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1680 Davie Street
Vancouver, BC

V6G 1V9

tel. 604-683-7777

Leszek
Kasprzak

właściciel

Firma istnieje od 20 lat

Duży asortyment win,
bardzo niskie ceny.

           Sklep otwarty
wtorek - piątek             12.00 - 20.00
sobota                             10.00 - 18.00
niedziela                         12.00 - 17.30

tel. po polsku: 604-715-7387

We are using CELLAR CRAFT JUICES

T
          AUTOMOTIVE LTD.

YNER
ROMAN ZIELIŃSKI

Kompletne naprawy samochodów
krajowych i importowanych
Ustawienie zbie¿noœci kó³
Diagnostyka komputerowa
Zlecenia ICBC 
oraz ubezpieczeñ prywatych
Gwarancja na wszystkie naprawy

tel. 604 552-3799
Godziny otwarcia: poniedzia³ek - pi¹tek od 9.00 do 18.00

PROVINCIAL INSPECTIONS

unit 1&2 - 2260 TYNER ST., PORT COQUITLAM, BC

Problem z samochodem? PrzyjdŸ do nas.

AMBER 
AUTO BODY SHOP

Collision Specialists

6341 Abroath Street
Burnaby, BC, V5E 1C3

tel. 604 433 3880

-  kompletne naprawy blacharskie i lakiernicze

      -  zlecenia ICBC

      -  zastêpczy samochód na okres naprawy

      -  instalacja szyb

www.tynerautomotive.com

ry nie tylko ma piln¹ potrzebê uczest-
niczenia w walce, ale te¿ bezwzglêd-
nej dominacji nad innymi. W efekcie 
zacz¹³ p¹czkowaæ i upowszechniaæ siê 
obraz mê¿czyzny, który z samej na-
tury jest po prostu z³ym cz³owiekiem. 
Obraz, który w coraz szerszym zakre-
sie infiltruje spo³eczn¹ rzeczywistoœæ. 
Widaæ to miêdzy innymi w rozmai-
tych kampaniach reklamowych. Ot
choæby s³ynne polskie plakaty z prze-
³omu wieku - „Bo zupa by³a za s³ona” 
kreuj¹ce mê¿czyznê jako jedyne Ÿród-
³o przemocy domowej. Podobnie na 
prze³omie lat 2008/09 austriackie mi-
nisterstwo kobiet zorganizowa³o wiel-
k¹ kampaniê przeciw przemocy mê¿-
czyzn, w której na plakatach widnia³ 
ojciec rodziny, a obok ¿ona i córka 
w he³mach ochronnych. Mê¿czyŸni s¹ 
silni i wykorzystuj¹ swoj¹ si³ê przeci-
wko s³abym kobietom i dzieciom. Co 
wiêcej, wspomniane bezprawie zwi¹-
zwi¹zane z nadu¿ywaniem si³y, coraz 
czêœciej bywa wi¹zane z wszelkiego 
typu przemoc¹, której efektem ma byæ 
dominacja mê¿czyzn nad s³abszymi, 
w tym g³ównie dzieæmi. Czy nie z po-
wodu tego obrazu w pierwszej deka-
dzie XXI wieku liczne miêdzynarodo-
we linie lotnicze zarz¹dzi³y, ¿e samot-
nie podró¿uj¹cy mê¿czyŸni nie mog¹ 
siedzieæ obok dzieci. Kobiety oczy-
wiœcie mog¹, bo w razie czego otocz¹ 
dziecko opiek¹, pomog¹ czy zatrosz-
cz¹ siê o te, którym smutno jest po-
dró¿owaæ w samotnoœci. W efekcie 
mêskoœæ zaczyna dominowaæ w de-
bacie publicznej jako dobry pretekst 
do dyskusji o dewiacji, socjopatii czy 
przestêpczoœci. Du¿y mê¿czyzna, kie-
dyœ symbol walki o wolnoœæ, niepod-
leg³oœæ i o lepsze jutro, staje siê wro-
giem publicznym numer jeden - napa-
lonym zwyrodnialcem, którego g³ów-
nym celem jest krzywdzenie s³abszych.
Czy nie tak o potencjalnych lub aktual-
nych partnerach swoich córek mówi¹ 
im niektóre mizoandryczne matki? 
  I jeszcze jedno, kim jest do diab³a ta 
Piêkna, któr¹ chcemy uratowaæ i czym 
w rzeczywistoœci ma byæ dla niej ów 
„ratunek”. Czy Piêkna to tylko dob-
rze wyposa¿ona w drugorzêdne ce-
chy p³ciowe blondyna, czy mo¿e ra-
czej Idea, któr¹ za wszelk¹ cechê chce-
my wprowadziæ w ¿ycie. I co znaczy 
j¹ „uratowaæ”? Posi¹œæ i zyskaæ jej 
wdziêcznoœæ. Staæ siê jej jedynym 
w³aœcicielem. Byæ pierwszym przed 
wszystkimi innymi, którzy mog¹ tylko 

staæ za szyb¹, patrzeæ siê i przebieraæ 
nogami. W gruncie rzeczy byæ zwy-
ciêzc¹. A wiêc uratowaæ j¹, czy daæ 
sobie przyjemnoœæ? 
  Wielu facetów cierpi przez wiêksz¹ 
czêœæ swojego ¿ycia, bo nie czuje siê 
doœæ twardymi. Wielu krzywdzi ludzi,
z którymi siê styka i dla których po-
winni byæ wa¿ni, tylko dlatego, ¿eby
im udowodniæ, ¿e s¹ prawdziwymi 
twardzielami. Wielu pozorn¹ twardoœ-
ci¹ próbuje zamaskowaæ swoj¹ natu-
raln¹ delikatnoœæ, ¿eby tylko nie daæ
siê rozpoznaæ w swojej prawdziwej 
postaci. Jest dziwnie. Tomasz Szlen-
dak o metamorfozie mê¿czyzn pisze 
w nastêpuj¹cy sposób: „Kryzys mês-
koœci we wspó³czesnej kulturze, który
jest coraz bardziej widoczny - jest mo-
im zdaniem jedynie efektem zmian 
systemowych w kulturze Zachodu, pa-
suj¹cym do ewolucyjnie ukszta³towa-
wanej umys³owoœci kobiet, niestety
tylko rozleniwiaj¹cym mê¿czyzn. 
Œwiat niespolaryzowany, niepodzielo-
ny na zwalczaj¹ce siê bloki, bez zagra-
¿aj¹cego nam s¹siada, gdzie walka 
nie jest na serio, a krew leje siê tylko 
w terrorystycznych zamachach albo 
lokomocyjnych katastrofach, gdzie ¿y-
cie jest jedn¹ wielk¹ zabaw¹, to œwiat, 
w którym mê¿czyŸni s¹ niepotrzebni. 
A przynajmniej nie s¹ potrzebni tacy, 
jakimi musieli byæ w drapie¿nym, 
dziewiêtnasto - i dwudziestowiecznym 
kapitalizmie”.
  Jedn¹ z najbardziej wymownych od-
s³on braku mêskiej „twardoœci” jest nie-
umiejêtnoœæ komunikowania siê z in-
nymi, a w szczególnoœci prowadzenia 
rozmów wymagaj¹cych pewnej wra¿-
liwoœci czy delikatnoœci. Œwietnie zob-
razowali to muzycy Lao Che œpiewa-
j¹c: 
Tak trudno przychodzi mi,
By siê targn¹æ na s³owo, co siê zaczyna 

na mi...,
Tak trudno przychodzi mi to, 
By siê nie baæ i wyj¹kaæ, ¿e ja ciebie

 ko...
  Rozmowy o mi³oœci s¹ takie nie-
mêskie. No bo przecie¿ wystarczy, 
¿e jesteœmy z jak¹œ kobiet¹ i ona ju¿ 
powinna wiedzieæ, ¿e j¹ kochamy. 
O czym tu gadaæ? I pomyœleæ, ¿e kie-
dyœ wystarczaj¹cym dowodem mi³oœ-
ci mê¿czyzny by³o to, ¿e by³, ¿e dba³
o sytuacjê finansow¹ i bezpieczeñstwo
swojej rodziny. Dzisiaj nawet prze-
ciêtni faceci, aby w ogóle mogli zo-
staæ uznani za zdolnych do kontak-

tów z p³ci¹ przeciwn¹, powinni - tak 
jak kobiety - okazywaæ swoje uczu-
cia, mówiæ o nich, odkrywaæ swoje 
wnêtrze, komunikowaæ siê, problema-
tyzowaæ, prze¿ywaæ. Czy¿by musieli 
stawaæ siê kobietami? Pomyœlmy, czy 
rzeczywiœcie - jak napisa³ Eldredgenie 
jest: „O wiele ³atwiej wysprz¹taæ ga-
ra¿, uporz¹dkowaæ papiery, przyci¹æ 
trawnik albo majsterkowaæ przy samo-
chodzie, ni¿ porozmawiaæ ze swoj¹
w³asn¹ córk¹”. 
  Akceptacja praw kobiet do wyrów-
nywania w³asnych szans sta³a siê nor-
m¹ z zakresu poprawnoœci politycz-
nej. Spostrzeganie feministek i jakich-
kolwiek przejawów nadmiernej pro-
mocji kobiet czy tym bardziej dyskry-
minacji mê¿czyzn jest zdecydowanie
niedobrze widziane i w wielu krêgach
bywa odbierane jako totalny obciach. 
Tymczasem w tym wypadku spra-
wiedliwoœæ jest po obu stronach. Obok 
szeregu norm, stereotypów czy za-
chowañ powoduj¹cych lekcewa¿enie 
praw kobiet do pe³nego równoupraw-
nienia, dostrzec mo¿na szereg podob-
nych uwarunkowañ, które w podob-
nej pozycji sytuuj¹ mê¿czyzn. I jak-
kolwiek przed kobietami w dalszym 
ci¹gu stoi wiêcej barier (coraz czêœciej 
mentalnych ni¿ realnych, co wcale nie 
znaczy, ¿e s¹ przez to ³atwiejsze do 
pokonania), to grzechem zaniechania 
by³oby rozpatrywania kwestii rów-
noœci p³ci z ca³kowitym pominiêciem 
ograniczeñ jakie przed mê¿czyznami 
stawia fakt bycia reprezentantem swo-
jej p³ci. W efekcie na horyzoncie za-
czynaj¹  pojawiaæ siê ruchy, których 
celem jest walka z dyskryminacj¹ 
mê¿czyzn. 
  Zuza Ziomecka w jednym ze swoich 
felietonów zamieszczanych w „Wy-
sokich obcacach”, zatytu³owanym 
„Mêska defensywa” zwraca uwagê 
na dwa typy postaw zwi¹zanych z ob-
ron¹ mê¿czyzn. Pierwsi to spearhea-
dowcy - osoby zwi¹zane z portalem 
www.thespeardhead.com. - zawiera-
j¹cym szereg artyku³ów oraz aktyw-
ne forum dla mê¿czyzn, którzy uwa-
¿aj¹, ¿e na ró¿ne sposoby s¹ podda-
wani dominacji kobiet - zarówno przez 
nie same jak i - przede wszystkim -
przez system. W istotny sposób wzma-
cniaj¹ ich w dzia³aniu pisarze zwi¹za-
ni z magazynem „The Good Men Pro-
ject” (www.goodmenproject.com, 
którego autorzy zak³adaj¹ sobie nie 
tyle krytykowanie feministek ile wska-
zywanie na rosn¹ce problemy, z jaki-
mi musz¹ siê coraz czêœciej borykaæ 
faceci wchodz¹cy w relacje z „nowy-
mi” kobietami. 
   W Polsce byæ mo¿e nie ma jeszcze 
tak wyraŸnych ruchów wystêpuj¹cych 
w obronie mê¿czyzn, co wcale nie 
znaczy, ¿e problem nierównoœci re-
prezentowany po obu stronach p³ci 
w rzeczywistoœci istnieje. Zw³aszcza, 
ze coraz czêœciej tak niegdyœ wychwa-
lane cechy rzekomo typowo mêskie 
jak silna motywacja, dyscyplina czy 
niezale¿noœæ, bywaj¹ w przypadku pa-
nów coraz czêœciej wypierane przez
karierowiczostwo, natarczywoœæ czy 
niezdolnoœæ do nawi¹zywania kontak-
tów. Tymczasem jednym z ciekaw-
szych punktów odniesienia do obser-
wacji fluktuacji zachowañ zwi¹zanych 
ze stereotypem p³ci widaæ w du¿ych 
korporacjach czy urzêdach. Tu p³eæ nie 
ma znaczenia. Jesteœ albo zwierzêciem 
korporacyjnym i pêdzisz po trupach 
do biura na najwy¿szym piêtrze fir-
mowego biurowca, albo jesteœ ofiar¹ 
podgryzan¹ co chwila przez kolejnych 
napastników. I tyle. 


