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Dominika Kućmierczyk, Daria Nawrot 
Wstęp 
Niniejsza publikacja to jeden z owoców projektu “To działa! Dobre rozwiązania na rzecz 
antydyskryminacji” poświęconego roli mediów w obserwowaniu i opisywaniu problemów 
w zakresie łamania praw człowieka oraz dyskryminacji. Antologia zawiera artykuły napisane 
przez uczestników i uczestniczki Szkoły Dziennikarstwa Rozwiązań — młodych 
dziennikarzy, działaczy społecznych i osoby, którym los grup dyskryminowanych 
i wykluczanych nie jest obojętny. Szkoła Dziennikarstwa Rozwiązań to pierwsza tego typu 
inicjatywa w Polsce. Przyświecał jej dwojaki cel. Z jednej strony udział w Szkole uwrażliwił 
młodych adeptów sztuki dziennikarskiej na obecne w naszym kraju problemy w zakresie 
łamania praw człowieka i dyskryminacji grup wykluczanych oraz mniejszości. Z drugiej zaś 
— wyposażył ich w wiedzę i umiejętności pozwalające na tworzenie treści w nurcie 
dziennikarstwa rozwiązań, który skupia się na szukaniu i opisywaniu sposobów radzenia 
sobie z tymi wyzwaniami. 

Od lutego do maja 2022 uczestnicy projektu w trakcie regularnych zjazdów szkoleniowych 
oraz spotkań online zdobywali wiedzę o tym, czym jest dziennikarstwo rozwiązań, jak pisać, 
by nie stygmatyzować oraz jak oddawać głos tym, którym zwykle jest on odbierany. 
Dyskutowali o prawach kobiet, społeczności LGBT+, społeczności romskiej, osobach 
w kryzysie bezdomności, a także o uchodźcach i migrantach. Uczyli się od doświadczonych 
dziennikarzy, dziennikarek, aktywistów i aktywistek. I od siebie nawzajem — dyskutując, 
wymieniając się pomysłami i nieustannie wzajemnie inspirując. 

Dziennikarstwo rozwiązań to nurt w Polsce dotychczas mało znany. Jedynym środowiskiem 
medialnym, które zajęło się nim w bardziej systematyczny sposób, jest grupa reporterska 
Outriders. Siła dziennikarstwa rozwiązań tkwi przede wszystkim w tym, że pozwala ono 
w konstruktywny sposób odpowiedzieć na marazm, apatię i poczucie bezsilności, 
wywoływane przez opisywane w mediach problemy. Pomaga zwiększyć zaangażowanie 
czytelnika, inspiruje i daje nadzieję. Dzięki nowatorskiemu podejściu do opisywania 
rzeczywistości dziennikarstwo rozwiązań pozwala podjąć temat dyskryminacji z zupełnie 
innej strony — nie tylko pokazując problem, ale też to, jak skutecznie mu przeciwdziałać. 
W ten sposób — może stać się jednym ze sposobów na aktywne przeciwstawianie się 
retoryce nienawiści opartej na strachu i pogardzie. 

W Szkole Dziennikarstwa Rozwiązań wzięło udział 21 wspaniałych osób. Po zakończeniu 
szkoleń, przy wsparciu tutorów, tworzyli własne materiały dziennikarskie. Część z nich 
znalazła drogę na łamy lokalnych i ogólnopolskich mediów, stając się dla ich autorek 
i autorów dziennikarskimi debiutami. Redakcjom, które otworzyły się na współpracę z nami 
i wyraziły zgodę na przedruk materiałów serdecznie dziękujemy. 

W niniejszym zbiorze przedstawiamy sześć tekstów powstałych w ramach Szkoły. Choć 
reprezentują różne gatunki dziennikarskie, dotyczą odmiennych społeczności, łączy je 
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wrażliwość na dyskryminację i wykluczenie — a także poszukiwanie sposobów, by tym 
zjawiskom przeciwdziałać. 

Publikację otwiera tekst Darii Nawrot, koordynatorki Szkoły, która przybliża pokrótce ideę 
i historię nurtu dziennikarstwa rozwiązań. Olga Rydzewska w reportażu “Jak żyć w kraju, 
który jest homofobem Europy i jednocześnie moją ojczyzną?” przygląda się codzienności 
osób LGBT+ z małych polskich miast. Z kolei Katarzyna Raczek rozmawiając z seniorami 
i seniorkami o miłości i o seksie, odczarowuje proces starzenia się. W artykule “Mieszkam 
w Poznaniu, nie w Polsce” Bogumiła Hładki zastanawia się nad wielokulturowością stolicy 
Wielkopolski i opowiada o codziennych wyzwaniach, z jakimi mierzą się zamieszkujący ją 
obcokrajowcy. Reportaż Doroty Bidzińskiej pokazuje jak osoby w kryzysie bezdomności 
dzięki inicjatywom artystycznym i społecznym, takim jak aktorstwo czy dziennikarstwo, 
odnajdują drogę domu. Antologię zamyka tekst Bartosza Graczyka, który prezentuje 
funkcjonujące z powodzeniem alternatywy dla tradycyjnego systemu oceniania w polskich 
szkołach. 

 

Przyjemnej lektury! 
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Daria Nawrot 

O dziennikarstwie, które chce (i może) 
generować społeczną zmianę 
Realizowane co roku przez Instytut Reutera i Uniwersytet Oksfordzki badanie „Digital News 
Report” pokazuje niepokojącą — z dziennikarskiego punktu widzenia — tendencję. 
Systematycznie przybywa na świecie osób, które świadomie unikają czytania i oglądania 
wiadomości. Dla porównania — w 2017 r. w grupie tej znajdowało się 29% ankietowanych, 
w 2022 r. liczba ta wzrosła już do 38%. Wśród powodów niechęci do czerpania wiedzy 
o świecie z mediów badani podawali między innymi negatywny wpływ wiadomości na 
nastrój oraz nierzetelność i stronniczość przekazywanych treści. Część zwróciła także uwagę 
na poczucie bezsilności, jakie wywołują w nich informacje o problemach, z którymi nie są 
w stanie nic zrobić1. 
O kryzysie mediów informacyjnych mówi się zresztą od dawna. Szukanie sensacji, 
tabloidyzacja przekazu, epatowanie wiadomościami o negatywnym wydźwięku (w myśl 
zasady, że bad news is good news) nie sprzyja budowaniu zaufania odbiorców. Clickbaitowe 
tytuły, które zazwyczaj mają niewiele wspólnego z sensem (a czasem i powagą) 
przekazywanych treści, z jednej strony pomagają osiągnąć upragnioną, możliwie największą 
liczbę „kliknięć”, z drugiej jednak — przeważnie pozostawiają czytelnika z poczuciem 
rozczarowania i tylko potęgują zniechęcenie do sięgania po kolejne wiadomości. 

Narastający kryzys mediów odczuwany jest nie tylko przez odbiorców, ale nierzadko i przez 
samych twórców treści. Szczególnie tych, którzy do zawodu weszli z poczuciem misji 
i przekonaniem, że dziennikarstwo ma do wykonania ważniejsze zadanie, niż tylko jak 
najszybsze przekazanie jak największej liczby — najlepiej sensacyjnych czy tragicznych — 
informacji. Zdaje się, że właśnie w odpowiedzi na ten kryzys i na rosnące poczucie 
przytłoczenia złymi wiadomościami pojawił się nowy, inspirujący sposób przekazywania 
wiedzy o świecie, jakim jest dziennikarstwo rozwiązań (z ang. solutions journalism). Autorzy 
piszący w tym nurcie za cel stawiają sobie nie tylko opisywanie problemów i wskazywanie na 
popełniane błędy, ale także podpowiadanie czytelnikowi, jak można te problemy pokonywać, 
a błędy naprawiać. 

W poszukiwaniu rozwiązań 

Co ważne — dziennikarstwo rozwiązań nie ma ambicji, aby zastąpić tradycyjne 
dziennikarstwo newsowe (co wydaje się być zresztą niemożliwe). Powstało raczej jako swego 
rodzaju uzupełnienie dotychczasowych dziennikarskich praktyk, przynoszące nową jakość 
pisania o otaczającej rzeczywistości. Tendencja ta pojawiła się pod koniec lat 90. w Stanach 
Zjednoczonych, kiedy to znane tytuły prasowe, takie jak „The New York Times”, „Los 

 
1 Za: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2022/dnr-executive-summary (dostęp 
20.10.2022) 
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Angeles Times” i in. zaczęły wskazywać na potrzebę uwzględniania w materiałach 
dziennikarskich możliwych rozwiązań niektórych problemów społecznych. Jedna z bardziej 
rozpoznawalnych propagatorek dziennikarstwa rozwiązań — Tina Rosenberg wspomina, jak 
w 2001 roku pracowała nad tematem AIDS w USA. Redaktor prowadzący „The New York 
Times Magazine” nie był zadowolony z przygotowanego przez nią materiału — twierdził, 
że tekst jest zbyt przygnębiający, a poza tym „ludzie mają dość czytania o AIDS”. Wówczas 
Tina wpadła na pomysł, aby ten sam temat przedstawić z zupełnie innej perspektywy. 

Opisała, jak z AIDS poradziła 
sobie Brazylia, w której — 
dzięki dostępowi do 
darmowego leczenia chorobę 
udało się częściowo 
wyeliminować. Do opisu 
problemu, obecnego wówczas 
w różnych częściach świata, 
dołożyła więc informacje 
o działających rozwiązaniach, 
które mogły stać się źródłem 
inspiracji dla rządów w innych 
krajach. Tekst Tiny w nowej 
wersji był tak dobry, że trafił na 
okładkę2.  

Od początku XXI wieku 
systematycznie przybywa 
inicjatyw dziennikarskich, 
skupiających się na opisywaniu 
działających rozwiązań różnych 

problemów społecznych. W 2003 roku we Francji powstaje grupa „Reporterzy Nadziei” 
(Reporters d'Espoirs3), która za cel stawia sobie promowanie w mediach treści opartych na 
rozwiązaniach i inspirowanie w ten sposób czytelników do działania. W 2010 roku 
wspomniana wyżej Tina Rosenberg wraz z Davidem Bornsteinem tworzy w „The New York 
Times” dział „Fixes”, który publikuje wyłącznie materiały dziennikarskie, opisujące 
zastosowane w różnych sytuacjach rozwiązania ważnych problemów społecznych. Wśród 
najczęściej poruszanych tematów znajdują się: zdrowie, uzależnienia, ubóstwo i polityka 
migracyjna. W tym samym roku powstaje dziennik „Solutions”4, w całości poświęcony 
omawianiu pomysłów na rozwiązywanie globalnych problemów środowiskowych, 
społecznych i gospodarczych.  

 
2 D. Groyecka, „Pozwól, że opowiem ci coś dobrego”, w: „Non/fiction — nieregularnik reporterski”, nr 7 — 
MEDIA 
3 https://reportersdespoirs.org/reporters-of-hope/ (dostęp 20.10.2022) 
4 https://thesolutionsjournal.com/ (dostęp: 20.10.2022) 

 
Od początku XXI wieku 
systematycznie przybywa 
inicjatyw dziennikarskich, 
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opisywaniu działających 
rozwiązań różnych 
problemów społecznych. 
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Ideą dziennikarstwa rozwiązań inspiruje się coraz więcej dziennikarzy na świecie. Artykuły 
w tym duchu powstają w Danii, Niemczech (gdzie obok pojęcia: „dziennikarstwo 
rozwiązań” pojawia się także: „konstruktywne dziennikarstwo”5), a nawet w Polsce — dzięki 
grupie reporterskiej Outriders, która wśród kategorii treści umieszczanych na swojej stronie 
internetowej wyszczególniła również Dziennikarstwo Rozwiązań6. W 2013 roku Tina 
Rosenberg, David Bornstein i Courtney Martin, zachęceni bardzo pozytywnym odbiorem 
treści, które ukazywały się w dziale „Fixes” dziennika „The New York Times”, postanowili 
pójść o krok dalej i założyć organizację Solutions Journalism Network7. Za najważniejszy cel 
postawili sobie promowanie idei dziennikarstwa rozwiązań oraz szkolenie dziennikarzy 
i działaczy pozarządowych w zakresie tworzenia jakościowych treści medialnych. Obecnie, 
po prawie dziesięciu latach działalności współpracują z kilkomaset organizacjami 
partnerskimi na całym świecie. Na stronie internetowej Solutions Journalism Network 
znajduje się nieustannie rosnące repozytorium materiałów dziennikarskich powstałych 
w duchu dziennikarstwa rozwiązań. W tej chwili jego zawartość liczy blisko 14 tysięcy 
materiałów stworzonych przez dziennikarzy ze 187 krajów8. 

Nie chodzi tylko o good news 

Twórcy Solutions Journalism Network (SJN) podkreślają, że dziennikarstwo rozwiązań to 
przede wszystkim „skrupulatne i przekonujące relacjonowanie reakcji na problemy 
społeczne. To dziennikarstwo według najwyższych standardów tego zawodu”9. Wskazują, że 
tradycyjne dziennikarstwo newsowe, które skupia się przede wszystkim na opisywaniu 
problemów, czy punktowaniu błędów, często nie przedstawia pełnego obrazu sytuacji. 
Pomija bowiem ważny aspekt — to, w jaki sposób ludzie zareagowali na dany problem lub 
czy próbowali (i na ile skutecznie) go rozwiązać. Na realizowanym cyklicznie otwartym 
szkoleniu wprowadzającym w metodologię dziennikarstwa rozwiązań, przedstawiciele SJN 
podają wymowny przykład: prawdopodobnie większość z nas słyszała o epidemii gorączki 
krwotocznej Ebola w Afryce w 2014 r., ale ilu z nas wie, w jaki sposób świat uporał się z tym 
zagrożeniem i co pozwoliło na wygaszenie epidemii? 

Jednym ze sloganów, które wyrażają najważniejsze idee przyświecające Solutions Journalism 
Network jest: „The whole story”, co można przetłumaczyć jako: „cała historia” albo 
„kompletna historia” („The Whole Story” to również nazwa serwisu internetowego, 
w którym dziennikarze współpracujący z SJN publikują treści związane z dziennikarstwem 
rozwiązań10). Twórcy SJN przekonują, że to właśnie ten szerszy, bardziej kompletny ogląd 
opisywanych sytuacji czyni z dziennikarstwa rozwiązań tak rzetelny i wnikliwy sposób 

 
5 K. Domagała-Pereira, „Konstruktywnie o problemach. Dziennikarstwo, które szuka rozwiązań”, w: 
Magazyn PRESS, listopad 2021. Online: https://www.press.pl/tresc/67989,konstruktywnie-o-problemach_-
dziennikarstwo_-ktore-szuka-rozwiazan (dostęp: 20.10.2022) 
6 https://outride.rs/pl/swiat/dziennikarstworozwiazan/ (dostęp: 20.10.2022) 
7 https://www.solutionsjournalism.org/ (dostęp: 20.10.2022) 
8 https://www.solutionsjournalism.org/storytracker (dostęp: 20.10.2022) 
9 https://learninglab.solutionsjournalism.org/pl/courses/basic-toolkit/introduction/welcome (dostęp: 
20.10.2022) 
10 https://thewholestory.solutionsjournalism.org/ (dostęp: 20.10.2022) 
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uprawiania sztuki dziennikarskiej. Natomiast dziennikarze, którzy w swojej pracy „regularnie 
podkreślają problemy i ignorują reakcje na nie” przekazują w istocie „fałszywe przekonanie, 
że ludzie nie próbują na różne sposoby rozwiązywać tych problemów lub że najzwyczajniej 
nie wiedzą, jak zrobić coś lepiej” 11. 

Co istotne — w dziennikarstwie rozwiązań nie chodzi tylko o to, aby uwypuklić „pozytywny 
wydźwięk” opisywanej historii, a więc pokazać jedynie sukcesy, czy przedstawić wyłącznie 
rozwiązania, które okazały się skuteczne. Dziennikarstwo rozwiązań ma być przede 
wszystkim rzetelne, a zatem uczciwie relacjonować również to, czego — nawet mimo 
najlepszych chęci — nie udało się osiągnąć. Twórcy SJN w opracowanych przez siebie 
materiałach szkoleniowych podkreślają znaczenie czterech „filarów”, na których opiera się 
dobre dziennikarstwo rozwiązań. Są to: 1) zogniskowanie historii wokół społecznej 
odpowiedzi (response) na określone wyzwanie; 2) szeroki wgląd (insight) we wnioski, jakie 
wyciągnąć można ze zdarzeń; 3) oparcie się na dowodach (evidence), potwierdzających 
skuteczność jakiegoś rozwiązania (bądź jej brak); 4) zwrócenie uwagi na słabe strony 
rozwiązania i poinformowanie odbiorców o jego ograniczeniach (limitation)12. Tworzenie 
materiałów zgodnie z zarysowaną wyżej metodologią wymaga od dziennikarza sporej 
wnikliwości i wrażliwości, a także dużego poczucia odpowiedzialności. Podejście bazujące 
przede wszystkim na starannym badaniu opisywanych zdarzeń i opieraniu się na dowodach 
upodabnia z kolei ten model pracy dziennikarskiej do dziennikarstwa śledczego. 

Od zaangażowania jednostki do zmiany społecznej 

Jedną z najważniejszych misji, jakie stawia przed sobą dziennikarstwo rozwiązań, jest 
wzbudzenie w odbiorcach przekonania, że zmiana jest możliwa. Celem jest także 
podniesienie poziomu zaangażowania i zainspirowanie do działania. Jak podkreślają autorki 
wydanego przez SJN narzędziownika „Solutions Journalism Toolkit”: „ludzie nie zmieniają 
się tylko dlatego, że ktoś zwraca uwagę na ich problemy. Do zmiany potrzebują określonych 
wzorców działania”13. Materiały stworzone w nurcie dziennikarstwa rozwiązań, przekazując 
wiedzę o pomysłach i dobrych praktykach, które sprawdziły się w innym mieście czy 
państwie, niosą potencjał wzbudzania tej właśnie zmiany.  

David Bornstein, jeden z założycieli SJN podkreśla, że treści utrzymane w duchu 
dziennikarstwa rozwiązań zwiększają poczucie odpowiedzialności i sprawczości, ponieważ 
pokazują, że „coś jest możliwe, a zaniedbania są nieuzasadnione”14. Tym samym przyczyniają 
się do pobudzania debaty publicznej i ożywiania oddolnych mechanizmów demokracji. 

 
11 https://learninglab.solutionsjournalism.org/pl/courses/basic-toolkit/introduction/why-solutions-
journalism (dostęp: 20.10.2022) 
12 Za: E. Żyrek-Horodyska „Funkcjonowanie dziennikarstwa rozwiązań w środowisku cyfrowym. Casus 
grupy Outriders” (w: „Kultura i społeczeństwo”, nr 4, 2021). Online: 
http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/kis/article/view/1855 (dostęp: 20.10.2022) 
13 S. Bansal, C. Martin, „Solutions Journalism Toolkit”. Online: 
https://reedkath.files.wordpress.com/2017/04/new-sjn-toolkit-20162.pdf (dostęp: 20.10.2022) 
14 https://www.youtube.com/watch?v=b5VH1xg-GZ4 (dostęp: 20.10.2022) 
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Wiele wskazuje na to, że dziennikarstwo rozwiązań jest również całkiem skutecznym 
antidotum na wspomniany wyżej kryzys mediów. Badania pokazują bowiem, że czytelnicy 
znacznie chętniej sięgają po teksty autorów piszących w nurcie dziennikarstwa rozwiązań, 
a także częściej subskrybują lub prenumerują tego rodzaju treści. Być może jest to jedna 
z dróg, która pozwoli twórcom przekazów medialnych odzyskać choć część utraconego 
wśród odbiorów zaufania? 

 

* * * 

Daria Nawrot — z wykształcenia psycholożka, arteterapeutka, absolwentka Polskiej Szkoły 
Reportażu oraz kursu Media, Minorities and Migration organizowanego przez Minority 
Rights Group. Pracowała jako pedagożka ulicy z zagrożonymi wykluczeniem dziećmi 
z krakowskiej Nowej Huty (projekt Mobile School) oraz jako arteterapeutka z dziećmi 
z rodzin zagrożonych ubóstwem w Xerém w Brazylii (projekt EVS). Obecnie zajmuje się 
między innymi pisaniem, zarządzaniem projektami oraz nauczaniem języka portugalskiego. 
Publikowała w Dużym Formacie, kwartalniku Europa dla Aktywnych oraz na portalu 
Euractiv.pl. 

  



To działa! Antologia młodego dziennikarstwa rozwiązań 

 10 

Olga Rydzewska 

Jak żyć w kraju, który jest homofobem 
Europy i jednocześnie moją ojczyzną? 

To był przeskok z homofobicznej, zapyziałej dziury do kraju, gdzie małżeństwa 
jednopłciowe są legalne. Byłem tam z mamą tylko na rok i bardzo nie chciałem wracać. 
A gdy już przyjechałem do Nawojowej to pierwszego dnia usłyszałem: „pedał wrócił”. 

Siadamy naprzeciw siebie albo widzimy się na kilkucalowych ekranach i jesteśmy 
zestresowani. Oni wiedzą, że będą mówić o trudnych rzeczach, a ja czuję, że dotkną mnie 
one jak nigdy wcześniej. Spoglądam w oczy młodym ludziom i pytam, jak im się żyje 
w Polsce, która już tysiące razy pokazała, jak bardzo ich nienawidzi. 

Według raportu Kampanii Przeciw Homofobii z lat 2019—2020 Polskę chciało opuścić 
ponad 140 tysięcy osób LGBTQ+. Z badania wynika także, że młode osoby, dopiero 
wchodzące w dorosłość, decydują się wyjechać do dużych miast. Chęć wyjazdu z rodzinnych 
stron motywowana jest doświadczeniem dyskryminacji, relacjami z rodziną, ale też niskim 
poziomem edukacji. Aż 20,6 proc. osób LGBTQ+ twierdzi, że straciło bliskich przez swoją 
tożsamość, a 55 proc. tej społeczności miewa myśli samobójcze. Osoby LGBTQ+ w Polsce 
często żyją w poczuciu, że nie mogą oddychać pełną piersią. 

Ernest pochodzi z Nawojowej, 3,5 tysięcznej wsi w województwie małopolskim. Studiuje 
w Poznaniu, uwielbia ludzi, muzykę i tenisa ziemnego. Rodzinnych stron się wstydzi, choć 
kocha naturę i piękne krajobrazy wsi. Ludzie sprawili, że nie czuje się tam bezpiecznie. 

Ernest 

Wiesz, ile razy wyzywali mnie od pedałów i straszyli, że mnie pobiją? Do domu nigdy nie 
wracałem sam, bo bałem się, że ktoś mi wpierdoli. Byłem czarną owcą, którą się gnębiło, 
więc próbowałem się podporządkować i dopierdalałem innym. Był taki jeden chłopak, 
którego też gnębili. Do dziś pamiętam, jak kiedyś oblałem go wodą. Miałem nadzieję, że 
skupią się bardziej na nim niż na mnie. 

Inna sytuacja. To była piękna trasa przy parku, w którym toczyły się bójki i ustawki. No 
i wszyscy chodzili tam palić. Zawsze szedłem wzdłuż parku, a potem drogą na skróty, żeby 
omijać punkty, gdzie ktoś mógłby mnie zaczepić. Kiedyś szło za mną dwóch chłopaków. 
Zaczęli krzyczeć coś w stylu „ej, ty pedale, nie pedale”, nie pamiętam nawet dokładnie. 
Zacząłem biec przed siebie. Może tak naprawdę nie chcieli mi niczego zrobić, ale 
próbowałem się chronić. 

Tuż przed wyjazdem na Islandię uległem poważnemu wypadkowi, w zasadzie ledwo 
przeżyłem. Miałem 33 szwy. To tylko bardziej mnie stresowało — nie dość, że nowi ludzie, 
nowa szkoła, nowe otoczenie, to ja nie jestem w pełni sprawny. Ale to był jeden z milszych 
momentów w moim życiu. 
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Przyszedłem na pierwszą lekcję troszkę spóźniony, siedziałem i obserwowałem. Gdy lekcja 
się skończyła, cała klasa ustawiła się w rzędzie. Zaczęli się przedstawiać, pytali, co mi się stało 
w rękę. Mówili, że pokażą mi szkołę. Myślałem sobie „kurwa, gdzie ja jestem? Co to są za 
ludzie?”. Nie byłem w stanie tego pojąć. Odwróciłem sobie w głowie sytuację — jestem 
Islandczykiem, który przyjeżdża do szkoły w Nawojowej. To nie wyglądałoby tak samo. 

To był przeskok z homofobicznej, zapyziałej dziury do kraju, gdzie małżeństwa 
jednopłciowe są legalne. Widziałem na ulicach pary lesbijek i gejów trzymające się za ręce. 
Byłem tam z mamą tylko na rok i bardzo nie chciałem wracać. A gdy już przyjechałem do 
Nawojowej, to pierwszego dnia usłyszałem: „pedał wrócił”. 

Zanim się wyoutowałem, musiałem udawać przed rodziną. Uważałem z ubiorem i unikałem 
tematów związanych z LGBTQ+. Gdy w telewizji transmitowano parady równości, starałem 
się w ogóle o tym nie mówić. Wiedziałem, jakie rodzina ma zdanie. Bałem się, że powiedzą 
coś, co mnie zaboli. Ale czasami byłem zmuszony o tym rozmawiać. Mówiłem wtedy, że to 
też są ludzie, ale zdarzało się, że przytakiwałem. Mówiłem — „tak, macie racje, bycie homo 
jest złe”. Robiłem to wiedząc, że jestem gejem. 

Gdy się wyoutowałem, rodzice byli 
przerażeni tym, co ludzie powiedzą. 
Mówili, że ja stąd wyjadę, a oni będą 
musieli tu zostać. A ja się po prostu 
bałem, bo wszystko było dla mnie takie 
nieznane. Były momenty, w których nie 
chciałem żyć. Nie widziałem perspektyw, 
musiałem czekać, by uwolnić się od 
Nawojowej. Minęło tyle lat, a ja nadal nie 
umiem powstrzymać łez. 

W końcu udało mi się uciec. Mieszkałem 
w Londynie, w Krakowie, teraz jestem 
w Poznaniu. Wiedziałem, że Poznań jest otwarty, że jest tolerancyjny. To smutne, ale 
cieszyłem się, że nie będę musiał zbyt często odwiedzać domu, bo to w końcu tak daleko. 

Co prawda mieszkam w tolerancyjnym Poznaniu, ale trudno jest żyć w kraju, który jest 
homofobem Europy i jednocześnie moją ojczyzną. Jestem patriotą, bo płacę podatki, dbam 
o środowisko, szanuję innych. Pokazuję, że może być lepiej. Chciałbym słyszeć dobre słowa 
o Polsce, nie musieć się wstydzić. 

Zostawiając już te strefy, bardziej mnie boli to, że Andrzej Duda zrobił swoją kampanię na 
nienawiści w stosunku do społeczności LGBTQ+. Gdy powiedział, że nie jesteśmy ludźmi, 
tylko ideologią, to było uderzające. Jędraszewski za to nazwał nas zarazą. 

Wiesz, ja uważam, że lesbijki i geje, a właściwie cała ta społeczność. mają większe szanse, by 
pójść do nieba niż wielu katolików. Jeśli tylko Bóg istnieje, to kocha każdego po równo. To, 
że weźmiesz komunię i dasz księdzu na tacę, nie znaczy, że jesteś superkatolikiem i pójdziesz 
do nieba, zwłaszcza gdy potem spuścisz wpierdol rodzinie w czterech ścianach. Byłoby mi 

 
Chciałbym słyszeć 

dobre słowa 
o Polsce, nie musieć 

się wstydzić. 
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bardzo ciężko, gdybym był teraz w gimnazjum, prześladowaliby mnie, a dodatkowo 
słyszałbym z ust prezydenta, że nie jestem człowiekiem. Nie chcę tego mówić na głos, ale 
mogłoby skończyć się różnie. 

Wracam do miejsca, w którym się wychowywałam 

Wracam do rodzinnego miasta na weekend, by spotkać się z siostrami, z którymi dzieliłam 
licealne mury. Słyszę dzwonek do drzwi i czuję stres, bo wiem, że usłyszę o miejscu, 
w którym się wychowywałam. Siedzimy w pokoju mojej babci, na jednym łóżku. Nad nami 
wisi duży obraz Matki Boskiej, przy wejściu do pokoju krzyż. Wszystkie bierzemy głęboki 
oddech. 

Zuzia i Zosia kochają się nad życie. Są siostrami, ale Zuzia momentami czuje się jak rodzic. 
Na plecach ma wytatuowaną wieżę ciśnień, symbol Śremu. Choć Zosia jest 13 lat młodsza, 
rozumieją się bez słów. 

Zuzia 

Jestem tutaj razem z moją młodszą siostrą, jestem lesbijką. Czuję się dziwnie, gdy to mówię, 
słowo lesbijka cały czas kojarzy mi się z jakimś piętnem, mimo że mam już 30 lat. Gdy to 
piszę, to jest okej, a jak mówię, to czuję się dziwnie. 

Zosia 

Ja chodzę do drugiej klasy liceum w Śremie. Moją bratnią duszą jest moja kotka, Penelopka. 
No i mam super starszą siostrę, na którą zawsze mogę liczyć. Wiem, że mogę do niej 
pojechać, poprosić o radę i jest chyba najważniejszą osobą w moim życiu. Zawsze jak o tym 
mówię, to się wzruszam. 

Rodzinne strony 

Zuzia opuściła rodzinne strony, gdy wyjechała na studia do stolicy. Obecnie mieszka 
w Poznaniu. 

Zuzia 

Miałam coś takiego, że jak mieszkałam w Warszawie, to dziwiłam się, gdy ktoś przedstawiał 
się mówiąc, że jest spod Białegostoku. Dla mnie zawsze ważne było to, żeby powiedzieć, że 
jestem ze Śremu. Nawet jeśli nikt nie wiedział, gdzie to jest. Lubiłam o tym mówić, bo dobrze 
mi się to miasto kojarzyło. Chyba nawet trochę je idealizowałam, jak się wyprowadziłam. 

Zosia 

Nie jestem w stanie spojrzeć na to tak jak moja starsza siostra, bo mieszkam tu całe życie. 
Nie znam dużego miasta, a w Śremie czuję się ograniczona. Czekam, aż skończę liceum 
i będę mogła wyjechać na studia. Wiem, że idealizuję duże miasto, bo mam w głowie tylko 
dobre rzeczy, które mogą się tam wydarzyć. Chcę jednak odciąć się od tej społeczności, od 
tego, że ludzie mnie znają. Fajna jest idea, że gdzieś mam czystą kartę. 
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Czuję się uprzywilejowana. Mam 
Instagrama, mam TikToka, szybko 
wiedziałam, że to jest okej. Wiem, że 
mam czas, żeby siebie odkrywać. Zuza 
tego nie miała. Dla mnie to nie było aż 
tak ciężkie, czy traumatyczne. Gdy 
uświadomiłam sobie, że podobają mi się 
nie tylko chłopcy, ale też dziewczyny, to 
nie do końca wiedziałam, co robić dalej. 
Nie umiałam poukładać sobie tego 
w głowie. Stwierdziłam, że od razu 
napiszę do Zuzy. 

To była dziewczyna w autobusie. Wtedy 
pierwszy raz pomyślałam „kurde, a co 
jeśli podobają mi się dziewczyny?”. To 
nie był dla mnie temat tabu, nie 

wstydziłam się powiedzieć siostrze. Zuza uspokajała mnie, że wszystko jest okej, że jeszcze 
mam czas. To było super. Jak słyszę opowieści o coming oucie Zuzy, to mam łzy w oczach. 
Gdy myślę o tym, jak musiała się czuć, to łamie mi się serce. Nie zrobiłam jeszcze coming 
outu przed rodzicami i rodziną, ale jeszcze mam czas na takie… Jak by to, Zuza, powiedzieć? 

— Traumy — mówi Zuzia. 

Traumy i słabsze przeżycia. Cały czas odkrywam siebie. Czuję się uprzywilejowana, bo 
zaczynając rozumieć to, kim jestem, dostałam wsparcie. A Zuza tego nie miała. 

Zuzia 

Chciałabym uchronić młodszą siostrę przed całym światem. To moja siostra, ale też trochę 
mój dzieciak, i nie wolno jej ruszać. A gdy rozmawialiśmy o tej dziewczynie w autobusie, to 
mówiłam jej to, co ja chciałabym usłyszeć. Próbowałam dać jej wsparcie, którego sama nie 
dostałam. 

Choć była we mnie wtedy lekka panika, czuję ją nawet teraz. Bałam się, że ktoś może 
powiedzieć, że wiesz, że ja Zosi coś… Że czymś ją zaraziłam. Z jednej strony jestem z niej 
bardzo dumna, że tyle o sobie wie, a z drugiej — nawet dziś — czuję lęk przed tym, co ktoś 
może powiedzieć. 

A u mnie coming outu nie było — było przesłuchanie. Wspominam to fatalnie, jedna 
z cięższych rzeczy w życiu. Czułam się jak jakieś dzikie zwierzątko zapędzone pod skraj 
ściany. Mama powiedziała mi, że nie będzie mnie przytulać, bo jeszcze się w niej zakocham. 
A u ojca poszło to w drugą stronę — przychodził codziennie do mojego pokoju, siadał na 
podłodze i szlochał. Wtedy myślałam, że to jest lepsze. Teraz wiem, że zwalał na mnie swoje 
emocje. Musiałam przekonywać go, że będzie okej. A to ja potrzebowałam, by ktoś mi to 
powiedział, że wszystko jest w porządku. 

 
Czuję się 
uprzywilejowana, bo 
zaczynając rozumieć 
to, kim jestem, 
dostałam wsparcie. 
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Zosia nie mogła się o niczym dowiedzieć. Rodzice uznali, że na pewno podzieli się z kimś 
w szkole, a wtedy inne dzieci będą się z niej śmiać. A ja nie chciałam, żeby ktoś śmiał się 
z Zosi. A z drugiej strony poznawała moje dziewczyny i byłam przekonana, że wie, kim dla 
mnie są. Tak naprawdę chciałam opowiadać jej o osobach, które kocham. Wciąż jednak 
miałam w głowie, że gdy to zrobię, ktoś będzie się z niej śmiał. 

Zosia 

Pamiętam, jak zerwała z tobą dziewczyna i czułaś się gorzej. Zastanawiałam się, czy serio tak 
mocno przeżywałabyś stratę przyjaciółki. Miałam dziewięć lat, nie umiałam tego nazwać, ale 
wiedziałam, że to coś więcej niż przyjaźń. 

Pamiętam, gdy siedziałyśmy na kanapie i powiedziałaś mi, że jesteś lesbijką. Strasznie się 
wkurwiłam, ale nie na ciebie — na rodziców. Poczułam, że duża część Zuzi była przede mną 
ukryta. Pamiętam ten wkurw, nie rozumiałam tego. Czułam się gorsza, mniej ważna. Rodzice 
mówili, żebym nikomu o tym nie wspominała, bo mi się jakąś łatkę w szkole przyczepi. Do 
dziś nie mogę tego pojąć, że byli w stanie powiedzieć swojemu dziecku, że ma nie mówić, 
kim jest jego siostra. 

Zuzia była pierwszą otwarcie queerową osobą w naszej rodzinie. Dzięki temu w jakiś sposób 
utorowała mi drogę, wiem, że coming out będzie dla mnie łatwiejszy. Ale gdy o tym myślę, 
to jest we mnie strach. Chciałabym móc powiedzieć mamie, że podoba mi się jakaś 
dziewczyna i dostać wsparcie. 

Zuzia 

Trudno mi mówić o tym, czy boję się być sobą w Śremie, bo nie ma mnie tu na co dzień. 
Gdy jestem, to niczego nie ukrywam. Chodzę z dziewczyną za rękę, ale to nigdy nie jest 
neutralne, luźne. Nie robię tego bezwiednie. Cały czas jestem gotowa. Myślę o tym, że ktoś 
krzywo na mnie spojrzy, że będzie przejeżdżał rowerem i coś do mnie krzyknie. Czuję, że 
wystawiam się na jakieś niebezpieczeństwo. Mam wrażenie, że dopóki osoby LGBTQ+ nie 
wyjadą na jakiś czas z Polski, to nie dowiedzą się, jak bardzo są straumatyzowane. 

Zosia 

A dla mnie Śrem trochę jest strefą wolną od LGBTQ+. Co prawda w naszym liceum jest 
dużo osób queerowych, wiem o związkach dwóch dziewczyn, o trans chłopaku, co bardzo 
mnie cieszy, ale to jest zamknięta społeczność. Wydaje mi się, że bycie osobą otwarcie 
queerową nie jest tu możliwe. 

Patrzę na to trochę inaczej niż Zuza, ja chodziłabym za rękę z dziewczyną na przekór. Żeby 
jak ktoś się przyczepi, powiedzieć: „idę z nią za rękę, bo mogę to robić”. Chciałabym, żeby 
ktoś mi zwrócił uwagę, by móc powiedzieć: „tak, mogę to robić”. Śrem budzi we mnie jakąś 
wolę walki, ale tak nie powinno być. Myślę, że w dużym mieście byłabym spokojniejsza. 

Zuzia 

Nigdy nie mieszkałam na stałe za granicą, ale spędziłam trochę czasu na wsi w kraju 
skandynawskim. Zawsze myślę o wyjeździe, ale nigdy na stałe. Nie chciałam zostawiać Zosi. 



To działa! Antologia młodego dziennikarstwa rozwiązań 

 15 

Jak wracałam ze Śremu na studia do Warszawy, to Zosia mówiła mi, że mam powiedzieć na 
uczelni, że mam raka i zostać z nią. 

Zastanawiam się, ile razy jeszcze Polska będzie musiała napluć mi w twarz, żebym 
powiedziała: spierdalam stąd. Nie boję się wyjechać. Nie mam ochoty umierać za Polskę 
w Polsce. Ale mam coś takiego, że tutaj jestem swoja. Lubię żonglowanie słowem, żarty typu 
2137, które rozumiemy tylko my. Ta słowiańskość, spuścizna PRL-u. Ciężko byłoby mi 
wpaść w coś zupełnie nowego, ale jak poczuję, że mam dość, to ucieknę. 

Zosia 

U mnie już długo jest myśl ucieczki. Nigdy nie czułam przywiązania do Polski, patriotyzmu. 
Polska kojarzy mi się z nieustającą walką o swoje prawa. Chcę wyjechać, chciałabym 
studiować za granicą. Chcę poznać spokojne życie, a nie biegać po protestach. Czuję 
powiązanie z osobami z Polski, które dzielą ze mną ból i wkurzenie. 

Jeśli chodzi o sam kraj, nigdy tego nie czułam. Polska zrobiła dużo złego mnie i moim 
bliskim. Nie wiem, czy jestem w stanie to wybaczyć. Na razie mam siłę, żeby walczyć o siebie 
i innych, ale ile można? Czy chcę się wyczerpać, walcząc o dobro państwa, które zrobiło mi 
tyle złego? Chcę wyjechać, jak najszybciej. 

W Bolechówku zbudował domek z europalet 

Sławek mieszka w Owińskach, niespełna 2,5-tysięcznej wsi pod Poznaniem. Zajmuje się 
projektowaniem ogrodów, lubi media społecznościowe. Działał na TikToku wcielając się 
w Engrechtę, postać na pograniczu dragu. Robił mocny makijaż, wkładał sukienki, wysokie 
buty i tworzył zabawne filmiki. W Bolechówku zbudował domek z europalet, który stał się 
przestrzenią Engrechty. 

Rozmawiamy przez kamerkę. Sławek siedzi na środku pola, co jakiś czas mamy problemy 
z zasięgiem. Nieustannie się uśmiecha, jest w swoim miejscu. 

Sławek 

Jeśli chodzi o Owińska, nie jestem do nich przywiązany. Większość moich znajomych jest 
z Poznania i większych miast w Polsce. Związek czuję z terenami w okolicy Puszczy 
Zielonki. Uwielbiam wieś i tereny zielone, bardzo mi się tu podoba. Kocham to miejsce 
przede wszystkim za jego spokój. 

Popatrz sama, obrócę kamerę — tylko lasy i pola. 

To miejsce, w którym żyję, sprawiło, że jestem, kim jestem. Tutaj rozwinąłem swoją pasję 
do ogrodnictwa, mogłem myśleć bardziej kreatywnie. Nie chcę uciekać ze wsi. Źle czuję się 
w mieście — przytłaczają mnie obce osoby, których jest dużo, widzę nieidealność świata. 
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Siedzę na polu 15 kilometrów od centrum — jeśli 
potrzebuję miasta, to po prostu do niego jadę. 
Szybko zacząłem zadawać się z osobami, które 
rozumieją, że nie każdy jest hetero. Nie mówiłem 
o sobie otwarcie, myślę, że na to też wpłynęła wieś. 
Gdy moi znajomi wsparli mnie w show, które 
tworzyłem na TikToku, trafiałem już tylko na 
otwarte osoby. Chyba nie zdążyłem mieć 
przemyśleń, że wieś mi coś zabrała, właśnie dlatego, 
że tak szybko w moim życiu pojawiły się osoby 
tolerancyjne i podobne do mnie. 

Pracuję u wielu ludzi ze wsi w okolicy Owińsk — 
gdy spędzam z nimi czas, trudno jest znaleźć osobę 
nietolerancyjną. Nawet u kilku z nich na balkonie 
wisi tęczowa flaga. Czuję się tu dobrze. 

Robiłem drag i wiele osób nie było świadomych, że to może łączyć się z moją orientacją. 
Byłem specyficzną osobą, nie zachowywałem się jak „hetero byczek”. Wielu osobom to 
pasowało. Robiłem z siebie pośmiewisko, akceptowano to, jaki jestem. Znam osoby, które 
mówiły, że jestem głupim pedałem, a gdy się poznawaliśmy, stwierdzały, że jestem spoko. 
Raczej mnie lubiono, bo byłem zabawny. Nikt nie utożsamiał mojego zachowania 
z tożsamością i orientacją. 

Nadal nie mówię o orientacji jakoś otwarcie, nie jestem wyoutowany przed rodziną — 
stwierdziłem, że może przyjdzie na to czas, gdy zamieszkam sam. Wiedzą, że robiłem drag 
na TikToku. Mama nieustannie powtarzała mi, że robię z siebie debila i będą się ze mnie 
śmiać. 

Z tego też bierze się mój strach przed wyoutowaniem. Moja mama nie do końca mnie 
rozumie, ale próbuje, a tata nie rozumie i nie próbuje. Wystarczy, że słyszę, co mówi, gdy 
w telewizji leci coś o osobach nieheteronormatywnych. Od rodziców wiele razy słyszałem 
przykre rzeczy. Mama mówiła, że mam nie machać tak tymi łapami, że zachowuję się jak 
pedał — to było już w podstawówce. Teraz może trochę bardziej się stara, bo postawiłem 
granice. 

ktoś zapyta mnie o orientacje — powiem prawdę. Na razie nie zdobyłem się jednak na 
coming out przed rodziną, choć myślę, że to głupie. Chcę jednak czuć, że to dobry moment. 

Nigdy nie czułem, żeby ze mną było coś nie tak. Jestem szczery wobec siebie i innych. 
Zawsze akceptowałem, że jestem, jaki jestem, a nawet jeśli coś jest ze mną nie tak, to nie jest 
to nic wielkiego. Wiedziałem, że się wyróżniam, ale nie sądziłem, że jestem dziwny. Od 
dzieciństwa wiedziałem, że świat nie jest czarno-biały. Zawsze starałem się być sobą, zresztą 
nie potrafiłbym udawać. 

 
To miejsce, 

w którym żyję, 
sprawiło, 

że jestem, 
kim jestem. 
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Na szczęście nigdy nie zostałem poszkodowany ze względu na moją orientację. Nie 
odczułem na własnej skórze braku tolerancji. Wiem jednak, że na drugim końcu Polski 
sytuacja może wyglądać odwrotnie. 

Widzę nadzieję w młodych ludziach, mają zupełnie inne podejście. Liczę na to, że będzie 
tylko lepiej. Chciałbym tu mieszkać, choć marzę, by żyć na kompletnym odludziu. Mam 
nawet upatrzoną działkę na wsi, gdzie jest 10 domów. Nie wyobrażam sobie mieszkać poza 
Polską. Chyba nie umiałbym się tam odnaleźć. Tutaj widzę moją przyszłość, mam nadzieję, 
że ten kraj stworzy jakąś dla mnie. 

A ludzie coraz częściej wyprowadzają się z miast na wieś — wartości, którymi żyją miasta, 
również mogą się przenosić na wsie. Przynajmniej taką mam nadzieję. 

Cała nadzieja w pokoleniu Z 

Rozmawiałam jeszcze z kilkoma osobami queerowymi, które opowiadały mi o emigracji. 
Część z nich jest już za granicą, a reszta czeka na moment, w którym będzie mogła uciec. 

Agresywna polityka PiS-u sprawia, że czują się tutaj coraz gorzej, choć w końcu są widoczni. 
Państwo nie podejmuje z nimi dyskusji, woli straszyć nieistniejącą ideologią. Boją się mówić 
o sobie rodzinie, muszą słuchać obrzydliwych słów płynących z ambon i mediów. Są zdane 
na siebie, własną społeczność i osoby sojusznicze. 

Mówią, że jedyną szansą na zmianę jest dojście młodych do władzy. Pokładają ogromne 
nadzieje w pokoleniu Z, które nie boi się mówić, co myśli i zażarcie walczy o swoje prawa. 
Chcą, by było lepiej, i marzą o tym, by mówiąc o Polsce, nie czuć strachu. Wiedzą, że 
nadejdzie zmiana. Są tylko cholernie zmęczone czekaniem. 

Niektóre imiona i detale zostały zmienione, by pozwolić osobom czuć się bezpiecznie 
i anonimowo. 

 

* * * 

Olga Rydzewska — urodzona w 2001 roku w Śremie. Studentka dziennikarstwa 
i komunikacji społecznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, działaczka 
społeczna oraz artystka. Członkini inicjatywy studenckiej Globalna Wioska, uczestniczka 
projektu Szkoła Dziennikarstwa Rozwiązań. Osoba wysoko wrażliwa i idealistka, która 
wierzy, że świat może być lepszym miejscem. 

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie Krytyki Politycznej pod adresem https://krytykapolityczna.pl/kraj/polska-
homofobem-europy-i-moja-ojczyzna-reportaz/. 

  



To działa! Antologia młodego dziennikarstwa rozwiązań 

 18 

Kasia Raczek 

Miłość, seks i emerytura 

„Córka pokazała mi taką stronę randkową, Sympatia. Wtedy się zaczęło”. — Opowiada pan 
Wojciech. Ma 78 lat i przyznaje, że zainteresowanie jego osobą zwiększyło się na emeryturze.  

Niedołężni, schorowani, samotni… i zakochani? Starzenie się to proces najczęściej 
kojarzony z samotnością i chorowaniem. Ale czy tak jest naprawdę? 

Na portalach randkowych wcale nie brakuje emerytów chcących zawrzeć nowe znajomości. 
Ogłoszenia publikowane są w większości przez mężczyzn. Na profilu 71-letniego 
użytkownika możemy przeczytać: „Już emeryt, lubię dobrą książkę i film oraz krzyżówki, 
palę papierosy. Szukam przyjaźni i stałego związku, cenię dobry humor. Czy kogoś znajdę?” 

Do zawarcia nowej znajomości nie jest jednak konieczny Internet. Zawsze można kogoś 
spotkać przypadkiem, na ulicy, zapisać się do Klubu Seniora, zacząć uprawiać gimnastykę…  

„Myśmy się poznali bardzo dawno — opowiada pan Tadeusz. — Pracowałem z jej mężem. 
Później dostaliśmy mieszkanie na tym samym osiedlu. Jej mąż bardzo dawno umarł, a gdy 
zmarła moja żona, źle się czułem, byłem samotny. Żeby ktoś jeszcze ze mną mieszkał, dwa 
razy się odezwał na dzień, to by było dobrze. Rano wstawałem, szedłem do sklepu i nawet 
nic nie kupowałem. Bardzo dużo gotowałem i piekłem ciasta, rozdawałem sąsiadom, żeby 
tylko mieć zajęcie”. 

„Lidzię zaprosiłem na kawę, bośmy się spotykali na podwórku. Później na kolację i tak ze 
sobą zostaliśmy. Poprzednią żonę szczerze kochałem, ale teraz też jestem bardzo szczęśliwy, 
chcę jeszcze pożyć”.  

„Przedtem była inna miłość, teraz jest inaczej. Jeden drugiego wspomoże, bo na stare lata to 
kogoś trzeba mieć, bo ta samotność jest okropna. Przedtem byłem młody, to wiadomo co 
było. Teraz to się przytulimy, pogadamy, za rączkę potrzymamy”. Pytam, czy teraz już tego 
nie ma. Śmieje się. „Jest trochę, ale to już nie jest tak jak kiedyś”. 

Pani kierowniczko, a ten pan jest wolny? 

Pan Wojciech ma duszę handlowca. „Taką mam wewnętrzną potrzebę, kupienia 
czegokolwiek, ale okazyjnie”. Wciąż można spotkać go pod Halą Targową w Krakowie, 
sprzedaje rzeczy użytkowe, porcelanę, dawniej książki. Przez całe życie miał kontakt 
z ludźmi. Poszukiwanie nowej osoby do spędzania wspólnie czasu było potrzebą chwili. 
Musiał się nauczyć jak sobie radzić z samotnością na emeryturze.  

 „Emerytura dała mi trochę wolnego czasu, nie musiałem chodzić do jakiegoś zakładu. 
Zaczęła się swoboda działania. Oprócz tej swojej działalności zacząłem zawierać nowe 
znajomości”. Córka wiedziała, że pan Wojciech lubi grać w karty. Pokazała mu stronę 
w Internecie, na której mógł grać. Bardzo mu się to spodobało i kupił sobie komputer. 
„Emerytura, wolny czas i nowe technologie. Przejście na emeryturę dało mi nowoczesność, 
dało mi potrzebę komputera, nauki jak go obsługiwać, bo jestem samoukiem”. 
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„Raz sobie tak usiadłem do gry. Napisałem: Dzień dobry, witam serdecznie. Jakaś Pani mi 
odpisała. Zapisałem sobie szybciutko jej nick. Na następny dzień ją odnalazłem. Później 
pisaliśmy i rozmawialiśmy przez Skype. Mieliśmy wspólny temat, bo ona była nauczycielką, 
a ja pracowałem w sklepiku szkolnym. Rozmowy, proszę panią, trwały często do czwartej 
rano. Spędzaliśmy wspólnie wigilię i sylwestra przez Skype. Ja miałem swój stoliczek 
z szampanem, ona swój. Po roku spytałem ją, czy spędziłaby ze mną wakacje. Przyjechała 
do mnie na tydzień. Później odprowadziłem ją na stację, pytam jak tam spotkanie. 
Pomyślałem sobie: ja jestem wolny, ona też. Dwa tygodnie później pojechaliśmy razem do 
Zakopanego. W sumie myślę, że byłem zakochany, ale ta znajomość jakoś się rozmyła”. 

Później pan Wojciech zaczął poznawać nowe panie przez portal randkowy. „Chciałem kogoś 
z kim mógłbym pójść na kawę, do kina, bo mnie na to stać, i na zabawę, żeby potańczyć”. 
Przyznaje, że nie czuje się samotny. „Widzę, że zainteresowanie moją osobą zwiększyło się 
na emeryturze. Mam, jakby to powiedzieć po młodzieżowemu, większe «branie»”. 

Następnie sąsiadka pana Wojciecha 
wprowadziła go do Klubu Seniora. „I tutaj 
taką panią poznałem. Pięć lat temu, 
wychodząc z Klubu zaczęliśmy mówić coś 
o wakacjach. Ja byłem w Rabce, 
chodziliśmy tam na dancingi. I jej to 
opowiadam, a ona pyta: pan lubi tańczyć?” 
Tego dnia szła do kawiarni na dancing. „Ja 
szybciutko do domu, wypicowałem się, 
wie pani. No i przyszedłem. I tak do 
dzisiaj jesteśmy”. Codziennie do siebie 
piszą, ale mieszkają osobno. Obydwoje nie 
chcą brać ślubu, bo są niezależni. Jeżdżą na 
wakacje, chodzą razem na wszystkie 
imprezy. „Tutaj w Klubie znają naszą 
sytuację, na wakacjach mamy swój osobny 
pokój, my już w takim wieku, że można 
mieszkać razem”. 

Pan Wojciech pokazuje mi wiadomości, które ze sobą wymieniają. Pisze do niej codziennie 
„Dobranoc, spokojnej nocy”. Rano pyta co jadła na śniadanie, jak się jej spało. „Ja mam taką 
zasadę, że zawsze piszę prowokacyjnie. I daję jakieś zapytania. Prowadzimy taką rozmowę 
swobodną. Zawsze tłumaczę jej, że życie jest tak okrutne, że trzeba je sobie umilić dobrym 
słowem”.  

„Według mnie jak większość pań i panów jest samotnych, to na własne życzenie. Trzeba 
przyjść do Klubu, nie wiem, być bardziej kokieteryjnym? Zapytać się — Pani kierowniczko, 
a ten pan jest wolny? Abstrahując od tego, że we dwójkę się łatwiej żyje. W dodatku 
większość kobiet ma ze mną dobrze, bo nie muszą robić zakupów. Nie wiem, kupię 
pomidory, to dam część tej mojej. Nie biorę pieniędzy, mówię, że za kawę mi kiedyś zapłaci”.  

 
Zawsze tłumaczę jej, 
że życie jest 
tak okrutne, 
że trzeba je 
sobie umilić 
dobrym słowem. 
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Ale ja się naprawdę cieszę, że mąż umarł 

Pani Alicja skończyła 80 lat, jest wdową. Pytam ją o noc poślubną, opowiada: „Co się działo? 
Nic, upił się i poszedł spać”. Matka wybrała jej na męża sąsiada, którego szczególnie nie 
kochała. Często przepijał całą wypłatę i pani Alicja zajęła się handlem, by trochę zarobić. 
Dodaje też, że nic nie wiedziała o antykoncepcji, jednak z powodu powikłań po drugiej ciąży 
usunięto jej macicę. Mówi, że ją to uchroniło, bo nie chciała mieć więcej dzieci.  

Pewnej nocy, do jej domu ktoś wszedł przez okno. Była wtedy sama i przeraziła się, że to 
włamywacz. Jednak był to tylko jej chorobliwie zazdrosny mąż, który tego dnia miał 
wyjechać do pracy za granicę, ale wrócił, żeby sprawdzić czy go nie zdradza.  

„Nie wypada mi tego mówić” — mówi pani Alicja — „Ale ja się cieszę, że mój mąż umarł”. 
Teraz, pomimo chorób i niewielkiej emerytury, w pełni korzysta z życia. Chodzi na warsztaty 
tańca, gotowania oraz uczy się rysować. Co trzy lata jeździ do sanatorium, gdzie zawsze dużo 
tańczy. Mieszka z córką i wnuczkami. Mówi, że teraz jest niezależna i nie chce w swoim życiu 
żadnych chłopów. 

Chciałam usłyszeć historię wielkiej miłości, jednak wiele moich rozmów skierowało się 
w zupełnie innym kierunku. Mierzyłam się ze swoimi wyobrażeniami, według których 
znalezienie partnera, jak chciałam wierzyć, prowadzi do szczęścia.  

Tępiony egoizm 

„Trudno mi powiedzieć” odpowiada pani Marlena, gdy pytam, co zmieniłaby w swoim życiu, 
gdyby mogła przeżyć je ponownie. „Dzieci już są, ja je kocham i 43 lata spędziłam z jednym 
człowiekiem. Życie nas nie oszczędzało, przeżyliśmy dużo trudnych momentów, bardzo się 
wspierając”. 

„Ale wie pani co — dodaje. — na pewno nie byłabym mężatką. Absolutnie. Kontakty 
z mężczyznami, powiem uczciwie, utrzymywałbym prawdopodobnie dla seksu. Ja mam swój 
świat i do swojego domu nie wprowadziłabym faceta”.  

Pani Marlena, będąc już na emeryturze, podjęła odważną decyzję — wyprowadziła się od 
męża. Podkreśla jednak, że mieli wspaniałą relację. Pomagał jej w wychowaniu dzieci, 
sprzątał, gotował, piekł ciasta. Nigdy jej nie wykorzystywał. „Ja wiem, że padnie pytanie: 
Jezu, to dlaczego pani go zostawiła? Ja go zostawiłam, bo potrzebowałam swojego życia, po 
swojemu ułożonego. Dużo z mężem rozmawiamy i on też powiedział, że byłby sam”. Dziś 
pani Marlena ma możliwość myślenia tylko o sobie i skupienia się na swoich potrzebach. 
Mówi, że wcześniej egoizm był „tępiony”. Przez całe życie słyszała: „Jak możesz o sobie 
myśleć? Człowiek musi coś zrobić dla drugiego. Dzieci są najważniejsze”. 

„Teraz nareszcie zapytałam samą siebie, co czuję, czego potrzebuję. To są pytania, których 
żadna moja rówieśniczka nie zadaje”.  

O to samo pytam panią Sabinę, która od 7 lat jest na emeryturze. Odpowiada, że w swoim 
życiu zmieniłaby dużo.  
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„Chciałabym stąd wyjechać, ale zastał mnie stan wojenny. Pojechałabym do Wielkiej Brytanii 
albo do Włoch. Wyjechałabym wcześniej, nawet z dziećmi. Dla ich dobra. Nie wiem, może 
bym się rozwiodła, tego nie wykluczam. Może bym nawet za mąż nie wyszła, tylko bym miała 
dzieci. To by mnie zmobilizowało, żeby nauczyć się języka, bo w szkole miałam angielski 
i francuski i żadnego nie pamiętam. Po szkole poznałam takiego Libańczyka i z nim się 
nauczyłam więcej francuskiego niż w szkole. To była taka pierwsza miłość. Ja nawet 10 lat 
temu chciałam stąd wyjechać, ale mój mąż nie chce, a już w tym wieku… Chciałabym 
sprzedać mieszkanie, kupić gdzie indziej”. 

 „Jestem samotna w związku, ale mam 
swoje przyjaciółki — opowiada mi pani 
Sabina. — Jesteśmy razem 43 lata. Teraz to 
już jest pewnie przyzwyczajenie, rutyna. 
Trudno już mówić o miłości w wieku 70 lat. 
To też nie jest przyjaźń, trochę się to 
rozjechało. On chodzi do pracy, ja jestem na 
emeryturze, mamy inne zainteresowania. 
Czuję się samotna, bo mój mąż jest osobą, 
która nie pokazuje emocji, nie jest wylewny, 
więc automatycznie człowiek się zamyka 
w sobie. Takie męskie wychowanie”. 

Pytam, czy teraz mogłaby się w kimś zakochać. Wykrzykuje „Jezus Maria!” i nie wie co mi 
odpowiedzieć. Może już tego nie potrzebuje w tym wieku? „No wiesz, pewnie by się 
przydało. Pojechać gdzieś, coś razem zrobić. Tak się zauroczyć, to jest dobre słowo. Tylko 
nie wiem jaki ten facet miałby być. Wiem, że nie mógłby być pijący i chamski. Musiałby być 
taki, przy którym czułabym się bezpiecznie. Ale czy to by była miłość? Raczej właśnie 
zauroczenie”. 

A dawniej? „Oczywiście, że się zauroczyłam i to nie w jednym. To działało w dwie strony, 
bo ja też byłam młoda i podobno atrakcyjna, więc to trochę inaczej wyglądało. Ale 
najczęściej się kończyło na przyjaźniach. W pierwszym momencie to było takie wow, no 
Jezus Maria, no jakiż on jest przystojny. Ale poznawało się tych ludzi i się z nimi 
zaprzyjaźniało. Tak, mąż był zazdrosny, to też inna mentalność”. 

Edukacja seksualna naszych babć 

Nie było jej w szkole ani w domu. Czy potrafiły chronić się przed niechcianą ciążą, przemocą 
seksualną? Nawet Michalina Wisłocka w głośnej książce „Sztuka kochania” pisze: 
„Oglądając sprawozdania filmowe dotyczące zbiorowych gwałtów, zastanawiałam się, czy 
w wielu wypadkach «ofiary» gwałtu indywidualnego czy zbiorowego nie są tak samo winne 
zaistniałej sytuacji, jak gwałciciele, a w ostatecznym efekcie tylko bardziej pokrzywdzone?”  

„Nie mówię teraz o swoim doświadczeniu” — opowiada pani Marlena. — „bo ja akurat nie 
miałam ze swoją seksualnością żadnego problemu. Nie wiem, skąd to wzięłam, ale ja zawsze 
brałam w seksie to, czego potrzebuję. Zawsze wiedziałam, co to jest orgazm”. 

 
Teraz nareszcie 
zapytałam samą 
siebie, co czuję, 

czego potrzebuję. 
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„Natomiast chcę powiedzieć, że w moim pokoleniu seksualność była wielkim polem 
przemocy. Bardzo wiele moich koleżanek chciało ode mnie porad, chociaż zaczynały od 
żartów, ale wiedziały, że jestem odważna, bo mówiłam: To jest jego zadanie, żebym ja 
wiedziała co to jest orgazm i jeszcze poproszę więcej niż on. Kobiety, które mi się zwierzały, 
były brane przemocą, ale żadnej z nich by do głowy nie przyszło, że to jest gwałt. One 
uważały, że takie są męskie prawa i tyle. Same nie miały ochoty na seks przez zmęczenie, bo 
muszą dzieci odebrać ze szkoły, pomóc im w lekcjach, zrobić pranie i obiad na jutro 
ugotować, mu koszulę wyprasować, a on leży i czyta gazetę. Ja zawsze mówiłam: A co ten 
twój robi? Śpi przed telewizorem. To nie prasuj mu tej koszuli, nie rób obiadu. Kobietom 
w ogóle do głowy nie przychodziło, że mają prawo do buntu, że coś znaczą. Kobiety są 
w tym kraju inwentarzem dla mężczyzn”.  

„Zawsze tak sobie umniejszały, godziły się na gorszą rolę. Nawet swoje córki tak traktowały. 
Poszłam kiedyś z moją córką, miała wtedy 8 lat, do jakiejś rodziny, gdzie było maleńkie 
dziecko. Zapraszają nas do stołu, a w pewnym momencie gospodyni mówi do mojej córki, 
żeby zajęła się dziećmi. A ja na cały głos: Nie, moja Martyna nie jest opiekunką do dzieci”. 

Pani Marlena dodaje: „Dopiero mając 60 lat zrozumiałam skąd ten gniew się bierze. Mądry 
człowiek powiedział, że świata nie zmienisz, ale siebie możesz. We mnie był nieustająco 
gniew, bo się nie zgadzałam być traktowana gorzej, że się na mnie gwiżdże, że się mnie za 
tyłek łapie. Tak jakby kobieta była własnością społeczeństwa. «Kobieta jest murzynem tego 
świata», jak śpiewał John Lennon. Od kilku lat mówię, że najlepszym buntem byłoby, gdyby 
kobiety nie rodziły dzieci. Zobaczyliby, że jesteśmy tak samo warte”.  

„Nie czekałam z seksem do ślubu i wcale to nie było z moim mężem. — mówi pani Sabina. 
— Mąż też nie był moją pierwszą miłością. Nawet nie brałam pod uwagę, że mogę wyjść za 
mąż, że będę mieć dzieci”. 

Pytam o dostęp do antykoncepcji w jej młodości. „Prezerwatywy były, ale to takie pierwsze 
podrygi, więc to było coś, co nie dawało gwarancji, sprzedający przekłuwał, bo też była taka 
afera na osiedlu. W szkole nie mieliśmy żadnego tego typu zajęć”.  

Mówię, że jak nie ciąża, to pozostaje ryzyko zakażenia. „No tak, wcześniej była taka poradnia 
wenerologiczno-dermatologiczna koło nas, bo to było na porządku dziennym. Bardzo dużo 
było tych przypadków. Chociaż teraz jest jeszcze gorsza sytuacja niż ta, jaką myśmy mieli, 
lekarze się boją. Przecież każdemu się może wpadka zdarzyć”. 

„Jak mój syn miał 10 lat, to powiedziałam do męża, żeby podyskutował z nim na temat seksu, 
ponieważ to jest taki rozwojowy okres u chłopaka, ale mój mąż tego nie zrobił, bo z nim 
nikt nie rozmawiał. Ja to załatwiałam z synem i córką. Dlatego też bardzo popierałam WDŻ. 
Wydawało mi się, że to jest przedmiot, który pomaga rodzicom wprowadzić dzieci w ten 
temat, bo później dzieje się co się dzieje, dziewczyna zachodzi w ciążę w wieku 15 lat. Ja 
dostałam miesiączkę jak miałam 9 lat i dlatego z córką o tym rozmawiałam, jak była w tym 
samym wieku. Bałam się, że będzie to przeżywała tak jak ja. Ze mną nikt nie rozmawiał. 
Matka wtedy była w szpitalu, a ja nie wiedziałam, co się dzieje”.  
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Pytam, co uważa na temat „Sztuki kochania” Wisłockiej. „Czytałam, bardzo fajna. Ale to jest 
chyba książka napisana na tamte czasy, tak mi się wydaje. Natomiast była na topie, bardzo. 
Dla nas to była nowość, bo to też był taki temat tabu, a tam miałaś wszystko opisane”. 

„Były takie pisma wtedy, typu «Filipinka», gdzie dziewczyny przesyłały listy. Czego ja też 
nigdy nie mogłam zrozumieć, bo jak można pisać — mój chłopak pije, ale ja go kocham. On 
po ślubie się na pewno zmieni. Dostawała oczywiście odpowiedź, że się nie zmieni, ale nie 
przyjmowała tego do wiadomości. Albo były takie listy: poznałam chłopaka i się w nim 
zakochałam, ale on chce, to się wtedy tak nazywało, dowodu miłości. Więc odpowiedź 
padała, że jak dostanie dowód miłości, to ją zostawi. Ale z tą miłością to też bym tak nie 
przesadzała, bo jakoś nie wszyscy muszą się zakochać, żeby się z kimś przespać. Dziewczynie 
też może nie zależeć na miłości, tylko na seksie”. 

Nauczyłam się tolerować homoseksualizm  

„Więcej dzieci niż jedno nie chciałam mieć, bo wiedziałam, że nie będę mieć możliwości 
poprawienia swojego losu. — opowiada mi pani Aleksandra, urodzona w 1947 roku. — 
Miałam taką ciocię, która mówiła: pamiętajcie, dziewczyny, każde dziecko to jest jedna kula 
u nogi. Z jedną kulą u nogi gdzieś tam jeszcze dojdziecie. Z dwiema kulami będzie bardzo 
trudno dojść, bo te kule będą o siebie uderzały. A z trzema kulami to się już nie ruszycie”. 

„Nie było żadnej antykoncepcji, trzeba było liczyć na partnera, żeby uważał, ale wtedy, jak 
się już zaszło w ciążę, to można było tę ciążę przerwać i nawet się nie tłumaczyć, dlaczego. 
Z moim pierwszym mężem to właściwie już później nie współżyliśmy, bo on ciągle 
przychodził pijany i szedł spać”. 

„Jak się jest młodym, to uczucia są rozedrgane, jest ta zazdrość o partnera, kocha się całym 
sercem. Jak się jest starszym, to te uczucia już są trochę wypalone, przytępione. Już tam nie 
ma znaczenia czy się partner z kimś prześpi czy nie, bo najczęściej to starszy mężczyzna i tak 
nie może. Mężczyźni już mają w pewnym wieku problem z seksem. A jeżeli już kobieta by 
chciała, to mężczyzna powinien być jakiś młody, żeby miała jakąś przyjemność w tym 
wieku”. 

Pani Aleksandra spędziła 30 lat swojego życia w Szwecji. Wyszła tam drugi raz za mąż. 
Przyznaje, że przez większość czasu była homofobką.  

„Widziałam dwóch młodych panów, którzy się za rączkę trzymali i całowali. To mi się 
dziwne wydawało. Mówiłam do męża: Rany Boskie, jak oni tak mogą? A mój mąż na to: No 
jak to? Kochają się. Każdy ma prawo kochać tak jak czuje i jak lubi”. 
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„Pracowałam jako pielęgniarka z taką Szwedką, która miała trójkę dzieci. Pewnego dnia 
przyszła strasznie zapłakana. Wieczorem zaczęła mi się zwierzać. Mówi: „Widziałaś mojego 
syna? Wydało się, że jest homoseksualistą i mój mąż przyparł go do muru, i powiedział: Ja 
pedałów nie chcę mieć w domu, skończysz 18 lat, to wypieprzaj”. Ten chłopiec przychodzi 
do matki i mówi: „Jak ja będę żył, mamusiu? Dlaczego ty mnie takiego urodziłaś?” Matka 

powiedziała, że go kocha takim jakim jest, że 
prędzej opuści ojca niż jego. Poszła 
porozmawiać z naszym szefem, a on ją 
skontaktował z jakąś specjalną panią 
psycholog. Pojechali tam i mąż się uspokoił, 
przetłumaczyli mu, że dziecko nie jest inne, 
tylko kocha inaczej. To mózg o tym decyduje. 
Jak ona mi to opowiedziała, to uświadomiłam 
sobie, że to jest nieszczęście tak skreślać ludzi, 
że to dziecko cierpiało. I wtedy zrozumiałam, 
jak w Polsce jesteśmy zacofani, bez empatii. 
Teraz mam sąsiadów, dwóch panów. Nie 
przeszkadza mi to, nawet im pomacham. My 
wszyscy jesteśmy ludźmi, chcemy kochać i być 
kochanym”. 

Pytam panią Aleksandrę czy na emeryturze chciała poznać kogoś nowego. „Miałam jednego 
pana, który nawet mi się oświadczył, ale tylko bym sobie pogorszyła, bo ja mam dobrą 
emeryturę, szwedzką, on miał tam 1700 złotych. Musiałabym znowu się dzielić. Jestem już 
stara i spracowana, a ten pan był ode mnie starszy. Musiałabym znowu zadbać o jego 
zdrowie, robić mu specjalne jedzenie, które on tolerował. Cieszę się, że ja sama mogę ogarnąć 
siebie, że jestem jeszcze zdrowa. On mi nawet zaproponował wspólne mieszkanie. To był 
duży lokal na pierwszym piętrze. Ale ja już nie chciałam robić wspólnych wigilii, robiłam je 
przez wiele lat, a teraz mam wolność, nie jestem do niczego uwiązana”. 

Miłość zza światów 

Zapisuję mnóstwo wspomnień z młodości, tych najintymniejszych, które do śmierci 
pozostają w pamięci. Pani Regina ma 85 lat, opowiada o swoich pierwszych zauroczeniach: 
„Dostałam nakaz pracy do szkoły oficerskiej. Wtedy było dużo towarzystwa. Zaprosił mnie 
taki chłopak na randkę do kina i później zaczął strasznie padać deszcz. I staliśmy pod 
okapem przed kinem do 3 nad ranem i się całowaliśmy. To nie było związane z wielką 
miłością, no podobał mi się”. 

„Później był jeszcze Lutek. Bardzo się we mnie zakochał, ale miał taką głupią gadkę. Jak 
można było go traktować poważnie, skoro mówił: «Zrobię ci dzieciaka i będziesz musiała 
wyjść za mnie». Więc się rozstaliśmy. I parę lat temu miałam takie zdarzenie: Odkurzam 
w małym pokoju, odwracam się, a kabel od odkurzacza na środku zwinięty jak wąż leży, na 
to postawione sandały mojego męża. Było tak ewidentne, że ktoś to zrobił. Mój mąż wtedy 
jeszcze żył, ale już się nie ruszał. Jakaś dusza była tutaj i dała mi znak, więc czekałam na 
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wiadomość o czyjejś śmierci. Zaraz moja koleżanka dzwoni i mówi, że Lutek umarł. To on 
był i pozostał tu na długo. Poszłam do kuchni i myje garnki. Wycieram szklankę 
i skaleczyłam się. Patrzę, a ta szklanka ma odcięty pierścień. Mam tę szklankę do dziś. 
Przyszedł, bo całe życie mnie kochał i chciał sprawdzić co się ze mną dzieje”. 

Kobiecość, wolność i emerytura? 

Odwiedzam panią Bożenę w jej domu. Pokazuje mi swoje pamiątki. Ma 76 lat i od 13 lat 
podróżuje po całym świecie. Czuje, że wciąż ma dużo do zobaczenia.  

„Młodym się wydaje, że jak 40 lat, to starość. Mnie też się tak wydawało. A teraz to mnie 
wkurza, jak jakiś redaktor w telewizji mówi 60-dziesięcioletni staruszek. Jak 60-
dziesięciolatek jest staruszkiem, to co, ja już chyba jestem trupem”.  

Wspomina młodość: „Byłam beznadziejnie naiwna, wyszłam za mąż za chłopa w wieku 20 
lat, po co? Byłam zakochana, ale mi się nie podobał. Chciałam mieć dziecko. Potem 
z dzieckiem też nie wychodziło. Trzy ciąże poroniłam. Gdy już urodziłam syna, mój mąż po 
miesiącu przyszedł do mnie i oznajmił: jak ja jestem nienormalna, to sobie mogę z dzieckiem 
siedzieć. On jest normalny i idzie do mamusi mieszkać. I poszedł. Wracał później, ale tylko 
dorywczo. Wniosłam o rozwód. Później wyszłam za mąż za kolejnego, który był chorobliwie 
zazdrosny. Nie było mi wolno się do nikogo odezwać, a jak ktoś mi się ukłonił na ulicy, to 
od razu była awantura, że na pewno z nim spałam, bo po co mi «dzień dobry» mówił? Poza 
tym mnie bił. Było ciężko, 9 lat było ciężko”. 

„Teraz jest telewizja, jest Internet, można wszystkiego się dowiedzieć. Wcześniej większość 
tematów to było tabu, np. seks. Szłam do pierwszego ślubu w kościele i ksiądz mi dał taką 
broszurę z obliczaniem dni płodnych. Ja sobie to czytam na głos, normalne równanie. Wujek 
mówi: Uspokój się! I ty idziesz do ślubu i nie wiesz co to jest? Taka byłam głupia”. 

Nie spodziewałam się, że uzyskanie niezależności na emeryturze będzie tak ważne dla wielu 
kobiet, z którymi rozmawiałam. Kobiety odkrywają, że nie muszą się już nikim opiekować, 
że to czas dla nich samych.  

„W starości lubię to, że mam więcej czasu, żeby zwiedzać, że nie jestem do niczego uwiązana. 
Odkąd jestem na emeryturze, nic nie muszę, zaczęłam żyć”. — dodaje pani Bożena. 

 

* * * 

Kasia Raczek — 21-letnia studentka filologii francuskiej i afrykanistyki, aktualnie 
mieszkająca w Krakowie. Ze wszystkich rzeczy na świecie, najbardziej kocha literaturę. 
Dawniej poetka, dziś zakochana w zwykłym życiu normalnych ludzi. 
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Bogumiła Hładki 

Mieszkam w Poznaniu, nie w Polsce 
Od młodych obcokrajowców słyszę, że Poznań jest wyjątkowy — ale sami Poznaniacy 
zauważają, że bliżej nam do swoich. A od obcych wolimy trzymać się z daleka. 

— Tutaj ludzie mają czas, aby się zatrzymać i po prostu ze sobą porozmawiać — opowiada 
mi Prema, gdy pytam ją o wrażenia z czterech ostatnich lat spędzonych w Poznaniu. Prema 
przyjechała do stolicy Wielkopolski z afrykańskiego Mauritiusa, wyspy położonej na Oceanie 
Indyjskim. Po roku wolontariatu w Stowarzyszeniu Jeden Świat zdecydowała się zostać na 
stałe. 

— Owszem, nadal zdarza się, że ludzie zwracają uwagę na mój kolor skóry. Pamiętam, gdy 
raz starsza pani przykładała swoją rękę do mojej porównując odcień, ale wiesz, dopóki ludzi 
motywuje ciekawość, to nie mam nic przeciwko — przekonuje, choć przyznaje, że bywa to 
męczące, zwłaszcza w miejscach publicznych. 

Ale mimo to Prema w Poznaniu czuje się bezpiecznie, zachwala architekturę miasta, ścieżki 
rowerowe i przyjazność ludzi, którzy nawet, jeśli nie znają angielskiego, to potrafią z nią 
nawiązać kontakt. 

— Wielkopolska jest wielokulturowa i jest to fakt — stwierdza profesor Waldemar 
Kuligowski, antropolog z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznańskie 
taksówki stały się swego rodzaju wehikułami kulturowymi. Często w autach słychać 
tradycyjną muzykę hinduską albo jakiś pop nepalski — jeśli taki w ogóle istnieje. Kierowcy 
wyglądają zupełnie inaczej, czasem nawet nie mówią w języku polskim, tylko łamaną 
angielszczyzną, no i zapachy, bardzo intensywne, jakichś ziół lub kosmetyków 
samochodowych, których jeszcze nie znamy — podkreśla antropolog. 

Wielokulturowość a gościnność 

Z jednej strony wielokulturowość po prostu widać — spotykamy cudzoziemców na polskich 
ulicach, słyszymy obce języki, a nawet inne akcenty w sklepach, a coraz więcej dzieci 
obcokrajowców uczy się w polskich szkołach. I wydaje się, że cudzoziemcy z bardzo 
odległych miejsc, jak i tych bliskich Polsce, lubią nasz kraj. 

Z drugiej strony Polska przez dziesiątki lat była monokulturowa. Jak podkreśla prof. 
Kuligowski po zakończeniu II Wojny Światowej Polacy zamknęli się wśród identycznych 
sobie z małymi wyjątkami. — Dlatego myśmy nie nauczali w duchu wielokulturowości, ale 
może, dlatego, że nie było skąd jej brać w Polsce przez dekady — wskazuje antropolog. 
Tylko czy to wystarczy, aby zrozumieć skąd brała się i nadal bierze nieufność a nawet 
ksenofobia i rasizm części polskiego społeczeństwa? 

Europejski kryzys migracyjny w 2015 roku obnażył negatywny stosunek Polaków do 
pewnych grup etnicznych. Niechęć, czy nawet nienawiść wobec cudzoziemców z Bliskiego 
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Wschodu oraz Afryki była wykorzystywana 
politycznie, niestety z sukcesem. Według 
danych CBOS od 2016 akceptacja dla 
przyjęcia uchodźców uciekających przed 
konfliktami zbrojnymi z krajów 
muzułmańskich spadała drastycznie. 

Jednocześnie przybywali do Polski 
migranci ekonomiczni z Ukrainy. Prof. 
Kuligowski nazywa to „największą, cichą, 
niewidzialna rewolucją kulturową, jaka się 
w Polsce wydarzyła po II wojnie 
światowej.” Polacy byli gościnni wobec 
wschodnich sąsiadów w czasie, gdy 
kategorycznie odrzucali udzielenia 
schronienia ludziom uciekającym przed 
wojną z innych części świata. Czy było to 
otwarcie na inność z powodu podobieństw 
języka i kultury oraz historii obu krajów? 
Lub przez bliskość sąsiadujących granic? 
Czy raczej dlatego, że skrajnie prawicowi 
politycy Ukraińcom wtedy odpuścili? 

Kogo (nie) lubią Polacy 

Polacy lubią Słowian jak wynika z badań CBOS z lutego 2022 roku. Największą sympatią od 
lat darzymy Czechów i Słowaków. Żywimy też sympatię do Włochów, Węgrów oraz 
Amerykanów. Jednocześnie blisko połowa ankietowanych przez CBOS w lutym 2022 roku 
wyraża niechęć do Arabów. Wiele przestępstw na tle rasowym dotyczy głównie Ukraińców, 
ale również muzułmanów mimo ich marginalnej liczby w Polsce oraz osób pochodzących 
z Afryki Subsaharyjskiej — wynika z raportu Rzecznika Praw Obywatelskich z 2016 i 2017 
roku. 

Prokuratura Krajowa wskazuje, że rośnie liczba przestępstw z nienawiści, włączając 
nienawiść na tle rasowym. Jak podaje policja, od 2015 roku liczba takich przestępstw rośnie. 
Według statystyk z 2012 roku liczba wszczętych postępowań na tle rasistowskim wynosiła 
98, natomiast w 2018 już 392. 

Przedstawicielka Stowarzyszenia Nigdy Więcej, którego celem jest przeciwdziałanie 
rasizmowi, neofaszyzmowi, ksenofobii i dyskryminacji, wskazuje, że w Polsce prokuratura 
nie publikuje aktualnych danych dotyczących przestępstw na tle rasistowskim 
i ksenofobicznym. 

— Ostatnie sprawozdanie dotyczące takich przestępstw zostało zamieszczone w Internecie 
przez Prokuraturę Krajową w 2018 roku. Natomiast jesienią 2021 Prokuratura Krajowa na 
wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich ujawniła statystyki spraw o przestępstwa 
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popełnione z pobudek rasistowskich, antysemickich lub ksenofobicznych za 2020 rok. Jak 
podało w 2018 roku BRPO, jedynie 5% przestępstw z nienawiści jest zgłaszanych na policję 
przez pokrzywdzonego lub inną osobę — wyjaśnia Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy 
Więcej. 

Poznań przygotowany? 

W centrum Poznania słychać wiele języków, nie tylko ukraiński, białoruski czy angielski. Nic 
dziwnego pełno tu ludzi pochodzących z Gruzji, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Indii, Bułgarii, 
Rumunii oraz Włoch i Nepalu. Jest tu również mniejszość wietnamska obecna od lat 90-
tych. Rosnąca liczba cudzoziemców w Poznaniu i ich potrzeby zostały zauważone przez 
władze samorządowe. W lutym zostało otwarte samorządowe Centrum Integracji 
Cudzoziemców. 

— Poznań jest miastem przygotowanym i przygotowującym się na przyjazd tysięcy 
obcokrajowców również na poziomie struktur samorządowych — stwierdza pani Agnieszka 
Szczepanik, specjalistka ds. migracji i doradczyni międzykulturowa w CIC.  

— Oprócz pomagania samym cudzoziemcom, CIC pomaga także zrozumieć, czym jest 
wielokulturowość oraz migracja samym Poznaniakom — przekonuje. 

Wybuch wojny w Ukrainie przekierował wiele działań CIC na społeczność ukraińską. 
Centrum świadczy pomoc, poradę prawną oraz psychologiczną. Przekroczenie granicy 
polsko—ukraińskiej przez blisko 5 milionów uchodźców w ciągu kilku tygodni postawiło 
przed całą Polską i każdym dużym miastem bezprecedensowe wyzwania. Populacja Polski 
przekroczyła 40 milionów mieszkańców — wg. Centrum Analiz i Badań Unii 
Metropolitalnej razem z uchodźcami z Ukrainy jest nas już 41 i pół miliona. Ilu z nich 
w Polsce zostanie, jak będą sobie radzili, co to dla Polski będzie oznaczało? 

Intisar ma korzenie ukraińsko-jordańskie, a w Poznaniu mieszka od 4 lat. Zajmuje się 
legalizacją pobytu cudzoziemców, jej zdaniem osoby uciekające przed wojną w Ukrainie, 
które mają swoją rodzinę w Polsce może zostaną na stałe. — Natomiast osoby samotne lub 
te, które pierwszy raz przyjechały za granicę będą chciały wróci jak najszybciej do Ukrainy 
lub już wróciły — komentuje Intisar. 

Ukraińcy, którzy przybyli do Polski na przełomie 2014 i 2015 roku, oraz teraz ci uciekający 
przed wojną mają olbrzymi wpływ na zmianę obrazu polskiego społeczeństwa. 

Jednak taka wielokulturowość jest nam bliska, dlatego łatwiejsza do zaakceptowania 
i zrozumienia. Jednocześnie trudniej tę wielokulturowość zauważyć na co dzień, właśnie 
z racji tych podobieństw. 

Wielokulturowość z boku 

Przechodząc przez centrum Poznania, deptak ulicy Półwiejskiej spotykam kurierów —
obcokrajowców, którzy dostarczają jedzenie. Poznaję ich po charakterystycznych torbach 
termicznych — oraz często innym kolorze skóry. 

Pytam młodych mężczyzn skąd pochodzą i słyszę: Uzbekistan, Jordania, Turcja, Algieria. 
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— Moi przyjaciele studiują tutaj, powiedzieli mi, że życie jest przyjemne i ludzie są tutaj 
bardzo mili. Chcę studiować na kierunku tworzenia modeli sztucznej inteligencji — mówi 
Ammar, młody mężczyzna pochodzący z Jordanii. Ammar mieszka tutaj od 7 miesięcy 
i twierdzi, że Poznań jest wielokulturowy. Ale większość znajomych Ammara to Turcy, 
Jordańczycy, a także i Ukraińcy. — Polacy wydają się zawsze bardzo zajęci, więc nie jest 
łatwo znaleźć polskich znajomych — wyjaśnia. 

Podobnego zdania jest Hussain, brat Ammara, który wtrąca się do rozmowy. — Trudno jest 
zaprzyjaźnić się z Polakami. W Poznaniu może raz spotkałem się z rasistowskim 
zachowaniem natomiast czuję, że niektórzy tutaj są rasistowscy — podkreśla Hussain. Do 
rozmowy wtrąca się Polak, który pracuje razem z chłopakami. — Zdarza się, że ktoś rzuca 
w stronę Hussaina i Ammar, “brudas” lub “czarnuch”, chłopaki nie znając polskiego, nie 
rozumieją tych rasistowskich komentarzy — wymienia Polak. 

Chłopaki wspominają o warunkach pracy, — 
jest to najprostsza praca, gdy nie zna się 
języka polskiego, wystarczy znajomość kilku 
podstawowych słów. Nasze wynagrodzenie 
zależy od liczby zamówień, czasami się 
zdarza, że ich nie ma, więc wtedy nie 
zarabiamy — mówią.  

Tacy cudzoziemcy jak Ammar i Hussain, na 
co dzień mają kontakt z Polakami poprzez 
swoją pracę, ale tak naprawdę żyją obok 
Polaków. Podobnie wygląda życie 
zagranicznych studentów. 

— Trzymają się w swoich grupach, słabo się 
integrują — mówi Karolina, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 
W studenckim barze nieopodal uniwersytetu wiadomo, w które dni będą tzw. Erasmusi, 
(czyli studenci wymiany programu UE Erasmus). Cały czas jest podział na polskich 
i zagranicznych studentów. Może to kwestia bariery języka polskiego — dodaje Karolina. 

A co na temat wielokulturowości Poznania mówią sami Poznaniacy, którzy codziennie mijają 
dostawców jedzenia z różnych krajów i zagranicznych studentów? Zapytałam panią Danutę, 
która od ponad 40 lat mieszka w Poznaniu przy os. Winogrady. 

— Widuję wielu obcokrajowców, głównie są to studenci, których spotykam w tramwaju nr 
16 jadącym na Uniwersytet na Kampus Morasko. Widuję różne kolory skóry oraz słyszę 
różne języki — wymienia pani Danuta. 

Pani Danuta wspomina, że obcokrajowców jest więcej niż w przeszłości, jednak zbyt mało, 
aby poczuć, że Poznań jest wielokulturowy. 

— Ale nie widzę ludzi w tradycyjnych strojach ze swoich krajów, podróżując po Europie 
widziałam przemieszczających się Hindusów lub Pakistańczyków ubranych tradycyjnie. 
W Poznaniu tego nie ma — komentuje. 
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Podobną opinię słyszę od Kristiny, obywatelki Białorusi. — Poznań jest dla mnie 
wielokulturowy, ale do pewnego stopnia, bo języki, które, na co dzień słyszę to ukraiński 
i rosyjski — wspomina. Kristina przyjechała do Poznania ze swoją rodziną oraz kotem, aby 
kontynuować pracę w białoruskiej firmie IT. Jej syn rozpoczął naukę w polskiej szkole. Żyje 
im się w Poznaniu bezpiecznie i wygodnie. 

Mieszkam w Poznaniu, nie w Polsce 

— Poznań jest wyjątkowy pod wieloma względami, jest to miasto młodzieży. — Czasem 
sama nie wiem, czy mieszkam w Poznaniu czy w Polsce — wspomina Intisar. 

Z Intisar, której mama jest Ukrainką, a ojciec Jordańczykiem, spotkałyśmy się w popularnej 
kawiarni, gdzie podaje się alternatywną kawę, i gdzie można spotkać młodych ludzi, ale także 
rodziny z dziećmi. Kawiarnia prowadzona jest od trzech lat przez Romana, Ukraińca, który, 
jak wspomina Intisar, chciał stworzyć miejsce w Poznaniu otwarte dla wszystkich bez 
względu na narodowość. 

Siadamy na, zewnątrz, bo w środku wszystkie stoliki są zajęte, główny język, jaki słyszę to 
ukraiński. Intisar opowiada mi o obecnej sytuacji obcokrajowców starających się o legalizację 
pobytu, o nowych przepisach, mnóstwie pracy, które teraz ma nie tylko w kwestiach 
obywateli ukraińskich, ale liczby obcokrajowców przybywających do Poznania. Intisar 
przyjechała na projekt wolontariacki w Stowarzyszeniu Jeden Świat i zdecydowała się tutaj 
zostać. — Najlepiej się integrują Ukraińcy, ponieważ nie próbują trzymać się swojej diaspory, 
a raczej starają się być częścią większej wspólnoty — podkreśla. 

— Wydaje mi się, że ludzie w Poznaniu są gotowi na pojawienie się cudzoziemców. Nie 
spotkałam się tutaj z dyskryminacją, ludzie chętnie zatrudniają obcokrajowców — 
przypomina Intisar. Choć lepiej skorzystać z usług prawnika lub firmy legalizującej, wtedy 
szybciej to idzie i nie ma zamieszania, jeśli słabo zna się język polski. Ponadto Intisar 
podkreśla, że Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ma jedną z najlepiej 
przygotowanych stron internetowych w wielu językach obcych w Polsce. Jej doświadczenie 
w pracy z obcokrajowcami pokazuje, że potrzeba wsparcia językowego, prawnego 
i administracyjnego jest w Poznaniu spora i jest ono sprawnie udzielane. 

Jej zdaniem różne narodowości wzbogacają daną kulturę. — Tego nie należy się bać. Kultura 
się rozwija, to, co było nadal jest, ale przychodzi coś nowego: nowe słowa, nowe potrawy — 
dodaje Intisar. 

To jak to w końcu jest z tą wielokulturowością? — Mimo wszystko jest tutaj zbyt mało 
obcokrajowców, by mówić o wielokulturowości, są zbyt mało widoczni — twierdzi pani 
Danuta, mieszkanka Poznania. — A sam Poznań nie jest idealny, jest sztywny. Daleko nam 
do nowoczesności, my lubimy stwarzać pozory. Jesteśmy otwarci na pokaz, ale 
w rzeczywistości skupiamy się na własnej rodzinie, a od obcych stronimy — dodaje. 

Rzut oka na ulicę Półwiejską potwierdza słowa pani Danuty. Żyjemy razem, ale jednak 
osobno. Mijamy się na ulicach, ale nie znamy się i nie chcemy poznawać. Można jednak 
próbować to zmieniać. 
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— W przestrzeni publicznej należy oddać głos cudzoziemcom — podkreśla antropolog, 
profesor Kuligowski przywołując doświadczenie Trójmiasta, gdzie działa rada miejska 
złożona z cudzoziemców. 

— Oddanie głosu cudzoziemcom, aby mogli mówić o tym, co ich boli, co ich cieszy, co 
warto zmienić jest bardzo istotne, by móc skutecznie i wspólnie funkcjonować w przestrzeni 
publicznej — argumentuje prof. Kuligowski. Wychowywanie młodych ludzi w duchu 
wielokulturowości przyniesie za kilkanaście lat efekty, gdy zaczniemy od domu, szkoły 
i kościoła. — Młodzi ludzie wychowani w duchu wielokulturowości, będą właśnie tak 
działać, to oni będą uczyli kolejne pokolenia, w tym również jest ogromna rola organizacji 
pozarządowych oraz uniwersytetów — podkreśla antropolog. 

 

* * * 

Bogumiła Hładki — entuzjastka języków obcych oraz edukacji nieformalnej. Wierzy 
w ludzi i moc wolontariatu. Interesuje się interkulturowością i pracą z młodzieżą. 

Artykuł pierwotnie ukazał się w portalu Wpoznaniu.pl pod adresem https://wpoznaniu.pl/mieszkam-w-poznaniu-nie-w-
polsce/. 
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Dorota Bidzińska 

Długa droga do domu 
Długie teksty do nauki na pamięć? Szybko przekonał się, że jeśli nawet coś zapomni, zawsze 
może zaimprowizować i jakoś pójdzie. Trema? Znalazł na nią sposób na pierwszym 
spektaklu — skupić uwagę na czymkolwiek, np. oświetleniu, i mentalnie oddzielić się od 
widowni. 

— Największą barierą były zęby — przyznaje Zbyszek Krakowski. Strasznie się ich wstydził. 
Jakby w brakach uzębienia zapisała się cała historia jego potknięć. Zbyszek — aktor grupy 
teatralnej Wikingowie — o swoim życiu mówi, że to sinusoida: ciągłe wzloty i upadki. 
Ostatnio jest lepiej. Opiekuje się osobami starszymi przy Polskim Komitecie Pomocy 
Społecznej — robota od rana do wieczora, więc martwi się, czy nie zabraknie mu czasu na 
próby. Niedawno znalazł zakład stomatologiczny, w którym studenci w ramach praktyk 
robią zęby ze zniżką. Skorzysta. 

Wikingowie ze Szczepankowa 

— Nigdy nie myślałem, że mogę trafić do takiego miejsca — mówi Zbyszek o swoim pobycie 
w Ośrodku dla Bezdomnych na poznańskim osiedlu Szczepankowo. — Kiedy się tam 
znalazłem, miałem plan, że po miesiącu ucieknę. Życie napisało inny scenariusz. Spędziłem 
w nim, z przerwami, dziesięć lat. 

To w Szczepankowie po raz pierwszy zetknął się ze sceną. Namówił go kolega, Rysiu — już 
nie żyje, popełnił samobójstwo. Zbyszek zgodził się dla świętego spokoju, ale spotkał tak 
ciekawych ludzi, że został. Jednym z nich był Marek Kwieciński, weteran ośrodka (ostatnio 
starał się o mieszkanie socjalne, ale zabrakło mu jednego punktu). 

— Jestem wychowany na teatrze od dziecka. Przez jakiś czas, w latach 80., nawet 
pracowałem w jednym z nich jako kierownik kadr i administracji. Do czterdziestki moje 
życie było naprawdę fajne — przyznaje Marek. — Tylko potem się poplątało. Dużo w tym 
mojej winy. Z Wikingów też wiele razy już wypadałem — wzdycha ciężko. — Z przyczyn 
wiadomych: odpał alkoholowy. Na szczęście zawsze przyjmowali mnie z powrotem. 

Wikingów prowadzi Dorota Abbe, aktorka teatralna i filmowa. To ona od początku, od 
2013 r., reżyseruje wszystkie spektakle. Zaczęło się od znajomej jej mamy i konkretnej 
sytuacji: w Poznaniu miała powstać ogrzewalnia dla mężczyzn. Były na to przyznane środki 
z budżetu obywatelskiego, ale okoliczni mieszkańcy protestowali. Wtedy w ośrodku pojawiła 
się inicjatywa, żeby pokazać, iż osoby bezdomne to ludzie jak wszyscy i że dom można stracić 
z wielu powodów. Był już gotowy scenariusz, kilku panów chętnych do pracy. Potrzebowali 
jeszcze pomocy profesjonalisty. 

— Zobaczyłam w nich ogromny potencjał — mówi Abbe. — Zaproponowałam, żebyśmy 
pokazali to w Teatrze Nowym. Dyrektor chętnie się zgodził i szybko zaczęliśmy próby. Tak 
powstał „Powrót Wikingów”, który okazał się dużym sukcesem. 
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W spektaklu aktorzy, osoby z doświadczeniem bezdomności, dzielą się swoimi historiami. 
Nagrania z opowieściami z ich życia wplecione są w fabułę przedstawienia. — 20 procent 
z naszych spektakli to kreacja, a 80 to czysta prawda o nas — mówi Zbyszek. — Chcę 
pokazać, że ludzie bezdomni to niekoniecznie ci najgorsi, brudni, śmierdzący. Że cóż, 
pogubiliśmy się, ale my też mamy uczucia, wartości i cele. Pamiętam, jak po spektaklu szliśmy 
z kolegą, Leszkiem Nosterem, do tramwaju, a jakieś panie pokazały na nas i mówią: „O, to 
ci artyści”. Dawno nikt mnie tak ciepło nie potraktował! W teatrze spodobała mi się 
atmosfera, kultura osobista. Inna niż tam, gdzie zwykle przebywam. 

Wspólnie postanowili, że będą grać dalej. Wystawili dwie komedie: „Nibylandię”, 
zainspirowaną „Piotrusiem Panem”, oraz „Sztamę” nawiązująca do fabuły filmu „Dumni 
i wściekli”. Potem był „Ciąg dalszy... dla Leszka”, dedykowany jednemu z Wikingów, 
zmarłemu Leszkowi Furmankowi. Opowieść o uzależnieniu, pełne ekspresji spojrzenie ze 
środka alkoholowego ciągu. Scenariusz, bazujący na prawdziwych opowieściach, napisał 
Kuba Kapral. 

— To było trudne dla mnie — mówi 
o swojej roli Kwieciński. — Wracały 
osobiste wspomnienia. Finał sztuki jest 
taki, że my leżymy na scenie, a Piotr 
[Dąbrowski, aktor Teatru Polskiego 
współpracujący z Wikingami — DB] siedzi 
z tyłu i mówi: „wszystko przejebane”. Ale 
po tym wstajemy. Każdy idzie na swoje 
miejsce, opowiada swój plan dnia. Bo póki 
się żyje, jest możliwość wyjścia. I to jest dla 
mnie kop, dzięki któremu siedzę na tej 
ławce, rozmawiamy sobie, a nie tkwię 
gdzieś w parku z butelką piwa. 

Swój najnowszy spektakl: „Ludzie swobodni w świetle badań empirycznych” Wikingowie 
zagrali w poznańskim Teatrze Ósmego Dnia, na Festiwalu Teatralnym „Pociąg do Miasta” 
w Gdyni i Festiwalu Pestka w Jeleniej Górze. 

Poeta we Wronkach 

Pierwszy numer „Gazety Ulicznej”, wydawanej przez Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka”, 
ukazał się w 2004 r. Od tego czasu kolejne można kupić na poznańskich ulicach, pod 
marketami i w tramwajach. 

— Sprzedawana jest przez osoby bezdomne, bezrobotne, objęte naszym wsparciem — mówi 
Dagmara Szlandrowicz z Barki. — To dla nich taki pierwszy krok, żeby zarobić pieniądze 
i wdrożyć się w związane z pracą obowiązki. 

Sprzedawcy gazety są dobrze przeszkoleni. Uczył ich Mirek, bezdomny z doświadczeniem 
w handlu. Mówił, żeby zawsze wydawali resztę. Dbał, żeby wszyscy zakładali identyfikatory, 
kamizelki i czapki z daszkiem. Zespół stał się tak profesjonalny, że dziś sprzedawcy nie tylko 
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wychodzą na ulicę, ale też uczestniczą w kolegiach redakcyjnych. Przeglądają nowe numery, 
żeby wiedzieli, co polecić czytelnikowi. 

— Gazeta należy do Międzynarodowej Sieci Gazet Ulicznych (INSP) — tłumaczy Dagmara 
Szlandrowicz. — W Barce ta idea znalazła się za sprawą Mela Younga, zaprzyjaźnionego 
z nami angielskiego społecznika i dziennikarza. W Londynie pomysł rozwinął się świetnie. 
Niemal w każdym miejscu można spotkać sprzedawców ulicznej gazety „Big Issue”. 
W Polsce nie ma nawyku zakupu gazet na ulicy i rozmowy ze sprzedawcą. Jest też duża 
bariera, żeby podejść do osoby, która gorzej wygląda. Więc to zawsze był projekt raczej 
niszowy. 

Od samego początku w „Gazecie Ulicznej” publikują mieszkańcy domów Barki, którzy sami 
są osobami z doświadczeniem bezdomności. Patrycja Zenker, redaktor naczelna gazety, 
zwraca jednak uwagę, że czasem trudno namówić ich do pisania. Nie każdy ma lekkie pióro. 
Dużo chętniej zgadzają się na wywiady lub proszą, żeby ich opowieści spisał ktoś inny. Ale 
zdarzają się też wyjątki: Andrzej Dawidowski pisze nawet wiersze. 

— W poezji zakochany byłem od zawsze — mówi. — Od czasu Brzechwy i „Lokomotywy”. 
Ale nigdy nie wyobrażałem sobie, że sam mogę pisać wiersze, skoro nie jestem w tym 
kierunku wykształcony. 

Jego wrażliwość literacka ukształtowała się w... więzieniu we Wronkach: — Sporo czasu tam 
spędziłem, często w izolacji bezwzględnej. Nie miałem kontaktu ze światem. Jedyny 
przywilej: możliwość korzystania z biblioteki. Książki zamawiało się do celi, ale to pracownik 
więzienia ostatecznie decydował, co mi przyniesie. I żeby dodatkowo uprzykrzyć mi życie, 
starał się wybierać najnudniejsze pozycje. Więc na początek przyniósł mi „Króla-Ducha” 
Słowackiego. Bez przekonania zacząłem czytać i mnie wciągnęło. Potem przyniósł Freuda. 
Też przeczytałem. 

Biblioteka we Wronkach okazała się fantastycznie wyposażona, lepiej niż niejedna biblioteka 
publiczna. Tam poznał część twórczości Miłosza, i to w czasach, gdy autor z powodów 
politycznych był znienawidzony przez władze PRL. Na szczęście klawisz odpowiedzialny za 
bibliotekę miał tylko siedem klas szkoły podstawowej i kompletnie nie znał się na książkach. 
— Chyba dawał, co mu w ręce wpadło — śmieje się Andrzej. 

Często, kiedy opisuje w artykułach swoją przeszłość, czuje wstyd. Trudno stworzyć fajny 
wizerunek człowieka, jeśli się dotknęło dna, i to niejednego. Za pierwszym razem dnem było 
zejście do świata przestępstw, ale drugie było jeszcze gorsze — bezdomność. Każdy świat, 
nawet ten przestępczy, rządzi się jakimiś prawami. Ulica jest pozbawiona zasad wszelkich. 
Żeby to wytrzymać, zdecydowana większość ucieka w alkohol lub narkotyki. Trudno się 
z tego wyrwać, nawet jeśli wokół są życzliwi ludzie. 

— Generalnie ludzie są dobrzy i chcą pomagać. Tylko czasem myślą, że efekty ich pomocy 
będą widoczne od razu. Moje wychodzenie z bezdomności to był długi proces — tłumaczy 
Andrzej. — Wiele razy spotykałem ludzi, którzy próbowali mi pomóc, ale wtedy nie 
przynosiło to skutku. Po latach wielu z nich odszukałem, żeby wiedzieli, że jednak mi się 
udało. 
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Doktorat o ulicy 

Paweł Ilecki, jeden z autorów „Gazety Ulicznej”, to postać wyjątkowa. Pisze o tym, jak osoby 
bez dachu nad głową próbują udomowić przestrzeń, w której przebywają: przyczepy 
campingowe, pustostany, namioty. To fragment badań, które prowadzi do pracy doktorskiej 
na temat bezdomności. 

— Osobę taką jak ja nazywa się badaczem uprzywilejowanym, bo przyglądam się 
środowisku, z którego sam się wywodzę — wyjaśnia. — Przez 23 lata byłem osobą 
bezdomną, a cztery spędziłem wprost na ulicy. To doświadczenie daje mi pewne przywileje, 
bo doskonale widzę, kiedy moi rozmówcy próbują konfabulować — śmieje się. 

Pomysł na doktorat Pawła Ileckiego zrodził się, gdy mieszkał w ośrodku Kamiliańskiej Misji 
Pomocy Społecznej w Warszawie. Pracowniczki Misji namówiły go, żeby wziął udział 
w spotkaniu organizowanym przez Europejską Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN). Tak 
wciągnął się w szereg inicjatyw: dyskusje organizowane przez stowarzyszenie ATD Czwarty 

Świat (walczy ze skrajnym ubóstwem 
na świecie), w warszawski Teatr 
Bezdomnych. Poznał ciekawych ludzi, 
chętnie dzielił się swoimi 
spostrzeżeniami. Pewnego razu 
koleżanka zapytała go, czemu nie 
zacznie przetwarzać tego naukowo. 
Niepewny, ale zaintrygowany, 
rozpoczął studia doktoranckie na 
Uniwersytecie Warszawskim. Miał 
sporo do nadrobienia, bo choć 
z wykształcenia jest etnologiem, to 
zatrzymał się gdzieś na strukturalizmie 
Lévi-Straussa. 

Trochę się niecierpliwi, że praca nad doktoratem posuwa się powoli. — W dodatku moje 
badania okazały się dosyć kosztowne. Kiedy proszę osoby w kryzysie o wywiad, z reguły 
w odpowiedzi słyszę: „A co ja z tego będę miał?”. Muszę zawsze mieć w zanadrzu jakąś 
puszkę kawy i paczkę fajek — śmieje się. 

W 2019 r. Ilecki przestał być osobą bezdomną. Zamieszkał w jednym z warszawskich DPS-ów. 

Jak na wojnie 

Kiedy w 1989 r. we Władysławowie k. Lwówka Wielkopolskiego powstawał pierwszy dom 
Barki, jego pomysłodawcy, Barbara i Tomasz Sadowscy, zamieszkali pod jednym dachem 
z grupą osób wykluczonych. Do starej szkoły, bez okien i ogrzewania, wprowadzili się razem 
z małymi córkami. 

Dziś już dorosłe Maria i Ewa z czułością wspominają swoje relacje z Heniem, który 25 lat 
spędził w więzieniu, byłą prostytutką Ziutką („Chodziła na nasze wywiadówki do szkoły, bo 

 
Generalnie ludzie są 
dobrzy i chcą pomagać. 
Tylko czasem myślą, że 
efekty ich pomocy będą 
widoczne od razu. 
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rodzice byli zbyt zajęci. Zawsze wracała dumna, bo nasłuchała się pochwał” — pisze 
w jednym ze wspomnień Ewa Sadowska) i z Andrzejem, który przez 16 lat mieszkał 
w poniemieckich bunkrach. Gdy wspólnota zaczęła się rozrastać, powstała konieczność 
znalezienia kolejnych domów, a opiekę nad nimi przejmowali doświadczeni „barkowicze”: 
ci, którzy zdążyli okrzepnąć, nabrali pewności, stanęli na własnych nogach. Dziś, gdy takich 
domów jest 12, ta zasada pozostaje niezmienna. Nie tylko w Polsce. 

— Kiedy rynek pracy na Zachodzie się otworzył, po pewnym czasie skontaktował się z nami 
urzędnik z londyńskiej dzielnicy Hammersmith and Fulham — wspomina Dagmara 
Szlandrowicz. — Żyło tam wielu Polaków, którzy wyjechali do Anglii za chlebem. Część 
z nich mieszkała na ulicach, miała problemy z alkoholem. Chodziło o to, żeby jakaś polska 
organizacja udzieliła im podstawowej pomocy, zaniosła zupę lub ciepły koc. W Londynie 
oczywiście nie brakowało organizacji charytatywnych, ale barierą był język. Tomasz 
Sadowski szybko ocenił, że zupa i koc nie wystarczą. Że dla rozwiązania problemów tych 
osób potrzebne są relacje z kimś, komu mogą zaufać. 

Tak powstały dwuosobowe zespoły: lider, który wie, jak dotrzeć do duszy bezdomnego, 
i asystent z dobrą znajomością języka i lokalnych realiów. Dziś Barka działa nie tylko 
w Anglii, ale też w Irlandii, Holandii, Belgii i na Islandii. 

— W 2007 roku pojechałem do Holandii za chlebem — opowiada Piotr Śmigielski, który 
przeszedł przez doświadczenie Barki. — Pierwsze trzy lata jakoś sobie radziłem, potem 
straciłem pracę. Znalazłem kolejną, ale z niej też szybko wyleciałem. I wtedy wyrzucono 
mnie z domu, bo zalegałem z opłatami. Wylądowałem na ulicy. Czułem taki wstyd, że 
przestałem kontaktować się z rodziną. Piłem od najmłodszych lat, ale nie przyznawałem się 
przed sobą, że mam problem. Próbowałem walczyć, wyrwałem się z nałogu na kilka 
miesięcy, a potem znów znalazłem się bez dachu nad głową. W sumie byłem bezdomny 
w Holandii przez 10 lat, ostatni rok był chyba najtrudniejszy. Ale wtedy spotkałem lidera 
z Barki. Trudno mi było mu zaufać, bo jak byłem w ciągu, to nie myślałem racjonalnie. 
Wśród chłopaków chodziły plotki, że to wcale nie jest organizacja pomocowa, tylko 
porywają ludzi na organy. Ale mnie było już wszystko jedno. 

Piotr wrócił do Polski, przeszedł terapię, zamieszkał w jednej ze wspólnot Barki. — Po 
półtora roku dostałem propozycję, żeby wyjechać jako lider za granicę — mówi. — Miałem 
dużo obaw, czy sobie poradzę, ale ta świadomość, że mi zaufano, dodała mi sił. Dla mnie 
„lider” to duże słowo, poczucie misji. Nieraz mówię, że czuję się, jakbyśmy byli na wojnie 
i ratowali rannych. Ale nie wszystkim da się pomóc. 

Dagmara Szlandrowicz do dziś wspomina Henia, którego poznała w Dublinie. Bardzo pił. 
W pewnym momencie wydawało się, że wróci do Polski, aby zacząć wszystko od początku, 
ale jakiś czas później znaleziono jego ciało zmiażdżone przez maszynę do zgniatania śmieci. 
Spał w jednym z kontenerów. 

Łukasz Bączkowski z kolei pamięta, jak któregoś dnia pod jednym z centrów pomocy 
dziennej w Holandii na tablicy ogłoszeń zobaczył czarno-białe zdjęcie kumpla od kieliszka. 
— Znaleźli go na placu zabaw. Zapił się — mówi. — Wiem, że gdybym w odpowiednim 
momencie nie trafił na Krzyśka i Darię z Barki, skończyłbym podobnie. 
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Mówi, że nigdy nie wiadomo, co człowieka może rozwalić psychicznie. Zna takich, którzy 
lądowali na ulicy po rozwodzie, dlatego, że umarło im dziecko, albo wracali z misji w Iraku 
rozbici psychicznie. W niego uderzyła choroba i śmierć mamy. Był nauczycielem, ale za 
pijaństwo wylali go z pracy. Wtedy postanowił wyjechać za chlebem do Holandii, co okazało 
się najgłupszym z możliwych pomysłów — bez wsparcia otoczenia pił jeszcze więcej, szybko 
stracił robotę i dach nad głową. 

— Spotykaliśmy się z Krzyśkiem na papierosie. Taka gadka szmatka — wspomina. — 
W ogóle nie było tematu, że jest coś takiego jak Barka. Chłopak zrobił to z głową. Wiedział, 
że uciekłbym w podskokach, gdyby dorwał mnie jakiś nawiedzony misjonarz. Raz przy fajce 
rzucił: „Wpadnij do biura, pogadamy przy kawie, co dalej z tobą”. Zgodziłem się, ale 
odkładałem z dnia na dzień. Aż któregoś dnia obudziłem się w areszcie. To był dla mnie 
mocny impuls, że pora zakończyć tę przygodę. W Polsce nie miałem gdzie się podziać, 
w dodatku okropnie się wstydziłem, bo w niedługim czasie stałem się zwykłym żulem. 
Wtedy Krzysiu opowiedział mi o sobie. O tym, jak spędził pięć lat na ulicy... 

Dziś Łukasz sam jest liderem i w osobach, którym pomaga, widzi swoje odbicie sprzed kilku lat. 

— Moja rodzina urodziła się w Barce — mówi Andrzej Dawidowski, poeta z „Gazety 
Ulicznej”. — Tutaj poznałem moją żonę, która była osobą bezdomną. Tutaj urodziły nam 
się dzieci. Ale tak naprawdę poczułem, że rozliczyłem się z przeszłością dopiero wtedy, kiedy 
przebaczyłem ojcu. Długo miałem żal, że go nie było, że nigdy mnie nie przytulił, nie wziął 
na kolana. Była tylko karząca ręka sprawiedliwości, za byle gówno. Przyjechałem kiedyś na 
cmentarz, oboje z mamą już nie żyli, i zobaczyłem, że na rodzinnym grobie nie ma wyrytego 
jego nazwiska. Nagle przyszła myśl, że muszę to zmienić. Dotarło do mnie, co znaczy 
czwarte przykazanie. Gdyby mnie nie spłodził, nie byłoby ulicy i więzień, ale nie byłoby też 
mojej rodziny i tych wszystkich pięknych rzeczy. Pomyślałem, że przekazał mi to, co sam 
dostał. Cieszę się, że mój los jest inny. Że mój 19-letni syn chce ze mną rozmawiać, radzi się 
mnie w różnych sprawach i traktuje jak kumpla. 

 

* * * 

Dorota Bidzińska — dziennikarka i reporterka. Zainteresowanie reportażem — poznawaniem 
i opowiadaniem świata, łączy z zaangażowaniem społecznym. Od ponad pięciu lat 
wolontariuszka w Fundacji wspierającej osoby w kryzysie lub zagrożone bezdomnością. 
Interesuje się dziennikarstwem rozwiązań. Mieszka w Krakowie. 

Artykuł pierwotnie ukazał się w numerze 43/2022 Tygodnika Powszechnego, dostępny jest także pod adresem 
https://www.tygodnikpowszechny.pl/dluga-droga-do-domu-179964.  
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Bartosz Graczyk 
Jak zastąpić tradycyjne oceny? 
Każdy z nas na przestrzeni całego życia jest oceniany niezliczoną ilość razy. Począwszy od 
procesu pierwotnej socjalizacji, poprzez lata nauki w szkole i na studiach, aż po kres dni 
i grobową deskę. Swoją opinię mają starsi, jak i młodsi. Pomimo że nieczęsto się nimi dzielą, 
świadomość bycia recenzowanym towarzyszy nam przez całe życie. 

Strach i niepokój przed krytyczną oceną sięga swoimi korzeniami początków edukacji. Już 
od pierwszych dni dzieci podlegają systemowi oceniania. Z czasem różnokolorowe kropeczki 
i gwiazdeczki (będące domeną edukacji wczesnoszkolnej) przybierają formę stopni w skali 
1-6. Wszystkie te metody wartościują uczniów i mają tożsamy efekt — strach przed 
popełnianiem błędów i wszelkiego rodzaju niepowodzeniem oraz poczucie nieustannego 
porównywania względem osiągnięć rówieśników. 

„Siadaj, jedynka!” 

Oceny w polskiej szkole zwykły odgrywać negatywne role. Nierzadko przybierają formę 
„straszaka” przed niezaliczeniem testu i służą stratyfikacji społecznej. A przecież 
z prymitywnych haseł nie wynika żadna informacja zwrotna. Jaką radę na przyszłość bądź 
wskazówkę można wyciągnąć z krótkiego określenia pracy mianem „dobrej”, „dostatecznej”, 
lub „niedostatecznej”? Sprawdzenie testu w formie pisemnej kończy się przeważnie na 
wytknięciu i pokazaniu popełnionych błędów. 

Weryfikacja wiedzy przypomina sytuację, gdy to nauczyciel za wszelką cenę usiłuje 
udowodnić podopiecznemu niewiedzę. Większość młodzieży — na wszystkich etapach 
edukacji — nie otrzymuje wystarczającej merytorycznej recenzji swojej pracy. Brak 
możliwości wyciągania wniosków z niepowodzeń i brak merytorycznego wsparcia ze strony 
nauczyciela doprowadza do zniechęcania ucznia do zdobywania wiedzy i samorozwoju. 
W przypadku dobrze napisanej pracy uczeń nie wie, jak mógłby doskonalić swoje zdolności; 
w razie otrzymania negatywnej oceny nie wyciągnięcie merytorycznych wniosków i nauki 
z popełnionych błędów jest znacznie utrudnione. 

Co na to prawo? 

Powszechnie występujące zjawisko jest niezgodne z art. 44b ust. 5 pkt 1-4 ustawy o systemie 
oświaty (Dz.U. 2021 poz. 1915) oraz §12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
(Dz.U. 2019 poz. 373). Mówią one wprost, że rolą nauczyciela przy ocenianiu 
wewnątrzszkolnym jest „przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak 
powinien dalej się uczyć” oraz udzielenie wskazówek do „samodzielnego planowania 
własnego rozwoju”. W tym miejscu warto zastanowić się, jak można przekazać informację 
zwrotną, aby uczeń czuł się właściwe wzięty w opiekę i pokierowany na właściwe tory 
rozwoju. 
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Czy skala 1-6 jest obowiązkowa? 

Wbrew powszechnej opinii, szkoły nie mają prawnego obowiązku stosowania ocen 
cząstkowych w skali 1-6 przy wystawianiu ocen bieżących. Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 8 
ustawy — Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082) to statut każdej szkoły określa, jakim 
wzorem nauczyciel recenzuje postępy podopiecznych. Uczniowie klas IV szkoły 
podstawowej i starsi — według § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
(Dz.U. 2019 poz. 373) — w skali 1-6 muszą otrzymać jedynie stopnie kwalifikacyjne. 

Modernizacja oceniania 

Otwiera to furtkę do alternatywnych rozwiązań. Przede wszystkim edukowania 
z wykorzystaniem popełnianych przez nich błędów i ich wyjaśnianiem. Prawo nie zakazuje 
placówce oświatowej zastąpienia klasycznej skali stopni np. indywidualnymi, opisowymi 
informacjami zwrotnymi. System ten zamiast karania koncentruje się na współpracy 
i wyciąganiu wniosków przez ucznia. W kontrze do pospolitych opcji gwarantuje 
rozbudowany feedback. Nauczyciel może wówczas podejść do podopiecznego 
w zindywidualizowany sposób. Lepiej poznać jego mocne i słabsze strony; zauważyć postęp 
bądź regres w szerszej perspektywie czasu. 

Rozwiązania gotowe do realizacji 

Niektóre polskie szkoły już korzystają z obowiązujących przepisów i wdrażają do placówek 
innowacyjne, czasem kontrowersyjne, sposoby egzekwowania wiedzy. Za przykład weźmy 
VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie, gdzie dyrektorka Marzena 
Kamińska — po konsultacji z uczniami — zdecydowała się na usunięcie ocen 
niedostatecznych. W nowym systemie w razie niewystarczającej wiedzy uczeń otrzymuje 
w dzienniku elektronicznym „x”. 

Później — kiedy opanuje wymagany przez podstawę programową materiał — dostaje 
właściwą ocenę w skali 2-6. Udoskonalenie zakresu ocen miało na celu wyeliminowanie 
stresu spowodowanego możliwym niezdaniem pracy pisemnej i poprawie stanu 
emocjonalnego uczniów — udało się. Wnioski, jakie wyciągnięto, są kluczowe na wielu 
płaszczyznach. Wyraźnie poprawiło się nie tylko samopoczucie młodzieży, ale też jakość 
i satysfakcja ze zdobywanej wiedzy. Nauka stała się indywidualnym wyzwaniem, a przede 
wszystkim bezstresową przyjemnością. 

Rozmowa lepsza od cyfry 

Władze Szkoły Podstawowej nr 34 w Olsztynie postanowiły pójść o krok dalej. W tamtejszej 
placówce — pilotażowo — tradycyjne oceny bieżące zastąpiono rozmową z uczniem 
i realizowaniem indywidualnie postawionych celów. Jak przekonuje dyrektor placówki, 
Marek Wąsik, metoda ta ma trwale wyeliminować popularną wśród uczniów praktykę „zakuj, 
zdaj, zapomnij” oraz zwiększyć chęć do nauki, jako indywidualnego wyzwania. Dzięki 
konwersacji z nauczycielem podopieczny chętniej podchodzi do postawionych celów 
i wyzwań. Wie, co jeszcze musi poprawić, aby podnieść ocenę własnych zdolności. 
Innowacja ma również drugi niezwykle ważny cel — wyeliminowanie niezdrowej rywalizacji 



To działa! Antologia młodego dziennikarstwa rozwiązań 

 40 

wśród uczniów i nieustannej pogoni za — de facto — nic niemówiącymi cyferkami 
w dzienniku.  

Liceum gotowe na zmiany 

Całkowite odchodzenie od znanego 
i nielubianego systemu oceniania nie 
dotyczy jedynie szkół 
podstawowych. Rada Pedagogiczna 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Biskupa Leona Wetmańskiego 
w Sierpcu, już w 2019 roku, 
odrzuciła ocenianie w zakresie 1-6. 
Tradycyjną praktykę zastąpiono 
zaliczaniem od dwóch do czterech 
działów, wynikających z podstawy 
programowej każdego przedmiotu. 
Nauczyciele w trakcie roku 
szkolnego oceniają stopień 
opanowania wiedzy z każdego z nich 
w stupunktowej skali.  

W konsekwencji uczeń nieprzygotowany do sprawdzianu, nie otrzyma rujnującej średnią 
oceny niedostatecznej, lecz pozostanie na dotychczasowym stopniu opanowania materiału. 
Ocena kwalifikacyjna, wystawiana na zakończenie roku, będzie składała się z sumy trzech 
zmiennych: zdobytej w ciągu roku wiedzy, zaangażowania w lekcje oraz obowiązkowej 
rozmowy z uczniem, jego samoocenie i postępach.  

Doceniać, nie karać — kwintesencja oceny 

Odejście od pospolitych ocen bieżących nie jest jedyną metodą, dzięki której szkoła może 
być przyjemniejsza i ciekawsza. Nauczyciel, zamiast zaznaczać i „wytykać” popełnione 
błędy, zawsze może wskazywać przykłady i podpunkty, które uczeń wykonał dobrze. A co 
więcej, wyjaśniać, dlaczego jakieś zadanie nie zostało zaliczone. Zwana metodą „zielonego 
długopisu” pokazuje uczniowi pozytywne strony edukacji i docenia przyswojoną wiedzę.  

W ten sposób podopieczny odczuwa satysfakcję z włożonego wysiłku; wciąż dostrzega 
możliwości rozwoju i niepopełniania błędów w przyszłości. Owa pomyłka jest zjawiskiem 
pozytywnym, o ile prawidłowo wyciągnie się z niej wnioski i podejmie trud, by więcej nie 
zachodziła. W konsekwencji ten niepozorny zabieg może znacząco poprawić oceny i chęć 
do nauki.  

Niewielu nauczycieli zdaje sobie sprawę z niekonieczności oceniania w skali 1-6, a tylko 
nieliczni doszukują się alternatywnego sposobu recenzowania pracy podopiecznych. 
Sposobów, jakimi można zastąpić klasyczne ocenianie, jest aż nadto. Co ważne, prawo 
przyznaje w tym aspekcie ogromną autonomię placówkom i nauczycielom. Najwięcej zależy 

 
Nauczyciel, zamiast 

zaznaczać i „wytykać” 
popełnione błędy, 

zawsze może 
wskazywać przykłady 

i podpunkty, które 
uczeń wykonał dobrze. 
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— wbrew pozorom — nie od skomplikowanych przepisów, lecz chęci i zdolności 
pedagogów w szczególnym podejściu do każdego młodego człowieka. 

 

* * * 

Bartosz Graczyk — Redaktor w Gazecie Kongresy i Stowarzyszeniu Umarłych Statutów, 
gdzie zajmuje się kolejno: polityką i socjologią oraz prawami ucznia i innowacyjnymi 
sposobami przekazywania wiedzy. Parlamentarzysta Parlamentu Młodych RP V kadencji. 
Uczeń klasy prawniczej w VI LO w Poznaniu, pasjonat debat oksfordzkich. Społecznik, 
organizator Konferencji Media Przyszłości. Działacz społeczny i aspirujący prawnik. 

Artykuł pierwotnie ukazał się w portalu Umarlestatuty.pl pod adresem https://umarlestatuty.pl/2022/09/02/jak-zastapic-
tradycyjne-oceny/. 


