego zazwyczaj pomawia się o złe
zamiary wobec dzieci (wystarczy przypomnieć opowieści o Żydach przerabiających dzieci na macę), niemniej
jednak stopień seksualnej agresji tych wypowiedzi był
dla mnie porażający i bardzo pouczający. Zaryzykuję
tezę, że żyjemy u progu takiej samej paniki moralnej,
jaka w latach osiemdziesiątych XX w. dotknęła Stany
Zjednoczone. Wobec braku Żydów czy mniejszości
etnicznych seksualni odmieńcy stają się wymarzonym
obiektem ataku prawicowych fanatyków.

Seksualność nie jest i nigdy nie była politycznie neutralna. Zawsze wspierała i naturalizowała męską dominację
i podporządkowaną rolę kobiet. Obowiązkowy heteroseksualizm jest tylko i aż koniecznym warunkiem patriarchalnego systemu segregacji kobiet. Jednocześnie zaś
pochodny wobec niego system seksualnej segregacji,
polegający na wykluczeniu „niepoprawnej” rozkoszy,
czynił ów obowiązkowy heteroseksualizm „oczywistym”
i „naturalnym”. Analiza historii kultury zachodniej dowodzi, że z tymi dwoma systemami segregacji powiązane
były zazwyczaj wszystkie inne formy przemocy i ucisku:
klasowego, rasowego, etnicznego i religijnego. Mówiąc
wprost, a bardzo dobrze widać to w polskim dyskursie
publicznym, seksizm i homofobia (w połączeniu z transfobią) niemal zawsze łączą się z rasizmem, uprzedzeniami etnicznymi i religijnym fanatyzmem.
Prawo do „niepoprawnej” rozkoszy seksualnej w przestrzeni miejskiej, prawo do widzialności każdej seksualności nie jest zatem marginalnym prawem do „przyjemności” (jak swego czasu problem wykpiwały feministki
liberalne). To jedno z fundamentalnych praw obywatelskich wynikające z demokratycznej zasady szacunku
do każdego człowieka. Obecna sytuacja histerycznej
dominacji fobii antyseksualnej w przestrzeni miejskiej
jest efektem polityki środowisk lewicowych spolegliwej
wobec prawicy, patriarchatu i Kościoła katolickiego.
A efektem tej dominacji jest narastająca agresja fanatyków wobec wszystkiego, co uznają za „niemoralne”.

Zauważmy jednak, że nie chodzi już o prostą homofobię czy transfobię, ale o szerzej zakrojony projekt
„przywrócenia normalności” i obrony „polskiej rodziny”
przed tym piekielnym (dosłownie) „genderem”, który
w zasadzie został sprowadzony do homoseksualizmu,
aborcji i pedoﬁlii. Owszem, zdaję sobie sprawę, że
w dużym stopniu mamy do czynienia z histeryczną
retoryką polityków, którzy usiłują zwrócić na siebie
uwagę. Ta retoryka może jednak mieć – a nawet już ma
– poważne konsekwencje, także dla uzyskania
w przestrzeni miejskiej prawa do rozkoszy: do jej
widzialności, ale także do mówienia o niej. „Antygenderowa” histeria sprawia, że odnotowujemy coraz
liczniejsze incydenty: wiele instytucji miejskich, w tym
edukacyjnych, wycofuje się ze współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi szkolenia równościowe; w instytucjach kultury dochodzi do zakłócania
wydarzeń artystycznych, które uznano za „obrazoburcze” lub po prostu „niemoralne”; w Warszawie spalono
słynną tęczę, instalację wzniesioną na pl. Zbawiciela,
symbolizującą równość i tolerancję, a uważaną przez
prawicowych polityków za symbol „promocji” homo-

Z tego powodu sądzę, że potrzebny jest nam inny rodzaj
polityki miejskiej w tym zakresie. Po pierwsze: niezbędne
jest odrzucenie strategii seksualnego wstydu i włączenie
polityki seksualnej do strategii politycznych. Seks to
ważna część życia ludzkiego, a ludzka seksualność jest
zróżnicowana. W Warszawie mamy nie tylko kluby go-go
dla majętnych panów; mamy także kobiecą i męską prostytucję, wyjętą spod prawa i oddaną gangom przestępczym; mamy miejsca dla osób nieheteroseksualnych:
kluby, sauny itp., bezpieczne o tyle, o ile dobrze ukryte;
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mamy parki i inne miejsca publiczne, w których nie tylko
osoby homoseksualne spotykają się na seks. Przykłady
można mnożyć. Ale co najważniejsze: w mieście mieszkają nie tylko heteroseksualni mężczyźni; mieszkają
w nim także heteroseksualne kobiety, osoby nieheteroseksualne, osoby lubiące seks wieloosobowy w specjalnych klubach, osoby praktykujące seks BDSM itp., itd. Po
drugie: potrzebujemy polityki seksualnej dumy: żądania
od władz miejskich nie tylko respektowania prawa do
rozkoszy, ale także ochrony przez agresją antyseksualnych fanatyków. Każdy, kto realizuje swoje potrzeby
seksualne w sposób niezagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu innych, ma prawo czuć się pełnoprawnym

obywatelem miasta, ma prawo czuć się bezpiecznie,
ma prawo do tych fragmentów miejskiej przestrzeni,
w których będzie mógł poszukiwać i odnajdować
rozkosz. I ma prawo do polityki seksualnej, która taki
cel będzie się starała zrealizować, a tego szczególnie
potrzebujemy w czasach antyseksualnej aberracji.
Jacek Kochanowski – doktor habilitowany socjologii, kierownik Ośrodka Badań Społecznych nad Seksualnością
w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu
Warszawskiego, profesor nadzwyczajny i kierownik Zakładu
Socjologii w WSTiJO w Warszawie. Ostatnio opublikował
„Socjologia seksualności. Marginesy” (WN PWN 2013).
FOTO: TONY FISCHER
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Chuć i poszukiwa
KOMENTARZ EWY WANAT

FOTO: MICHAŁ MUTOR

„»Nie życzę sobie, aby klub
go-go ze striptizem znajdował
się w pobliżu obiektów
religijnych, kulturalnych
i historycznie ważnych dla
Polski« – piszą obywatele
do burmistrza Śródmieścia.
Przyszło już blisko 15 tys.
e-maili w tej sprawie.
Wszystkie dotyczą lokalu
w kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu 55, gdzie klub go-go Cocomo
otwiera ﬁrma Event. Prowadzi sieć w całej Polsce,
w Warszawie to pierwszy przybytek pod szyldem
spółki” – donosi Gazeta.pl. A dlaczego właściwie
klub go-go nie miałby „mieścić się w pobliżu
obiektów religijnych, kulturalnych i historycznie
ważnych dla Polski”? W czym jest gorszy od
kebabu, kawiarni, banku czy kolejnego salonu
telefonii komórkowej? Dlaczego jego istnienie na
widoku, w centrum miasta gorszy, a nie gorszy
sklep z kiczowatymi suwenirami? Mnie np. portret
Papieża wymalowany na talerzu ze złotą lamówką
gorszy o wiele bardziej niż kobiety zarabiające na
życie tańcem na rurze. Czego nie widzimy, to nas
nie obraża. Seks w mieście, na widoku – niepokoi
nas, oburza, podnieca moralnie, powoduje nagłą
erekcję świętego oburzenia. Lubiłam Amsterdam
w latach 80. – placyk w centrum Starego Miasta,
pośrodku mały kościółek, wokół placu salony
z erotycznymi usługami, sacrum i profanum na
jednym placu, grzech i świętość, chuć i poszukiwanie sensu życia, pożądanie i medytacja – samo
życie. Bo człowiek taki jest, i święty, i grzeszny.
Udawanie, że jest inaczej, wiara, że jeśli zamkniemy oczy, to rzeczywistość przestanie istnieć, że
jeśli wyrzucimy klub go-go z Krakowskiego Przedmieścia, to mężczyźni przestaną korzystać z usług
prostytutek, a prostytutki znikną z ulic Warszawy
– jest zwykłą hipokryzją.
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Ewa Wanat – dziennikarka radiowa i telewizyjna. Wieloletnia
redaktor naczelna radia TOK FM. Od maja 2013 r. redaktorka
naczelna Polskiego Radia RDC, w którym prowadzi wtorkowy
program pt. „Depko i Wanat o seksie”. Według „Wprost” –
jedna z setki najbardziej wpływowych Polaków w 2011 r.
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nie sensu życia
KOMENTARZ EWY WÓJCIAK

Ewa Wójciak – aktorka teatralna, dyrektorka Teatru
Ósmego Dnia, autorka tekstów i manifestów
programowych teatru. Kandydatka do Parlamentu
Europejskiego – liderka listy Europa Plus – Twój Ruch
w Łodzi.

FOTO: KONSTANTINOS KOUKOPOULOS

Poznań. Wzdłuż ulicy Libelta i na placu
Cyryla Ratajskiego nadal spacerują prostytutki, których nie stać na angaż
w ekskluzywnych klubach go-go pozostałych po Euro 2012. Poza tym jest
pusto, zimno, ciemno... Tylko czasem
podjeżdżają auta z zaciemnionymi
szybami. Z kolei na Starym Rynku wciąż
ARCH. PRYW.
prosperują i powstają kluby go-go. Są
paskudne i ordynarne, tradycyjnie brak
im jakiegokolwiek wdzięku. Klub go-go, bank, klub go-go,
bank… i od razu się odechciewa. Za to milicjant na pewno
przypilnuje, abyś nie przeszedł na czerwonym świetle
i obdzieli mandatem, choć nic nie jedzie. W imię władzy
pouczy o kulturze i obyczajowości. Bo to w końcu nie Nowy
Jork, lecz Polska, Papuga Narodów.
Nasze myślenie o kulturze, moralności, o tym, co dobre
i złe, co piękne i brzydkie – to nadal podnoszenie ﬁliżanki
z herbatą z odgiętym wytwornie paluszkiem. Po prostu
jesteśmy dość toporni, a do tego jeszcze judzeni przez
nieskomplikowaną paraﬁańszczyznę. W rezultacie ślemy
e-maile, że klub go-go się nie podoba, bo blisko kościoła... No i taki mamy Amsterdam, na jaki zasługujemy.
Czy to przypadek, że ten nasz zgrzebny, poznański plac
Pigalle znajduje się w bliskim sąsiedztwie więzienia
przy Młyńskiej? Czy może być jakąś alternatywą dla
tych klientów wielopiętrowy, wypasiony klub na Starym Rynku? Nie jestem pewna. Pewne jest jedno – być
może potrzeba nawet kilkudziesięciu lat, aby się trochę
wyluzować, bo i tak ten czas, gdy w kościołach będą się
instalować kina porno – co w katolickich Włoszech zdarza
się często – nadejdzie. Zresztą, kiedy w minionym roku
w sędziwym rzymskim gmachu, zamieszkiwanym przez
emerytowanego kardynała i 15 innych księży, w podziemiach, pod apartamentami eminencji ulokowała się
gejowska łaźnia, u nas w Poznaniu już od ponad dekady
można było swobodnie grzeszyć w wytwornym pałacu
arcybiskupim… Czy więc na pewno jesteśmy z naszym
zaściankiem aż tak daleko?
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w mieście,
które kocham
nieodwzajemnioną
miłością
O ROZKOSZY OPOWIADA
MARYLA MUSIDŁOWSKA.
RYSUJE NATAN KRYSZK

Jestem prosta jak obsługa
ajfona. Rozkosz mi się
kojarzy. Z seksem.
Ale seks w moim
ukochanym mieście
jest nie dla mnie.

W Warszawie seks to rozrywka dla osób, które nie skończyły 30 lat. Tam, gdzie na trzy kobiety przypada jeden
mężczyzna, starej babie seks się traﬁa jak staremu
psu… nieczęsto. Jeśli zaś się traﬁa, to przez nieuwagę – z mężem albo z litości z dawnym kochankiem,
ale raczej za pieniądze. Męża nie mam, kochanek jest
bezwzględny, a na seks za pieniądze jestem jeszcze
za młoda. Dlatego postanowiłam posiąść dmuchanego
chłopaka. Takiego tylko dla mnie. Postawnego, łatwego
do nadmuchania, nieprzesadnych rozmiarów, żebym
bez trudu mogła kupować mu piękne ubrania w Haendem i żebym mogła ślicznie go ubierać, tak jak mi się
podoba, i żebym mu mogła zakładać na noc spodnie
od mojej ulubionej ﬂanelowej pidżamy w kratę, a sama
spać w górze, z nim, żebyśmy spali przytuleni jak romantyczne dwie połówki pomarańczy.

RANO WYSTAWIAM GO NA
BALKON, ŻEBY SOBIE ZAPALIŁ.
O RANY, JAKIE TO FAJNIE!
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Idealnie sprawdza się jako trzymak do kawy. Można
mu włożyć kubek między nogi i łatwo po niego sięgnąć. Nie stwarza się takiego zagrożenia dla ruchu
jak wtedy, kiedy szuka się gorącego kubka
z kawą, a nawet butelki z wodą w pojemniku
umieszczonym hen, daleko, za przednim siedzeniem. Mój jeżdżący jako pasażer dmuchany
chłopak sprawdza się także tam, gdzie raczej nie
powinno się jeździć samej. Jednym słowem ma
same zalety. No i zdrowo jest czasem go sobie podmuchać. Wentyluje się wówczas dolne płaty płuc
i jest się ogólnie lepiej dotlenionym.

IDEALNIE SPRAWDZA SIĘ JAKO TRZYMAK
DO KAWY. MOŻNA MU WŁOŻYĆ KUBEK
MIĘDZY NOGI I ŁATWO PO NIEGO
SIĘGNĄĆ. NIE STWARZA SIĘ TAKIEGO
ZAGROŻENIA DLA RUCHU JAK WTEDY,
KIEDY SZUKA SIĘ GORĄCEGO KUBKA
Z KAWĄ, A NAWET BUTELKI Z WODĄ
W POJEMNIKU UMIESZCZONYM HEN,
DALEKO, ZA PRZEDNIM SIEDZENIEM.

MĘŻA NIE MAM, KOCHANEK JEST
BEZWZGLĘDNY, A NA SEKS ZA
PIENIĄDZE JESTEM JESZCZE ZA MŁODA.
DLATEGO POSTANOWIŁAM POSIĄŚĆ
DMUCHANEGO CHŁOPAKA. TAKIEGO
TYLKO DLA MNIE. POSTAWNEGO,
ŁATWEGO DO NADMUCHANIA,
NIEPRZESADNYCH ROZMIARÓW,
ŻEBYM BEZ TRUDU MOGŁA KUPOWAĆ
MU PIĘKNE UBRANIA W HAENDEM.

Jak zamarzyłam, tak i zrobiłam. Rano wystawiam
go na balkon, żeby sobie zapalił. O rany, jakie to
fajnie! Stary pali papierosy na balkonie, nie ogląda
eurosportu, nie gra w ﬁfę, nie gada bez przerwy
o sobie, nie bawi się pilotem, nie ma depresji, nie
narzeka, nie histeryzuje, nie grzebie w lodówce,
garach i moim komputerze, nie smaruje twarzy
moim kremem, nie czyta moich sms-ów ani maili,
nie podrywa mojej córki, nie przesiaduje godzinami
z moim synem. Kładzie się spać wtedy, kiedy sobie
przypomnę, żeby go zgarnąć z balkonu. Nie czyta
po nocy, nie słucha radia, kiedy ja chcę spać, i nie
pierdzi! I mogę z nim nocami jeździć samochodem.
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Niestety, niektórych fajnych rzeczy nie da się robić
z dmuchanym chłopakiem, żeby nie wzbudzało to
przesadnego zainteresowania. Na przykład rozkosze
wspólnego uwalania się do nieprzytomności i tańców
na stole do białego rana mamy już za sobą. Trochę
za nimi tęsknię, a nie za bardzo, bo nadwaga właściwie uwalnia mnie od nadmiernej potrzeby ﬁzycznej
aktywności. Ale na szczęście mieszkam w mieście,
które gwarantuje rozkosze codzienności, nawet
kiedy spędzam czas bez mojego chłopaka. Rozkosze
nieseksualne. Ha! Mimo że wszystko mi się kojarzy,
z czasem odkryłam, że są czynności, którym oddaję
się codziennie bez niego i które również sprawiają mi
wielką przyjemność. Na przykład rano w pidżamie
i szlafroku idę z psami na spacer. Nie muszę ich trzymać na smyczy, bo nikt się ich nie boi. Nie muszę
się ubierać, bo nikogo – tu gdzie mieszkam – widok
baby w pidżamie i szlafroku nie dziwi. Muszę tylko
posprzątać po psach. To jest pewną rysą na mojej

porannej dawce rozkoszy, ale niweluje ją troszkę fakt,
że nie muszę zabierać ze sobą nie tylko smyczy, ale
i portfela, żeby przynieść do domu mleko, kawę czy
sok z marchwi. Zapłacę później. Ani Pan w sklepie
Ptyś, który jest za rogiem, ani jego żona, ani synowa
nie mają problemu z dawaniem na kreskę stałym
klientom. W czasie tego 10-minutowego spaceru
z psami, na wpół śpiąca, witam się z wieloma osobami. Z kochającym afery z kobietami Robertem, który
zawsze coś remontuje; z dziewczyną, która prowadzi
studio medytacji wyremontowane przez Roberta; ze
stylową Panią z AK, która od lat angażuje wszystkich
w niesprzedawanie swojego mieszkania, w którym
w 1943 roku była drukarnia; z panią, która kocha
pieski, a najbardziej mopsiki; z inną panią, która kocha
moje pieski; z jej mężem, naszym lokalnym hrabią
Sarmatą, który przed pasterką i – co dziwniejsze –
przed rezurekcją musi się upić do nieprzytomności;
z kolegą, który wraca z porannego tenisa; z panem,
który leczy raka; z panem, który leczy kaca; z sąsiadem, który zajmuje się swoim synkiem, i z przyjaciółką, która zajmuje się wszystkimi; z inną sąsiadką,
która zna moje imię i wydaje się, że w ogóle zna mnie
dobrze… Czasami z każdym z nich stoję przez chwilę
i gadam… Czasami stoję i gapię się na psy ganiające
gawrony, czasami piję sok przed sklepem, czasami zagada do mnie jeden z drugim pan żul. Jeden przynosi
mi grzyby z lasu, drugi zachwyca się moją urodą. Rozkoszuję się poranną dawką miejskich przyjemności.
Jak już dawno temu pisał markiz de Sade, rozkosz ma
swoje źródło również w cierpieniu. Jedni moi sąsiedzi,
których spotykam na spacerze z psem, sprawiają mi
ból. Najchętniej napuściłabym na nich mojego dmuchanego chłopaka, gdyby nie był takim pacyﬁstą.
Prawda jest taka, że rozkoszuję się wyobrażeniem
strasznej kary spadającej na nich za mieszczańskie
barbarzyństwo i dendrofobię. Oni nigdy nie wychodzą w pidżamie. Sprowadzili się niedawno i zaczęli
rozkoszować się cywilizowaniem otoczenia. Na początek ogrodzili wszystko wokół swojego domku metalowymi płotkami imitującymi więzienne zasieki –
żeby psy nie mogły biegać i srać. Potem wycięli dwa
wielkie zdrowe klony, w których mieszkały trzy ptasie

MUSZĘ TYLKO POSPRZĄTAĆ PO PSACH.
TO JEST PEWNĄ RYSĄ NA MOJEJ
PORANNEJ DAWCE ROZKOSZY,
ALE NIWELUJE JĄ TROSZKĘ FAKT,
ŻE NIE MUSZĘ ZABIERAĆ ZE SOBĄ
NIE TYLKO SMYCZY, ALE I PORTFELA,
ŻEBY PRZYNIEŚĆ DO DOMU MLEKO,
KAWĘ CZY SOK Z MARCHWI.
ZAPŁACĘ PÓŹNIEJ.
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dmuchanego chłopca i życia dzielnicy, to knajpy,
do których chodzę sama i z zawodowych względów;
kina, do których chodzę sama, bo lubię; spotkania
w Krytyce Politycznej i wykłady, na które nie chodzę; teatr, który mnie nudzi, choć ostatnio pomyślałam, że mogłabym zabrać dmuchanego chłopca
mego na Warlikowskiego… i koncerty mojego syna.
Ale tam go nie zabieram specjalnie, bo, po pierwsze, mógłby się rozszczelnić od nadmiaru dźwięków
i głupio sﬂaczeć, a po drugie – nie chcę sobie blokować możliwości spotkania i związania się ewentualnie z kimś, kto też będzie lubił muzykę mojego
syna, a nie będzie aż tak nadmuchany.
Maryla Musidłowska – pisze, stylizuje, robi scenograﬁę i realizuje ﬁlmy, jeśli tylko udaje się jej zebrać
na to pieniądze, w czym jest kiepska. Dobrze gotuje
i generalnie lubi. Autorka bloga kulinarnego „Przypisy do przepisów”.
www.marylamusidlowska.blogspot.com
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NIE OGLĄDA EUROSPORTU,
NIE GRA W FIFĘ, NIE GADA
BEZ PRZERWY O SOBIE,
NIE BAWI SIĘ PILOTEM,
NIE MA DEPRESJI, NIE NARZEKA,
NIE GRZEBIE W LODÓWCE,
GARACH I MOIM KOMPUTERZE,
NIE SMARUJE TWARZY MOIM KREMEM,
NIE CZYTA MOICH SMS-ÓW ANI MAILI.

rodziny – bo to chwasty i brudzą liśćmi, a „projektant
ogrodów zrobił tu taki piękny projekt i zdobyliśmy
z trudem pozwolenie na wycinkę…”. W miejsce klonów
posadzili dwie cmentarne tuje. Nie brudziłyby liśćmi,
gdyby się przyjęły. Potem wycięli szpaler bzów… Potem
drugi szpaler bzów… Na bzy nie trzeba pozwoleń. Bzy
strasznie wolno rosną. Kilkudziesięcioletnie krzaki,
buchające majową rozkoszą, padły pod piłami barbarzyńskich najeźdźców. Zrobili porządek. Teraz widać, że
mają w kuchni fajną mikrofalówkę; nie skrywają jej gałęzie zmysłowego bzu. Są z siebie bardzo zadowoleni.
Wyraźnie odczuwają rozkosz z wprowadzanych wielkim
kosztem zmian na lepsze. Jestem z nimi spleciona
w sadomasochistycznym uścisku. Im więcej drzew wycinają, tym bardziej ich nie cierpię i rozkoszuję się wizją
zemsty, jaką z pewnością obmyśla już Matka Ziemniak.
Inne miejskie przyjemności, których doznaję bez

NO I ZDROWO JEST CZASEM GO SOBIE
PODMUCHAĆ. WENTYLUJE SIĘ WÓWCZAS
DOLNE PŁATY PŁUC I JEST SIĘ OGÓLNIE
LEPIEJ DOTLENIONYM.

okolice intymne
SONDA ZIELONEGO MIASTA

Poprosiliśmy ludzi,
żeby opowiedzieli
nam, co im daje
rozkosz w mieście.
A oni zamiast
o seksie piszą
o kwiatach
albo o ciszy.
A jeśli o podrywie –
to w parku.

FOTO: GIAN CAYETANO

TO WSZYSTKO JEST W MOIM MIEŚCIE

zwolnienia prędkości, aby obejrzeć kwiaty czy krzewy;
nowoczesna galeria z bogatym wnętrzem; parkingi
z wolnymi miejscami; wielka galeryjna księgarnia jako
ośrodek kultury; możliwość zakupu działki na domek
rekreacyjny; market spożywczy typu Kauﬂand; dobre
drogi i reprezentacyjne deptaki; ośrodek SPA i jakaś
luksusowa restauracja.

Dla mnie – jako mieszkańca miasta – rozkosz to rozległy park podmiejski ze ścieżkami rowerowymi i do
biegania, z ławeczkami do chwilowego zaczerpnięcia
oddechu; osiedlowa siłownia na sporym skrawku osiedlowej zieleni; letnie ogródki restauracyjne z placami
zabaw dla dzieci, z możliwością wypicia kawy, wina
czy piwa, zjedzenia ciastek, lodów; ścieżki rowerowe obok chodników dla pieszych (bardzo ułatwiają
przemieszczanie się w dobie sporego zakorkowania
ulic); pięknie ukwiecone ronda, które zapraszają do

Aby „dobić” wszystkich, powiem, że to wszystko
w dużym zakresie jest w moim mieście.
Leszek Gibała – mieszkaniec Oświęcimia
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UWODZĄCY LONDYN

młodsi. Afrykanie, Hindusi, Pakistańczycy, mężczyźni
z Europy Wschodniej. Zdarza się to wszędzie. W metrze, autobusie, w parku… jeden zaczepiał mnie nawet
podczas biegania. Bardzo łatwo idzie im nawiązywanie
rozmowy, a po kilku minutach zapraszają na obiad do
hinduskiej restauracji albo proszą o numer telefonu.
Nie sądzę, żebym kiedyś skorzystała z takiej propozycji.
Nie jestem do tego przyzwyczajona, boję się obcych
i jednak, mimo wszystko, wolę kobiety. Ale fakt bycia
adorowaną jest całkiem przyjemny, rozmowy miłe, no
i poczucie własnej wartości wzrasta. Całkiem rozkosznie spędzone kilkanaście minut.

Kiedy przeczytałam niedawno w „Dużym Formacie”
artykuł opisujący bogate życie seksualne moich rodaczek na Wyspach, pomyślałam, że ja chyba mieszkam
w jakimś innym Londynie. Ale za chwilę uświadomiłam
sobie, że rzeczywiście, mogłabym mieć równie dużo
seksualnych doznań jak one. Nie pamiętam, kiedy
ostatni raz ktoś podrywał mnie w Polsce po prostu na
ulicy. Kiedy byłam młodą dziewczyną, owszem, zdarzało się – przeważnie były to niewybredne zaczepki. Od
lat jednak cieszyłam się swobodą starszej, niewidzialnej kobiety. W Londynie jest inaczej. Podrywają mnie na
ulicy faceci, przystojni, przeważnie 10–15 lat ode mnie

Agnieszka Kraska – graﬁczka, support worker

FOTO: HAMED MASOUMI
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PARK ŚLĄSKI

CHWILA CISZY

Jedno jest pewne – jest źródłem miejskiej rozkoszy.

Agnieszka Kaim – animatorka społeczna,
współwłaścicielka marki ekoubranek
„Lulu and the Pug”

Dominik Kosyrczyk – waltornista, muzyk Filharmonii Gorzowskiej

ARCH. PRYW.

Dla mnie – młodej
mamy – rozkosz to
chwila ciszy. W mieście
jest ona trudno osiągalna, ale mieszkam
piętnaście minut od
plaży, a tam można
się zrelaksować. W sezonie także, jeśli
wyruszy się wczesnym rankiem.

ARCH. PRYW.

Uwielbiam miejskie życie. Urodzony i wychowany w jednej z największych polskich
aglomeracji, nie wyobrażam sobie życia
poza nieustannym zgiełkiem, pędem,
szybkim tempem. Kocham miasto za tę
specyﬁczną atmosferę, dzięki której czuję,
że świat jest pełen fascynujących osób,
niezwykłych przeżyć, ale przede wszystkim za to, że nieustannie
dostarcza ono mojej duszy ogrom różnorodnych emocji. Gonitwa, szum i masa wrażeń, muszą być jednak w jakiś sposób
zbilansowane, więc nie wyobrażam sobie miejskiej przestrzeni
bez parków. Być może dlatego, że wychowałem się w sąsiedztwie jednego z największych parków miejskich Europy – Parku
Śląskiego, tworu pod wieloma względami niezwykłego. Utworzony w samym sercu ogromnej aglomeracji, na poprzemysłowych
nieużytkach, nabrał niepowtarzalnego charakteru. Rozległy
zielony teren, bogaty w rozmaitą ﬂorę oraz wiele atrakcji, to
miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Żądni przygód
wybiorą Wesołe Miasteczko, lubiący faunę skorzystają z oferty
Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, a pasjonatów ﬂory zafascynuje
możliwość spacerów niekończącymi się parkowymi alejkami.
Tymi głównymi – pełnymi rodzin, zakochanych par, rowerzystów,
ale również tymi wąskimi, zacienionymi, bocznymi, które oferują
ciszę i prywatność. Nie spotkałem w świecie drugiego takiego
tworu jak Park Śląski. Niepowtarzalność tego miejsca wynika
zapewne z tego, że chociaż powstało z partyjnego przykazu,
pośrodku zindustrializowanego skupiska miast, to wyrosło na
pełnoprawny, piękny, tętniący życiem ogromny park. Jego niepowtarzalność może być również skutkiem mojego subiektywnego sentymentalizmu...

Rozkosz czuję wtedy, gdy mogę na chwilę usiąść i napić się herbaty, nie martwiąc się o to, że dziecko coś niechcący
zdemoluje albo będzie tak jęczeć
z nudów, że staniemy się niemile widziani. Rozkosznie było latem na Targu
Węglowym w Gdańsku, gdy miejsce parkingu zajęły tymczasowe trawniki, leżaki,
półki na kółkach, a na nich książki, także
dla dzieci. Prawdziwe spełnienie przyjdzie
wtedy, gdy Targ odmieni się tak na stałe.
Rozkosz to dobre jedzenie, zwłaszcza
podawane w miejscu, gdzie dam radę
wejść z wózkiem. Jeśli w dodatku wewnątrz zastanę wysokie krzesełko, przewijak i sympatyczną obsługę, to rozkosz
ma szansę zamienić się w stały związek.
Na szczęście takich miejsc w Gdańsku
przybywa.

FOTO: M. ZABŁOCKA
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ROZKOSZNY DUALIZM
Moja rozkosz miejska podzielona jest między dwa miejsca:
Trójmiasto i Warszawę.
W Trójmieście rozkoszą jest dla
mnie pamięć miejsca, w którym
przeżyłam 37 lat. Nic nie jest
obce, wszystko przesiąknięte
jest mieszanką emocji, jakich
doświadczałam. Rozkoszą jest dla
mnie wdychanie powietrza, słonawego i niezmiennie rześkiego.
To także morze, którego obecnością nie potraﬁłam dostatecznie
się cieszyć, dopóki nie wyjechałam do innego miejsca. Jego
energia i zmienność. Rozkoszuję
się bliskością lasów i otwartą
przestrzenią, darzę wielką i niezmienną miłością dźwigi portowe
– są śladem przeszłości, o którą
zaledwie zahaczyłam.
Rozkoszą warszawską są przede
wszystkim ludzie, ale nie ci
w metrze, milczący i zagapieni
w swoje elektroniczne zabawki,
lecz ci, którzy chcą coś robić, tworzyć, zmieniać. Małe i większe ich
grupki są baterią mojego życia
w tym mieście. Rozkoszuję się też
wielością miejsc, w których mogę
kosztować smaki kuchni świata.
Nie jest to jeszcze Londyn, ale…
nazwijmy to grą wstępną. Miejsca
tutaj są mi obce, dopiero nabierają znaczenia. Tymczasem stąpam
po tym mieście ostrożnie, ale
zaciekawiona.
Beata Sosnowska – graﬁczka,
aktywistka, twórczyni komiksów

PRODUKUJ
PR ĄD!
Nowoczesne systemy
do wytwarzania
odnawialnej energii.
ul. Mierosławskiego 21
Gdańsk 80-430
58-746-38-99

w w w.sunsol.pl

Sieć sklepów
z pieczywem ekologicznym
i prozdrowotnym.

Tradycyjne receptury
i techniki wypieku.

ROZKOSZ

www.biopiekarniaziarno.pl
Gdynia: Dworcowa 11
Świętojańska 95
Abrahama 24
Gdańsk: Dmowskiego 11f

projekt: Agnieszka Kraska Ultra-Fiolet

PODNIEBIENIA ...

