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Solidarność Codziennie. Wszystkie te zagadDLACZEGO WARTO ZADAWAĆ
nienia wskazują ścieżkę rozwoju aktywnoMNIEJ PYTAŃ DLACZEGO?
ści społecznej w kontekście zachodzących
OŁÓWEK SZUKA POŁĄCZEŃ
30
zmian. Są także efektem uważnej obserwacji
i próby odpowiedzi na pytanie: dokąd prowaDo podzielenia się swoim doświadczeniem zaprosiliśmy
dzą kroki stawiane przez aktywistów i aktywistki?
Czym jest (nie)dogadanie? Czy dążąc do rozwiązania również osoby, które gościliśmy podczas organizowaproblemu, słyszymy wszystkie pojawiające się wokół nas nych przez nas wydarzeń. Dlatego ostatni artykuł to głos
głosy? Czy jesteśmy w stanie wyjść poza własne zdanie naszych koleżanek z zespołu ECS: Doroty Brzezińskiej
i swoją wizję świata? W jaki sposób zaakceptować różno- i Magdaleny Fryze-Seroki, które prowadziły warsztaty
rodność? W jakim kierunku może zmierzać aktywność edukacyjne na temat dialogu, zwracając uwagę na ważobywatelska, która chce szukać porozumienia i budować ność zadawanych przez nas pytań.
zmianę społeczną? Z jakimi trudnościami może się to wią- Jak zwykle na łamach naszego „Zeszytu” oddajemy też
głos grafikom i graficzkom – tym razem są to Basia Flores,
zać? Co może nam dać znalezienie wspólnego języka?
Konflikt jest naturalną i niezbędną częścią życia. Mimo to Jacek Frąś i Sławomir Hryniewiecki.
zazwyczaj staramy się go unikać, udajemy, że nie istnieje, Rok 2019 obfitował w liczne wydarzenia i przyniósł wiele
wstydzimy się go, ponieważ bycie w konflikcie wiąże się ze inspiracji. Święto Wolności i Solidarności, działania wokół
stresem i z dyskomfortem. A jednak należy pamiętać, że solidarności konsumenckiej, praca nad wyzwaniami, któjakiekolwiek zmiany można wprowadzić tylko wówczas, re stawia przed nami najbliższe 30 lat, warsztaty, festiwale, a także małe, codzienne spotkania – to tylko ułamek
gdy zacznie się je od siebie.
Piąty numer „Zeszytu Solidarności Codziennie” rozpo- tych działań, których byliśmy częścią i które tworzyliśmy
czyna tekst Agaty Urbanik, która omawia temat dialogu w ECS. W ich centrum najczęściej znajdował się stół –
i poznawania siebie nawzajem, co stwarza przestrzeń do stanowiąc pretekst do rozmowy o przeszłości, ale także
aktywnego słuchania i wspólnego doświadczania. Ponad- do działań obywatelskich i integrujących społeczność
to przedstawiamy trzy grupy, które na co dzień pracują lokalną oraz do myślenia o przyszłości. 30 lat po Okrągw przestrzeni Solidarność Codziennie. Przyglądamy się łym Stole warto przypominać sobie o tym, jaką funkcję
tematom dogadania i niedogadania z różnych perspek- spełnia ten niepozorny mebel, który znajduje się w pratyw. Pytamy o to, kto weźmie odpowiedzialność za czyny, wie każdym domu. Niech to będzie pretekst. Na przykład
gdy agresja wyjdzie poza słowa. Na czym polega praca do rozmowy, zrozumienia i próby przebicia swojej bańki.
streetworkerów? Jak poradzić sobie z frustracją i zniechęceniem, gdy przegrywamy? Co możemy zrobić dla Sylwia Bruna
Bartosz Rief
edukacji i jak współpracować w czasie konfliktu?
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Agata Urbanik
Pogotowie Facylitacyjne

D I A L O G
Dialog chroni przed
szufladkowaniem.
O poznawaniu siebie
nawzajem.
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Sztywne, twarde materiały poddane ekstremalnym temperaturom pękają znacznie łatwiej niż te
plastyczne i sprężyste. Tak
samo zachowują się napięte
do granic relacje między ludźmi, coraz bardziej oddalonych
od siebie przez spolaryzowane
stanowiska.
W Polsce narasta podział społeczno-polityczny1. Dyskusje w mediach,
a także rosnące napięcia wśród bliskich i znajomych pokazują, że nie
potrafimy się ze sobą porozumieć
nie tylko pomiędzy różnymi stronami ideologicznych sporów, lecz nawet
w ramach ruchów wyznających podobne wartości. Istotniejsze niż dobro
wspólne jest podkreślanie dzielących nas
różnic. Coraz bardziej okopujemy się na
swoich pozycjach, coraz wyraźniejsza jest
pogarda dla osób, które mają odmienne poglądy. Co gorsza, istniejące podziały są podgrzewane strachem i wykorzystywane bez
skrupułów w walce o władzę.
Sztywną, naprężoną do granic linę rozluźni tylko zbliżenie jej końców do siebie. Wydarzy się
to wtedy, gdy trzymające ją osoby zrobią krok
naprzód – ku sobie, gdy przestaną tę linę kurczowo ściskać. Każdy kolejny krok sprawi, że będą
wyraźniej się widzieć. Kiedy zaś będą bliżej siebie,
wzrośnie szansa, że znikną etykiety i uproszczenia,
a w ich miejsce pojawią się konkretni ludzie ze złożo-
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nymi historiami. Dialog tworzy warunki do takiego
zbliżenia. Żeby jednak się wydarzył, a relacje między stronami sporu stały się bardziej plastyczne,
musi być spełnionych kilka podstawowych warunków.
Ciekawość zbawiła kota
Ciekawość jest początkiem poznania. Dzieci w wieku przedszkolnym zadają swoim
rodzicom średnio sto pytań dziennie,
z wiekiem ta liczba systematycznie spada2.
Pytania pozwalają poznać świat, osadzić
się w sobie i nawiązać relacje z innymi.

Jakiś czas temu prowadziłam warsztaty dla
pewnej inicjatywy feministycznej. Mimo że
ruch miał już swoją historię, po raz pierwszy
działające w nim osoby mogły opowiedzieć,
dlaczego się w niego angażują, co sprawia,
że chcą w nim być. Zbudowały wspólnie
mapę motywacji i frajd. Pojawiły się zaskoczenia dwojakiego typu. Z jednej
strony zdumienie budziła różnorodność
motywacji, które się pojawiły. Z drugiej
część osób ze zdziwieniem odkryła,
że nie są jedyne w swoim rodzaju, że
dzielą swoje odczucia jeszcze z kimś.
Pomysły, intencje odkleiły się tym
samym od konkretnych osób, stając się częścią ogólnej wiedzy.
Tak rozumiany dialog nie jest abstrakcyjnym ćwiczeniem, może
być stosowany jako narzędzie,
może być fundamentem do
dalszej pracy. Ze świadomością różnorodności, a także
tego, że nie musimy dopasowywać się do siebie,
łatwiej jest ułożyć wspólną pracę czy działanie.

D
O

Właśnie na takiej empatycznej ciekawości zbudowany
jest dialog. To szczególny rodzaj rozmowy, która nie ma
innego celu niż poznanie siebie nawzajem. To nieoczywiste, może rewolucyjne dla niektórych podejście. Nie
chodzi tutaj, tak jak w przypadku debaty, o przekonanie
drugiej osoby, udowodnienie własnej słuszności. Nie
chodzi o wieńczące wymianę uściśnięcie sobie dłoni,
porozumienie – jak przy mediacji. Nie chodzi o kompromis. Klucz to opowiedzenie o swoim doświadczeniu i wysłuchanie z uwagą tego, co ma do powiedzenia
inna osoba. Ten proces nie musi być miły i przyjemny,
chodzi w nim jednak o relację, a nie rację. Przy takim
podejściu paradoksalnie rośnie szansa na znalezienie
części wspólnej3.

1.

Jego mechanizm świetnie opisała Arlie Hochschild
w Obcym we własnym kraju.

2

Warren Berger, A More Beautiful Question: The Power of Inquiry
to Spark Breakthrough Ideas

3

To sformułowanie zawdzięczam Małgorzacie Borowskiej.

4

Jonathan Haidt, Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli
religia i polityka?, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2014.

5

https://onbeing.org/programs/david-gushee-frances-kissling-pro-life-prochoice-pro-dialogue-2, https://vimeo.com/50302081

6

Marshall B. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy.
O języku serca, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2014.

7

https://www.zrozumdrugiego.pl/
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Ilustracja: Sławomir Hryniewiecki
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Bezpieczeństwo przede wszystkim

W słabości siła

W stresie nasz gadzi umysł, najstarsza ewolucyjnie część
mózgu, zachęca do walki lub ucieczki. To odruchowa
reakcja, nad którą ciężko zapanować – wszak chodzi
o ratowanie życia. Johnatan Haidt, psycholog moralności,
zauważa, że zmiana zdania w istotnych kwestiach następuje najczęściej pod wpływem interakcji z innymi ludźmi.
Jednak „kiedy dyskusja toczy się we wr ogiej atmosferze,
szanse na zmianę są niewielkie. […] Jeśli natomiast pojawia się czułość, podziw lub pragnienie sprawienia drugiej
osobie przyjemności”, to mamy tendencję do tego, by
uznać w większym stopniu opinie odmienne od naszych4.
W dialogu jest bardzo podobnie – bez elementarnego
poczucia bezpieczeństwa nie wzbudzę w sobie ciekawości, nie będę mieć przestrzeni, żeby przyjrzeć się z bliska
swoim lękom, nazwać je i rozłożyć na czynniki pierwsze.
Dlatego tak ważne jest stworzenie przyjaznej atmosfery
spotkania – może to być przyjęcie określonych zasad rozmowy, prowadzenie jej przez osobę z zewnątrz, herbata
i kawałek ciasta. A także odpowiednia ilość czasu.

Przyzwyczajono nas, żeby patrzeć na świat w kategoriach
wygranych i przegranych. Dobrze ilustruje to fakt, że
w świecie planszówek gry kooperacyjne są w dalszym
ciągu interesującą niszą. Dialog zaś to właśnie gra kooperacyjna, różna od debaty, w której liczy się przekonanie innych do swojego stanowiska, a cnotą jest pozostanie przy niezmienionym zdaniu. W dialogu nagrodą jest
szersze, pogłębione spojrzenie – lepsze rozumienie innych, kontekstu, w którym jesteśmy, celu lub problemu.
Jak to może wyglądać w praktyce? Pastor David
Gunshee i aktywistka Frances Kissling – osoby stojące
po dwóch stronach sporu o aborcję – spotkali się w rozmowie Pro-Life, Pro-Choice, Pro-Dialogue (Za życiem,
za wyborem, za dialogiem), prowadzonej przez Kristę
Tippett5. Zamiast przeciągać linę, zmierzyli się z pytaniami, co przyciąga ich w stanowisku drugiej strony, a
co niepokoi w ich własnym stanowisku. Nie przekonali
się wzajemnie do swoich racji, ale nie to było celem
ćwiczenia. Doszło jednak do spotkania. Zdobyli się na

Ilustracja: Sławomir Hryniewiecki

odwagę, by pokazać słabość w obecności osób, z którymi się nie zgadzają. To wbrew intuicji, lecz słabość
paradoksalnie staje się wówczas siłą, bo pozwala zobaczyć człowieka. Pozwala się rozluźnić, bo nie musimy już
niczego ukrywać. A także wzbogacić swój punkt widzenia, co wcale nie oznacza zmiany o 180 stopni. Gdy poluzujemy trzymaną kurczowo linę, dopuścimy do siebie
myśl, że nie wiemy wszystkiego, pojawi się otwartość
na to, żeby zobaczyć więcej. Zaowocuje to mądrzejszym
działaniem w obrębie systemu wartości, który wyznajemy.
Owoce dialogu
Dialog, mimo że prowadzony z inną osobą, może być początkiem podróży w głąb siebie. Pozwala dotrzeć do własnych, niekiedy głęboko ukrytych potrzeb i uświadomić
sobie, czego potrzebuję od sytuacji, w której jestem. Czy
chodzi o to, żeby po prostu wyładować emocje, godząc
się ze wszystkimi tego konsekwencjami? Czy chcę kogoś
przekonać? Czy chcę zostać wysłuchana? Dobra znajomość siebie oraz swoich granic pozwala na spójną komunikację, budowanie dojrzalszych relacji z innymi.
Nie chodzi o to, by zamienić rozmowę w grę strategiczną,
ale raczej mieć jasność, jakie są moje intencje. Mogę wówczas bardziej bezpośrednio rozmawiać o potrzebach, a te
są wspólne dla wszystkich ludzi6. Nawet jeśli się z kimś nie
zgadzamy, to potrafimy zrozumieć czym jest potrzeba bezpieczeństwa, akceptacji, szacunku, sensu, czy śmiechu.
I co niemniej ważne, dialog daje też wyjątkową okazję do doświadczenia wspólnoty w gronie osób, które
nawzajem siebie słuchają. To bywa największą nagrodą. Podczas prowadzonych przeze mnie warsztatów
o dialogu, opartych na metodologii Nansen Center for
Peace and Dialogue7, osoby uczestniczące opowiadają
w podgrupach poruszające historie ze swojego życia.
Każda z opowiadających osób decyduje, w jakim stopniu
odsłoni się przed nieznanymi słuchaczami i słuchaczkami, którzy w następnym kroku zrelacjonują, co usłyszeli. Wiele opowiadanych historii dotyczy spraw, które
są ważne, niekiedy bolesne. Zdarza się, że uczestnicy
i uczestniczki, mówiąc o doświadczeniu po zakończonym
ćwiczeniu, ze wzruszeniem przyznają, że był to dla nich
wyjątkowy moment, kiedy czuły, że są wysłuchane.

z nich na osobnej kartce, a następnie grupowanie i ułożenie ich w większą mapę. Stanowi to świetny materiał do
rozmowy i podglebie do wspólnego działania.
Przeforsowanie swoich racji to nie wszystko. W odpowiedzialnym zmienianiu świata ważne jest dbanie o jakość
relacji między ludźmi. Dialog jest pierwszym krokiem
praktykowania wspólnoty. I dlatego czas na niego przeznaczony nigdy nie jest zmarnowany.
PS Tekst powstawał w dialogu, za co bardzo dziękuję
Aleksandrze Gołdys i Mariannie Wybieralskiej.

I co teraz?
Jestem daleka od tego, by namawiać do stosowania dialogu w każdej sytuacji. Jest czas na
dialog, jest czas na debatę, mediację czy zwykłą rozmowę. Można jednak zastanowić się, jak
wprowadzać elementy tego podejścia, testować je
w małej skali, kiedy mamy na to przestrzeń w sobie.
Na przykład przez pielęgnowanie w ciekawości i zadawanie pytań otwartych z intencją poznania lepiej
drugiej osoby (i samego siebie) czy przez stosowanie
prostego ćwiczenia podczas zbierania opinii, pomysłów
w grupie osób, które polega na zapisywaniu każdego

Agata Urbanik
Facylitatorka, trenerka i badaczka społeczna.
Prowadzi Pogotowie Facylitacyjne. Od lat związana z trzecim sektorem. Współzałożycielka Fundacji Pole Dialogu. W swoich działaniach kładzie
nacisk na diagnozę potrzeb, tworzenie przestrzeni
do konstruktywnej rozmowy i partycypację. Wierzy
w rower i planszówki. Więcej informacji: facylitacje.pl.
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O D NIENAWIŚCI
PYTANIA,
D O CO LUBI NA OBIAD
Hanna Łozowska

Kto weźmie odpowiedzialność,
jeśli agresja wyjdzie poza słowa?
– pytają. O (nie)dogadaniu w społeczeństwie, środowisku lokalnym,
rodzinie i wreszcie we własnej
organizacji z Jackiem Jasionkiem
i Dominikiem Kaszewkim z Tolerado oraz Miłoszem Dziedziakiem
z Gdańskiego Centrum Równego
Traktowania rozmawia Hanna
Łozowska.

cja Obywatelska zbierała informacje
o osobach homoseksualnych – przypis
autorki) w telewizji można było usłyszeć rzeczy podobne do tego, co mówi
się w mediach obecnie. Tylko wtedy
nie brał w tym udziału Kościół. Dziś się
w to włącza. Jak zareaguje społeczeństwo? Za jakiś czas zobaczymy, czy
nastąpi wzrost homofobii i transfobii,
czy wzrośnie niechęć do Kościoła
katolickiego. Bo to
na pewno w którąś
stronę się przechyli.

Jak zmienia się sytuacja osób niehe- Miłosz Dziedziak,
teronormatywnych? Bo można od- Gdańskie Centrum
nieść wrażenie, że nastąpił regres.
Równego TraktoJacek Jasionek, prezes zarządu To- wania: To niedolerado: Ostatnie 20 lat badań socjo- gadanie w przestlogicznych pokazuje, że otwartość na rzeni często wyodmienność w zakresie tożsamości nika z tego, że
płciowej i orientacji seksualnej jest ludzie nie są w
większa. Jednocześnie trwa inten- stanie przyjąć nasywna kampania dezinformacyjna – szej perspektywy,
rządu, Kościoła katolickiego, me- bo np. brakuje im
diów. Tak negatywnego przekazu nie wiedzy. A chcielibyło w Polsce od lat 80. Podczas akcji byśmy społeczeń„Hiacynt” (w latach 1985–1987 Mili- stwa bardziej ink-
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luzywnego. Żeby każdą tożsamość
płciową, orientację: homoseksualną,
biseksualną, panseksualną i pozostałe traktowano tak jak heteroseksualną. I nie postrzegano nas jako innych.
Jacek: Z drugiej strony reakcje społeczne często są też niespodziewanie
pozytywne. Mimo że niektórzy wzięli
cegłówki w dłoń i pobiegli w Białym-

stoku kamienować homoseksualistów, to część ludzi staje się aktywna
w inny sposób, np. osoby heteroseksualne organizują marsze równości.
Wspomnieliście o roli Kościoła
w dyskryminującym dyskursie.
Czytacie wypowiedzi takie, jak
abp. Marka Jędraszewskiego?

Taki był m.in. happening z Królewską Waginą. A jednak po Marszu
Równości w Gdańsku wydaliście
oświadczenie, w którym się od
niego odcinacie.
Jacek: Jakkolwiek oceniamy ten
performance, to tylko jeden z wielu aspektów tego, co działo się na
Marszu Równości. To część różnorodności, a ludzie mają prawo do
ekspresji.
Jako stowarzyszenie w oświadczeniu odpowiadaliśmy na pytania prezydenta Sopotu, Jacka Karnowskiego: czy jesteśmy organizatorami
tego happeningu i jaki jest nasz do
niego stosunek. Więc napisaliśmy,
że nie jesteśmy i wyraziliśmy ubolewanie. Oba sformułowania są prawdziwe. Ja sam jestem przeciwny cen-

Fot. Hanna Łozowska / Archiwum ECS

zurowaniu tego typu wypowiedzi
w przestrzeni publicznej. Jeżeli ktoś
twierdzi, że między Królewską Waginą a komentarzami abp. Jędraszewskiego jest symetria, myli się.

Homofobii. Potem miasto przegrało
proces przed sądem administracyjnym. Minęło kilkanaście lat – prezydent otworzył III Trójmiejski Marsz
Równości i poszedł na jego czele.
Dominik Kaszewski, członek zarzą- Potem kolejny. A teraz, w piątym,
du Tolerado: Pamiętam, że pracując poszła jego następczyni, prezydent
nad oświadczeniem, najbardziej Aleksandra Dulkiewicz.
ubolewaliśmy, że było to jedyne, co W marszach równości idą też rotrafiło do mediów. Nie to, że prawie dzice osób LGBT+. Jak o orientacji
10 tys. osób wyszło na ulice Gdań- i tożsamości płciowej rozmawiaska, żeby iść z nami, walczyć o równe cie w rodzinach? Z bliskimi, którzy być może wypierają fakty lub
prawa.
Walczyć warto też o naszą widocz- im zaprzeczają?
ność. To, co się dzieje,
jest przecież jej konsekwencją.
Jacek: To ma też inny
wymiar. Nam się w
Gdańsku udaje współpraca z miastem. Radni
przegłosowali Model
na rzecz Równego
Traktowania, funkcjonuje Gdańskie Centrum
Równego Traktowania…
To dlatego, że organizacje LGBT działają tu
od końca lat 80. Poznajemy się, poznają nas
urzędnicy, poznał nas
prezydent Adamowicz.
Prezydent Adamowicz
był wierzący, ale jednocześnie wspierał marsze równości.
Jacek: Ale nie zawsze
tak było. Prezydent
w 2005 roku zakazał
wiecu Kampanii Przeciw
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Fot. Hanna Łozowska / Archiwum ECS

Jacek: Siłą rzeczy. Zastanawiamy
się, jak reagować. To nieodpowiedzialne działanie Kościoła katolickiego jako instytucji mającej w Polsce
autorytet i zasięg oddziaływania.
Nie mnie oceniać, czy ta działalność
jest zgodna z zasadami wiary. Wiem
natomiast, że jest niezwykle szkodliwa.
Bo tam, gdzie wprowadza się podziały, wskazuje winnych, zaczyna się lęk.
A lęk musi być rozładowany. Kto
weźmie na siebie odpowiedzialność,
jeśli agresja wyjdzie poza słowa?
W Białymstoku niewiele brakowało.
Niestety, nie doczekaliśmy się jasnego potępienia agresji przez episkopat. Nie usłyszeliśmy, że ksiądz
prymas, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski czy wiceprzewodniczący, czyli abp Jędraszewski,
sprzeciwiają się kopaniu po głowach
nastolatków na ulicach. Natomiast
bardzo wyraźnie wypowiadają się
na temat ostatecznie mało znaczących wydarzeń, które wprawdzie
mogą obrażać hierarchów, ale na
pewno nie polegają na biciu.

Fot. Hanna Łozowska / Archiwum ECS
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Stowarzyszenie na Rzecz
Osób LGBT+ Tolerado

Jacek: Każdy z nas ma swoją historię.
Moja jest taka: mama całkowicie mnie
odrzuciła. Nie mogła mnie wygonić
z domu, bo byłem już samodzielny.
Do mojego coming outu doszło 27 lat
temu. Dziś, gdy rozmawiamy, zawsze
pozdrawia mojego partnera. Czyli
od nienawiści do pytania, co lubi na
obiad. W Tolerado słyszymy różne
historie. Babcia już wspiera wnuczkę, już pyta, co u dziewczyny – i nagle przestaje. Zaczyna się: „Wyjdź za
mąż”, „Miej dzieci”.

stawa prezydenta Adamowicza,
świadomie narażającego się na
hejt, który go ostatecznie zamordował. Oczywiście, zabił człowiek,
ale atmosfera, jaka się wokół niego
wytwarzała, była związana m.in.
z jego odważnym mówieniem
o swoich przekonaniach. Cena
straszna. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie płacić jej w przyszłości.
Zależy nam, żebyśmy rozmawiali
i przez rozmowę integrowali środowisko, wymieniali doświadczenia, sygnalizowali, czego chcemy,
czego nie, uczyli się asertywności.
I później w rozmowach z bliskimi, przyjaciółmi, w miejscu pracy
umieli dbać o siebie.

Dominik: Mój coming out był bliżej
5 niż 27 lat temu. Wiadomo, to inne
realia. Wiele osób reagowało słowami: „Ale ty jesteś taki normalny!”. Bo
częścią naszego aktywizmu jest też
pokazanie, że jesteśmy normalnymi Miłosz: Ja chciałbym otworzyć się
ludźmi.
na miejscowości wokół Gdańska.
Co jest teraz najważniejsze do zro- Żeby ich mieszkańcy mogli do nas
bienia w zakresie praw osób LGBT+, przyjechać i uzyskać wsparcie.
by wskazać, że orientacja seksualna Zdarzają się samobójstwa osób,
które nie wiedzą, gdzie się zgłosić.
nie definiuje nienormalności?
Chciałbym, żebyśmy wkładali więJacek: Chciałbym słyszeć więcej
cej energii, by takie osoby przyciąpewnych siebie i swoich poglądów
gnąć, by powiedzieć: „Jesteśmy”.
lokalnych polityków. Taka była poI: „Jesteś okej”.

organizuje działania edukacyjne,
grupy wsparcia, akcje i kampanie
świadomościowe. Stowarzyszenie realizuje projekty na rzecz
przeciwdziałania dyskryminacji,
organizuje pomoc psychologiczną oraz wydarzenia kulturalne.

Hanna Łozowska
Dziennikarka, reportażystka,
doktorantka literaturoznawstwa
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Naukowo zajmuje się najnowszym
polskim reportażem literackim
i procesami komunikacyjnymi
w mediach społecznościowych.
Na co dzień organizatorka spotkań autorskich i koordynatorka wojewódzka Dyskusyjnych
Klubów Książki w województwie
pomorskim. Absolwentka warsztatów reporterskich „Metafora
Faktu”, prowadzonych przez
Włodzimierza Nowaka.

Ilustracja: Jacek Frąś

Ilustracja: Jacek Frąś
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Wiara w ludzi i burzenie murów.
Na czym polega praca steetworkerów?
Damian: Mnie kiedyś Adam powiedział, że gdy jestem
organizatorem społeczności lokalnej, to nie mogę
kogoś nie znać. I teraz znam już wszystkich. Z każdym
próbujemy się dogadać.
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Przeróbka położona jest na Wyspie Portowej. Od południa ogranicza ją Martwa Wisła, od zachodu Kanał Kaszubski, od północy wody Zatoki Gdańskiej – czytamy
w sieci. Choć Przeróbka zyskuje na popularności, ciągnie
się za nią sława nieciekawej dzielnicy.

– Przeróbka to fantastyczni mieszkańcy, tylko jeszcze nie odkryli swojego potencjału – podsumowuje
Agnieszka Podbielska, radna. Mieszka tu od szesnastu lat.
Od dziewięciu wychowuje córkę.
„Spotkajmy się na Skwerze Bajki” to uniwersalne hasło.
Nie wymaga tłumaczenia, ani gdzie się udać, ani że skwer
otaczają pastelowe bloki, parterowe i jednopiętrowe rzędy budynków z płyty, parking.
Kiedy docieram na miejsce, animatorzy właśnie rozdają
pizzę. Wiele dzieci stoi po nią w kolejce, ale niektóre nie
przerywają zabawy. Grają w speedballa, odbijając rakietą piłeczkę na sznurku, strzelają z dziecięcego łuku. Na
trawniku kilkuletnia dziewczynka bawi się drewnianymi
klockami. Z trampoliny słychać śmiech i piski – to grupa
maluchów. Ich rodzice czuwają przy dmuchanej zabawce
w niewielkiej odległości.
– Na początek muszą być jakieś „fajerwerki” – słyszę,
kiedy streetworkerzy opowiadają o swojej pracy.
Zanim zaczną organizować w tym miejscu warsztaty, obdzwonią radę dzielnicy i lokalne organizacje.

– To m.in. po to, żeby mieszkańcy byli spokojni, a na
policję nie docierały sygnały, że dwie „typiarki” chodzą
i zaczepiają młodzież – tłumaczą.
Spotykam się z Natalią Gatzke, Aleksandrą Szlitter, Damianem Michnowskim, Adamem Bronk-Zdunowskim.
Dziewczyny pracują w Fundacji dla Rodzin Bezpiecznik. Chłopaki – w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
w Gdańsku. W rzeczywistości działają podobnie i zjawiają się tam, gdzie są najbardziej potrzebni. Często pracują
wspólnie.
Żadne z nich nie jest z Przeróbki.

– Robimy profilaktykę uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych przez alternatywne zajęcia,
przez strategię przekazywania informacji. Pracujemy
w naturalnym środowisku naszych odbiorców. Czyli
na ulicy. Są tu dzieci naprawdę pozostawione same sobie… Na Przeróbce to bardzo zauważalne – opowiada
Natalia Gatzke z Fundacji dla Rodzin Bezpiecznik.
Ale pierwsze spotkania nie odbywają się z dziećmi. Dziewczyny spacerują po dzielnicy i sprawdzają, gdzie młodzież
spędza czas.

Fot. Hanna Łozowska / Archiwum ECS
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Natalia: Bo nasza praca polega też na tym, że wcho- Pierwszy dyżur Aleksandry na Przeróbce przypada
dzisz na dzielnię i musisz zrobić środowiskową diagno- w Halloween.

zę społeczną. Czyli zbadać potrzeby, zasoby i problemy dzielnicy – tłumaczy. – Analizując wyniki, wiesz,
co chcesz zrobić dalej, do jakich odbiorców uderzyć.
Pierwsze spotkania z młodzieżą są ciekawe: oni nie
wiedzą, czego od nich oczekujemy, my też nie wiemy,
czego możemy się spodziewać. – Streetworkerzy proponują rękodzieło, taniec, zajęcia sportowe, warsztaty kulinarne… Albo wdrażają propozycje uczestników. – Bardzo szybko można zobaczyć, jak pojawia
się zaufanie.
– Potrzeby jednostek są różne, ale potrzeba przynależności i akceptacji jest uniwersalna – mówią.

– Szłyśmy z dwiema siatkami, w których niosłyśmy
dziesięć dyń. Padało. Kiedy dotarłyśmy, nie było widać żadnych dzieci. W końcu zobaczyłyśmy troje zagadałyśmy do nich, zapytałyśmy, czy chcą przystrajać
z nami dynie na Halloween. Chciały. I wycinałyśmy
te dynie na placu zabaw pod daszkiem. Na początku
była więc trójka. Później ta trójka powiedziała o nas
innym. Tak to się nakręca.

Adam, który pracuje najdłużej, ogniskuje wokół siebie humor i energię. Nasze spotkanie zdarza mu się przerwać.
Na przykład żeby pomachać komuś przez szybę maleńkiej pizzerii, w której rozmawiamy. Jest tu lubiany. Obsypany po zabawie z dziećmi proszkami holi ma pół twarzy
niebieskiej i różowe czoło.
– Wierzę w ludzi – tak podsumowuje swoją aktywność.

– Nie na tym moja praca polega, żeby się na kogoś
obrażać, tylko na tym, by burzyć mur – widoczny
lub niewidoczny.
Damian: Mnie kiedyś Adam powiedział, że gdy jestem
organizatorem społeczności lokalnej, to nie mogę kogoś nie znać. I teraz znam już wszystkich. Z każdym
próbujemy się dogadać.

Fot. Hanna Łozowska / Archiwum ECS

Streetworkerzy działają projektowo, więc nigdy nie mają
pewności, czy będą pracować za pół roku, za trzy miesiące… Projekt trwa – pracują. Projekt się kończy – nie pracują. Szkoda. Przywiązują się. Dzieci też.

Projekty MOPR-u i organizacji pozarządowych to dla dzieci szansa
na wyższą samoocenę, naukę asertywności, lepszą komunikację z rówieśnikami. Dla streetworkerów –
możliwość dotarcia do młodzieży na
krawędzi ryzyka. Po odejściu zostaje
Messenger.
Fot. Hanna Łozowska / Archiwum ECS

– Opuszczamy dzielnicę i nie wiemy, na jak długo. I nic tym dzieciom nie możemy obiecać. Znowu
zostają same – mówi Aleksandra. –
Są takie momenty, gdy zaczynamy
pracę o piętnastej, przychodzimy
za dwadzieścia – zakupy, faktury –
a dzieci już na nas czekają. Dzielą
się ważnymi momentami z życia:
średnią ocen w szkole, wakacjami,
opowieściami o przyjaciołach. Dla
mnie to znak, że jesteśmy dla nich
ważne.
Pytam, co jako aktywiści chcieliby nie
przekazać, ale usłyszeć od innych.
Natalia: Zabrzmi to egoistycznie,

ale czuję się tutaj bardzo dobrze,
czuję się częścią tej społeczności.
Jeśli czegokolwiek jeszcze potrzebuję, to informacji od mieszkańców, podopiecznych i instytucji,
z którymi pracuję, że oni czują to,
że tu jestem. Że traktują mnie jak
swoją. Jesteś nasza – to chciałabym usłyszeć.

Fot. Hanna Łozowska / Archiwum ECS

Fundacja dla Rodziny „Bezpiecznik” realizuje profilaktyczny projekt
skierowany do dzieci i młodzieży prowadzony metodą streetworkingu, w trzech dzielnicach
Gdańska: Wrzeszczu Dolnym, Przeróbce i Osiedlu Tysiąclecia.
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Ilustracja: Basia Flores

momencie, że będziemy mówić
o edukacji przed reformą
i po reformie. Będziemy to robić
przez lata. Nauczyciele, których
spotykam, są bardzo smutni.
Każdy wie, że w I LO w Gdańsku
wchodzi się do szafy. Uczniowie
mówią na to miejsce Narnia. W szafie są schody, u ich podnóża – sala
kinowa. Pierwsza taka w województwie. A już na pewno jedyna Narnia
w szkole, która wygląda jak Hogwart.
Seans na dziś: Powiększenie. Uczniowie przekrzykują się między sobą:

Plasterek
na

Ee

Hanna
Łozowska

– No co ty, jeszcze Powiększenia
zmęczona. Fizycznie. Słabo widzę,
nie widziałeś?
słabo słyszę. Czasami, gdy zapo– Wreszcie Powiększenie! Moi romnę albo nie zdążę zabrać czegoś
dzice mówili…
Innym razem film proponował lice- do jedzenia, to już nie mam czasu,
alista, który fascynuje się animacją żeby pójść i sobie coś kupić.
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Dd

studia ghibli. Oglądali Księżniczkę
Mononoke.
Jolanta Manthey, polonistka, co roku
pyta pierwszoklasistów, po co im
język polski. To pytanie szczególnie
trudne w klasie matematyczno-fizycznej. Albo biologiczno-chemicznej. Zbiera kartki. „Żeby zdać maturę” – odpowiedzi odczytuje jak
refren. Więc kiedy uczniowie przychodzą z własnej woli i proszą, żeby
szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy
dalej istniał, nie odmawia. Bo to, obok
obozu integracyjnego, jedna z nielicznych rzeczy, która sprawia im w szkole radość. A po reformie edukacji
w szkołach radośnie nie jest.
8 kwietnia Jolanta Manthey, razem
z nauczycielami w całym kraju,
strajkuje. Spotykają się w pokoju
nauczycielskim, zawiązują komitet
strajkowy, podpisują listy obecności.
Przychodzą na tyle godzin, ile mają
w planie. Po raz pierwszy od bardzo
dawna mają czas, by ze sobą porozmawiać. To ich zbliża. Na co dzień
brakuje przerwy, by zjeść.

– Zaczynam pracę zwykle o 8.00
lub 9.00. Mam sześć do siedmiu lekcji. Jeżeli mam je ciurkiem, jestem

W jakimś momencie mam wrażenie, że odpadnę. Przerwy trwają
10 minut, jedna jest 20-minutowa.
Jeżeli mam okienko i nie mam
zastępstwa, mogę zajść do sklepu.
I w ogóle wyjść, przewietrzyć się.
Teraz zaczęłam pracę w drugiej
szkole. Obawiałam się, że wykończy mnie dojeżdżanie. Jedna szkoła
znajduje się w Śródmieściu, druga –
na Przymorzu. Ale czas, gdy idę do
kolejki, to rewelacja. Chyba dzięki
temu jakoś jeszcze funkcjonuję.

Uu

Fot. Hanna Łozowska / Archiwum ECS

Zofia Lisiecka: Jesteśmy w takim

„Dlaczego ja mam strajkować?”.
Podjęłam decyzję, że przystępuję
do strajku, ponieważ uważałam, że
ma sens. Strajk został przerwany.
Nikt nie konsultował tego z nami,
szeregowymi nauczycielami. Podobno jakieś badania w różnych
regionach były. Nie wiem – wzrusza
W lipcu z powodu strajku na kon- ramionami. – Czuję żal.

Kk

ta części nauczycieli wpłynęło 700 Krótko po strajkach nauczyciele spozłotych wypłaty.
tykali się na III piętrze ECS. Zapał do
– Nie mam pretensji. Wiedziałam, działania opadł szybko. W czerwco robię – kwituje Jolanta Manthey. cu odbyła się Narada Obywatelska
o Edukacji. Przyjść mógł każdy – ro– Czuję, że wydałam pieniądze na
dzice, pedagodzy, uczniowie, władrogie wakacje w średnio atrakcyj- dze, działacze. Początkowo debaty
nej dla mnie miejscowości i średnio były nadzieją na zmianę. Ktoś jednak
atrakcyjnym czasie – mówi o strajku. musi w nich uczestniczyć, ktoś orgaDo niedawna to ona z koleżanką re- nizować. – Nie mam żadnych amprezentowała Gdańsk w rozmowach bicji przywódczych – mówi Jolanta
z nauczycielami z całej Polski. Żeby
Manthey. – Mam poczucie, że to już
o 10.00 móc być w Warszawie, wstają
nie jest moja rola. Rozum podpoo 4.00. – Teraz zdałam sobie sprawę,
wiada mi: masz niewiele do emeryże, gdy ktoś mnie pyta: „Czy będzie- tury, masz rodzinę, masz wnuka. To
cie strajkować?”, zastanawiam się: jest życie.

Zofia Lisiecka, prezeska Fundacji
Edukacyjnej ODiTK, członkini
zespołu ds. Równego Traktowania

Aa

przy Prezydent Miasta Gdańska:

Podstawy programowe rozrosły się
jak huba i nie bardzo wiadomo, co
z tym zrobić. Należałoby zastanowić się, czego dzieci w ogóle mają się
uczyć, czego muszą, co jest opcjonalne. Program jest też nielogicznie
ułożony. Na fizyce poruszane są zagadnienia, które wymagają pewnej
wiedzy matematycznej, a tej jeszcze
nie było. Historia nie idzie w parze
z polskim, a to wszystko z WOS-em…

„Jesteśmy w takim momencie, że
będziemy mówić o edukacji przed
reformą i po reformie. I będziemy to
robić przez lata. To, co się wydarzyło,
jest momentem granicznym, który
obnażył pewne rzeczy w edukacji, To,
że mamy za mało nauczycieli, nie jest Poza tym ciągle jesteśmy muzeum
kredy i tablicy. Nie wykorzystujemy
tylko konsekwencją reformy.
możliwości nowoczesnych techNauczycielki i nauczyciele, których nologii. Przerażające badania Instyspotykam, są bardzo smutni. Przed tutu Badań nad Edukacją, mówią, że
wakacjami, gdy strajk został przer- efektywnego czasu uczenia się na lekwany, dominowały frustracja i znie- cji jest od kilku do kilkunastu procent.
chęcenie. Mówią, że czują jakby to był Cała reszta to uciszanie, uspokajanie,
koniec roku, a nie początek. Nie widzą sprawdzanie…
wyjścia z tej sytuacji.
Mamy ogromny problem z oceniaSpytała pani, co możemy zrobić niem. Nie wiadomo, w jaki sposób
w tym momencie dla edukacji. Boję w ciągu tych dwudziestu paru lat dosię tych pytań, bo będziemy szukać szliśmy do sytuacji, w której przeciętprowizorek, łatających sytuację tu ny uczeń z jednego przedmiotu potrai teraz. Tak się nie da. Oczywiście fi mieć od kilkadziesiąt ocen rocznie.
możemy przyklejać plasterki, żeby Tak bardzo sprawdzamy wiedzę,
ten gmach się nie zawalił. Nauczyciele że właściwie nie ma czasu na uczenie.
są rozsądni, więc to robią. Nadludzkim
Czasu nie ma też, bo toniemy w pawysiłkiem.
pierach. Najwyraźniej ktoś kiedyś
Mamy cały bagaż bardzo poważnych uwierzył, że papier jest narzędziem
problemów. Załatwienie pojedyncze- kontroli. Nieprawdopodobne ilości
go, bez ruszania pozostałych, nie po- papierów pochłaniają ogromną część
może w edukacji. Wszystkie diagnozy pracy nauczyciela, nie zostawiają miejpowtarzają w gruncie rzeczy to samo. sca na prawdziwe działanie.
Po pierwsze reforma wygenerowała To wszystko razem jest jednym wielbardzo poważne problemy lokalowe. kim węzłem gordyjskim, który chyba
One w pewnym sensie już wcześniej należałoby… przeciąć. I stworzyć coś
istniały: nasze szkoły są niedostoso- zupełnie od nowa.
wane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, nie mają klimatyzacji,
często są zniszczone, przestarzałe.
Po drugie w bardzo wielu miejscach
dzieciaki dojeżdżają z daleka do szkół,
więc wyjeżdżają wcześnie z domu,
wracają późno. Nie korzystają z zajęć
pozalekcyjnych.

Cc
Jj

Jestem mamą czwórki dzieci. Najstarszy syn jest już na szczęście na
studiach, drugi zdał maturę w zeszłym
roku, natomiast dwójka młodszych
jest w szkole.
Moje dzieci uciekły z systemowej
szkoły. Drugi syn po szkole podstawowej w końcu wylądował na
edukacji domowej. Sam się przygotowywał, chodził, zaliczał egzaminy
w Akademii Dobrej Edukacji. Zdał
bardzo dobrze maturę w tym roku.
Dwie młodsze córki, w tym jedna
z poważnymi problemami zdrowotnymi, również wylądowały w końcu
w edukacji pozasystemowej, dość
niekonwencjonalnej. W klasycznych
szkołach nie były w stanie funkcjonować dobrze…
Z każdym dzieckiem podejmowałam
próbę chodzenia do szkoły systemowej. Chciałabym, żeby moje dzieci
chodziły do szkoły najbliższej miejsca
zamieszkania. Egalitarna, a nie elitarna edukacja jest tym, co spaja społeczeństwo, uczy wrażliwości.
W szkołach państwowych, do których
chodziły moje dzieci i tych, z którymi
pracuję, jest wiele cudownych osób.
To fatalnie skonstruowany, przestarzały system miażdży zarówno
nasze dzieci, jak i pracowników szkół.
System, który mamy moralny obowiązek zmienić.

19

Ęę

Tylko w pewnym momencie człowiek
staje przed dylematem, czy uzdrawiać
system kosztem własnego dziecka,
czy jednak pozwolić mu znaleźć miejsce, które jest dla niego przyjazne.

Kolejne: mamy za mało kadry i ten
problem będzie się nasilał. Średnia
wieku nauczycieli w Polsce to grubo powyżej 40 lat. Przy obecnych
stawkach wynagrodzenia trudno
spodziewać się masowego zainteresowania tym zawodem.

Fot. Hanna Łozowska / Archiwum ECS

czy zabawki, ale jak często
zastanawiamy się, skąd te
rzeczy pochodzą? Czy wiemy,
że nasze trampki nie zawierają
szkodliwych chemikaliów?
Albo ile zarobiły szwaczki,
które uszyły wypatrzone przez
nas na wyprzedaży spodnie?
I gdzie trafiają pieniądze, które
zostawiamy w sklepie?
Nie dowiemy się tego z metek
i opakowań. Odpowiedzi znają
firmy sprzedające nam swoje
produkty. Zatem jeśli chcemy
kupować odpowiedzialnie,
to musimy się z nimi dogadać.

Joanna Szabuńko

Jako Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie robimy to przez dialog z firmami
i kampanie konsumenckie. Doszliśmy do wniosku, że nie chcemy, by
nasze zakupy przyczyniały się do
cierpienia ludzi i niszczenia środowiska. Skoro to firmy mają największy wpływ na to, co dzieje się
na poszczególnych etapach łańcucha produkcji, to do nich należy Czasem udaje nam się nawiązać
zwrócić się w sprawie informacji budujący dialog, w innych przypadi konkretnych działań.
kach dogadanie się jest trudniejsze.

Joanna Szabuńko

Fot. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

cie w postaci petycji, akcji ulicznych
czy zadawania pytań w sklepach
i na portalach społecznościowych
ma ogromne znaczenie. Firmom
najbardziej zależy właśnie na klientach, którzy płacą za ich produkty.
Dlatego w kampanie angażujemy
jak najwięcej osób wspierających
nasze postulaty oraz media. Czy to
przynosi efekty?

01 015 97026
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LEPSZE

buty, sprzęt elektroniczny

10540 87103

Wszyscy kupujemy ubrania,

Niektóre firmy nie są zainteresowane inwestowaniem w odpowiedzialną produkcję, monitorowaniem
i szukaniem najskuteczniejszych
sposobów na to, by zapewnić przestrzeganie praw człowieka i standardów ochrony środowiska, ani też
komunikacją z organizacjami takimi
jak nasza. W takiej sytuacji dialog
nie jest możliwy. Co wówczas robimy? Próbujemy dogadać się przez
kampanię, w którą włączamy konsumentów i konsumentki. Ich wsparFot. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

W kwietniu 2013 roku światem
wstrząsnęła katastrofa fabryk
w budynku Rana Plaza w Bangladeszu. Zginęło w niej ponad 1134
osób, a wiele zostało rannych.
Wszystkie ofiary pracowały
w fabrykach szyjących dla znanych
marek, w tym również dla marki
polskiej. Niektóre z nich początkowo unikały odpowiedzialności
za tę tragedię, przerzucając ją na
dostawców. Dzięki kampanii konsumenckiej udało się przekonać
marki zlecające produkcje w niebezpiecznym budynku do wypłaty
odszkodowań rannym i rodzinom
ofiar oraz do wprowadzenia zmian
w innych fabrykach.

ZAKUPY

010309 92021

Dogadujemy się z nimi w nowej
kampanii „Pytaj o chemię!”. Chodzi nam o szkodliwe chemikalia
w rzeczach codziennego użytku,
np. ubraniach, zabawkach, meblach,
a więc tych, które w przeciwieństwie do żywności czy kosmetyków
nie mają etykiet z dokładnym
składem. Prawo UE (REACH) nakłada na firmy obowiązek informowania konsumentów i konsumentek
o zawartości w produktach SVHC
(substancji wzbudzających szczególne obawy). Znajdują się one
w barwnikach, klejach, garbnikach

010038 95066

Jednak wiele firm zaczyna zajmować się tematem odpowiedzialnej produkcji zarówno ze względu na rosnące zainteresowanie
konsumentów i konsumentek, jak
i na nowe przepisy (obowiązek
raportowania informacji pozafinansowych dla największych firm
w UE). Zmiany nie są proste, wymagają inwestycji, co kłóci się
z prostymi strategiami nastawionymi
na zysk. By skutecznie zapewniać
standardy praw człowieka i chronić
środowisko w skomplikowanych
łańcuchach produkcji dużych firm,
konieczne jest też dogadanie się
Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS
z dostawcami. Jako FKO wspieramy
firmy chcące się zmieniać.

itp. i prowadzą do zaburzeń hormonalnych, alergii, a nawet nowotworów. Prawo do informacji mamy
jednak tylko wówczas, gdy o nie
zapytamy. Jak często to robimy?
Można zaryzykować odpowiedź, że
prawie nigdy. Dlatego z partnerami
z 13 krajów tworzymy aplikację na
smartfony, dzięki której będziemy
mogli zeskanować kod kreskowy
i dowiedzieć się, czy dany produkt
zawiera SVHC. Jeśli takiej informacji nie znajdziemy, zapytamy
o nie firmę, która będzie musiała
nam odpowiedzieć.
By informacje znalazły się w aplikacji, musimy dogadać się z firmami, które mają je tam umieścić.
Zdarza się, że one same nie wiedzą,
jakich substancji używają ich dostawcy. Dlatego w ramach kampanii
rozwijamy również narzędzie do
monitorowania łańcuchów dostaw
w kontekście stosowania SVHC.
Jest ono tworzone i testowane
z udziałem firm, by wspólnie znaleźć
najlepsze rozwiązania.
W niektórych przypadkach firmy
są otwarte i chętnie dzielą się informacjami, zwłaszcza jeśli nie używają SVHC. Wówczas traktują naszą
aplikację nie tylko jako narzędzie
komunikacji z konsumentami,

Fot. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
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Fot. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

Joanna Szabuńko – współzałożycielka i wiceprezeska Fundacji
Kupuj Odpowiedzialnie. Researcherka, autorka raportów z monitoringu łańcuchów dostaw oraz
materiałów edukacyjnych, audytorka społeczna. Członkini Rady
Fundacji Koalicji Sprawiedliwego Handlu oraz Fairtrade Polska.
Współzałożycielka i koordynatorka kampanii Clean Clothes Polska.

lecz także jako promocję swoich
zdrowych produktów. Inne firmy
potrzebują większej motywacji,
dlatego w tę część dialogu angażujemy konsumentów i konsumentki. Im więcej osób będzie wysyłać
zapytania, tym więcej firm będzie
musiało na nie odpowiedzieć (ze
względu na obowiązek prawny)
i jest szansa, że baza informacji będzie się rozwijać. Jako FKO
możemy w pewien sposób moderować dialog z firmami, ale jego
skuteczność istotnie wzrasta wraz
z zaangażowaniem konsumentów
i konsumentek, czyli nas wszystkich.
Więcej na: ekonsument.pl

POMÓŻ NAM
DOGADAĆ SIĘ
Z FIRMAMI!

Fot. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

POSTUJ, TWEETUJ, NAWIĄZUJ
KONTAKT Z FIRMĄ!

PYTAJ, PYTAJ, PYTAJ!
Zaczynamy od pytań o to, gdzie i w jakich warunkach
powstały ubrania i buty, które kupujemy. Czy nie zawierają niebezpiecznych chemikaliów i czy szwaczki,
które je uszyły, otrzymały godną zapłatę? Pytamy
w sklepach zwykłych i internetowych. Im więcej z nas
będzie zadawać pytania, tym większa szansa na to,
że otrzymamy odpowiedź!

Możesz zaglądać na profile marek modowych w mediach społecznościowych i tam zadawać im pytania
o ważne dla Ciebie rzeczy. Na przykład o to, gdzie
produkują. Jak dbają o prawa człowieka w fabrykach,
gdzie szyte są ich ciuchy? Jak chronią środowisko?
Co robią z niesprzedanymi ubraniami? Firmom zależy
na wizerunku, dlatego zadane publicznie pytanie
może szybciej doczekać się odpowiedzi. Kto wie, może
przyłączą się do Ciebie inni…

DZIAŁAJ!
PODPISUJ PETYCJE!
Organizacje pozarządowe, takie jak nasza, często monitorują działania firm i zdobywają informacje o łamaniu praw pracowniczych i niszczeniu środowiska, np.
w fabrykach odzieżowych czy na plantacjach bananów.
Nagłaśniają wszelkie wykroczenia i domagają się poprawy panujących warunków. Argumentem w dialogu
z firmami jest głos konsumentów i konsumentek popierających te apele – dlatego warto podpisać petycję!
Można je znaleźć np. tu: cleanclothes.org, avaaz.org;
sumofus.org, wemove.eu, a także na naszej stronie:
ekonsument.pl.

A może chcesz robić więcej? Masz w sobie żyłkę aktywistki/aktywisty? Możesz zorganizować akcję uliczną,
happening, dyskusję, pokaz filmu czy wystawy na temat (nie)odpowiedzialnej mody oraz zachęcić innych
do myślenia, działania i kupowania z głową! Trochę
inspiracji i materiałów znajdziesz na naszej stronie:
ekonsument.pl

WSPIERAJ!
Inicjowanie akcji to nie twój żywioł, ale chętnie wesprzesz innych swoim czasem, umiejętnościami lub
darowizną? Też jest taka możliwość. Zajrzyj na naszą
stronę „Wesprzyj”: ekonsument.pl/wesprzyj

010540 87103
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Jarmiła Rybicka

Ilustracja: Sławomir Hryniewiecki

Fot. Dominika Jaruga

J M O
A Y N
I
Anna Łebek-Obrycka

– Aktywni Obywatele
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Dyskutowaliśmy przy stole o wydarzeniach, które zadziały się w Polsce w ciągu ostatnich kilku miesięcy.
Ponieważ znacząco różnimy się poglądami, dyskusja była ostra, lecz kulturalna – niepodobna do tych,
do których przyzwyczaiły nas media tradycyjne czy
społecznościowe. W każdym razie na tyle kulturalna, by
żadne z nas nie udusiło się posiłkiem, bądź nie straciło
oka z powodu niekontrolowanego ruchu widelca
sąsiada. Jak łatwo się domyślić, finalnie doprowadziła nas do miejsca, z którego wyszliśmy: „Ty masz
swoje racje, ja swoje – i nie zmienimy tego”. Nie przeszkodziło nam to jednak zbudować wspólnie ośmiu
domków dla zapylaczy, czyli drzewek owocowych
dostarczających pyłek do zapylenia, które stanęły
na wysadzonej przez nas trzy godziny wcześniej łące
kwietnej złożonej ze 150 sadzonek. Tak powstał ogród
sąsiedzki stworzony przez blisko 25 na pozór różnych
od siebie osób.

okazją do podejmowania różnych, w tym trudnych
i dzielących grupę tematów. Czasem uda się wyjść
z tego obronną ręką, a czasem trzeba podjąć rękawicę
i po prostu pogadać z ludźmi. A że spotkania dzieją się
najczęściej w dzielnicowych Klubach Sąsiedzkich opartych na chęci uczestników, to nie pozostaje nic innego,
jak sprowadzić dyskusję do przysłowiowego parteru
i jasno podkreślić, że przecież nie o głosowanie w wyborach, religię czy politykę tu chodzi!

Każdy z nas – najczęściej bez wyjątku – wyrasta
w procesie akulturacji i socjalizacji. Każdy z nas nabywa potencjał jednostkowy, który niesie ze sobą dalej
i którym dzieli się z innymi. Ten potencjał jest zawsze składową większej mocy sprawczej, tj. kapitału
społecznego. Tenże kapitał społeczny opiera się na
wzajemnych relacjach i zaufaniu jednostek, które dzięki niemu mogą osiągać więcej korzyści – zarówno
tych społecznych, jak i ekonomicznych. Im wyższa
W swojej pracy animacyjnej często zapraszam ludzi w otoczeniu aktywność obywatelska, tym lepiej za
do wspólnego stołu, grilla, kuchni, wypicia kawy czy
herbaty – lubię to motto „przez żołądek do serca”.
Gotowanie i jedzenie razem naprawdę łączy ludzi.
Dodatkowo to doskonała przestrzeń do gadania
w „zwolnionym tempie” między jednym kęsem a drugim czy wspólnego realizowania działań, nawet takich najmniejszych. Mam poczucie, że właśnie wtedy
buduje się między nami jakaś magiczna, wspólnotowa
nić – bez względu na poglądy, wiek, płeć, wiarę i inne
podzielniki. Rzecz jasna, taka sytuacja jest doskonałą

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

hiwum ECS
Bruna / Arc
Fot. Sylwia

młodu wyposażone są poszczególne jednostki. Ten
układ to obieg zamknięty. Będzie mógł sprawnie funkcjonować, gdy dojdzie do rozmów przy stole – by panie
z Koła Gospodyń Miejskich, panowie z męskiej grupy
wsparcia, kobiety z grupy samopomocowej, młodzież
czy rodziny z dziećmi ową aktywność obywatelską
podjęły – w pełni rozumiejąc, że najmniej w tym całym
obywatelskim zamieszaniu chodzi o postawienie
krzyżyka (bądź nie) w wybranej kratce podczas wyborów. Bowiem aktywność obywatelska to także uczestniczenie w życiu kulturalnym własnego miasta/kraju,
to udział w życiu społecznym zarówno państwa, jak
i wspólnoty lokalnej, to bycie aktywną częścią życia ekonomicznego i politycznego. To nic innego jak
świadome, dobrowolne podejmowanie działań we
WSZYSTKICH tych obszarach życia codziennego –
protesty czy manifestacje nie są punktowane ekstra.
Wyznacznikiem aktywności obywatelskiej nie jest
liczba znajomych na Facebooku, którzy mają w życiu
tak jak ja, bądź tych, z którymi mogę publiczne drzeć
przysłowiowe koty, lecz liczba uczestników lokalnego
śniadania na trawie, którzy nie żyją tak jak ja, a jednak udało nam się stworzyć przestrzeń, znaleźć coś
wspólnego, by chcieć (słowo CHCIEĆ ma tu szczególne
znaczenie) zjeść to śniadanie razem.

Fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

By jednak owo magiczne „chcieć” mogło się zadziać, musimy przyjąć, że wszyscy się różnimy, ale
i że jesteśmy też podobni (nawet u najgorszego wroga
możemy znaleźć coś „naszego”). Przestańmy walczyć
o własne racje i racje lepsze od lepszych, zacznijmy
uważnie słuchać i słyszeć, a nie oceniać. Spróbujmy

Fot. Sylwia Bruna / Archiwum ECS

po prostu polubić ludzi. Zacznijmy w siebie nawzajem wierzyć! Zamiast narzekać, podważać, oceniać,
komentować i kłócić się o wszystko i nic, wypełnijmy
obywatelski obowiązek.

1

Korzystajmy z życia kulturalnego, by mu się przyjrzeć
z bliska, doświadczyć, poczuć, a jeśli szukamy czegoś
innego – zacznijmy to życie rozwijać i uzupełniać.

2

Stańmy się częścią życia społecznego – nie tylko tego,
z którym nam po drodze, lecz także tego, które może
nam pomóc coś zrozumieć, zobaczyć coś inaczej, doświadczyć czegoś nowego – im bliżej, tym lepiej, działajmy
więc z ludźmi.

3

Angażujmy się w zmiany i rozwój ekonomiczny,
grzebiąc we własnym ogródku, zaczynając zmianę
od siebie, od własnych przyzwyczajeń i wyborów.

4

Szanujmy różnorodność poglądów i nie zwalczajmy
się siłą – strach przed zmianą wywołuje opór, a zaufanie daje nadzieję!
To właśnie robimy z ludźmi przy stole. Bo chcemy, bo
jesteśmy na siebie otwarci, bo lubimy się pomimo różnic!
Zmiana zaczyna się od jednostki. Do dzieła.

Anna Łebek-Obrycka
Z wykształcenia i zawodu pedagożka, animatorka
społeczno-kulturowa, trenerka, edukatorka od wielu lat
zaangażowana w działalność pozarządową, społeczną oraz kulturalną. Członkini zarządu Stowarzyszenia Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur,
współtworzy Spółdzielnię Socjalną IDEA. W swojej
pracy wdraża innowacyjne rozwiązania, m.in. modele
miejscowości tematycznej i tworzenia kultury poprzez
partycypację społeczną, a także autorskie inicjatywy
edukacyjno-kulturalne, np. Elbląg Czyta Dzieciom,
Rozbójnicy na Ulicy czy koncerty Młodzi i Krzywda.
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D0gAdYwaNie $iĘ
zA PoMocą
Dogadywanie się za

pomocą zinów, czyli

Pismo typu zin to, ogólnie rzecz biorąc, niskonakładowe
i amatorskie wydawnictwo tworzone, jak stwierdza
prof. Wojciech Kajtoch, „przez i dla ludzi, którzy […] nie
mogą zaspokoić [swoich] potrzeb komunikacyjnych”.
Dzieje się tak, ponieważ tematy, którymi są zaciekawieni, nie stanowią obiektów zainteresowania mediów głównego nurtu (ang. mainstream; utożsamiany z wielkimi korporacjami, władzą), a przynajmniej
informacje te nie są przekazywane na takim poziomie
szczegółowości, na jakim by czytelnikom zależało.
Dlatego też tego typu definicja, choć bardzo ogólna, ukazuje prostą i wynikającą z natury człowieka potrzebę:
chcę wiedzieć, a co za tym idzie, dzielić się tym z innymi.

Mateusz Flont
zinelibrary.pl

Strona zina „S
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Solidarność to jedna z głównych idei kultury alternatywnej, której realizacją jest dogadywanie
się ponad podziałami i wynikająca z tego wspólna – bardzo często pozbawiona materialnych korzyści – praca dla innych ludzi. Objawia się ona
przeważnie poprzez organizację szeroko pojętych
wydarzeń artystycznych (happeningi, spektakle,
koncerty) i politycznych (demonstracje), prowadzenie centrów kultury (w tym często w postaci
skłotów, czyli nielegalnie zaadaptowanych pustostanów) oraz różnego rodzaju „produktów”
alternatywy: książek, tomików poezji, kaset
i płyt, ubrań, graffiti, a także prasy alternatywnej. Do
tej ostatniej zaliczam fanziny (od ang. fanatic magazine, np. pisma fanów muzyki punk lub kibiców sportowych), artziny (od ang. artistic magazine, np. pisma
twórców niszowej literatury i grafiki) oraz ziny (od
ang. magazine, określenie alternatywnego pisma
społeczno-politycznego, a także ogólna nazwa
tego typu pism).

komunikacja.

zmata”

z1NóW

jak działa alternatywna

Do tego dochodzi idea DIY – zastosowana w praktyce przez
kontrkulturę hipisów, subkulturę punków i inne przejawy
oddolnej, alternatywnej działalności, np. ruch anarchistyczny. Chociaż sama idea, której nazwa była skrótem od angielskich słów do it yourself – pol. ‘zrób to sam’, była znana
Polakom w zupełnie innej formie, ponieważ pod takim polskojęzycznym tytułem w latach 1959–1983 Adam Słodowy
prowadził w TVP swój program. Chociaż tematyka poruszana w zinach i w peerelowskim programie telewizyjnym
była inna, to miała jeden wspólny mianownik – umiejętność
tworzenia czegoś za pomocą prostych, często dostępnych
w domu, narzędzi.

„Szelest”

To tylko nieliczne z tysięcy
przykładów. Ziny, a wraz z nimi
cała kultura alternatywna pokazują nam, jak ważne dla ludzi
może być dogadywanie się,
z którego wynika coś dla in27
nych. Dlatego też anarchistyczne hasło: „Solidarność – naszą
bronią!” jest wciąż żywe.

Strona zina

Do czego służyły i nadal służą ziny – mimo wszechobecnej dominacji mediów cyfrowych? Od samego początku
ziny pomagały w nawiązywaniu relacji międzyludzkich,
przykładowo fani literatury science fiction jeszcze przed
II wojną światową tworzyli swoje fanziny (np. w
USA „The Comet”, 1930),
w których informowali
o imprezach, wymianie
i sprzedaży gadżetów,
dyskutowali o swoich
ulubionych książkach ,
a przede wszystkim dowiadywali się, że w innym
mieście lub kraju żyją
ludzie o podobnych zainteresowaniach. Z tego samego powodu amerykańscy i brytyjscy punkowcy
publikowali fanziny, w których pisali o koncertach,
płytach, polityce i problemach dnia codziennego
(np. w Anglii „Sniffin’ Glue”,
1976; w Polsce warszawska „Szmata”, 1979). Ziny
w PRL w latach 1978–
1989 funkcjon ował y
w tzw. trzecim obiegu, będącym w kontrze
do prasy cenzurowanej
(pierwszy obieg) oraz
stricte opozycyjnej (drugi).
Okładka zina „Acapella”
Przykładowo w „A Cappelli”, anarchistycznym zinie trójmiejskiego Ruchu
„Wolność i Pokój” (1986–1989), często dyskutowano, aby dogadać się w sprawach dość kontrowersyjnych w danym środowisku, np. kilku autorów
podjęło temat: „Czy anarchista powinien walczyć
o niepodległość?”. W latach 90., po likwidacji instytucji cenzury, ziny funkcjonowały w tzw. obiegu alternatywnym; niektóre nadal pozostawały
w „podziemiu”, inne zaś rejestrowały swoją
działalność. Bardzo ważnym tematem była
wówczas ekologia, a pismem – krakowskie
„Zielone Brygady” (1989–2007). Mimo swej
oficjalności i powiązań (Wydział Chemii
Uniwersytetu Jagiellońskiego) przyciągało
ono aktywistów o różnych orientacjach politycznych. W ten sposób stwarzało przestrzeń do dyskutowania i wypracow ywania wspólnego stanowiska (np. w temacie
energii atomowej i globalizacji), a co za tym
idzie – dogadywania się w sprawie wspólnych działań społecznych (np. protesty).

Z kolei przykładem działania artystycznego, które przedstawiało swój punkt widzenia na szeroko pojętą sztukę,
był poznański artzin „Szelest” (1991–2006), w którym
autorzy ilustracji, grafik, opowiadań i wierszy nie podpisywali swoich tworów zgodnie z maksymą: „Wszelkie prawa
zastrzeżone są poronione.
Kopiowanie mile widziane”.
Jak wspomina współtwórca
zina, Maciej „Metys” Hojak
(obecnie Oficyna Wydawnicza Bractwa Trojka), numery
pisma powstawały tygodniami, a czasem nawet miesiącami, niektóre tytuły były
zaś wyklejane nawet przez
30 osób – literka po literce.
Artzin można było otrzymać
nie tylko na wydarzeniach
artystycznych, lecz także na
przystankach tramwajowych
i w szaletach miejskich.
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Problem z dogadywaniem się
to problem komunikacyjny
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Te mate m p r zewo dnim
warsztatów zinowych, które odbywały się w trakcie
czerwcowego Święta Wolności i Solidarności, było (nie)
dogadanie. Temat ten podjęła ponad połowa uczestników, pozostali zaś posłużyli
się charakterystycznym dla
większości zinów absurdem,
przygotowując graficzno-słowne kolaże i imitacje gazet (w tym reklamy). Problem
z dogadywaniem się to problem komunikacyjny, dlatego
zastanawiające, że przedstawiono go za pomocą telefonu
(jako urządzenie niepodłączone do prądu; innym razem
chodziło o telefoniczny żart
lub bezcelową komunikację).
Ponadto zwrócono uwagę
na język (niewłaściwe słowa
wypowiadane przez nieodpowiednie osoby; mnogość
synonimów), ideologię (polityczną czy religijną), relacje
społeczne (rodzina, opozycja
swój – obcy), które mogą być
niczym mury między ludźmi.
Wreszcie przywołano też
ciszę (brak rozmowy lub niemożność wypowiedzenia się,
np. zaklejone usta).

Fot. Strony zina „Nie do gadanie”

Fot. Strona zina „Życie”

Fot. Strona zina „Życie”

Fot. Strony zina „Jestem nie na pewno”

Fot. Bartosz Rief / Archiwum ECS

Fot. Magdalena Fryze-Seroka / Archiwum ECS

DLACZEGO
Fot. Dorota Brzezińska / Archiwum ECS

„Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi” –
mówimy tak zwykle, gdy chcemy ośmielić rozmówcę.
Czy jednak ta zachęta do zadawania pytań

warto zadawać
mniej pytań

?

DLACZEGO

otwiera dyskusję? Czy chcemy i jesteśmy gotowi
odpowiedzieć na każde pytanie?
Dlaczego nie zrobiłaś tego, o co Cię prosiłam? Dlaczego znowu się spóźniłeś? Dlaczego wybrałaś tę pracę? Dlaczego się
tak zachowałeś? Dlaczego dopiero teraz jedziecie na wakacje? Dlaczego jeszcze mieszkasz z rodzicami?
Powyższe pytania dotyczą motywów naszych zachowań,
wyborów i decyzji, które podejmujemy bardziej lub mniej
świadomie. Czy otrzymując takie pytanie, szczerze odpowiadam czy się tłumaczę? Podzielam ciekawość czy odpieram oskarżenie?
Podstawami do dialogu są słuchanie, rozumienie innych
i zadawanie pytań. To mądre pytania nadają kierunek rozmowie i są to najczęściej pytania otwarte.
Co o tym sądzisz? Jak się czułeś w tej sytuacji? Czego teraz
potrzebujesz? Jak widzisz tę kwestię? Jak to rozumiesz?
Takie pytania nie ograniczają odpowiedzi (Wolisz kino czy
teatr?), nie opierają się na założeniach (Czujesz się bardziej
Polakiem czy Litwinem?) i nie zawierają ocen (Dlaczego
jeszcze nie wyszłaś za mąż?).
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Magdalena Fryze-Seroka
Dorota Brzezińska
Pracują w Dziale Projektów Obywatelskich ECS.
Po ukończeniu szkoleń „Wyłącz ego. Zrozum drugiego”, prowadzonych przez norweskie Centrum
Dialogu i Pokoju Nansen, praktykują i uczą, jak prowadzić dialog wolny od ocen i uprzedzeń. Od kwietnia
2019 roku prowadzą warsztaty dialogu dla dorosłych
w przestrzeni Solidarność Codziennie. Rozpoczynają
również pracę nad sesjami dialogu i dialogiem publicznym, stwarzającym szansę na otwarte dyskusje
na istotne tematy społeczne.
Fot. Jacek Klejment / Archiwum ECS

Komunikacja z innymi ludźmi może często balansować na
pograniczu ciekawości i ocen, otwartości na odpowiedź
i chęci udowadniania własnych racji. Jak się odnaleźć
w gąszczu słów i znaków zapytania? Istnieje na to prosta
zasada – zadawaj innym tylko takie pytania, na które sam/
sama chcesz odpowiedzieć.

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

OŁÓWEK

SZUKA

POŁĄCZEŃ

Nie(dogadanie) to przestrzeń między słowami
i emocjami. Małe, niedopasowane do siebie
punkty, łączące strach i niepokój. Przeszkadzające relacjom zakłócenia w komunikacji.

Basia Grzybowska Flores
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Ilustratorka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach. Jej ilustracje to podróż między kolorami, kształtami i emocjami. Prosta droga do pozytywności. Obecnie mieszka i tworzy w Katowicach.
Ilustrowała dla magazynów oraz firm odzieżowych.
Wystawiała swoje prace indywidualnie oraz na ekspozycjach zbiorowych i festiwalach międzynarodowych w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Brazylii
i Wielkiej Brytanii. W 2018 roku jej plakat zdobył
pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie
„Niezwykłe oblicza Krakowa”. 40 lat na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, organizowanym
przez Dydo Galerię Plakatu oraz Stowarzyszenie
Ogrody Sztuki.

Samo niedogadanie jest tylko pretekstem do wyładowania napięć. Może być celowym niedogadywaniem się, wywołującym celowe niezrozumienie i celowe kłótnie. Jeśli służą one jakiemuś rozładowaniu
i oczyszczeniu, to nie uważam, aby niedogadanie
było złe samo w sobie. Gorzej, jeśli doprowadzają do
destrukcji, dewastacji i kompletnego zniszczenia czegoś budowanego razem.

Jacek Frąś
Rysownik komiksów, malarz, plakacista, ilustrator,
muzyk. Absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa
w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Komiks jest obecny w jego życiu od dzieciństwa. Jego prace publikowały takie

pisma jak „Przekrój”, „AQQ”, „Dziennik Łódzki”,
„Czas komiksu: Antologia”, „Komiks Forum”, „Nowy
Talizman”, „Dosdedos”, „Muza”, „Gazeta Wyborcza”.
Za komiks Kaczka został nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Komiksów w Angoulême
w 2001 r. prestiżową nagrodą PRIX ALPH-ART Jeunes Talents, przyznawaną najlepszemu młodemu
rysownikowi (otrzymał ją jako jedyny Polak). Twórca takich albumów komiksowych Glinno (scenariusz,
rysunek), Totalnie nie nostalgia – Memuar (rysunek),
a także Melona – bohatera satyrycznych komiksów
publikowanych w internecie.

Porozumienie lub jego brak może odbywać się
na wielu poziomach. Znaki mogą być kanałem komunikacji, kierunkiem drogi, nową perspektywą.
Wszystko, co do nas dociera, można rozpatrywać na
wiele sposobów.

Sławek Hryniewiecki
Rysownik, ilustrator, twórca i producent muzyczny. Mieszka i tworzy w Gdańsku. Współpracował
z firmami zajmującymi się wyposażeniem wnętrz,
firmami odzieżowymi, instytucjami oraz inicjatywami społecznymi. Jego prace można było zobaczyć
m.in. w ramach Festiwalu Streetwaves („W studni”)
oraz w trakcie wystaw w Gdańsku (Fukafe, Brudershaft). Jako Rawel wraz ze swoim projektem muzycznym występował w Polsce i zagranicą.

Ilustracja: Zuzanna Gadomska

Ilustracja: Basia Flores

