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Projekt „Młodzi rozmawiają o różnorodności” ma zainspirować młodzież 
do budowania społeczeństwa obywatelskiego już na poziomie prostej 
rozmowy przy kawie. W rzeczywistości, która wydaje się coraz trudniejsza 
– z wojnami, kryzysem ekologicznym i szerokorozumianą dyskryminacją na 
czele, chcemy zainspirować młodszych kolegów do rozmowy na te trudne 
tematy i zaangażowania się w kształtowanie swojej społeczności. Ebook 
jest zapisem dwunastu spotkań z ekspertami i ekspertkami, aktywistkami 
klimatycznymi i osobami walczącymi o równość ze względu na płeć, 
orientację seksualną, wiek czy miejsce zamieszkania. Tematem podcastów 
jest jednak nie tylko szara rzeczywistość – w serii nagrań przedstawiamy 
ciekawe projekty, jak Śląsk Przegięty czy Fundacja Web Korki, szukamy 
rozwiązań problemów i rozmawiamy o różnorodności, która sama w sobie 
jest inspirująca. W dwunastu rozmowach poruszamy kwestie najbardziej 
doniosłych według nas problemów społecznych, wśród których nie 
zabrakło tematów kontrowersyjnych, jak chociażby kondycja polskiego 
Kościoła czy podejście Polaków do uchodźców. Ze względu na miejsce 
pochodzenia szczególnie bliską nam kwestią jest sprawiedliwa 
transformacja – jako Ślązaczki pragniemy edukować społeczeństwo na 
temat zielonych przemian, które są konieczne, dlatego temu tematowi 
poświęciłyśmy aż dwie rozmowy. Ponadto, w odpowiedzi na pogarszającą 
się pozycję prawną kobiet, jako aktywne uczestniczki protestów, 
postanowiłyśmy zorganizować debatę młodych aktywistek i odpowiedzieć 
na pytania dotyczące aktywizacji polityczek i działaczek społecznych. 
Odbiorców projektu zachęcamy do przeprowadzenia dyskusji na tematy 
poruszone przez nas w rozmowach.
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Projekt „Młodzi rozmawiają o różnorodności” ma zainspirować 
młodzież do budowania społeczeństwa obywatelskiego już na 
poziomie prostej rozmowy przy kawie. W rzeczywistości, któ-
ra wydaje się coraz trudniejsza – z wojnami, kryzysem eko-
logicznym i szerokorozumianą dyskryminacją na czele, chcemy 
zainspirować młodszych kolegów do rozmowy na te trudne 
tematy i zaangażowania się w kształtowanie swojej społeczno-
ści. Ebook jest zapisem dwunastu spotkań z ekspertami i eks-
pertkami, aktywistkami klimatycznymi i osobami walczącymi 
o równość ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek czy 
miejsce zamieszkania. Tematem podcastów jest jednak nie tylko 
szara rzeczywistość – w serii nagrań przedstawiamy ciekawe 
projekty, jak Śląsk Przegięty czy Fundacja Web Korki, szukamy 
rozwiązań problemów i rozmawiamy o różnorodności, która 
sama w sobie jest inspirująca. W dwunastu rozmowach poru-
szamy kwestie najbardziej doniosłych według nas problemów 
społecznych, wśród których nie zabrakło tematów kontrower-
syjnych, jak chociażby kondycja polskiego Kościoła czy podejście 
Polaków do uchodźców. Ze względu na miejsce pochodzenia 
szczególnie bliską nam kwestią jest sprawiedliwa transformacja 
– jako Ślązaczki pragniemy edukować społeczeństwo na temat 
zielonych przemian, które są konieczne, dlatego temu temato-
wi poświęciłyśmy aż dwie rozmowy. Ponadto, w odpowiedzi na 
pogarszającą się pozycję prawną kobiet, jako aktywne uczest-
niczki protestów, postanowiłyśmy zorganizować debatę mło-
dych aktywistek i odpowiedzieć na pytania dotyczące aktywi-
zacji polityczek i działaczek społecznych. Odbiorców projektu 
zachęcamy do przeprowadzenia dyskusji na tematy poruszone 
przez nas w rozmowach.

Zespół projektowy:
Natalia Baron
Magdalena Kwaśniok
Julia Wienzek
Natalia Wrocławska
Igor Zych
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– Jak wyglądałby świat, gdyby rządziły nim młode kobiety? – to 
pytanie stało się punktem wyjścia do dyskusji aktywistek na 
temat sytuacji zagranicznych i krajowych polityczek oraz repre-
zentacji i zaangażowania kobiet w życie publiczne.

W debacie wzięły udział Weronika Adamczak – aktywistka kli-
matyczna, wolontariuszka Europejskiego Korpusu Solidarności; 
socjolożka Karolina Rzepecka – członkini zarządu stowarzysze-
nia Instytut Roździeńskiego oraz wiceprezeska Fundacji Ius et 
Civis; Agata Krypczyk – doradczyni polityczna, aktywistka na 
rzecz kobiet, mniejszości i osób LGBT+, asystentka posłanki 
Moniki Rosy; oraz Małgorzata Genderka – wiceprzewodnicząca 
Młodej Lewicy, asystentka krajowa posła do Parlamentu Euro-
pejskiego Łukasza Kohuta. 

– W domyśle lepiej, ale oczywiście możecie się z nami nie zgo-
dzić – dodała Natalia, tym samym rozpoczynając dyskusję na 
temat tego, co większa reprezentacja kobieta mogłaby zmienić 
w społeczeństwie.

– Na pewno nie mielibyśmy do czynienia z takim poziomem 
faszyzmu i nacjonalizmu, jaki obecnie jest w Polsce. Kobiety 
pokazałyby, czym jest piękny patriotyzm – rozpoczęła Małgo-
rzata Genderka. – Rola kobiety polegałaby na pokazaniu tego, 
że polityka może się opierać na dialogu, szacunku i współpracy, 
bez pardonu, pychy i nienawiści.

– Gdyby było więcej kobiet w polityce, więcej z nas wierzyłoby, 
że może dojść daleko w sferze profesjonalnej, jakakolwiek była-
by to profesja – skomentowała Weronika Adamczyk. – Mam 
wrażenie, że jesteśmy pod wpływem społecznych unormowań 
i obrazu tego, jak powinnyśmy żyć, a nie tego, jak możemy, 
będąc wolne i mając wybór.

– W momencie, w którym młode kobiety doszłyby do władzy, 
zredefiniowałyby rolę kobiety w społeczeństwie i myślę, że to 
byłaby największa zmiana – podsumowała temat Karolina Rze-
pecka.

Kobiety w życiu publicznym.
Debata aktywistek

Agata Krypczyk
doradczyni polityczna

Weronika Adamczak
aktywistka klimatyczna

Małgorzata Genderka
Młoda Lewica

Karolina Rzepecka
Instytut Roździeńskiego
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Debatantki zostały również zapytane o wybór Kamali Harris na 
wiceprezydentkę Stanów Zjednoczonych i wpływ zachodnich 
wzorców na sytuację w Polsce:

– W wielu młodych amerykańskich dziewczynach rozbudziło to 
nadzieję, że one też mogą. (…) Postać Kamali Harris pokazuje, 
że jeśli Ameryka, gdzie zawsze mężczyzna rządził twadą ręką, 
a kobieta była spychana na margines, może się zmienić, my też 
możemy – skomentowała Agata Krypczyk.

Na inny aspekt problemu zwróciła uwagę Weronika Adamczak:

– Mam wrażenie, że mamy kilka symboli zamiast normalizować 
to, że kobieta w polityce nie jest wyjątkowym zjawiskiem – jest 
po prostu politykiem – skomentowała aktywistka.

Nie zabrakło również tematu trudności, z jakimi muszą się mie-
rzyć polityczki:

– Bardziej interesujące dla mediów jest to, czy posłanka ma 
męża, dziecko, jakiś kryzys osobisty niż złożony przez nią w sej-
mie projekt ustawy, który może zrewolucjonizować prawo – 
odpowiedziała na pytanie Agata Krypczyk – Wciąż na kobiety 
patrzy się jak na ładną ozdobę.

– W nawiązaniu do słów Agaty: jeśli zachód mógł, to Polska 
może. Problem jest w tym, że zachód zechciał, a Polska jeszcze 
nie chce – podsumowała Małgorzata Genderka

Karolina Rzepecka podjęła próbę znalezienia sposobu na popra-
wę sytuacji:

– Pierwsza sprawa to jest edukacja, a druga – język, który moc-
no kształtuje społeczeństwo. Mam wrażenie, że kobiety dużo 
częściej zwracają uwagę na to, jakich słów używają, i starają się 
podejść do tego języka jak najbardziej inkluzywnie, a to także 
wywołuje zmianę społeczną – skomentowała.
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dr Rafał Cekiera 
Instytut Socjologii 
Uniwersytetu Śląskiego

W ostatnich miesiącach mierzymy się ze skutkami agresji Rosji 
na Ukrainę – od tygodni w Polsce szukają schronienia uchodź-
cy uciekający przed wojną. Ta bezprecedensowa sytuacja była 
głównym tematem rozmowy z dr. Rafałem Cekierą z Instytutu 
Socjologii Uniwersytetu Śląskiego.

– Powinniśmy o tym rozmawiać jak najwięcej. To jest temat, 
którym nie tylko z oczywistych względów wszyscy żyjemy 
współcześnie; obszar migracji, zwłaszcza związany z naszymi 
relacjami z uchodźcami, jest bardzo ważny w dłuższej perspek-
tywie – podkreślił rozmówca.

Po wstępie dotyczącym ogólnych kwestii związanych z migracją 
poprosiłyśmy dr. Cekierę o diagnozę obecnej sytuacji:

– Polacy zachowują się w ostatnich dniach fantastycznie. Każ-
dy z nas widzi poziom zaangażowania w pomoc uchodźcom; 
ile osób przyjmuje pod swój dach potrzebujących, jeździ na 
granicę, przynosi dary na zbiórki – to jest niesamowity zryw 
społeczeństwa – rozpoczął optymistycznie socjolog.

Ekspert przestrzegł jednak, że wsparcie państwa obecnie nie 
jest wystarczające, a pozostaje niezbędne w obecnym kryzysie:

– Wszyscy chyba słyszeliśmy hasło „to jest maraton, a nie sprint”. 
Być może dzięki ciągłym powtarzaniu tego sloganu nasza ener-
gia jeszcze się nie wypaliła, ale musimy mieć świadomość, że kie-
dyś się wypali. (…) Na samej pracy wolontariuszy i ludzi dobrej 
woli tak dużego wyzwania nie da się udźwignąć – skomentował 
specjalista. – Nie zmienia to jednak faktu, że pierwsze tygodnie 
kryzysu przejdą do historii. Możemy być z siebie, jako społe-
czeństwa, dumni – okazało się, że jeżeli państwo tylko pozwala 
pomagać uchodźcom, Polacy chcą i potrafią to robić.

Dr Cekiera podkreślił również wyjątkowy charakter ogólno-
polskiej współpracy, zaznaczając, że w bardzo podzielonym 
społeczeństwie „odstawiliśmy na bok wszystkie etykiety i roz-
poczęliśmy pracę na rzecz wspólnej sprawy”.

Nikt nie jest nielegalny.
Rozmawiamy o migracjach
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W rozmowie nie zabrakło jednak samokrytyki i trzeźwej oceny 
sytuacji na granicy z Białorusią:

– Czy te doświadczenia nas zmienią? To jest pytanie otwarte. 
Wracam natomiast do tego, o czym musimy pamiętać: kilka-
dziesiąt kilometrów od granicy ukraińskiej, przy granicy biało-
ruskiej, dzieją się rzeczy diametralnie inne od tego społecznego 
zrywu, o którym rozmawiamy. To pokazuje naszą schizofrenię 
w zakresie podejścia do uchodźców – zauważył socjolog i pod-
kreślił jednocześnie, że sytuacja na granicy z Białorusią wymaga 
pewnej kontroli przepływu ludności: – Żeby była jasność: nie 
chodzi mi o to, że powinniśmy do kraju wpuszczać wszystkich, 
zawsze i wszędzie. Mi chodzi o humanitarne rozpatrzenie wnio-
sków tych osób, które potrzebują od nas pomocy. Jeśli okaże 
się zaś, że na udzielenie wsparcia i azylu nie zasługują, depor-
towanie ich w humanitarnych warunkach. Sposób w jaki, jako 
państwo, reagujemy na sytuację na białoruskiej granicy, jest nie 
tylko złamaniem prawa, ale jest po prostu niehumanitarny i nie 
do przyjęcia – podsumował temat.

Ekspert zwrócił szczególną uwagę na budowanie wizerunku 
uchodźców:

– Sprawą o kapitalnym znaczeniu wydaje mi się to, abyśmy roz-
szczelniali wizerunek uchodźcy. Mam takie poczucie, że wśród 
wielu osób pokutuje błędne wyobrażenie uchodźcy jako kogoś, 
kto powinien być biedny, smutny, nieustannie zatopiony w swo-
im dramacie i przede wszystkim ciągle nam dziękujący i wyra-
żający wdzięczność. Tymczasem, tak jak różni są Polacy, co jest 
nam łatwo sobie wyobrazić, tak samo różne są Ukrainki i różni 
są Ukraińcy, a co za tym idzie – różni są uchodźcy. Przed wojną 
uciekają biedni i bogaci – podkreślił rozmówca. – To są osoby, 
które mają takie same potrzeby, takie same pragnienia i bardzo 
silną potrzebę godności. To są takie same osoby jak my, tylko 
doświadczone traumą wojny.
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Kryzys klimatyczny dotyczy każdego, niezależnie od tego czy 
jest się aktywistą klimatycznym czy sceptykiem zmian klimatu. 
Szerokie negatywne skutki katastrofy klimatycznej już wpływa-
ją na nasze codzienne życie. O przyczyny i konsekwencje kry-
zysu klimatycznego oraz o jego społeczny aspekt zapytałyśmy 
Joannę Flisowską, koordynatorkę zespołu ds. klimatu i energii 
w Greenpeace Polska. 

– Równowaga na Ziemi została zachwiana przez emisje powo-
dowane działalnością człowieka. W związku ze zwiększaniem 
się emisji gazów cieplarnianych, które ocieplają naszą atmos-
ferę i planetę, coraz bardziej zmienia się klimat. (…) Wzrasta 
średnia globalna temperatura, co się z jednej strony objawia 
właśnie tą wzrastającą temperaturą, ale z drugiej coraz bardziej 
wzmożonymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, których 
już w tej chwili nawet w Polsce możemy doświadczać.

Ekspertkę zapytałyśmy o świadomość społeczną w kwestii 
katastrofy klimatycznej. Czy ludzie zaczęli się przejmować sta-
nem środowiska?

– Świadomość w społeczeństwie wzrasta. Z jednej strony 
jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, że mierzymy się z kry-
zysem klimatycznym (…), a z drugiej mamy niestety dość krót-
ką pamięć. Nasza chęć działania oczywiście jest najmocniejsza 
w momencie, w którym wspomnienia są najświeższe: kiedy 
odczuwamy skutki suszy, widzimy skutki huraganu. (…) Dlate-
go tak istotne jest również to, żebyśmy mieli mądrych decyden-
tów, którzy będą prowadzić politykę długofalową, a nie tylko 
od wyborów do wyborów czy od kryzysu do kryzysu.

Joanna Flisowska podkreśliła, że ważne jest rosnące zaangażo-
wanie młodzieży, uczniów i studentów w Młodzieżowy Strajk 
Klimatyczny i dbanie o stan środowiska, ponieważ to oni, mło-
de pokolenie, będzie doświadczać skutków kryzysu klimatycz-
nego przez całe życie. Z ekspertką rozmawiałyśmy również 
o działaniach polityków na szczeblu unijnym, krajowym i samo-
rządowym oraz o tym, czy decyzje polityczne podejmowane 
w sprawie zmian klimatu są wystarczające.

Trzeba działać teraz.
Rozmawiamy o kryzysie klimatycznym

Joanna Flisowska 
koordynatorka zespołu 
ds. klimatu i energii 
w Greenpeace Polska
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– Niestety większość działań jest niewystarczająca. (…) Unia 
Europejska ciągnie nas do przodu, więc instytucje UE na pewno 
z perspektywy Polski można ocenić pozytywnie. Tak naprawdę 
to one bowiem wymuszają na rządzie polskim pewne decyzje 
i ruchy w kierunku dekarbonizacji. (…) Obiektywnie jednak te 
działania, również Unii Europejskiej, powinny być o wiele dalej 
posunięte, natomiast zmierzają w dobrym kierunku. (…) Nasz 
rząd w dalszym ciągu nie przyjął żadnego konkretnego celu, 
jeśli chodzi moment osiągnięcia przez Polskę neutralności kli-
matycznej. Polska nie ma planu odejścia od węgla, nie ma planu 
dekarbonizacji swojej energetyki.
 
Podsumowując rozmowę, skupiłyśmy się na temacie sprawiedli-
wej transformacji, która jest szczególnie istotna z perspektywy 
mieszkanek Górnego Śląska. Joannę Flisowską zapytałyśmy o to, 
czy przeprowadzenie tego procesu rzeczywiście sprawiedliwie 
jest możliwe oraz o rolę dialogu społecznego w tym aspekcie.

– Transformacja musi przebiegać w sposób sprawiedliwy. Przez 
sprawiedliwość mam na myśli sprawiedliwość społeczną, która 
oznacza, że osoby pracujące w danym sektorze, który z powo-
dów klimatycznych jest sektorem schyłkowym, muszą dostać 
odpowiednie wsparcie w całym tym procesie. (…) Bardzo 
ważne jest wsparcie z jednej strony dla pracowników, a z dru-
giej strony dla całych społeczności. (…) To musi być proces 
zaplanowany, za który konkretne osoby będą odpowiedzialne. 
Transformacja nie może być projektowana jak do tej pory, czyli 
oparta o odprawy (…). Same pieniądze niczego nie rozwiążą 
i wiemy to z przeszłości.
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Walka z wiatrakami.
Rozmawiamy o działalności aktywistek 
klimatycznych

W jaki sposób kryzys klimatyczny dotyka bardziej kobiet? Czy 
fakt, że kobiety w mniejszym stopniu mają wpływ na funkcjo-
nowanie światowych rządów i korporacji jest jedną z przyczyn 
kryzysu klimatycznego? Na te i wiele innych pytań odpowie-
działa aktywistka Miłka Stępień.

Na początku rozmowy zapytałyśmy naszą gościnię o to, czy 
kobiety mają taki sam wpływ na decyzyjność w kwestiach kli-
matycznych jak mężczyźni.

– Nie. Większość decyzji jest zazwyczaj podejmowana przez 
mężczyzn, bo kobiety nie znajdują się na najwyższych stano-
wiskach, które są decyzyjne. Nadal jest nas dużo mniej w par-
lamencie, jest mało kobiet, które są ministerkami w rządzie 
czy dyrektorkami w firmach podejmujących decyzje. A nawet 
w sytuacji, w której kobiety znajdują się na takich stanowiskach, 
nie zawsze zajmują się kwestiami klimatu.

Oprócz sytuacji kobiet na świecie, szczególnie w rejonach, 
w których nie mogą one pobierać edukacji, rozmawiałyśmy 
o sprawiedliwej transformacji regionów górniczych i przemy-
słowych. Miłka Stępień opowiedziała nam, jak sprawiedliwa 
transformacja powinna wyglądać.

– Osoby, które są niejako zmuszone do zmiany kariery, do 
zmiany pracy, powinny móc przejść ten proces bezboleśnie, 
musimy przygotować społeczeństwa do tej przemiany. Trans-
formację trzeba zakończyć w sposób, przez który gospodarka 
lokalna nie ulegnie zniszczeniu; zapewnić ludziom miejsca pracy 
i nową formułę gospodarczą dla regionu.

Rozmawiałyśmy również o partycypacji społecznej, aktywizmie 
i o tym, jak brać sprawy społeczności we własne ręce.

– Trzeba się włączać w proces konsultacyjny. Wiem, że niestety 
bardzo często konsultacje nie są zbyt łatwe, to jest chyba jeden 
z głównych problemów dotyczących partycypacji społecznej. 

Miłka Stępień
aktywistka klimatyczna
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Właśnie dlatego takie organizacje jak moja starają się pracować 
nad tym, żeby te konsultacje były prowadzone w bardziej ludzki 
sposób – nie na zasadzie próśb o komentarze do dokumentów, 
które mało kto rozumie, tylko w oparciu o realne pytania ze 
strony władzy o to, czego mieszkańcy chcą i potrzebują.

Miłka Stępień opowiedziała nam o zmianach społecznych 
i energetycznych w Wielkopolsce Wschodniej, podkreślając, 
że to jeden z bardziej progresywnych regionów w Polsce. Do 
2030 roku planowane jest tam całkowite odejście od węgla, 
a do 2040 roku osiągnięcie neutralności klimatycznej. Dużą rolę 
w regionie odgrywają wspomniane już konsultacje społeczne 
oraz chęć dialogu po stronie mieszkańców i władz regionu oraz 
innych osób decyzyjnych.

Ozimek, Racibórz, Pszczyna.
Rozmawiamy o małych miastach

Czy pochodzący z Dąbrowy Górniczej Dawid Podsiadło może 
nazywać się małomiasteczkowym? Dlaczego życie w małych 
miastach jest coraz bardziej atrakcyjne i kto może pozwolić 
sobie na brak samochodu?

O tym wszystkim (i paru innych rzeczach) rozmawiamy z urba-
nistą Pawłem Jaworskim. 

Nietypowo kwestia definicji małego miasta pojawiła się niemal 
na końcu rozmowy (spoiler alert: Dąbrowa Górnicza, z której 
strony na nią nie spojrzeć, w tej definicji się nie mieści). Na 
początku podcastu urbanista podkreślił jednak, jak istotne jest 
nieuogólnianie; zwracanie uwagi na charakterystykę miast, bo 
to ona generuje konkretne problemy:

– Z punktu widzenia rozwojowego i urbanistycznego małe mia-
sta podzieliłbym na dwie zasadnicze grupy. Po pierwsze takie, 
które są położone w strefach oddziaływania dużych miejsco-
wości – są przedmieściami, a jednak położonymi poza grani-
cami administracyjnymi dużych miast. Taki będzie Ozimek czy 
Pszczyna. Drugą grupę stanowią miasta, które leżą poza orbitą 
metropolii – te miasta przeważnie są w stagnacji, nie doświad-
czają żadnych procesów rozwojowych. Dochodzi tam do 

Paweł Jaworski
urbanista
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kosmetycznej przebudowy, delikatnej poprawy tkanki miejskiej, 
ale bez dużej ekspansji przestrzennej.

W rozmowie nie zabrakło tematu planowania przestrzeni 
miejskiej, które jak podkreślił urbanista, nie w każdym małym 
mieście wygląda tak samo, a jednak w każdym różni się od pla-
nowania zagospodarowania przestrzennego w dużych miejsco-
wościach:

– W odniesieniu do małych miast trzeba zwrócić uwagę na 
jedną kwestię – te centralne przestrzenie; główne ulice, czy 
place, pełnią wszystkie funkcje miejskie na raz. Są miejscami 
targów, koncertów, głównym punktem spotkań mieszkańców. 
(…) Często dyskusja o tym, jak to projektowo rozwiązać żeby 
połączyć wszystkie potrzeby, nie jest taka łatwa jak w dużym 
mieście.

Lata coraz cieplejsze, spotkanie z Janem Mencwelem w Kato-
wicach, nie mogło więc zabraknąć tematu pojedynku zieleni 
z betonozą. Paweł Jaworski rozłożył publicystyczny termin na 
czynniki pierwsze po to, by odpowiedzieć na pytanie, gdzie zie-
leń ma się lepiej:

– Czy w projektowaniu w małych miastach dominują koncep-
cje, powiedzmy, „zabetonowane”? Nie do końca. Oczywiście 
zieleń usuwa się pod inwestycje wszędzie, niezależnie od wiel-
kości miasta, ale w małych miejscowościach skala problemu jest 
mniejsza.

Jako jeden z podstawowych problemów mniejszych miejsco-
wości, zwłaszcza tych będących poza orbitą dużego miasta, 
urbanista wskazał brak komunikacji.

– Problem wykluczenia komunikacyjnego jest problemem real-
nym. Ludzie orientacji wolnościowej lubią mówić o tym, że jeż-
dżenie samochodem to wolność, nie dostrzegając, że jest także 
więzieniem. Wybór mamy wtedy, kiedy możemy jeździć, ale nie 
musimy. Kiedy jeździć trzeba, to już jest przymus.
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Sojusz ołtarza i tronu.
Rozmawiamy o wierze w Polsce

O Kościele katolickim w Polsce, apostazji i nauce, jaka płynie 
z upolitycznienia wiary rozmawiałyśmy z teologiem Jarosławem 
Makowskim, autorem książki „Kościół w czasach dobrej zmiany”.

– Nieustannie widzimy, że w Polsce ta relacja została w zasadzie 
sprowadzona do sytuacji obopólnych korzyści. Z jednej strony 
państwa rządzonego przez religijną prawicę, która wykorzy-
stuje kościół dla celów politycznych, ale z drugiej strony kościół, 
który wykorzystuje religijną prawicę dla sankcjonowania swo-
ich przekonań doktrynalnych czy też religijnych za pomocą 
prawa, chociażby wyrok Trybunału Konstytucyjnego w kwestii 
aborcji i, co nie jest też bez znaczenia, oczywiście czerpania 
korzyści finansowych. (…) Problem polega na tym, że kościół 
jest głuchy na krzyki ludzi, którzy nie godzą się na ów sojusz 
tronu i ołtarza.

Naszego gościa zapytałyśmy o to, jak sojusz kościelnych hierar-
chów z prawicową władzą polityczną wpływa na dyskryminację 
ze względu na religię w Polsce i kto przez tę sytuację pada 
ofiarą stereotypów.

– Jesteśmy społeczeństwem dość homogenicznym (…) w więk-
szości jesteśmy katolikami, albo chrześcijanami, w takim spo-
łeczeństwie rodzi się poczucie silnej tożsamości. W Polsce 
mamy do czynienia, szczególnie od kiedy rządzi religijna pra-
wica wspierana przez kościół, raczej z sytuacją wzmacniania tej 
twardej tożsamości i oddzielania się od tych, którzy są inni. (…) 
Mamy do czynienia z kościołem, którego język jest wyklucza-
jący. (…) Kościół, który dominuje w sferze publicznej, w sfe-
rze symbolicznej i kulturowej zarazem mówi, że jest spychany 
do krużganków. (…) Kluczem jest to, że ten rodzaj obecności 
w życiu publicznym jest testowany i on się sprawdza, to znaczy 
bycia oblężoną twierdzą.

Malejącą liczba powołań i wiernych w Kościele katolickim w Pol-
sce Jarosław Makowski wytłumaczył m.in. brakiem wiarygodno-
ści duchownych. Jaka przyszłość czeka polski kościół?

Jarosław Makowski 
publicysta i teolog, autor 
książki „Kościół w cza-
sach dobrej zmiany”
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– Kościół, który jest mniejszościowy, który nie ma sojuszu tro-
nu i ołtarza, który musi zabiegać o wiernych, zawsze będzie 
Kościołem skromnym, pokornym i, przede wszystkim, wiernym 
Ewangelii.

Nie wszystkie dzieci 
mają równe szanse.
Rozmawiamy o pomocy najmłodszym 

Z jakimi trudnościami mierzą się dzieci i młodzież w Polsce? 
O problemach systemowych i sposobach na ich rozwiązanie 
porozmawiałyśmy z Moniką Bajką, prezeską Stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów.

Pierwsi członkowie organizacji swoje działania rozpoczęli po-
nad 25 lat temu. Jak wtedy wyglądała pomoc najmłodszym?

– Lata 90. to zupełnie inne czasy niż dzisiaj. Przede wszystkim 
trzeba sobie wyobrazić, że Polska była krajem dużo biedniej-
szym niż obecnie – socjalnie rodziny funkcjonowały gorzej, 
nie było programów wsparcia, środków z pomocy społecznej. 
Poza tymi problemami, które ciągle istnieją, na początku lat 90. 
problemem były również kwestie bardzo podstawowe – dostęp 
do jedzenia, ubrań, podstawowa higiena. […] Wtedy dzieci 
były głównie na ulicy. Pionierzy, którzy zaczynali tę inicjaty-
wę, zaczynali od pracy ulicznej, udzielania pomocy na dworcu 
PKP w Katowicach; wśród dzieci wąchających klej, prostytu-
ujących się czy złodziejaszków.

Monika Bajka podkreśliła, że aktualnie dotarcie do potrzebują-
cych jest trudniejsze niż w ubiegłych latach:

– Dzieciaki są w komórkach, w sieci – również te, którymi się 
zajmujemy, co utrudnia dotarcie do nich. Mimo, że przez 25 
lat cały czas prowadzimy programy pracy ulicznej, nasi peda-
godzy i streetworkerzy są na miejskich podwórkach, dotrzeć 
do młodzieży jest coraz trudniej. To nie oznacza, że teraz ich 
życie jest łatwiejsze czy lepsze. Bieda jest dużo bardziej zawo-
alowana. (…) Dzisiaj dzieci, które do nas przychodzą, są lepiej 

Monika Bajka 
prezeska Stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży 
Dom Aniołów Stróżów.
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ubrane, mają dostęp do internetu i sprzętu elektronicznego, ale 
to jest przykrywka. Można żyć złudzeniem, że nie jest tak źle.
Jak twierdzi społeczniczka, niektóre trudności pozostały nie-
zmienne od lat:

– Nie zmieniła się kwestia problemów emocjonalnych, rodzin-
nych, relacyjnych. Niestety, jeśli dorośli ludzie sami doświad-
czyli wielu kłopotów w swoim życiu, są niedojrzali, nie potrafią 
sobie poradzić z wychowaniem dziecka czy podjęciem pracy i 
to nadal powoduje duże problemy w domu.

W rozmowie, oprócz diagnozy problemów, nie zabrakło rów-
nież kwestii działań prowadzonych przez stowarzyszenie w 
celu ich rozwiązania:

– Wydzieliliśmy bardzo mocno pracę i kadrę z uwagi na wiek 
podopiecznych – inaczej przecież wygląda praca z czterolat-
kiem i z siedemnastolatkiem. Z młodszymi dziećmi pracujemy 
nad wyrównaniem ich szans, tak żeby mogły pójść do szkoły 
z mniejszymi brakami, a najlepiej w ogóle bez nich; potrafiły 
funkcjonować społecznie, bawić się, rozmawiać, trzymać ołó-
wek w ręku. W przypadku dzieci szkolnych najważniejsza jest 
właśnie edukacja – jeśli dziecko w klasach 1-3 ma duże bra-
ki, bo nikt z nim nie pracuje nad takimi umiejętnościami jak 
pisanie, czytanie czy liczenie, w czwartej klasie nie ma szansy 
samodzielnie tego nadrobić. W związku z tym dzieci unikają 
systemu edukacji. (…) Praca z młodzieżą opiera się na przy-
gotowaniu do dorosłości; zarówno w kwestii praktyk, szkoły, 
mieszkania, jak i emocji, relacji czy związków.

Jak podkreśla Monika Bajka, praca nad sferą emocjonalną 
jest szczególnie istotna w każdej grupie wiekowej, w związku 
z czym Dom Aniołów Stróżów oferuje swoim podopiecznym 
wsparcie psychologów.

– To co dzisiaj bardzo wyraźnie widzimy, to pogłębienie róż-
nego rodzaju problemów psychologicznych, a nawet psychia-
trycznych. Jakbym miała spojrzeć na tych ponad 20 lat wstecz, 
na samym początku nie wiedzieliśmy o istnieniu wielu zabu-
rzeń. (…) Dzisiaj na pewno jest duża potrzeba pomocy specja-
listów w tym zakresie.
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QUEER i odkłamywanie historii.
Rozmawiamy o społeczności LGBT+

Z Natalią Kaniak i Pawłem Świerczkiem z kolektywu Śląsk Prze-
gięty rozmawiałyśmy o społeczności LGBT+, odkłamywaniu 
historii, queerze i edukacji przez sztukę. W rozmowie posłu-
chacie również o tym, czy polskie społeczeństwo robi progres 
i jak mówić, żeby nie ranić.

– Queer, jeśli chodzi o teorię, stawia na wywrotowość, na 
podważanie zastanych schematów działania, myślenia. Queer 
można przyłożyć do wszystkiego; do czasu, do przestrzeni, do 
wszystkich wartości i rzeczy, które znamy.
- Natalia Kaniak

Homofobia, agresja i dyskryminacja. Rozmawialiśmy o tym, dla-
czego się pojawiają.

– Jeśli chodzi o dyskryminację, warto powiedzieć o dwóch 
poziomach. Jednym z nich jest poziom prawny i w tej kwestii 
jest bardzo źle. Ostatnio pojawił się raport na temat prawnej 
homofobii w Europie, z którego wynika, że jesteśmy ostatnim 
krajem w Unii Europejskiej jeśli chodzi o sprzyjanie osobom 
nieheteronormatywnym. Drugim wymiarem jest akceptacja 
społeczna i myślę, że tutaj dużo zmienia się na plus. To widać 
choćby po liczbie marszów równości, które się odbywają w Pol-
sce – jeszcze kilka lat temu to było 4 czy 5 marszów na cały 
kraj, w tej chwili jest ich już ponad 30. Widać to też w rożnego 
rodzaju badaniach i statystykach. Społeczeństwo jest coraz bar-
dziej akceptujące, co nie znaczy, że nie ma problemu homofobii 
czy queerfobii. Mam jednak wrażenie, że prawo nie nadąża za 
tym, co się dzieje społecznie.
- Paweł Świerczek

– Niewidoczność i nieznajomość tematu powoduje strach, to 
jest jeden aspekt. A drugi to homofobiczna edukacja związa-
na z kościołem i nauczaniem religii. (…) Z tej edukacji muszą 
wyzwalać się też osoby nieheteronormatywne. Z myślenia 
o sobie jako o kimś złym, grzesznym.
- Paweł Świerczek

Natalia Kaniak,
Paweł Świerczek
Kolektyw 
„Śląsk Przegięty”
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Dorośli to nie dzieci.
Rozmawiamy o dziadurzeniu

Dziadurzenie, elderspeak, ageizm. Jak walczyć z dyskryminacją 
osób starszych i jak mówić, żeby nie krzywdzić? O tym roz-
mawiamy z Magdaleną Skrzydlewską, Stowarzyszenie Forum 4 
Czerwca.

Rozmowę zaczęłyśmy od pytania o to, czym jest elderspeak 
czyli dziadurzenie.

– Dziadurzenie to nowe słowo w języku polskim, ale zjawi-
sko jest bardzo stare. Polega na protekcjonalnym i jednocze-
śnie dyskryminującym sposobie komunikowania się z osobami 
starszymi. Słowo „dziadurzenie” w języku polskim funkcjonuje 
dopiero dwa lata, jako odpowiednik słowa elderspeak. (…) Jest 
to specyficzny sposób komunikacji, w ramach którego osoby 
starsze, traktowane są jak dzieci.

Szpitale, przychodnie czy urzędy, to miejsca, w których dziadu-
rzy się codziennie. Pytamy o to, jak zmienić sposób mówienia 
i czy każdy, kto dziadurzy, robi to ze złej woli.

– Najczęściej dziadurzenie kojarzy nam się z placówkami służby 
zdrowia, ale nie tylko. W przekazie dnia codziennego spotyka-
my się z rączuchnami, osoby starsze nagle przestają być oso-
bami, a stają się kochanieńkami… Za tym stoją dobre intencje, 
ale skutki są fatalne. Chodzi o zjawisko określane w psychologii 
jako samospełniająca się przepowiednia. Jeżeli jesteśmy trakto-
wani przez kogoś w określony sposób, to po pewnym czasie 
zaczynamy sobie uświadamiać, że jesteśmy tacy, w jaki sposób 
traktuje nas ta osoba. Jeżeli osoby starsze traktowane są jak 
dzieci; jak osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjo-
nować i podejmować decyzji, te osoby zaczynają się czuć jak 
dzieci. (…) Musimy mieć świadomość, że słowa kształtują świa-
domość i postawy, więc tak jak mówimy, tak myślimy.

Magdalena Skrzydlewska
Forum 4 Czerwca
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Inkluzywny rynek pracy.
Rozmawiamy o OzN

Z jakimi objawami dyskryminacji osoby z niepełnosprawnościa-
mi spotykają się na rynku pracy? Jakie zmiany zaszły w kwe-
stii równouprawnienia na rynku pracy i co my możemy zrobić, 
żeby poprawić sytuację? O tym rozmawiamy z Agatą Gawską, 
Fundacja Aktywizacja.

Nasza gościni opowiedziała o tym, jak szerokim problemem 
jest dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami na rynku pra-
cy i w społeczeństwie.

– Ten problem istnieje, tak jak dyskryminacja ze względu na 
płeć, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. To jest coś, co 
po prostu jest zjawiskiem, które występuje. W roku 2016 biuro 
Rzecznika Praw Obywatelskich prowadziło badanie dotyczące 
dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami i w świetle tego 
badania, wygląda na to, że rzeczywiście niepełnosprawność 
jest tym polem, które doświadcza najmniejszej dyskryminacji, 
w porównaniu z innymi kwestiami, w których możemy mówić 
o dyskryminacji. (…) Być może ta dyskryminacja osób z niepeł-
nosprawnościami to jest coś, co zanika.

Fundacja Aktywizacja działa od lat 90., zapytałyśmy jakie zmiany 
w tym czasie zaszły w społeczeństwie.

– Najważniejszą zmianą jest wdrożenie konwencji ONZ o pra-
wach osób z niepełnosprawnościami. Na jej kanwie zachodzą 
zmiany w mentalności i języku, osoba z niepełnosprawnością to 
też jest termin konwencyjny. Kluczowa zmiana to postrzeganie 
niepełnosprawności. Dawno temu postrzegaliśmy ją w modelu 
medycznym, (…) jak tej osobie możemy pomóc, jakie podać 
leki. W tej chwili patrzymy przez pryzmat społeczny. Najpierw 
mówimy o osobie, potem o niepełnosprawności.

Agata Gawska
Fundacja Aktywizacja
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Nie każdy ma dostęp
do korepetycji.
Rozmawiamy o edukacji
Wykluczenie edukacyjne i problemy w nauce dotyczą wie-
lu dzieci i młodzieży. Jaka jest skala problemu i jak pomagać 
w nauce? O tym rozmawiamy z Olgą Kotyk, Fundacja WEB-
-KORKI.

Naszą gościnię zapytałyśmy o to, na czym polegają nierówności 
w nauce i w edukacji między dziećmi, które chodzą do szkoły, 
a ich równieśnikami z Domów Dziecka.

– Nierówności wynikają z tego, że dzieciaki z Domów Dziecka, 
to są dzieciaki z pewnymi historiami, które nie są kolorowe, są 
tragiczne. One w dzieciństwie walczyły o przetrwanie, a nie 
o to, żeby się uczyć i zdobywać lepsze oceny, dlatego u nich 
to podłoże jest zupełnie inne niż u dzieci, które mają zapew-
nione wsparcie ze strony bliskich. (…) Szanse są nierówne, nie 
ze względu na dostęp do edukacji, ale na możliwości rozwo-
ju dodatkowego, jakim jest rozwój w nauce. To wynika z bra-
ku wsparcia rodziny, z braku wsparcia finansowego, dlatego 
powstała nasza fundacja.

Olga Kotyk opowiedziała o korepetycjach i o przedmiotach, 
z którymi uczniowie mają największy problem.

– Matematyka i język angielski. Matma, to przedmiot, który 
bywa fatalnie tłumaczony, jest stresujący, generalnie jest ciężkim 
przedmiotem. (…) Przyczyną niedouczenia są również kwestie 
finansowe, korepetycje nie są dla wszystkich. W fundacji sku-
piamy się korepetycjach zdalnych dla dzieci z Domów Dziec-
ka, to jest rozwiązanie przemyślane, tutaj pandemia otworzyła 
drzwi do nauki zdalnej. (…) Dzięki temu mamy korepetytorów 
z całej Polski, ale też z całego świata.

Olga Kotyk
Fundacja Web-Korki
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Jaki wpływ na rzeczywistość ma komentowanie polityki i czy 
jesteśmy w stanie uciec od politycznych emocji? O tym poroz-
mawiałyśmy z publicystą Jakubem Dymkiem. 

Naszego gościa zapytałyśmy o to, czy poziom debaty publicznej 
w Polsce obniżył się w stosunku do lat ubiegłych:

– Zawsze istnieje tendencja do romantyzowania przeszłości. 
Oczywiście ja również mam subiektywne wrażenie, że kiedy 
blisko dziesięć lat temu zaczynałem pisać dla mediów inter-
netowych, było lepiej. Przede wszystkim dlatego, że nie było 
przymusu generowania zasięgów w socialmediach, te z kolei 
są generowane głównie w oparciu o oburzenie. (…) Nieza-
leżnie od tego, czy redakcja jest medium pisanym, mówionym 
czy dowolnym innym, koniec końców wszystkie treści trafiają 
w obieg sociamediowy. Tam właśnie generowanie oburzenia 
jest elementarnym sposobem zdobywania uwagi.

Publicysta wyjaśnił także, skąd w internetowych wypowie-
dziach tyle radykalizmu:

– Nie mam zamiaru udawać, że 10 lat temu dyskusja politycz-
na była idealna; miła, przyjemna i merytoryczna. Wtedy prze-
cież polski twitter był równie toksyczny, jak dziś. (…) Kosz-
marna zmiana na gorsze, którą obserwuję, wynika z tego, że 
dziś w konkursie na radykalizm, wyrazistość, oburzenie i pewną 
toksyczność komunikatu ścigają się wszyscy. Kiedyś można było 
mówić, że jest to domena wyłącznie radykalnej prawicy. (…) 
Dziś nawet to nie jest dla nas pocieszeniem – ściga się na to 
niestety każdy.

Publicysta jednocześnie podkreślił, że rozmowa o polityce bez 
emocji nie jest możliwa:

– Niestety polityka to nie jest wyłącznie konkurs racji, słuszności 
i wiedzy, ale zdobywania sobie posłuchu i popularności, dzięki 
odwoływaniu się właśnie do emocji. Odcięcie tych dwóch rze-
czy jest niemożliwe, nie udało się to zresztą nigdy. Wystarczy 
spojrzeć na historię Stanów Zjednoczonych – państwa ufun-

Kto wygra wybory?
Rozmawiamy o języku polityki

Jakub Dymek
publicysta
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dowanego na zasadach wolności słowa i wymiany poglądów. 
Chociaż w tej wymianie poglądów brały udział najwybitniej-
sze umysły swojej epoki, koniec końców debata zawsze była 
o emocjach; o tym, czego ludzie się boją, czego nie chcą, co ich 
gorszy i z czym wiążą swoje nadzieje. Przykłady tego mamy i po 
złej, i po dobrej stronie – Martin Luther King w swoim słynnym 
przemówieniu też przecież odwołał się do emocji i słusznego 
oburzenia społecznego.
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