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Czy docieramy? Takie pytanie wybrzmiewa w naszych 
rozmowach wielokrotnie. Towarzyszy nam w trakcie 
ostatnich prac nad tym numerem „Zeszytu”. Szczególnie 
kołacze właśnie teraz.

Gdy rok temu otwieraliśmy przestrzeń Solidarność Co-
dziennie, zastanawialiśmy się, w jakich kierunkach będzie 
rozwijało się życie w tym miejscu. Byliśmy po szeregu 
mniej lub bardziej formalnych rozmów i spotkań, w trakcie 
których próbowaliśmy znaleźć odpowiedzi na pytania,  jak 
przestrzeń ma działać, jaką ma pełnić rolę i jakie są potrze-
by aktywistów i aktywistek społecznych. Efektem tych 
przygotowań było stworzenie narzędzia: do pracy, orga-
nizacji wydarzeń, spotkań i przede wszystkim do pozna-
wania siebie nawzajem. Przez ten rok w przestrzeni odby-
ło się ponad 700 spotkań, a odwiedziło nas przeszło 4000 
osób. Osób, które podejmują nowe wyzwania, inspirują 
się, organizują wydarzenia i urzeczywistniają swoje idee, 
zakładając organizacje, skupiając wokół siebie ludzi, zmie-
niając najbliższe otoczenie. Genialnie było te wszystkie 
historie spotkać na naszej drodze. 
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WSTĘP Rok działalności to dobry moment na podsumowanie 
i poszukanie odpowiedzi na kolejne pytania: co poszło 
dobrze i za co możemy przybić sobie piątkę? Co jest nie 
tak i co należy jeszcze poprawić? Czy potrafimy docierać 
i czy czasem nie tworzymy sobie wygodnej bańki, w któ-
rej czujemy się dobrze, podczas gdy na zewnątrz świat 
wygląda trochę inaczej?

Pierwszą część tego „Zeszytu” tworzą opowieści 
o inicjatywach i grupach korzystających z przestrzeni 
Solidarność Codziennie. O refleksję nad hasłem prze-
wodnim numeru poprosiliśmy także kilka osób spo-
za Gdańska, które towarzyszyły nam i inspirowały 
do działania. Nie mogliśmy sobie odmówić uzupeł-
nienia całości o wizję docierania i niedocierania ry-
sowników i rysowniczek – często brakuje nam innej 
narracji, innego sposobu na wyrażenie naszych uczuć.

Czy docieramy do naszych grup odbiorców? Jak i czy wy-
chodzimy ze swoich baniek społecznych? Co nas łączy, 
a co dzieli – z sąsiadem, ze współpracownikiem czy prze-
chodniem? Czy chcemy przekraczać granicę? Być może 
w środku numeru znajduje się odpowiedź.
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Jak rozwijała się przestrzeń Solidarność 
Codziennie w ciągu pierwszego roku swojej 
działalności? Jakie potrzeby spełnia, jakie oso-
by przyciąga, z jakimi wartościami się kojarzy? 
Przestrzeń Solidarność Codziennie na trzecim piętrze 
Europejskiego Centrum Solidarności obchodzi swoje 
pierwsze urodziny. Podczas kilkunastu miesięcy rocz-
nej fazy testowej z przestrzeni skorzystały setki osób, 
organizując dziesiątki wydarzeń. Solidarność Codzien-
nie jest nie tylko miejscem, gdzie można skorzystać 
z sali, ale też daje możliwość wzajemnego poznawania 
się, wymiany pomysłów lub uczestnictwa w roli widza 
w wydarzeniach ze społecznym zacięciem. Podobnie 
jak w innych sytuacjach społecznych grupy i jednostki 
mają różne oczekiwania wobec instytucji. W przypadku 
trzeciego piętra część aktywistów społecznych realizuje 
tam swoją główną potrzebę – miejsca, korzystając z nie-
odpłatnej sali w zarezerwowanym przez siebie czasie. 
Dużo osób bierze też udział w wydarzeniach otwartych 
(debaty, projekcje filmowe) w ramach programu Solidar-
ności Codziennie. Czy możemy mówić o społeczności tej 
przestrzeni? Co poza udostępnianiem sal oferuje Solidar-
ność Codziennie?

SolIdaRnoŚć 
CodzIEnnIE
otwar- 

ToŚć, do- 

sTĘPnoŚć, 

ludzIE

Rys.1. Odpowiedzi na pytanie „Czym jest dla Ciebie  
Solidarność Codziennie?”, najczęściej występujące 20 słów, 
N=39 (30 ankiet oraz 9 wywiadów)

BuDOwANIE – wZmACNIANIE.  
KAPITAł SPOłECZNy 
Koncepcja kapitału społecznego ma kilku ojców, defi-
niujących go w nieco odmienny sposób (Bourdieu, Co-
leman, Putnam). Z biegiem lat wypracowano pojęcie 
nawiązujące do wcześniejszych koncepcji, gdzie kapitał 
społeczny bazuje na trzech kluczowych elementach: 
1. sieciach społecznych, 2. zasobach sieci społecznych, 
3. normach i wartościach podzielanych przez człon-
ków sieci społecznych (Adler, Kwon). To, co znamienne 
w koncepcji kapitału społecznego, to jego zarówno 
indywidualny, jak i kolektywny wymiar, w którym jed-
nostka, angażując się w konkretne działanie powiązane 
z budowaniem kapitału społecznego, osiąga zysk i dla 
siebie, i dla społeczności (Putnam). Społecznicy i akty-
wiści budują podstawy do rozwoju kapitału społeczne-
go w swoich społecznościach. 

Jak ludzie trafiają do przestrzeni Solidarność Codzien-
nie? Większość aktywistów i aktywistek społecznych 
dowiedziało się o niej od innej osoby bezpośrednio lub 
pośrednio powiązanej z działaniami ECS, pocztą panto-
flową (od znajomych, którzy słyszeli/byli, ale również 
od innych instytucji/organizacji). Nie jest to jednak uni-

wersalna zasada wejścia. Część osób znalazło informa-
cję w internecie. Charakterystyczne w przestrzeniach 
skoncentrowanych na odbiorcach o podobnych potrze-
bach są pojawiające się te same twarze ludzi z jednego 
środowiska. Solidarność Codziennie, pomimo korzysta-
nia ze znajomości społeczniczek i społeczników, dopro-
wadza do spotkania wcześniej nieznanych sobie świa-
tów, które okazują się bliskie w zakresie społeczności 
czy problemów.

Interakcje – zarówno powtarzalne, jak i incydentalne – 
składają się na proces budowania kapitału społecznego 
(szczególnie dla nowych mieszkańców Gdańska czy no-
wicjuszy w różnych dziedzinach), jak i jego umacniania 
(sieciowanie się ekspertów czy organizacji) w obrębie 
określonej tematyki lub obszaru. Zasięg Solidarności 
Codziennie bazuje na sieci, która z miesiąca na miesiąc 
zdaje się poszerzać o kolejne sploty i przepływy wza-
jemnie napędzających się działań. Zarówno tych za-
mkniętych, skoncentrowanych na pracy określonej gru-
py, jak i otwartych, pozwalających spotkać się osobom 
trafiającym do przestrzeni po raz pierwszy.

SOLIDARNOŚCIOwA uKłADANKA
Procesy komunikacyjne w przestrzeni potrafią prze-
rodzić się w relacje społeczne, zarówno pomiędzy go-
spodarzami miejsca i społecznikami, jak i pomiędzy 
samymi społecznikami. Podwaliną do budowania i umac-
niania kapitału społecznego aktywistów są kontakty 
i wiedza płynąca ze spotkań. Sieciowanie jest zjawiskiem 
definiowanym i znanym społecznikom korzystającym 
z trzeciego piętra ECS, stanowiącym jeden z fragmen-
tów ich działalności. Dzielona przestrzeń w natural-
ny sposób doprowadza do interakcji i wymiany, które 
w zależności od potrzeb i chęci działają na płytkim, 
grzecznościowym poziomie lub na głębszym, kiedy po-
wstają wspólne pomysły albo można zobaczyć swoją 

pracę oczami drugiej osoby. Szczególnie warta uwagi 
wydaje się być siła nieformalnych spotkań, zarówno 
przypadkowych w kuchni, jak i skoordynowanych przez 
gospodarzy miejsca – podwieczorków społeczników. 
To, co przemawia za przestrzenią i wolą korzystania 
z niej, to powtarzające się w rozmowach hasła: otwar-
tość, dostępność, ludzie. Te trzy słowa zdają się opisy-
wać w skondensowany sposób atmosferę przestrzeni 
Solidarność Codziennie w narracji społeczników. 

Społeczność Solidarności Codziennie tworzą społecz-
nicy, działacze i animatorzy zarówno skoncentrowa-
ni na swoim działaniu i jego rozwoju, jak i bazujący na 
sieciach, zderzający swoje działania z innymi (nie tylko 
społecznikami) napotkanymi w ECS. Różne sposoby 
działania, preferencje i założenia składają się na po-
szczególne fragmenty solidarnościowej układanki. 
Najbardziej aktywni w przestrzeni, ambasadorzy i amba- 
sadorki Solidarności Codziennie, zmieniają stopniowo 
swoją rolę stałych bywalców na sytuacyjnych gospo-
darzy przestrzeni, wprowadzając nieopierzone oso-
by w obowiązujące reguły i możliwości, jakie oferuje 
miejsce. Solidarność Codziennie umacnia swoje sieci 
i relacje, pozostaje się tylko przyglądać dalej.

Joanna Krukowska

Socjolożka, badaczka społeczna. Członkni 

zespołu Pomorskiego Centrum Badań nad Kul-

turą, doktorantka socjologicznych studiów dok- 

toranckich w Instytucie Filozofii, Socjologii 

i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, ko- 

ordynatorka i realizatorka prac terenowych, pro-

jektów badawczych dotyczących sektora kultu-

ry, społeczności lokalnych i życia codziennego. 

Joanna Krukowska
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WG: Na razie byliśmy w restauracjach świadomych eko-
logicznie. Spodziewam się, że w innych reakcje nie będą 
dobre, bo to jest dla nich pieniądz. Dlatego chcemy, żeby 
miasto dotarło do restauracji. 

PK: Jak dotrzeć do jeszcze szerszych kręgów?

MK: W kwestii plastiku nie jesteśmy jedyni, którzy pod-
jęli ten temat. Przykładem, na którym chciałbym się 
wzorować, jest Polski Alarm Smogowy, gdzie grupy oby-
wateli, które widziały problem, zaczęły się organizować. 
Doszło do efektu kuli śnieżnej i temat trafił do mediów, 
a przez nie do świadomości ludzi. Rząd został przymu-
szony do działania.

WG: Mamy w planie przygotowanie mapy lokali, w któ-
rych podają wodę z kranu, akcje ambientowo-eventowe, 
wykorzystanie social mediów, działania PR-owe z lokal-
nymi mediami. Wpisujemy się też w strategię miasta, któ-
re wstawia do szkół poidełka z wodą z kranu.

PK: Dlaczego ludzie wolą wodę z plastiku od tej z kranu?

OD: Bo wygodniej, będąc w terenie, kupić butelkę wody 
zamiast zabrać z domu napełnioną kranówką. Moja żona 
z kolei twierdzi, że kranówka jest paskudna w smaku. 
W tym przypadku nie wiem, jak do niej dotrzeć, skoro jej 
subiektywnie nie smakuje.

WG: Część ludzi uważa kranówkę za niehigieniczną. 
A jest mnóstwo badań pokazujących, że woda z kranu 
jest dobra do picia. 

PK: Wasz trzeci projekt Weź to podnieś! polega 
na sprzątaniu lasu. 

WG: Pierwsze sprzątanie zrobiliśmy z Olkiem w 2012 
roku w Oliwie. Ale wróciliśmy na tarczy, nie udało się ca-

Michał Kitkowski: Zaczęło się dwa lata temu. Nasz kole-
ga stwierdził, że poziom debaty publicznej w Polsce jest 
na bardzo niskim poziomie. Tak zrodził się pomysł spo-
tkań pod hasłem Weź to omów! Formuła dyskusji skupia 
się na słuchaniu. Słuchając opinii innych, można zmienić 
swoje zdanie. Każdy ma pięć minut, co wymusza synte-
zę, nie odnosimy się ad personam, nie przerywamy sobie. 
W ten sposób próbujemy ucywilizować dyskusję. 

Przemysław Kozłowski: Spotykając się w ECS na dysku-
sję, chcecie zmienić poziom debaty w kraju?

MK: Zaczynamy od siebie. A na zasadzie pączkowania 
można gotowy know-how przenosić na inny grunt.

PK: To się przekłada na poziom rozmowy w życiu 
codziennym?

MK: Zależy nam, żeby to przenosić dalej pod strzechy. 
Jeżeli ktoś w rozmowie ze mną odbiega od tematu, pró-
buje w sposób prześmiewczy zaatakować, to zwracam 
mu uwagę. Chodzi o budowanie mostów. Nawet jak 
ktoś ma skrajnie odmienne poglądy, warto powiedzieć: 
o, w tej sprawie się z tobą zgadzam.

Do pokoju, w którym na stole stoi słoik napełniony 

wodą z kranu, wchodzą pozostali panowie z Weź 

się zbierz!: wojtek Godek (wG), Olek Dąbrowski 

(OD) i maciek Dehnel (mD). wodę ze słoika wlewają 

do szklanek.

MK: Chcemy, żeby czysta woda była ogólnie dostępna, 
a ludzie mieli tego świadomość. W naszym kraju mamy 
ten przywilej, a kupujemy droższą wodę w plastiku, 
z którego uwalniają się niekorzystne dla zdrowia związki.

MD: Są różne powody naszej akcji: walka z plastikiem, 
promocja picia wody zamiast słodkich napojów, przeko-
nanie, że na wodzie, tak jak na czystym powietrzu, nie 
powinno się zarabiać.

PK: Jak dotrzeć do ludzi z tym przekazem?

MK: Chcemy docierać przez restauracje. W wielu kra-
jach nawet do wystawnego posiłku można dostać wodę 
z kranu, a to znaczy, że jej jakość jest dobra. 

PK: A co na to restauratorzy?

WEŹ 
CoŚ zMIEŃ

łej polany wysprzątać. Po 
kilku latach opowiedzia-
łem o tym Kitkowi, a on: no 
dobra, zróbmy to znowu! 
Podlaliśmy ogień benzyną 
z Kitka i zaczęło się to roz-
pędzać. 

PK: A czy nie powinno się dotrzeć do służb miejskich 
i państwowych, żeby one to robiły?

MK: Sprzątanie, które organizujemy dwa razy w roku 
na Podleśnej Polanie, jest po to, żeby pokazać, na czym 
polega problem, oraz że takie działanie przynosi efek-
ty, bo zostały już głównie butelki po piwie. To można 
rozwiązać, wprowadzając kaucję jednego złotego za 
sztukę. Naszym głównym celem jest edukacja. Podczas 
ostatniego „Weź to podnieś!” Adam Akerman ze Sto-
warzyszenia Teatralno-Edukacyjnego Korkoro przy-
gotował dla dzieci teatr edukacyjny. Jeśli je nauczymy, 
żeby nie śmieciły, one nauczą dorosłych. Kiedy dziec-
ko zobaczy, że rodzic śmieci, to może go zawstydzi. 
Działania ekologiczne, które podejmuję, są związane 
z bajką, którą oglądałem za młodu: Kapitan Planeta 
i planetarianie. Wpłynęła na mnie na tyle, że w wieku 
dorosłym mam świadomość, że jest problem i mogę 
go rozwiązać.

WG: Już w tym, że chodzimy i zbieramy śmieci jest walor 
edukacyjny. Ludzie podchodzili do nas i prosili o worek, 
bo głupio im się zrobiło, że przychodzą tam imprezować, 
a my sprzątać.

PK: A kto odpowiada za czystość w lasach?

OD: W lasach trójmiejskich jest podział. Kiedy szukałem 
informacji, kto może zabrać wyzbierane przez nas śmieci 
z Podleśnej Polany, to trudno było mi znaleźć zarządcę. 
Okazało się, że Gdański Zarząd Dróg i Zieleni odpowia-
da za polanę, ale już nie za otaczające lasy. Jak im po-
wiedziałem, że robimy sprzątanie polany, pani z Zieleni 
strasznie się zjeżyła: jak to – przecież my tam sprzątamy! 
Ale nie dowiedziałem się od niej, kto jest odpowiedzialny 
za otaczający las. Teoretycznie Nadleśnictwo Gdańsk, 
ale akurat nie do końca, bo to jest Park Jaśkowej Doliny. 
Dla mnie sprawą wtórną jest, kto odpowiada za dany teren. 

Najważniejsza jest edukacja, żeby ludzie nie śmiecili, to 
nie trzeba będzie sprzątać.

PK: A w szkołach tego nie uczą?

MK: Nie, dlatego chcemy to zmienić. Przygotowaliśmy 
program edukacyjny. Jeśli dostaniemy dofinansowanie, 
będziemy mogli przeprowadzić akcję w większości trój-
miejskich szkół. Sfinansować to mogą budżety obywatel-
skie, ale to zależy od obywateli, czy wykażą się zaanga-
żowaniem.

PK: Jak zatem wygląda docieranie do urzędników?

WG: W sprawie wody usłyszałem: przychodzisz do mnie 
z pomysłem, ale ja potrzebuję więcej konkretów. Urzęd-
nicy są w stanie zaangażować swój czas, a potem środki, 
ale jak widzą, że sprawa wygląda poważnie. Ze ścianami 
się nie spotykamy.

MD: Na razie odnieśliśmy sukces w kontaktach z urzęd-
nikami w sprawie odbierania od nas śmieci, które zbiera-
my w lesie.

PK: A jak z dotarciem do ludzi, którzy śmiecą?

WG: Tydzień temu widziałem osobę, która na przejściu 
dla pieszych wyrzuciła z samochodu papierek. Krzykną-
łem za nim: ej, co ty robisz?. Ale odjechał.

MK: Jak ostatnio kobieta rzuciła papierek na chodnik, 
podniosłem go, podszedłem do niej i powiedziałem: zgu-
biła coś pani. A ona go wzięła i podziękowała! To lepsza 
metoda: zwrócić uwagę z kulturą i uśmiechem, niż zrobić 
aferę.

OD: Dobrze też działa ostentacyjne podnoszenie śmieci 
z chodnika. Niektórzy patrzą dziwnie, ale może inni dojdą 
do wniosku, że to dobre rozwiązanie.

WG: Do następnego sprzątania, które odbędzie się w paź- 
dzierniku, chcą dołączyć ludzie z innych dzielnic i równo-
cześnie sprzątać ich okolice. Idea się rozprzestrzenia.
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O prostych działaniach, 

które mogą wiele zmienić, 

z michałem Kitkowskim, 

wojtkiem Godkiem, 

Olkiem Dąbrowskim 

i maćkiem Dehnelem 

ze stowarzyszenia 

Weź się zbierz! rozmawia 

Przemysław Kozłowski

Weź się zbierz! to stowarzyszenie, które reali-

zuje trzy inicjatywy: spacer po lesie połączony ze 

sprzątaniem Weź to podnieś!, akcję promującą pi-

cie wody z kranu Daj się napić! oraz przyjazną for-

mułę debat Weź to omów!. Spotkania dyskusyjne 

odbywają się między innymi w przestrzeni Solidar-

ność Codziennie.
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Zanim je założyła, prezeska stowarzyszenia Marta Polak 
wydawała przez kilka lat miesięcznik Dobre wiadomości. 
Teraz prowadzi stronę internetową dobrewiadomosci.
eu i Wydawnictwo Koziorożec, które publikuje książki 
z pozytywnym przesłaniem. Sama też jest autorką 

dwóch książek z wierszami dla dzieci. Los na mojej dro-
dze stawia wspaniałe osoby – tłumaczy. Każda coś 
wnosi do mojego życia, korzystam z ich doświadcze-
nia i przekazuję to dalej.

Wtorkowe popołudnie. W sali 3.36 Europejskiego 
Centrum Solidarności gwar jak w ulu. Grażyna Ciesiel-
ska wbija szydełko w tułów powstającego z włóczki 

pieska: My tu ciężko pracujemy jak pszczółki – tłuma-
czy i zaczyna nucić motyw z Pszczółki Mai. Jej sąsiadka 
szyjąca poduszkę recytuje wiersz. Anna Gąsiorowska 
tłumaczy mi znad swojej robótki zasadę spotkań Klu-
bu Seniora przy Stowarzyszeniu Dobrych Wiadomo-

ści: Nie rozmawiamy o chorobach, religii i polityce, 
bo te tematy kłócą ludzi. Muszą być pozytywne my-
ślenie i tylko dobre wiadomości!
W takiej atmosferze kilkanaście seniorek tworzy 
zwierzaki z włóczki i poduszki z materiałów nowych 
i z odzysku. Na stole siedzi pokaźnych rozmiarów czer-
wona małpka, wije się wielokolorowy wąż, czekają na 
tułów gotowe łapki pieska. Na projekty Włóczkowe 
zoo i Zanim wyrzucisz (szycie fartuszków, poszewek, 
toreb) dostały z Gdańskiego Funduszu Senioralnego 
dofinansowanie. Zwierzaki i poduszki przekażą do 
Domu Dziecka na Oruni.

DZIEJE SIę COŚ CIEKAwEGO!
Pytam seniorki o problem docierania i niedociera-
nia. Anna Gąsiorowska mówi, że dzięki aktywności 
w stowarzyszeniu, docierają do nich dobre wiadomości: 

Marta nam je przekazuje: chodźmy do filhar-
monii, pójdźmy na wycieczkę, tam się dzieje 
coś ciekawego! A my przekazujemy je dalej 
i opowiadamy później, jak było. Trzeba umieć 
poruszać się w internecie, żeby znaleźć infor-
macje o tym, co się dzieje w Gdańsku. Dzięki 
Marcie nie musimy szukać.

TyLKO BEZ PLOTEK
A co z seniorami? – drążę temat. Widzę tu 
same seniorki, do panów dobre wiadomości 

nie docierają? Rzeczywiście przeważają panie. 
Panowie są mniej aktywni – przyznaje Marta 

Polak. Jest wśród nas kolega Czesiu Tarkow-
ski, jeździ na wózku, robi piękne zdjęcia. Jest 
też Jan Przęczek, autor trzech książek, które 
wydało moje wydawnictwo. Na warsztatach 
fotograficznych, które organizuje teraz nasze 
stowarzyszenie, jest sześciu panów, więc może 
ta tendencja pomału się zmienia?
Pozostałe panie dopowiadają, że w każdym 
klubie seniora mężczyźni są w zdecydowanej 
mniejszości. Brakuje aktywistów, takich jak 
Marta Polak, którzy by coś organizowali i zachęcali 
do działania innych panów. Wolą w domu piwko, pilo-
ta i telewizor. Albo sami gdzieś jadą, w męskim towa-
rzystwie. Niektórych pociąga aktywność sportowa 
czy łowienie ryb. Wiele starszych osób nie korzysta 
z internetu w ogóle i nie wie, że działa takie stowarzy-
szenie. Do nich dobre wiadomości nie docierają. Nowe 
osoby, które pojawiają się na zajęciach, trafiają zazwy-
czaj dzięki kontaktom osobistym. Z kolei sporo senio-
rek wymawia się od aktywności wnukami, chorobami, 

narzekaniem.t Ja ostatnio dostałam zaproszenie do 
grupy seniorów, która spotyka się na kawę i plotki. 
To mnie akurat zupełnie nie interesuje – mówi Halina 
Lewandowska, która trafiła do Dobrych Wiadomości, 
gdy koleżanka zaprosiła ją na organizowany przez sto-
warzyszenie spacer fotograficzny w Oliwie. I ta ofer-
ta ją przekonała w stu procentach, zapełniła pustkę 
po mamie, którą przez długi czas opiekowała się 
przed śmiercią.

AKTywNOŚć, RóżNORODNOŚć 
I TwóRCZA wymIANA
Co zatem wyróżnia ofertę Stowarzyszenia Dobrych 
Wiadomości? Raz w miesiącu jeżdżą na wycieczki. 
W tym roku byli już w Wejherowie, Elblągu, Lęborku, 
Pasłęku, gdzie panie świetnie się bawiły: zjeżdżały 
na zjeżdżalni, wspinały po linach. Wszędzie, gdzie po-
jadą, wchodzą w interakcję z miejscowymi, zwiedzają 

i robią zdjęcia. Fotografia to wielka pasja Marty Polak. 
Fotografuje przyrodę, statki, detale architektoniczne, 
gdańskie wydarzenia. Prowadzi też warsztaty fotogra-
ficzne dla seniorów oraz spacery z aparatem po róż-
nych dzielnicach Gdańska, których efektem są wysta-
wy. Ponadto stowarzyszenie, które skupia się głównie 
na aktywizacji seniorów, organizuje prelekcje i space-
ry przyrodnicze, pokazy zdjęć z podróży indywidual-
nych, prelekcje ludzi morza i gór, warsztaty plastyczne, 
wyjścia na koncerty, festyny, do muzeów, na ciekawe 
wydarzenia miejskie. 

A jak ich działalność łączy się z ideą Solidarności 

Codziennie? Marta Polak opowiada: To wspólna radość 
z przebywania i robienia różnych rzeczy razem, czemu 
zawsze towarzyszy dobry nastrój, humor, uśmiech 
i chęć pomocy. Wymieniamy się wiedzą i umiejętno-
ściami, czujemy odpowiedzialność za siebie nawza-
jem. Basia uczy nas szycia, Kasia  dziergania, inne ko-
leżanki też się włączają, korzystamy więc z własnych 
zasobów.

Niektóre panie są lepsze technicznie, więc w temacie 
informatyki pomagają innym: jak korzystać z urzą-
dzeń, przekazywać sobie zdjęcia, obrabiać je. Więc 
nie tylko igiełka, ale i technologia! Solidarność po-
lega na tym, że te panie, które są do przodu, ciągną 
te słabsze – podsumowuje Krystyna Jagiełło.

tylko dobre 
WIadoMoŚCI
Przemysław Kozłowski

Co oznacza solidarność codziennie 
dla seniorów ze Stowarzyszenia 
Dobre Wiadomości? 

Stowarzyszenie Dobrych Wiadomości zrzesza 

osoby o różnorodnych zainteresowaniach i bo-

gatym doświadczeniu zawodowym. Są to osoby 

o pogodnym i pozytywnym nastawieniu, pragnące 

rozprzestrzeniać dobre wiadomości poprzez róż-

ne formy działania: warsztaty fotograficzne, ręko-

dzielnicze, spotkania z ciekawymi postaciami. 

Fot. Przemyslaw Kozlowski
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Dziś na ekranie Bogowie. Tym razem to historia profesora 
Zbigniewa Religi wygrała w facebookowym głosowaniu 
członków Klubu Filmowego 30 MIEJSC w ECS. W ra-
mach wstępu Białorusinka Svietlana Rosliakova, która z 
Rosjanką Tatianą Guszczyną prowadzi DKF, wyświetla 

zdjęcia Zbigniewa Religi. – Przeczytałam, że Religa był 
poza systemem. Czy to prawda? Chciałabym od obec-
nych tu Polaków usłyszeć po seansie, jak było faktycz-
nie. Mnie takie osoby, które walczą z systemem, bar-
dzo inspirują, bo sama walczę z białoruskim.

ZROZumIEć POLSKą DuSZę
Klub filmowy to dla mieszkających w Gdańsku imi-
grantów sposób na dotarcie do polskiej duszy. Svietla-
na jest pod wrażeniem zdolności i wytrwałości Religi 

w osiąganiu celów. – Wydaje mi się, że upartość to 
wspólna, pozytywna cecha Polaków. Może my w Bia-
łorusi wciąż mamy reżim, bo brakuje nam takich ludzi 
jak w Polsce?
Podczas poprzedniego seansu oglądali Żywie Biełaruś 
o życiu pod butem Łukaszenki. To Svietlana chciała 
pokazać ten film, bo sama jest polityczną uchodźczy-
nią. Za studenckie protesty odsiedziała dziesięć dni 

w więzieniu. – Przyjechałam na stypendium z Progra-
mu Kalinowskiego dla represjonowanych studentów 
z Białorusi. Choć skończyłam w kraju pięć lat psy-
chologii, musiałam jeszcze raz robić studia w Polsce. 
Na szczęście dzięki fajnemu dziekanowi udało prze-
skoczyć się z pierwszego roku na trzeci. 
Svietlana Rosliakova i Tatiana Guszczyna są absol-
wentkami Programu Praktyki Obywatelskiej (PPO), 
realizowanego przez ECS i Centrum Wsparcia Imi-
grantów i Imigrantek, którego celem jest integracja 

Być jak 
religa

O tym, jak się odnaleźć w Polsce, opowia-
dają Tatiana Guszczyna z Rosji i Svietlana 
Rosliakova z Białorusi.

Na początku trafiła do Łodzi, gdzie w szkole językowej 
wymieniali z ludźmi z dawnych republik ZSRR informa-
cje, jak funkcjonować w nowym kraju. Nawet co kupić, 
żeby nie dodać do kawy maślanki. Ale miała szczęście. 
Otrzymała pomoc z Kościoła Zielonoświątkowców, 
do którego należy; znajomych i przyjaciół poznała na 
uczelni. Inni nie mieli takiego wsparcia, niektórzy nie 
wytrzymali samotności i po roku wrócili na Białoruś. 
Choć tam dyktatura, ale swojska, przyjaciele, rodzina.

Tatiana Guszczyna przyjechała do Polski trzy lata 
temu z rodziną. Jej mąż ma polskie korzenie i oboje 
angażowali się na północy Rosji w ruchy polonijne. To 

zaczęło wzbudzać niezdrowe zaciekawienie. – Chcie-
liśmy się przeprowadzić, bo w Rosji zaczęłam się 
czuć niebezpiecznie.
Na początku w Polsce bała się wychodzić z domu. 
Nie znała języka i miała stracha, że ją ktoś na ulicy 
o coś zapyta. Szukała w Gdańsku takich samych lu-
dzi jak ona. Znalazły się w kilka kobiet na Facebooku 
i spotkały w realu. To dało początek grupie Mamy 
u moria. Wymiana doświadczeń, informacji, wsparcia. 
Na forum można zapytać o wszystko i zaraz będzie 
odpowiedź, nikt nie będzie kpił, skąd ty przyjechałaś? 
O co ty pytasz?

JAK PRZEBIć BAńKę?
Jednak w skali wszystkich imigrantów sześćset pięć-
dziesiąt osób na forum to śladowa liczba. Tysiące in-
nych tkwią w niedoinformowanej bańce. W Gdańsku 
mogą otrzymać bardzo dużą pomoc, ale niewielu z nich 

Przemysław Kozłowski
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Fot. Sylwia Bruna / Archiwum ECS

nowych gdańszczan. W trakcie programu padł pomysł 
wspólnego oglądania polskich filmów. Jak na razie na 
spotkania przychodzą głównie gdańszczanie rosyj-
skojęzyczni. Od polskich znajomych Svietlana często 
słyszy, że pokazują takie filmy, które wszyscy Polacy 

już widzieli. – Nie wiem, jak dotrzeć do imigrantów 
z innych krajów, gdzie ich szukać? – mówi Tatiana. 

– Do grup rosyjskojęzycznych na Facebooku mamy 
dostęp, a do anglojęzycznych nie bardzo – dodaje Svie-

tlana. – Wśród imigrantów jest podział na Wschód 
i Zachód. Przychodzi do nas Francuz, Valerian,  
z PPO. Jak on osobiście zaprosi kogoś z Francji 
albo Niemiec, to przyjdą. A jak ja, to raczej nie. My 
ludzie z Rosji, Białorusi, Litwy czy Ukrainy mamy 
wspólną historię, zrozumienie.

DOŚwIADCZENIE ImIGRACJI
Obie angażują się jeszcze w inne projekty. Svietlana 
Rosliakova wolontaryjnie bierze udział w mentoringu 
dla ukraińskich rodzin w kryzysie. Na razie zajmuje się 
jedną rodziną z trójką dzieci, która uciekła dwa lata 
temu przed wojną. Ważne jest dla nich, że rozmowa 
odbywa się po rosyjsku i że prowadzi ją osoba z podob-
ną, wschodnią mentalnością. 

Pomoc ukraińskiej rodzinie przypomniała jej własny 

przyjazd siedem lat temu. – To było bardzo trudne. 
Dlatego od tamtego momentu chcę takim osobom 
pomagać. Oni nie wiedzą, gdzie zwrócić się o po-
moc, nie ufają, że mogą dostać ją bezpłatnie. Szu-
kają więc informacji na grupach rosyjskojęzycznych. 
W wielu rodzinach mąż ma pracę, a żona nie wie, 
że może pójść do Miejskiego Ośrodka Pomocy Ro-
dzinie, że należy jej się 500+, że może zrobić kurs 
zawodowy. Jak pójść do szpitala, przychodni, zapi-
sać dziecko do przedszkola? 
Svieta też przeżyła szok kulturowy. Przede wszystkim 
wolność. Przez pierwsze pół roku w Polsce była za-

straszonym człowiekiem. – Pytałam o takie bzdurne 
rzeczy: czy mogę tu stać, czy mogę tu usiąść? Ludzie 
patrzyli na mnie ze zdziwieniem. Kolejna niespo-
dzianka: prawie wszystko jest prywatne. Gdy mu- 
siała pójść do tłumacza, nie miała zaufania, że do-
brze wykona pracę, bo przecież nie jest państwowy. 

– Na Białorusi nawet fryzjer jest jeszcze państwowy.

1 0 1 1



Wehikuł Usamodzielnienia od szesnastu lat przenosi 
wychowanków opieki zastępczej w samodzielność – 
ekonomiczną, społeczną, emocjonalną. To główny 
program Fundacji Robinson Crusoe z Warszawy, re-
alizowany w kilkunastu miastach Polski. W Gdańsku 
partnerem fundacji jest Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie (MOPR). Zajęcia dla wychowanków pieczy 
zastępczej prowadzą w przestrzeni Solidarność Co-
dziennie pedagożka Alicja Szulc i psycholożka Mag-
dalena Klein.

PIECZA ZASTęPCZA
- Piecza zastępcza zostaje powołana na czas trwania 
kryzysu w rodzinie biologicznej dziecka – tłumaczy 

Alicja Szulc z MOPR. – Założeniem pieczy jest zabez-
pieczenie dziecka i zadbanie o jego interesy, z równo-
ległą pracą z jego rodziną biologiczną, która nie jest 
w stanie spełniać swoich obowiązków rodzicielskich 
i opiekuńczych. Tak, aby ten młody człowiek mógł 
wrócić do swojego środowiska rodzinnego z placówki 
opiekuńczo-wychowawczej lub rodziny zastępczej. 
Do pieczy zastępczej trafiają na mocy postanowienia 
sądu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, działających na 
dziecko destrukcyjnie, w których jest alkohol, prze-
moc, uzależnienia. MOPR jako organizator pieczy 
zastępczej szuka dla nich nowego miejsca. Odebra-
nie dziecka to zazwyczaj dla rodziców tragedia, choć 
bywa, że kompletnie nie radzą sobie z opieką i dla ich 
dziecka piecza jest jedyną alternatywą. Piecza jest 
ostatecznością. Poprzedza ją intensywna praca z ro-
dziną w kryzysie pracowników socjalnych i organizacji 
pozarządowych. 

- Dziecko dopiero po umieszczeniu w pieczy poka-
zuje nam całym sobą, jak wyglądała jego sytuacja 
rodzinna. W bezpiecznym środowisku zaczyna się 

powolutku odmrażać – opowiada pedagożka MOPR. 
W czasie tego procesu odmrażania dziecko może mieć 
problemy z komunikacją w nowym środowisku, z wy-
chowawcami, innymi podopiecznymi. Bywa, że trudno 
jest do niego dotrzeć, zamyka się w sobie. Może wrócić 
do rodziny biologicznej już po pół roku, co jest bardzo 
krótkim okresem, ale i po kilku latach bądź wcale, jeśli 
rodzina nie jest chętna do współpracy, co zdarza się 
dość często. Wtedy pozostaje w pieczy aż do pełno-
letności i usamodzielnienia. Do takich Robinsonów, jak 
ich nazywają w fundacji, w wieku od 16 do 24 lat skie-
rowany jest Wehikuł Usamodzielnienia.

NAuKA SAmODZIELNOŚCI
– Program ma jak najlepiej przygotować młodego 
człowieka do wejścia w dorosłość. Są zajęcia poświę-
cone sytuacjom prawnym, żeby dzieciaki wiedziały, 
do czego mają prawo. Zajęcia z załatwiania spraw 
w urzędach, żeby wyczulić, że ta pani w okienku też 
może mieć zły dzień. Pokazujemy codzienne sytuacje 
i jak sobie z nimi radzić, np. jak się zachować, gdy 
zgubi się dowód osobisty. Rozmawiamy o pierwszych 
miłościach, jak sobie radzić z uczuciami. Jak rozpo-
znawać przemoc. Jak odbudować poczucie własnej 
wartości, bo wiele dzieciaków ma je obniżone, ponie-
waż nie decydują o sobie. Jest nauka tolerancji – mówi 
Alicja Szulc.

W różnych miastach wielomiesięczne podróże Wehi-
kułem różnią się programem. Ich kierunki wyznaczają 
potrzeby uczestników, które są badane przed startem. 
Gdańskim Wehikułem podróżuje około dwudziestki 
Robinsonów. Program jest tylko dla chętnych, a nie 
wszyscy wychowankowie są gotowi, żeby wziąć w nim 
udział. Wynika to głównie z poczucia braku sprawczo-
ści – ktoś za nich cały czas decyduje, niskiej samooce-

Jak dotrzeć do wychowanków pieczy 
zastępczej z programem pomocy 
w usamodzielnianiu?

wehikuł usamodzielnienia to program, którego 

celem jest pomoc młodzieży w usamodzielnie-

niu się poprzez zdobywanie praktycznej wiedzy 

i umiejętności oraz kształtowanie postaw potrzeb-

nych w samodzielnym życiu. 

o tym wie. – Poznałam jedną zdesperowaną kobie-
tę, która przez kilka dni przychodziła na dworzec 
i tam pytała ludzi, gdzie co może załatwić.
Od kilku miesięcy spotykają się na żywo, zazwyczaj 
kilka mam z dziećmi, ale był też duży piknik rodzin-

ny. Mimo to o nowe przyjaźnie jest trudno. – To nie 
jest tak, że kogoś spotkasz i od razu się zaprzyjaź-
nicie. Dlatego trafiła na PPO, żeby poznać Polaków, 
zyskać przyjaciół, mieć z kim zapraszać się do domu. 

– Bo cały czas kręcę się wokół imigrantów, a do 
polskiego społeczeństwa nie mogę wejść. Szukam 
potwierdzenia, że jestem w nim akceptowana. 
Szuka tam, gdzie tylko może. Razem ze Svietą, inny-
mi imigrantami i pracownikami Gdańskiego Archi-
pelagu Kultury brała udział w spektaklu opartym 

na imigranckich historiach. – Przez cały czas pracy 
nad spektaklem było super, ale jak się skończyła, 
to kontakty też się skończyły. 
Teraz Tatiana z fotografką Julią Osokiną biorą udział 
w projekcie Zrozumieć Sierpień. Fotografują rodzi-
ny imigrantów przygotowujące kolacje i czekające 
na gości, opiszą ich zwyczaje. Finałem ma być wysta-

wa. – Chcemy symbolicznie zaprosić wszystkich 
na wspólną kolację, bo kolacja to sposób na po-
znanie się i nawiązanie przyjaźni, a zaproszenie 
do własnego domu to symbol zaufania.

Jednak niewiele imigranckich rodzin chce, żeby ro-
bić u nich zdjęcia. Nie mają zaufania, nie chcą, by 
oceniano wygląd ich mieszkań, bo dla większości 
wizerunek jest bardzo ważny. Tatiana próbowała 
przez Radę Imigrantów w Gdańsku i Międzynarodo-
wy Klub Rodzica, bez sukcesu. Przez Mamy u moria 
zgłosiła się jedna dziewczyna. Cztery rodziny, któ-
re na razie wzięły udział w sesji, udało się namówić 
przez kontakt osobisty.

W ponowoczesnym, wirtualnym społeczeństwie 
wciąż najskuteczniej można dotrzeć do innych przez 
spotkanie twarzą w twarz.

Fot. Przemysław Kozłowski 

Fot. Przemysław Kozłowski 

PodRóż do 
SaModzIElnoŚCI
Przemysław Kozłowski
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ny, strachu przed nowym, innymi, 
ośmieszeniem. Najtrudniej jest 
dotrzeć do wychowanków pełno-
letnich, będących już w procesie 
usamodzielniania, którzy opuścili 

pieczę zastępczą. – Tacy wycho-
wankowie chcą mieć święty spo-
kój, myślą: nareszcie mogę sobie 
pożyć – opowiada Alicja Szulc.  

DOCIERANIE 
Jest też grupa wychowanków, któ-
rzy chętnie korzystają z różnych 
dodatkowych projektów. Żeby 
do nich dotrzeć, koordynatorki 
projektu musiały skontaktować 
się z rodzinami zastępczymi oraz 
dyrektorami i wychowawcami 
w placówkach, wyjaśnić, na czym 
polega program i czemu ma służyć. 
Dotarcie do podopiecznych zale-
ży w dużej mierze od stosunku do 
Wehikułu osób sprawujących nad 
nimi pieczę, czy potrafią młodzież 
zachęcić do dodatkowej aktywno-
ści. Jak ocenia Alicja Szulc, MOPR 
ma dobry kontakt z dyrektorami 
placówek. Nieco trudniej było dot- 
rzeć do wychowawców, bo ich 
w większości osobiście nie znają. 
Z dotarciem do rodzin zastępczych, 
dla których los dzieci jest bardzo 
ważny i zazwyczaj rozumieją wagę 
usamodzielnienia, też nie było 
większych problemów, pomagali 
w tym koordynatorzy rodzin. Jed-
nak nie wszystkie rodziny zastęp-
cze poczuły potrzebę, by się poja-
wić na spotkaniu organizacyjnym, 
zwłaszcza takie, w których opiekę 
sprawują biologiczni dziadkowie 
dziecka uważający, że sami przy-
gotują je do samodzielności.

Choć instytucje opieki zastępczej 
także prowadzą zajęcia usamo-
dzielniania, to – jak mówi Alicja 
Szulc – wyjście poza instytucję, 
gdzie cały czas są ci sami wychowawcy i podopiecz-
ni, na zewnątrz do ciekawego budynku ECS, który 
bardzo lubią, i spotkanie z nowymi ludźmi, z do-
brymi prowadzącymi, działa na młodzież korzys- 
tnie. W MOPR też jest sala, w której mogłyby od-
bywać się zajęcia Wehikułu, ale ten budynek nie 
kojarzy się dzieciakom dobrze. Tam, twierdzi pe-

Ewa Patyk

Terapeutka i organizatorka społeczna, wspierają-

ca rodziny na gdańskiej Oruni. Związana z Domem 

Sąsiedzkim „Gościnna Przystań” Gdańskiej Fundacji 

Innowacji Społecznej. Pasjonatka i liderka Klubów 

Rodzica w realu i online. Naznaczona duchem 

harcerstwa miłośniczka przyrody i outdoor educa-

tion. Wierzy w siłę rodziny i świeżego powietrza. 

Prowadzi różnorodne działania społeczne, m.in. 

projekt Dzikie dzieci na spacerniaku w ramach 

Zrozumieć Sierpień realizowanego przez Euro- 

pejskie Centrum Solidarności.
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dagożka, trudno byłoby je przyciągnąć. W przes- 
trzeni Solidarność Codziennie łatwiej do młodzie-

ży dotrzeć. – Ta młodzież jest grupą społeczną, 
która ma zaistnieć w naszym europejskim kraju, 
i to od nas, dorosłych, zależy, w jaki sposób oni będą 
funkcjonować – podsumowuje Alicja Szulc.

Maja, dermatolożka z własną praktyką i piętrowym 
domem, po spotkaniu Klubu Rodzica rozpłakała się 
i zwierzyła, że mąż ją bije. Monika, po gimnazjum, 
z mieszkaniem socjalnym wywalczonym od miasta, 
przytuliła ją i opowiedziała, jak odeszła od przemocow- 
ca i uratowała siebie oraz dzieci. 

Kluby Rodzica działają w Gdańsku jako nieformalne 
grupy rodziców/opiekunów małych dzieci, jest ich 
kilkanaście. Na zdjęciach ze spotkań widać dzieci na 
dywanie, chusty animacyjne i malowanie palcami. Nie 
widać tego, co pomiędzy. Nie widać, że Klub Rodzi-
ca to przestrzeń docierania się między uczestnikami 
i docierania do swojego rodzicielstwa. Przestrzeń, 
w której łączy nas doświadczenie macierzyństwa/
ojcostwa. Nieprzespane noce, radość z pierwszego 
kroku, niepewność podjętej decyzji. Wspólnota doś-
wiadczeń przekracza status materialny, wykształcenie 
czy pochodzenie. 

Maja znalazła wsparcie, siłę i nie pozwoliła się więcej bić. 
To dowód na to, że we wspólnocie przekraczamy siebie.

o zMIanIE 
na dywanie

Ewa Patyk
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PRaCa ŚRo- 
dowiskowa 
z IMIgRan- 
TaMI RoM- 
skIMI

Bartosz Zimniak

Tomasz Nowicki
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My, Polacy i Polki, lubimy się wstydzić naszego. Ja nie 
lubię... Dlatego w swojej twórczości wykorzystuję m.in. 
disco polo i parawany plażowe. Moja przygoda z #para- 
waningiem zaczęła się, gdy byłem dzieckiem (jak praw-
dopodobnie 90% z nas).  Każde wakacje w Mielnie czy 
Jastrzębiej Górze kojarzą mi się z wykopywaniem dziur 
w gorącym piasku pod drewniane kijki parawanu. Szcze- 
rze? Lubię te wspomnienia.

Oczywiście wśród hipsterów parawan jest obciachowy. 
Wiem, ma swoje złe strony: zasłania innym widok, 
a małe dzieci potencjalnie mogą się zgubić w labiryncie 
parawanów. Ale widzę też jego zalety: chroni przed wia-
trem, słońcem i piaskiem, możemy poczuć się za nim swo-
bodnie ze swoim ukochanym czy ukochaną, nie zakłóca-
jąc innym plażowego spokoju.

Po skończeniu ASP przyszedł taki moment, że postano- 
wiłem więcej czasu spędzać tworząc z ludźmi niezwiąza-
nymi zawodowo ze sztuką. Nie czułem się komfortowo 
w galeryjnym wyścigu szczurów. Założyłem MEWKĘ.
Otwartą Pracownię w Nowym Porcie i tam zacząłem 
organizować warsztaty, wystawy, spotkania przy ka- 
wie i potańcówki. Pracowałem z innymi, pomagałem im 
rozwijać kreatywność. Jednym z takich przedsięwzięć 
były trzymiesięczne warsztaty tworzenia 80-metrowe-
go parawanu plażowego w ramach projektu Parawan 
'80 podczas Zrozumieć Sierpień. 

W tym przypadku parawan nie był symbolem odgradza-
nia i dzielenia, tylko stał się wspólnie stworzoną osią 

Nie da się opisać pracy z imigrantami romskimi bez na-
dania kontekstu tego typu działaniom i zaproponowania 
definicji tego, czym jest praca w polu romskości w pol-
skim społeczeństwie. Przede wszystkim to, z czym mam 
do czynienia w pracy z Romami i to, jak rozumiana jest ta 
kultura, to romofobiczne imaginarium. Większość opinii 
i przekonań na temat Romów to stereotypy i uogólnienia. 
Doświadczenia tego typu jak rasizm, mowa nienawiści, 
ksenofobia czy inne dyskryminacje składają się na co-
dzienność bycia Romem w Polsce. Jego aktywność i obec-
ność wyjaśniana jest jako konsekwencja jego romskości, 
czyli manifestacja jego tradycji kulturowej, rozumianej 
głównie przez pryzmat stereotypów narosłych wokół 
różnicy kulturowej. 

BIEDA I ROmOfOBICZNE 
ImAGINARIum
Praca z tą grupą etniczną to przede wszystkim praca 
z ubogimi i ubóstwem, wzmacnianym przez determinują-
ce doświadczenie uprzedzeń. Tożsamość romska, z którą 
mam na co dzień do czynienia, składa się z doświadcze-
nia biedy i romofobicznego imaginarium. Dlatego to, co 
jest do zrobienia w mojej pracy, nie mieści się w polu in-
tegracji, lecz redukcji szkód rozumianej jako socjalizacja 
bezpieczeństwa i zaufania. W tym upatruję role, jakie od-
grywam w pracy z tą grupą, do których należą bycie bada-
czem zaangażowanym w zmianę społeczną, pedagogiem, 
pracownikiem socjalnym, aktywistą i facylitatorem. 

marzeń i spontanicznej twórczości. W trakcie warsztatów 
prowadzonych z kilkudziesięcioma uczestnikami i uczest-
niczkami kolejny raz uświadomiłem sobie, że największą 
satysfakcję daje mi uwalnianie i kumulowanie energii 
ludzi, którzy mogą być postrzegani jako zamknięci, nie-
dostępni czy pochodzący z różnych światów. Przez trzy 
intensywne miesiące malowania, dziergania, szycia i ryso-
wania historii na naszym parawanie wybrzmiewało mi 
w głowie jedno, bardzo banalne zdanie: „Każdy jest inny, 
a wszyscy tacy sami”. Gdy rozłożyliśmy  go wspólnie 
na plaży w Brzeźnie, 18 sierpnia 2018 roku, miałem 
poczucie odczarowania kolejnego fragmentu naszej pol-
skiej, mimo wszystko kolorowej rzeczywistości. 

Najważniejsze w pracy z Romami w Polsce 
jest przełamywanie uprzedzeń, zaangażo-
wanie i szacunek wobec ich tradycji.

Bartosz Zimniak

Rocznik 1991. Artysta pochodzący z Wielkopolski. 

Absolwent filozofii i komunikacji społecznej na Uni- 

wersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyp-

lom artystyczny,  którego promotorką była  dr Ka- 

tarzyna Krakowiak, obronił na kierunku Inter-

media  w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. 

Na co dzień mieszka i pracuje w Nowym Porcie, 

gdzie wspólnie z mieszkańcami prowadzi MEWKĘ. 

Otwartą Pracownię oraz zapala światło w Latarni 

Morskiej Gdańsk-Nowy Port.

Czy #PARAWANiNG
MożE Być SPoko?
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Żeby móc pracować 
z Romami, musiałem 
udowodnić swoje zaan-
gażowanie, które rozumiem jako stawanie po ich stronie 
po to, aby pomagać w odzyskaniu prawa do mówienia 
za siebie, odzyskania poczucia bezpieczeństwa i zaufa-
nia. Wpuszczenie przez Romów do swojej społeczności 
zakłada zdobycie zaufania poprzez pokazanie swojej 
gotowości na odmowę i sprzeciw wobec łamania praw 
i niezgody na systemową przemoc.

POGłęBIANIE KOmuNIKACJI
Kolejnym aspektem tej pracy jest wypracowanie 
działania komunikacyjnego. Podejście to polega na 
planowaniu czynności, które zakładają uczestnictwo 
Romów, omawianych pod kątem przewidywanych 
korzyści oraz ryzyka. Proces ten wymaga wielokrotnych 
powtórzeń, zanim dojdzie do realizacji planowanych 
aktywności. Konieczność powtarzania działań komu-
nikacyjnych wynika zarówno z różnic kulturowych, jak 
i bariery językowej. Ponadto w społeczności romskiej 
wszelkie decyzje dotyczące zewnętrznych czynności 
podejmują mężczyźni i aby uzyskać akceptację i zgodę 
na konkretne działania, należy mieć pewność, że cała 
grupa jest wtajemniczona w ich ideę i się na nią zgad-
za. Istotną rolę odgrywa także uszanowanie hierarchii 
rodzinnej i upewnienie się, że proponowane działania 
zaakceptował ojciec, głowa rodziny. Stworzenie takich 
warunków polega na dostrojeniu naszych wzajemnych 
kompetencji językowych do zakresu słów i pojęć 
znanych, komunikowalnych i rozumianych przeze mnie 
i Romów. Działania te oznaczają też dla mnie pokony-
wanie barier i uprzedzeń dzielących nasze światy 
i budowanie wzajemnego szacunku i zaufania oraz więzi 
emocjonalnych. Niemniej to mnie przypada w kreowa-
niu tych działań rola przekazywania sensu i znaczeń 
propozycji. Oznaczało to przyjęcie pozycji wiedzącego 
podmiotu zakładającego znajomość danych empiry-
cznych, które należy przekazać i mediować z grupą. 
Dlatego tak istotne jest wytwarzanie wewnątrz grupy 
warunków intersubiektywnej rzeczywistości. Moje 
uczestnictwo jest działaniem ukierunkowanym na 
rzecz zmiany społecznej, a moja pozycja jest zewnętrzna 
w stosunku do grupy rumuńskich Romów. Owszem, 

moje podejście zak- 
łada dialog, niemniej 
jest to dialog oparty 

na asymetrii relacji, w której komunikacja przewiduje 
transmisję wiedzy i doświadczeń dotyczących roz-
budzania świadomości krytycznej i możliwości opo-
ru przed systemowym wykluczeniem. Partnerstwo 
w działaniach oznacza najpierw przekazanie instru-
mentalnej wiedzy  na temat rzeczywistości formal-
no-prawnej, a następnie decydowanie. 

ZOBACZyć I uSłySZEć ROmów
Ostatnim istotnym elementem tej pracy jest obranie 
strategii dzielenia postrzegalnego i czynienie widzial-
nym i słyszalnym głosu Romów. Działanie to zakłada 
podwójną strategię legalizacji obecności i widzial-
ności Romów w Gdańsku oraz upodmiotowienia ich 
obecności w tkance społecznej miasta. Po pierwsze 
dokonuję tego poprzez oddawanie głosu tej grupie. 
W tym kontekście istotnym pedagogicznym aspektem 
jest alfabetyzacja, czyli dbanie o dostęp do edukacji dla 
dzieci. Po drugie jest to uwidacznianie i nagłaśnianie 
problemów. Narzędzia do tego w zależności od kontek-
stu mają koncyliacyjną naturę lub przyjmują formę konf-
liktu społecznego. Celem jest zainteresowanie władz 
dialogiem oraz zwrócenie uwagi mediów. 

Tomasz Nowicki 

Doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uni- 

wersytetu Gdańskiego z zakresu pedagogiki 

i nauk o polityce. Autor publikacji Badanie ku zmi-

anie. integracja i opór romskich rodzin wobec polityki 

wysiedleń. Autor raportu dotyczącego mowy nie- 

nawiści wobec imigrantów w Trójmieście. Członek 

Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania. Pra- 

cuje jako asystent rodzin romskich w Centrum 

Wsparcia Imigrantów i Imigrantek. Pomysłodawca 

i współtwórca pierwszej w Polsce świetlicy dla żeb- 

rzących dzieci. 

doCIERanIE 
do siebie

Sylwia Nikko Biernacka

Uważność wobec drugiego człowieka, rozmowa i podejście z szacunkiem to ważne 
aspekty docierania, ale żeby dotrzeć do innych, najpierw musimy dotrzeć do siebie. 

PO PIERwSZE: uwAżNOŚć! 
Na początku tego procesu staram się zarezerwować czas 
i przestrzeń na to, aby znaleźć drogę do siebie, czyli świa- 
domie przyjrzeć się swoim potrzebom. Dialoguję sama 
ze sobą, potem rozmawiam z innymi osobami. Dzielę 
się tym, co odkryłam w sobie. W trakcie rozmów roz-
poznaję, po co chcę się zająć tym właśnie konkretnym 
działaniem. Nie zawsze daję sobie czas na uważność. 
Tłumaczę się wtedy przed sobą i innymi mówiąc, że „nie 
mam na to czasu”. Jedno jest pewne – zawsze ponoszę 
konsekwencje bycia nieuważną w procesie docierania 
do świadomości swoich potrzeb, a co za tym idzie także 
do świadomego wyboru stylu działania. Często nieu-
ważność rodzi napięcie, a napięcie prowadzi do (nie)do- 
tarcia lub niezrozumienia. Niezrozumienie budzi niechęć 
i tworzy opór. Nie jest to najlepsze podłoże do dotarcia 
się z samą sobą i z innymi. 

PO DRuGIE: ODPOwIEDZIALNOŚć! 
Odpowiedzialność za swoje wybory, działania, czyny, 
myśli, emocje. Niezależnie od tego, czy jest to dla 
mnie przyjemne, czy nie. Unikanie odpowiedzialnoś-
ci, nieprzyjmowanie jej do swojego życia w prosty 
sposób, stwarza przestrzeń do szukania kogoś, kogo 
będzie można ją obarczyć, na zewnątrz. To prosta dro- 
ga do (nie)docierania do źródła zrozumienia siebie 
i przeniesienie swoich nierozwiązanych konfliktów na 
zewnątrz, na innych. 

CO ROBIę w mOmENCIE (NIE)DOCIE-
RANIA DO SIEBIE I DO INNyCh OSóB? 
Na chwilę wychodzę z tej sytuacji. Idę na spacer. Od- 
dycham. Kiedy silne emocje przepłyną przeze mnie, 
zastanawiam się, co jest po mojej stronie (moja 

Słowo „docieranie” ma wiele synonimów: przepychać 
się, przedzierać, przenikać, najeżdżać, osiągać cel, 
przekraczać próg i wiele innych. Sporo z nich nacecho- 
wanych jest agresywną energią. Nawołuje do działania 
poprzez użycie siły lub agresji. 

Słowa zawsze miały dla mnie ogromne znaczenie. 
Za Wittgensteinem powtarzam, że „granice mojego 
języka są granicami mojego świata”. Słowa są jednym 
z głównych narzędzi komunikacji. Mogą przynosić ze 
sobą zrozumienie, pokój lub konflikt i napięcie. Mogą 
nawoływać do nienawiści względem innych ludzi i istot. 
Znamy to wszystko z historii, ponownie doświadczamy 
negatywnie użytej mocy słów obecnie w naszym świecie. 
Tu i teraz. Kozłem ofiarnym jak zawsze jest inność – zmie- 
niają się tylko jej odcienie.

W życiu występuję w bardzo wielu rolach, w których 
doświadczam (nie)docierania lub docierania: do, się, z. 
Za każdym razem punktem wyjścia do każdego działania 
społecznego, jakie podejmuję, jest docieranie do siebie. 
Zrozumienie siebie, dopiero potem wyjście do świa-
ta. Na potrzeby tego artykułu skupię się na swojej roli 
i doświadczeniach związanych z działalnością społeczną, 
chociaż nie da się jej wyabstrahować zupełnie z innych 
ról i związanych z nimi doświadczeń. 

DOCIERANIE 
Najbliżej mi do takiego rozumienia tego słowa, które 
określa synonim: znajdować drogę. Lub nie znajdować 
drogi, jeśli skupimy się na (nie)docieraniu. Znajdowanie 
drogi to proces, który trwa w czasie, wiąże się z kreaty-
wnością i szukaniem nowych rozwiązań w dochodze-
niu do wybranego celu. Czasami znajdowanie drogi 
jest równoznaczne z odpuszczeniem wcześniej przy-
jętych założeń. 
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odpowiedzialność) i co jest po stronie drugiej osoby 
(jej odpowiedzialność). Przyjmuję perspektywę 1:1. I ja 
odpowiadam za tę sytuację, i druga strona odpowiada za 
tę sytuację. Tworzę płaszczyznę do wspólnej rozmowy. 
Bez obwiniania się. Mówię o tym, co mi nie pasuje i daję 
do tego prawo drugiej stronie. Nie jest to zadanie łatwe 
i wymaga odwagi. 

PO TRZECIE: ROZmOwA!
W wieku 35 lat, zajmując się już od ponad 10 lat 
działaniami społecznymi, podczas szkolenia z Natalią 
de Barbaro w ramach programu Liderzy/Liderki PAFW 
zadałam sobie pytanie o to, dlaczego działam społecznie. 
Wcześniej nie pytałam o prapoczątki mojej działalności, 
po prostu działałam. 

Szukając odpowiedzi, dotarłam do mojego pradziadka 
Władysława Janickiego. Był dla mnie bardzo ważną 
osobą. Poznałam go, kiedy moi rodzice przeprowadzili 
się ze Szczecina na wieś i zamieszkaliśmy we wspólnym, 
wielopokoleniowym domu. Miałam 8 lat. Pradziadek od 
wielu lat był sołtysem w moim nowym miejscu zamiesz-
kania. Duszą towarzystwa. Polubiliśmy się. Zaczął za- 
bierać mnie ze sobą na różnego rodzaju spotkania. 
Z każdą napotkaną po drodze osobą potrafił porozma-
wiać. Lubił zażartować. Pełniąc swoje urzędowe obo- 
wiązki, chodził od domu do domu. Siadał przy stole, 
rozmawiał, poznawał problemy i starał się na nie odpo-
wiadać. Był niesamowitym gawędziarzem, lubił mówić 
i potrafił słuchać. Znał wiele historii. Ludzie dobrze 
czuli się w jego towarzystwie. Był autentyczny. Potrafił 
powiedzieć to, co myśli, nawet wtedy, kiedy jego opinia 
nie była popularna. 

Kilka lat temu byłam na wizycie studyjnej w Oslo. Dużo 
rozmawialiśmy o partycypacyjnych metodach pracy 
projektowej i o tym, jak skutecznie docierać do osób, 
żeby angażować je w swoje działania. Promowano 
tam metodę door to door, czyli chodzenia od drzwi 
do drzwi i poznawania osób, z którymi chce się praco- 
wać. Można powiedzieć, że nauczyłam się jej dawno temu 
od mojego pradziadka i stosuję do dziś, co roku przemie- 
rzając polskie wybrzeże (440km.pl) i nocując w domach 
osób, które tam mieszkają. Z różnych środowisk, 
z różnych grup społecznych, o różnorodnych problemach 
i światopoglądach. W każdym z tych domów wspólnie 
siadamy do stołu i rozmawiamy. Nie zawsze się zgadzamy. 
Dyskutujemy, sprzeczamy się, poznajemy swoje światy, 
czasami trochę lepiej rozumiemy, a rano… wspólnie jemy 
śniadanie. Żartując z siebie nawzajem. 

Czasami pomimo prób wspólnego działania podejmu-
ję decyzję o zaprzestaniu dalszej współpracy. Decyzja 
ta jest podjęta świadomie. Biorę za nią odpowiedzial-
ność i jasno komunikuję, dlaczego z mojej strony taka 
współpraca nie jest możliwa. Czasami nie odpowiada 

mi styl działania drugiej strony lub sposób jej komuni- 
kacji. Czasami ktoś podejmuje decyzję o zaprzestaniu 
współpracy ze mną. Szanuję ją i chcę się dowiedzieć, 
dlaczego tak się stało. Lubię jasne sytuacje bez niedo-
powiedzeń – dlatego nauka komunikacji to stały ele-
ment mojej społecznej pracy. Jeden warsztat z komuni- 
kacji w zespole nie wystarczy! To zadanie na całe życie.

To, że nie dotarliśmy do siebie w próbach wspólnego 
działania, nie oznacza, że nie możemy zjeść razem 
śniadania przy jednym stole. 

Sylwia Nikko Biernacka 

Inspiratorka, fotografka, trenerka i liderka społeczna. 

Jej projekty to m.in.: Fundacja Machina Zmian, 440 

km po zmianę, Więcej Piękna.

PO CZwARTE: SZACuNEK 
Nie musimy się rozumieć. Szanujmy swoje decyzje i nie 
działajmy sobie na szkodę. 

Jeśli moje działania nie szkodzą innym osobom, istotom 
i światu, mam prawo do ich realizacji w zgodzie ze swo-
imi wartościami. 

Być może ze swoimi sposobami działania (nie)dotrę 
do ciebie. Być może ty ze swoimi sposobami działania 
(nie)dotrzesz do mnie.

Powiedzmy sobie, dlaczego tak jest. Bo warto rozma- 
wiać. I róbmy swoje. 

Może kiedyś znajdziemy drogę do siebie i do wspólnego 
działania, a może tylko chwilę na dobry żart przy wspól-
nym stole. 

Dla mnie tak też jest dobrze!
A dla ciebie? 

Cztery lata temu zakończyła się gorąca batalia o ura-
towanie Osiedla Jazdów. Od tamtego czasu Osiedle 
otworzyło się i przekształciło w największy dom kul-
tury Warszawy. Jest to miejsce zupełnie wyjątkowe, 
będące fenomenem architektonicznym, urbanistycz- 
nym i zjawiskiem społecznym niemającym swojego 
odpowiednika na świecie. Piętnaście domków fińskich 
na Osiedlu prowadzonych jest przez siedemnaście or-
ganizacji pozarządowych. Domki służą jako sale war- 
sztatowe, wykładowe, koncertowe, kinowe, czasa-
mi jako parkiety taneczne. W ogrodach krzątają się 
ogrodnicy, pszczelarze i sadownicy. Większość z setek 
aktywności, jakie oferujemy co roku mieszkańcom 
Warszawy, jest darmowa, pozostałe dostępne są za 
symboliczną lub dobrowolną opłatą. 

TRAfIć DO TyCh NAJBLIżEJ
Dla wielu warszawiaków Osiedle stało się miejscem 
kultowym. Wciąż jednak wielu jest takich, którzy nie 
mają pojęcia o jego istnieniu, nie mówiąc już o świado-
mości skomplikowanej sytuacji formalno-prawnej czy 
strukturze organizacyjnej tego miejsca. Co więcej, coraz 
częściej słyszymy głosy, że najmniej z tego, co się dzieje na 
Osiedlu, rozumieją najbliżsi sąsiedzi – mieszkańcy warsza-
wskiego Powiśla czy południowego Śródmieścia. Narze-
kają na brak dostępności informacji o ofercie osiedla czy 
też niską czytelność przestrzeni (nie wiedzą np., które 

ćWICzEnIa 
z (nIE)do- 
CIERa- 
nia

wojciech matejko

Dlaczego nasza informacja nie dociera 
do ważnych dla nas odbiorców?  
I co możemy zrobić w takiej sytuacji? 

domki prowadzone są przez organizacje, a które zamiesz-
kane). Zamiast narzekać na niezrozumienie ze stro- 
ny potencjalnych odbiorców, postanowiliśmy odpo-
wiedzieć sobie na pytanie: jak doszło do takiej sytuacji?
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Paulina Jeziorek

Szybko zrozumieliśmy, że do tej pory prawie całą naszą 
energię skupiliśmy na zabezpieczeniu formalnym sytu-
acji na Osiedlu. Spotykaliśmy się z burmistrzami, dyrek-
torami, naczelnikami, kierownikami, jak również sze- 
regowymi pracownikami administracji samorządowej. 
Organizowaliśmy konferencje i projekty. Pracow-
aliśmy nad stworzeniem modelu współzarządzania 
Osiedlem Jazdów i szukaliśmy partnerów do jego 
wdrożenia. Kiedy ktoś pytał, co robimy na Osiedlu, opo-
wiadaliśmy długie i skomplikowane historie o partnerst- 
wie publiczno-społecznym, prawie do miasta czy posze- 
rzaniu pól partycypacji społecznej. 

PROBLEmy Z KOmuNIKACJą
Co z komunikacją codziennej oferty Osiedla? Po cichu 
uznaliśmy, że poszczególne organizacje prowadzące 
domki mają własne grupy odbiorców i kanały dystry-
bucji informacji. Nabraliśmy przekonania, że bez prob-
lemu dotrą do odpowiednich osób, natomiast my jako 
Partnerstwo Otwarty Jazdów powinniśmy komunika-
cyjnie wspierać jedynie wydarzenia ogólnoosiedlowe. 
W takim podejściu przegapiliśmy coś bardzo istotnego – 
nie zadbaliśmy o dotarcie do sąsiadów Osiedla, którzy 
przyzwyczajeni byli do jego innego statusu. Spaceru-
jąc po dobrze znanych osiedlowych ścieżkach, widzieli 
zachodzące w domkach zmiany jakby przez szybę ak-
warium. Na terenie Osiedla nie było żadnego punktu in-
formacyjnego tłumaczącego, czym jest Otwarty Jazdów 
i jak można korzystać z jego oferty. Wydarzenia na fejs- 
buku i strona internetowa okazały się dla nich mało in-
tuicyjnymi narzędziami poszukiwania informacji, a to 
z tych kanałów korzystają głównie organizacje działa-
jące na Osiedlu. Organizacje te przyniosły na Osiedle 
swoje grupy odbiorców, ale też swoje bańki informacyjne, 
które nie obejmowały geograficznego sąsiedztwa. 

PROGRAm NAPRAwCZy
Aktualnie jesteśmy w trakcie wdrażania programu 
naprawczego. Postanowiliśmy, że do działających 
w sąsiedztwie instytucji (biblioteki, szkoły, spółdziel-
nie mieszkaniowe) będziemy regularnie przesyłać pro-
gram wydarzeń na Osiedlu (w formie jednej strony A4) 
z prośbą o wydruk i udostępnienie w przestrzeniach 
odwiedzanych przez mieszkańców. Takie rozwiązanie 
nie obciąży nas zanadto organizacyjnie, a stworzy zu-
pełnie nowe możliwości komunikacji oferty Osiedla. 
Postanowiliśmy też przyspieszyć realizację planowa-
nego od wielu miesięcy systemu nawigacji po Osiedlu. 
W jego skład wchodzą słupki z nazwami alejek, mapy, 
oznaczenia otwartych domków oraz punkt informa-
cyjny Osiedla. Ten ostatni element będzie się składał 
z krótkiej wystawy o istocie działalności Otwartego 
Jazdowa oraz z tablicy informacyjnej zawierającej 
aktualny tygodniowy program aktywności na Osiedlu.

Mamy nadzieję, że ten niewielki dodatkowy wysiłek 
organizacyjny umożliwi dotarcie do zupełnie nowych 
odbiorców Otwartego Jazdowa, jednocześnie będą-
cych dobrymi znajomymi Osiedla Jazdów.
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Aktywista, animator kultury, koordynator projek-

tów społecznych. Zaangażowany w działania inicja- 

tyw Otwarty Jazdów, jest koordynatorem tego-

rocznego projektu Otwarte sąsiedztwo na Osied-

lu Jazdów W przestrzeni Solidarność Codziennie 

gościł wraz z Heleną Zuzanną Wiśniewską w 2017 

roku w ramach cyklu Akademia Zaangażowania.

Czy my, ogrodnicy ze Wspólnego Ogrodu 
w Warszawie, nie zamykamy się w hermetycznej 
bańce znanego nam środowiska i docieramy 
na zewnątrz, gdziekolwiek to jest?

ogRodnICzka 
dokuMEn- 
talistka

pochodzimy z tych 
samych środowisk, 
jesteśmy w różnym 
wieku. Odwiedzali 
i odwiedzają nas 
mieszkańcy osiedla, 
harcerze, pielgrzymi 
z pobliskiej parafii, 
emeryci, dziennika-
rze, studenci, pro-
fesorowie, a także 
ogrodnicy z innych 
ogrodów w Warsza-
wie (w tym Łazienek 
Królewskich!). Oto 
powody, dla których, 
jak sądzimy, udaje 
nam się docierać.

PRZESTRZEń
Usytuowanie Wspólnego Ogrodu sprawia, że ludzie za-
chodzą do niego przy okazji. Natykają się na niego wzro-
kowo albo węchowo, wpadają jak do dobrze zastawionej 
pułapki. Ogród znajduje się na terenie przestronnego 
placu zabaw. W praktyce oznacza to, że rodzice z dzieć-
mi, wędrując do piaskownicy czy na huśtawki, mijają 
ogródek, przyglądają się roślinom i zagadują ogrodni-
ków. Regularnie przybiegają do nas dzieci z placu za-
baw i tak nawiązujemy z nimi trwalsze znajomości. Co 
więcej, ogród znajduje się przy pasie komunikacyjnym 
prowadzącym z osiedla bloków mieszkalnych do parku 
Dolinka Służewska. Spacerowicze czy właściciele psów 
mijają nas w drodze do parku. O Wspólnym Ogrodzie 

Wspólny Ogród to pracownia 
ogrodnicza, ogród społeczny 
i platforma wyjściowa do działań 
z pogranicza kultury, sztuki, eko-
logii, aktywizmu i sportu. Wa-
rzywniak powstał na byłym gru-
zowisku po budowie stacji metra 
i jesienią będzie obchodził piąte 
urodziny. Pamiętam, jak razem 
z Amerykanką Jodie Baltazar – 
jedną z pierwszych ogrodniczek 
społecznych w Polsce – zasta-
nawiałam się, jak ożywić glebę 
na wyznaczonym pod ogródek 
terenie o wymiarach 15 x 10 m, 
przy nowej, mądrze zaprojek-
towanej siedzibie Służewskiego 
Domu Kultury. W pierwszych 
pracach ogrodowych pomagała 
nam grupka lokalnych aktywi-
stów i znajomych. 

Zanim dotarli do nas ludzie z pobliskiego osiedla, dziel-
nicy czy miasta, nim zrozumieli, czym jest Wspólny 
Ogród i jak włączyć się w działanie, nieraz pracowałyśmy 
w ogródku same, obserwowane zza niewysokiego ogro-
dzenia (takie niewysokie ogrodzenie bardzo polecam, 
nie ma jak rozmowy przez płot z przypadkowymi zacie-
kawionymi gapiami i przechodniami, jeden z najskutecz-
niejszych sposobów docierania). Obecnie z ogrodem 
związana jest kilkunastoosobowa grupa ogrodników 
oraz dziesiątki osób satelit. Spytałam ogrodników, czy 
ich zdaniem udaje nam się docierać. Wszyscy zgodnie 
uznali, że tak. Nie jesteśmy grupką starych znajomych, nie 
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doCIERanIE 
(SIĘ)

Refleksje z udziału 
i współtworzenia 
I Obywatelskich Dni 
Skupienia w Niepo- 
łomicach 24–27 
czerwca 2018

dowiadują się też ci, którzy przychodzą na zajęcia do 
domu kultury. Bliskość instytucji, która w szerszej 
świadomości istnieje od lat, jest korzystna. Sądzę, że 
wstępny proces wzrokowego i emocjonalnego oswajania 
się mieszkańców z obecnością Wspólnego Ogrodu 
w przydomowo-kulturowej przestrzeni trwał około roku.

BRAK fORmALIZmu
Najbardziej formalnym elementem Wspólnego Ogrodu 
jest pieczęć z napisem „Wspólny Ogród/(U)prawa Wa-
rzyw”. Stemplujemy nią papier, w który zawijamy warzy-
wa. Poza tym cechuje nas brak sformalizowania. Ogród 
jest niewielki, skupia na stałe niedużą grupę osób, nie 
stawiamy więc restrykcyjnych wymogów czasowych. 
Nie formalizujemy wymagań, nie ważymy plonów, nie 
zamykamy ogródka na kłódkę, posiadamy podstawowy 
regulamin złożony z kilku punktów, zwracamy się do sie-
bie bezpośrednio. Przełamaliśmy schemat  nauczyciel –
uczniowie i wszyscy uczymy się razem, od czasu do czasu 
zapraszamy specjalistów. Przełamaliśmy też schemat 
organizator – uczestnik i razem przygotowujemy impre-
zy. W ogrodzie jest więcej zabawy niż nauki. Wszystko to 
sprawia, że łatwo się do nas przyłączyć, niekoniecznie na 
stałe. Często praktykowany jest styl nieregularny – pod-
pływania, cumowania, odpływania i powracania.

STAN umySłu
Jeżeli przemyślę swoje motywacje do stworzenia Wspól-
nego Ogrodu, to jedną z silniejszych było wyjście z domu, 
zanurzenie się w świecie, który jest na zewnątrz, na 
ulicy. Była w tym pewna ciekawość dokumentalistki. 
Zawsze pasjonowało mnie kino dokumentalne, oglą-
danie odległych światów lub mikroświatów za rogiem 
podwórka. Znużyło mnie życie freelancera, czyli osoby, 
która znaczną część dnia spędza samotnie przed kom-
puterem. Brakowało mi fizycznej, materialnej strony 
rzeczywistości z jej przypadkowością. Może niektórym 
trudno sobie wyobrazić, że wieloletnie, cotygodniowe 
chodzenie do tego samego ogrodu społecznego może 
dawać ten posmak zderzenia z nieznanym. Żeby coś ta-
kiego mogło się zadziać, organizując prace ogrodowe czy 
zabawy kulinarne, najlepiej przyjąć rolę obserwatora, nie 
nauczyciela. Z jednej strony jako pracująca ogrodniczka 
początkowo byłam nieustannie obserwowana zza ogro-
dzenia. Z drugiej ja obserwowałam, dając się wciągać  
w rozmowy, nie narzucając się z teoriami czy koncepcja-
mi, oferując przestrzeń, gdzie uprawia się ogrodnictwo, 
gotuje, je, rozmawia. Zadziałała zasada, że podobne 
przyciąga podobne i wkrótce dołączyli ogrodnicy, którzy 
przyjęli tę samą postawę czujności i nienarzucającej się 
otwartości na Innego. 

Można założyć filozoficznie, że wszystko się kiedyś uda, 
każdy materiał prędzej czy później się skompostuje, 
a ogród ostatecznie napełni się roślinami, zwierzętami 
i ludźmi. Znajdź dobrą pozycję, rób swoje, obserwuj i cze-
kaj. Inni przyjdą, a wraz z nimi interesujące światy, z jakimi 
się jeszcze nie zetknąłeś.

KONTEKST I RAmy SPOTKANIA 
O DIALOGu
W jakich ramach powinny odbywać się spotkania po-
święcone dialogowi? Jakie miejsca i konteksty histo-
ryczne sprzyjają spotkaniu różnych stron, poglądów 
i postaw? Pierwsze Obywatelskie Dni Skupienia w Nie- 
połomicach miały miejsce w pięknym zamku królew- 
skim, w towarzystwie gościnnych mieszkańców, z bur-
mistrzem i wiceburmistrzem włącznie. O wyborze 
miejsca zadecydowało również tragiczne wydarzenie 
z 19 października 2017 roku pod Pałacem Kultury i Na-
uki w Warszawie.  Słowa manifestu Piotra Szczęsnego, 
który pochodzi z Niepołomic, brzmiały: „Ja, zwykły sza-
ry człowiek, wzywam was wszystkich – nie czekajcie… 

Paulina Jeziorek

Absolwentka kulturoznawstwa. Początkowo pomagała 

artystom i instytucjom, jak Bęc Zmiana czy Galeria 

Nizio, realizować interwencje artystyczne w przestrze-

ni miasta. Od 2014 roku prowadzi ogród społeczny 

i pracownię ogrodniczą Wspólny Ogród SDK. W Solidar-

ności Codziennie gościła w 2018 roku w ramach cyklu 

Akademia Zaangażowania.

Anna fedas – główna specjalistka ds. edukacji 

obywatelskiej w Europejskim Centrum Solidarności.

Agnieszka Kasprzyk-mączyńska – pre- 

zeska zarządu Teal Action Learning Global sp. z o.o.
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Anna fedas 
Agnieszka Kasprzyk-mączyńska

Obudźcie się, jeszcze nie jest za późno”. To one stały się 
impulsem dla wielu osób do podjęcia działań na rzecz 
dialogu, spotkania pomimo różnic. W programie zlotu 
niepołomickiego znalazło się wiele momentów i pretek-
stów do autorefleksji, milczenia, skupienia oraz zderze-
nia ze sobą różnych sposobów myślenia. Znaczna część 
pretekstów do rozważań została zaczerpnięta z Etyki 
solidarności Józefa Tischnera lub z chrześcijańskiej myśli 
teologicznej, co budziło pewien dyskomfort u niektó-
rych uczestników/czek. Pewnym buforem bezpieczeń-
stwa była możliwość wprowadzenia własnej inicjatywy 
do programu w ramach tzw. open space. 
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POTRZEBA SPOTKANIA 
w NIEOCZywISTym GRONIE
Spotkanie odbyło się w gronie osób działających w obsza-
rze aktywności obywatelskiej. Dlatego też w pierwszych 
reakcjach niektórych uczestników i uczestniczek można 
było wyczuć rozczarowanie, że nie mamy tu reprezentacji 
zwolenników różnych opcji politycznych w Polsce. Zde-
cydowana większość osób stanowiła grono przynajmniej 
niezadowolonych z decyzji podejmowanych przez obecny 
rząd. Wystarczyło jednak kilka sesji dyskusyjnych w mniej-
szych grupach, aby okazało się, że nie mamy do czynienia 
z monolitem i jesteśmy bardziej podzieleni niż myśleliśmy. 
Inaczej marzy nam się przyszłość Polski, nie mamy również 
zgody co do sposobu organizacji państwa. Subtelnie zaczę-
ły pojawiać się również zgrzyty pomiędzy reprezentacjami 
poszczególnych generacji i płci. 

SAmI ZE SOBą NIE JESTEŚmy DOGADANI
Łatwo jest mówić o konieczności dialogu z tak zwaną dru-
gą stroną, trudniej wskazać, kim jest ta pierwsza strona, 
a chyba najbardziej nieoczekiwanym wyzwaniem jest 
umiejętność dogadania się z osobami, które intuicyjnie 
kwalifikujemy do tej pierwszej. Krzysztof Czyżewski 
z Ośrodka „Pogranicze” podczas dyskusji o rozmowie 
pomimo różnic wypowiedział znamienne zdanie: „Mamy 
sami ze sobą jeszcze sporo do omówienia”. Miał na myśli 
jednocześnie dialog i kontakt z samymi sobą, jak i dysku-
sję wewnątrz grupy, którą uznajemy za naszą.

SłuChANIE JAKO wCIąż 
DEfICyTOwA umIEJęTNOŚć 
Spotkania, takie jak zlot niepołomicki, bardzo szybko poka-
zują deficyt umiejętności rozmawiania, ale jeszcze bardziej 
deficyt umiejętności słuchania. Bez wzajemnego słuchania 
dialog nie ma szans się udać. Kontraktujemy zasady dysku-
sji, przypominamy o nich, a potem i tak obserwujemy, jak 
część uczestników i uczestniczek dyskusji – wystarczająca, 
żeby to zjawisko zaczęło przeszkadzać – skupia całą uwa-
gę na możliwości wypowiedzenia się, tracąc jednocześnie 
z pola uwagi wszystko, co padło przed i po ich wypowie-
dzi. Zwycięża pokusa przyjścia na warsztat lub dyskusja  
z gotową tezą, którą chcemy zaprezentować za wszelką 
cenę i bez względu na wszystko, co ma miejsce w trakcie.

BRAK wIARy w SIłę INSTyTuCJI
Brak świadomości, jak ważną rolę odgrywa instytucja 
(w tym państwo) w kształtowaniu i wdrażaniu idei soli-
darności życia codziennego, jest naszym zdaniem bardzo 
niepokojący. Od wielu uczestników zlotu niepołomic-
kiego, na co dzień społeczników oddanych idei rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego, usłyszeliśmy o potrzebie 
działania, organizowania się bez udziału jakichkolwiek 
instytucji, a nawet w opozycji do nich. Nie mając żad-
nych oczekiwań wobec instytucji publicznych (zarówno  

abstrahując od aktualnej sytuacji politycznej w Polsce, jak 
i nawiązując do niej), odbieramy im motywację do rozwo-
ju oraz – co bardziej znamienne w skutkach – zdejmujemy 
z nich odpowiedzialność, przerzucając ją na i tak już wy-
raźnie obciążone barki społeczeństwa, zorganizowanych 
grup, aktywistów i aktywistek. A przecież mamy prawo 
oczekiwać od państwa i instytucji publicznych, że w spo-
sób profesjonalny zarządzą krajem np. po katastrofach 
naturalnych w taki sposób, aby solidarność z osobami po-
szkodowanymi mogła zagospodarować olbrzymi obszar 
niż ten instytucjonalny, taki jak zapewnienie podstawo-
wych warunków bytu. 

NIEBEZPIECZNy INDywIDuALIZm
Zaniepokoił nas też tak silny nacisk kładziony przez nie-
których uczestników i uczestniczki na indywidualizm 
w niesieniu pomocy, w aktywizmie, wreszcie w bohater-
skiej postawie obywatelskiej. Jest to, naszym zdaniem, 
ściśle związane z brakiem zaufania do instytucji i potrze-
bą zastąpienia ich swoimi działaniami. Zagrożenie, które 
w tym dostrzegamy, wynika z obserwacji, że w takiej po-
stawie łatwo popaść w pychę, samouwielbienie i skupie-
nie na swojej wewnętrznej perspektywie. A wtedy łatwo 
można się pogubić, trudno wejść w sposób świadomy 
w dialog, budować porozumienie, a także odczuwać nie-
zakłóconą empatię w stosunku do drugiego człowieka.   

ŚwIADOmOŚć 
POPEłNIONyCh BłęDów
Podczas Obywatelskich Dni Skupienia padło wiele słów 
świadczących o wyrzutach sumienia, świadomości po-
pełnionych błędów, które przyczyniły się do skłócenia 
naszego społeczeństwa. W tych głosach skruchy sły-
chać było autentyczną potrzebę zmiany oraz motywację 
do bycia bardziej uważnym na tzw. głos odrębny w kolej-
nych podejmowanych działaniach. 

POTRZEBA SOLIDARNOŚCI 
Z PORAżONymI JAKO NIEOCZywI-
STA DIAGNOZA DZISIEJSZEJ POLSKI
Rozważania o solidarności według definicji księdza Józefa 
Tischnera w prowadzonej przez nas tzw. sesji nomadycz-
nej (uczestnicy mogli pozostać z nami przez całe półtorej 
godziny lub migrować pomiędzy sesjami), zakończyliśmy 
analizą zdania z eseju Wspólnota z Etyki solidarności: „So-
lidarność to bliskość – to braterstwo dla porażonych”. 
Naszym zdaniem definicja nieoczywistego dziś słowa 
„porażeni” (i wyrażona wprost potrzeba troski o nich!) 
niezwykle pasuje do współczesnej sytuacji politycznej 
w Polsce, a także do celu I Obywatelskich Dni Skupienia. 
Odpowiedź na pytanie, jak bardzo potrzebna nam jest 
współcześnie solidarność z „porażonymi”, znajdziemy 
w poniższym cytacie Józefa Tischnera pochodzącym 
z książki Myślenie według wartości (1982 r. str.441):

Organizacja przestrzeni posiada wyraźnie lękowe 
zabarwienie […]: barwi ją np. lękliwa tęsknota za 
drugim, lękliwa ciekawość jego tajemnicy, lękliwa 
ofiarność za niego, lękliwe oczekiwanie słów praw-
dy, lękliwa wierność, lękliwa miłość, lękliwa niena-
wiść itp. Lęk przejawia się mniej lub bardziej ostrą 
agresją. Można ją łatwo wyczuć, gdy się choć chwilę 
obcuje z drugim z kryjówki. Z całej postaci drugiego 
promieniuje jakiś snop ‘rażących’ człowieka emocji, 

w wyniku czego człowiek nie wie, czy ma pozostać 
blisko, czy odejść. Mamy więc: ‘rażenie’ w sposobie 
mówienia, w sposobie patrzenia, w wyrazie twarzy, 
w każdym geście cielesnym, ‘rażenie’ zimną obojęt-
nością, głuszącą wszystko wielomównością, żalem 
bez powodu, krzykiem, niemówieniem, odwróce-
niem głowy itp. ‘Rażenie’ to ma intencję! Jego inten-
cją jest: wtrącić drugiego w przygotowany z góry 
schemat obcowania. 
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Georgia Ohio 

Małgorzata Andrys, absolwentka Uniwersytetu Ar- 

tystycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza. Obecnie dyplomantka Szkoły 

Filmowej w Łodzi. Na co dzień zajmuje się reżyserią, 

malarstwem i ilustracją. Antropolożka z zamiłowania.

henryk 

Pseudonim, pod którym ukrywa się Bartek Glaza. 

Rysownik z pasji, autor powieści graficznej Tylko 

spokojnie, zdobywca Grand Prix na Międzynarodowym 

Festiwalu Komiksu w Łodzi, publikuje w zinach oraz 

miesięczniku „Pismo”. Pracuje w studiu animacji Yellow 

Tapir Films. Mieszka z rodziną w Gdańsku.

Katarzyna Kaczor 

Autorka ilustracji i grafik wszelkiego rodzaju. Rocz-

nik 1993. W 2015 roku obroniła tytuł licencjacki 

na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na kie-

runku grafika warsztatowa. Obecnie kontynuuje 

studia magisterskie na tym kierunku.

Język, jakim się posługujemy, ma kluczo-
we znaczenie w (nie)docieraniu. Mam wra-
żenie, że często nie jest on zrozumiały dla 
ogółu, przez co przekaz nie dochodzi do po-
tencjalnych odbiorców, a pozostaje jedynie 
w kręgach osób wtajemniczonych.

(Nie)docieram na koniec drogi. (Nie)docieram na 
szczyt. (Nie)docieram do wnętrza obcej głowy,  
a obca głowa jest jednocześnie moja. Podzielona 
tym, co wiem i czego nie wiem, jestem sobą – tym, 
do czego (nie) mogę dotrzeć i z czym się (nie)docie-
ram. Prawda zawsze leży pośrodku – na granicy 
tego (nie)dotarcia. Tam, gdzie wiesz, że jesteś i że cię 
nie ma jednocześnie.

(Nie)docieranie – wbrew pozorom to hasło kojarzy mi 
się pozytywnie. Skoro jest niedotarcie, to musiała być 
wcześniej jakaś próba dotarcia, próba czy porozumie-
nia. Nawet jeśli skończyło się to porażką, to zawsze 
warto było spróbować. Choćby po to, żeby potem na-
rysować z tego komiks. 

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

oŁóWEk 
PRzEBIja BaŃkI
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