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Słowo na początek 

„Szacunek wymyślono po to, by zasłonić to puste miejsce, gdzie winna znajdować się 

miłość.”  

                                                      Lew Tołstoj 

                               Przedstawione                 

w niniejszej publikacji wywiady, 

przeprowadzone są z trzema 

niezwykłymi kobietami. Każda   

z  nich, jest osobą wciąż 

pracującą z olbrzymią liczbą 

dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Dzięki ich wieloletniemu 

doświadczeniu, nabytemu w tych 

relacjach, powstały skromne 

wywiady odsłaniające rąbek 

przeogromu  treści, które 

dotykają ważnych współczesnych 

problemów. „Podróże, tolerancja 

i śląskie dzieci” zrodziło się jako pomysł, zaledwie dotknięcia, pewnych zagadnień 

nurtujących zarówno kobiety jak i wszystkich, którym na sercu leży dobro przyszłych 

pokoleń. Czytając odpowiedzi, które udzielają rozmówczynie wchodzimy w świat wołający   

o szacunek dla każdego człowieka. Szacunek, podobnie jak miłość, jest łącznikiem pośród 

zawiłości naszego codziennego działania, podejmowanych decyzji i wychowania młodego 

pokolenia. Jak postrzegają podobne sprawy trzy kobiety charakteryzujące się wielkim 

poczuciem odpowiedzialności? Czy myślimy podobnie jak one? Wciągające dialogi 

odsłaniają też widok z innych stron świata, z innych kultur. Czy tolerancja to trudny egzamin 

dla naszego zabiegania, dla naszego życia? Czy współpraca różnych ludzi dla dobrego 

wspólnego celu jest możliwa, czy jest potrzebna? Niniejsze wywiady to jedynie kropelka      

w oceanie. W jego głębinach kryją się ludzkie historie: miłość, radość, ból, cierpienie. 

Odpowiadają kobiety (nie)idealne, które starają się zmienić świat wokół nich.  

                                                                                                          Monika Sawka 

 

 

Składam gorące podziękowania Marcie Binias, Dorocie Żuber oraz Magdalenie 

Bosek, że zgodziłyście się na trudne rozmowy:) 

Dziękuję Annie Grzeszczuk za współpracę przy organizacji konkursu plastycznego dla 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytomiu.  
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Rozmowa z panią magister Martą Binias,  

dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5  

w Bytomiu 
 

Pani Marto, dziękuję, że   odpowiedziała   Pani  na moją prośbę i zgodziła się na udział         

w wywiadzie, którego pomysł zrodził się w ramach bytomskiego projektu „Kobieta 

(nie)idealna”. Moje pierwsze pytanie dotyczy Pani roli w środowisku lokalnym. Jest Pani 

dyrektorem szkoły, czy trudno jest, będąc kobietą, piastować tak odpowiedzialne stanowisko? 

 

-Myślę, że środowisko oświatowe jest bardzo sfeminizowane i stanowisko 

dyrektora szkoły w naszym mieście piastują głównie kobiety. Kobiety mają silną 

potrzebę tworzenia więzi społecznych, obcowania z ludźmi. Są empatyczne  

i ambitne – to niewątpliwe atuty kobiety, która pełni funkcję dyrektora szkoły.  

 

Czy można postawić wniosek, że bycie kobietą ułatwia role, które stawia przed Panią życie 

zawodowe? 

 

-Sądzę, że w przypadku bycia nauczycielem i dyrektorem szkoły- tak! Kobieta 

ma przecież instynkt macierzyński nie tylko w życiu prywatnym! Jako 

nauczyciel- dyrektor jestem „przybraną” matką uczniów, staram się być 

wsparciem nauczycieli i pracowników szkoły 

 

Czy w kontaktach z różnymi instytucjami, które nawiązuje szkoła, aby sprawnie 

funkcjonować, spotkała się Pani z jakimikolwiek trudnościami tylko z powodu tego, że jest 

Pani kobietą? 

 

-Do tej pory nie spotkałam się z takimi trudnościami.  

 

 Wiem, że przychodzi do Pani wielu rodziców z różnymi problemami, najczęściej są to sprawy 

konfliktowe i trudne do rozwiązania. Musi się Pani wtedy wcielić w rolę cierpliwego 

słuchacza, mądrego sędziego czy nawet terapeuty. Często takie spotkania kipią negatywnymi 

emocjami. Czy w takich sytuacjach bycie kobietą pomaga? 

 

-Na pewno tak. Kobiety są wrażliwe, łatwiej im przyjąć inny punkt widzenia. 

Duże znaczenie ma też wiek i doświadczenie życiowe. Z tej perspektywy inaczej 

widzę wiele spraw. Różnych dylematów dotykam prywatnie, mam dorosłą córkę, 

której towarzyszę w jej życiowych „wzlotach i upadkach”, rozmawiam z wieloma 

osobami borykającymi się z problemami zdrowotnymi, finansowymi, 

emocjonalnymi, zawodowymi- to kształtuje moją wrażliwość, spojrzenie na 
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rzeczywistość, osobowość. Nic nie jest czarne lub białe. Zawsze jest kontekst 

LUDZKI. 

 

Czy może się Pani podzielić ze mną, jak radzi sobie Pani z codziennym, permanentnym 

napięciem i stresem związanym z pracą? Szkoła to przecież nie jest miejsce relaksacyjne!  

 

-Mam receptę, moim zdaniem, doskonałą: 

 w pracy – działać, 

 w domu- odpoczywać, 

 mąż (lub inna, bliska osoba) - jako wsparcie, 

 uczyć się/ doświadczać, 

 poznawać nowych/ inspirujących ludzi, 

 stworzyć miejsce/ czas do realizacji swoich pasji i zainteresowań. 

 

Pani Marto, szkoła to tygiel osobowości i charakterów, tak pośród pracowników,   jak             

i uczniów. Czy na przestrzeni lat, w których pracuje Pani jako dyrektor szkoły, miały miejsce 

sytuacje otwartej nietolerancji wobec dzieci czy nauczycieli?  Jeśli tak, to z jakiego powodu? 

Można prosić o przykłady? 

 

-Takich przykładów można by przytoczyć wiele: 

 pani traktuje moje dziecko inaczej, bo „inaczej na nie patrzy, nie 

uśmiecha się do niego tak, jak do innych dzieci”, 

 rodzic nie chce, by pani X była wychowawcą klasy/ uczyła w tej klasie, bo   

rodzic  Y powiedział,   że ta nie potrafiła  nauczyć jego dziecka/ nauczyciel    

Z jest lepszy,  

 „dlaczego uczeń (…) ma dodatkowe zajęcia indywidualne a moje dziecko 

nie?”, 

 rodzice nie chcą danego dziecka w klasie, bo sprawia problemy, trzeba 

„coś”  

z nim zrobić. 

 

W Pani szkole pojawiają się czasem dzieci z innych krajów, głównie z Azji. Jak przyjmują je 

nauczyciele, aby czuły się w polskiej szkole bezpiecznie? 

 

-Nauczyciele zawsze otrzymują informację dotyczącą dzieci. Informacja ta 

pochodzi od rodziców. Rozmawiamy z nimi na temat ich potrzeb i oczekiwań. 

Zdarzyło się, że rodzice wskazali na konieczność modlitwy w określonym czasie, 

noszenia chusty czy wskazania produktów, których nie może spożywać dziecko. 

 

Czy miejscowe dzieci mają trudności w akceptacji nowych kolegów lub koleżanek, często 

odmiennych kulturowo?  
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-Dzieci nie mają z tym żadnego problemu. Najczęściej problemy widzą i potęgują 

dorośli, a to (tak naprawdę) nie przekłada się na rzeczywistość szkolną. Dzieci 

akceptują „inność”. To tak naprawdę my, dorośli kierujemy się stereotypami  

i uprzedzeniami. 

 

W Europie pojawia się coraz więcej ludzi innych wyznań i kultur. Miesza się ludność 

rdzennych krajów europejskich. Czy widzi Pani konieczność kształtowania                              

u    dzieci i młodzieży postawy szacunku wobec innych ludzi, takich „spoza środowiska”? 

 

-Oczywiście, że widzę taką 

konieczność. Tyle tylko, że 

dzieciom łatwiej przychodzi 

zaakceptowanie jej. I to, co 

wydaje się dla nas problemem, 

tak naprawdę nim nie jest. 

Dzieci są bardziej otwarte          

i tolerancyjne niż my - dorośli. 

One kierują się instynktem, 

ciekawością świata. Są 

mentalnie mądrzejsze od nas, 

bo nie kierują się stereotypami. 

Ważne są: doświadczenia, 

wrażenia i odczucia.  

 

Czy widzi Pani problem braku szacunku w rodzinach dzieci, które uczęszczają do Pani 

szkoły? Może dorośli też potrzebują edukacji w tym zakresie? 

 

-Brak szacunku, brak wartości, brak pomysłu na… Widzę to w codziennej pracy, 

widzę w relacjach dziecko - rodzic, rodzic - dziecko.  Przeraża mnie sytuacja, gdy 

dziecko szantażuje emocjonalnie rodziców. Gdy rodzic jest bezradny a dziecko 

wykorzystuje tą sytuację. Przeraża mnie, gdy rodzic uznaje dziecko (6-cio… 12- 

letnie) jako partnera do dyskusji o: umiejętnościach pedagogicznych, sposobie 

postępowania czy błędach pedagogicznych nauczyciela… Nie mogę pogodzić się  

z deprecjonowaniem umiejętności, doświadczenia i wiedzy nauczyciela/osoby 

dorosłej… Dorośli jak najbardziej potrzebują edukacji w tym zakresie. Ten -

problem jest niezauważany. Nie winię rodziców. To znak czasu- rodzice są 

zapracowani, nie mają czasu, nie mają siły, nie mają (nie muszą?) mieć 

kompetencji pedagogicznych… Muszą/ chcą zapewnić byt swoim dzieciom. 

Uważam, że warto rozmawiać z dziećmi, ale nie w każdej dziedzinie dziecko ma 

decydować, bo to rodzic ze względu na swoje doświadczenie ma mu pomóc. 

Dziecko nie może być stawiane w roli eksperta.   
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Miałaby Pani jakiś pomysł wdrażania postaw szacunku i tolerancji? 

 

-Postawy szacunku i tolerancji kształtuje się przez zrozumienie i pomaganie 

innym. To w naszej szkole się dzieje. Nauczyciele i uczniowie organizują liczne 

akcje charytatywne. Współpracujemy z: Unicef, fundacjami, Stowarzyszeniem 

Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej, Schroniskiem dla Zwierząt, Dziennym Domem 

Opieki i innymi instytucjami niosącymi pomoc i wsparcie dla potrzebujących. 

Budujące jest zaangażowanie uczniów, rodziców i nauczycieli. Wychodzenie na 

przeciw potrzebom innych, gotowość do niesienia pomocy, zaangażowanie, 

współodczuwanie - to coś, co się dzieje przy zaangażowaniu całej społeczności 

szkoły. Naturalnie i spontanicznie. To jest budujące 

 

Co uważa Pani za najważniejsze w kształtowaniu charakterów u polskich dzieci? 

 

-Wartości, sztuka, sport, tradycje, dialog, normy, konsekwencja.  

 

Pani Marto, co sprawia Pani największą przyjemność w życiu zawodowym? 

 

-Każdy kolejny dzień. Dzieci z pomysłami, których nikt nie jest w stanie 

przewidzieć. Możliwość obcowania oraz doświadczania różnorodności i inności. 

Poczucie wspólnego działania. Ludzie. Ciekawość. Praca w szkole jest 

wyzwaniem ze względu na nieprzewidywalność zdarzeń. 

 Dziękuję serdecznie za rozmowę, życzę powodzenia. 
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Rozmowa z panią magister Dorotą Żuber,  

dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 16  

w Bytomiu 
 

 

Witam. Dziękuję, że pośród nawału obowiązków, zgodziła się Pani odpowiedzieć na moje 

pytania. 30 listopada 2016 roku, w ramach Bytomskich Spotkań Europejskich, odbyła się       

w Szkole Podstawowej nr 5 debata na temat tolerancji widzianej oczami dzieci i młodzieży. 

Czy uważa Pani, że warto poruszać ten temat wśród młodego pokolenia? 

 

-Oczywiście, bo zgodnie z ludowym przysłowiem- czym skorupka za młodu 

nasiąknie, tym na starość trąci. 

 

W Szkole Podstawowej nr 16, w której jest Pani Dyrektorem, działa świetlica integracyjna 

Amaro Strychos.  Czy może Pani przybliżyć jej działalność? Dlaczego jest wyjątkowa? 

 

 -Świetlica Amaro Strychos działająca w naszej szkole jest przede wszystkim 

miejscem, które powstało, aby prowadzić szeroko rozumiany dialog międzykulturowy. 

Ze względu na obecność w naszej szkole dzieci pochodzenia romskiego od wielu lat 

w ramach Rządowego Programu na Rzecz Integracji Społeczności Romskiej w Polsce 

staraliśmy się włączać je w życie szkoły poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych 

i dodatkowych. Naszym marzeniem było stworzenie wspólnej przestrzeni do działania. 

Udało się nam pozyskać środki finansowe z kilku źródeł i ze zrujnowanego poddasza 

stworzyć ciepłe, kolorowe, klimatyczne i dobrze wyposażone miejsce. Działamy od 2013 

roku i skupiamy się na integracji dzieci i dorosłych ze środowisk romskich 

i nieromskich.  Już przy wejściu widoczna jest obecność romskiej kultury - na 

drzwiczkach szafek został nadrukowany obraz pt. „Romka” autorstwa utalentowanej 

wychowanki, na ścianach wiszą zdjęcia z naszych spektakli i prace dzieci. W świetlicy 

codziennie odbywają się zajęcia dla dzieci romskich i nieromskich z dzielnicy Bobrek.  

Wychowankowie uczestniczą w warsztatach artystycznych, zajęciach plastycznych, 

tanecznych, sportowych, dogoterapii oraz uczą się na zajęciach wyrównujących braki 

edukacyjne. Prowadzimy również cykl zajęć o tematyce wielokulturowej – „Wspólnie 

sięgamy źródeł”, zajęcia rozwijające polisensorykę oraz organizujemy spotkania 

z ciekawymi ludźmi, w tym ze środowiska Romów. Istotnym elementem naszej 

działalności są wspólne wycieczki i wyjazdy, na których poznajemy siebie i swoją 
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kulturę. Na deskach BCK i Teatru Rozbark wystawiliśmy kilka barwnych, taneczno- 

muzycznych spektakli wg autorskich scenariuszy. Tematyka tych musicali związana jest 

przede wszystkim z barwną, ciekawą kulturą romską, ale dotyczy wartości 

uniwersalnych- miłości, dobra, uczciwości, rodziny. Corocznie organizujemy też 

z dziećmi sesje zdjęciowe, wydajemy kalendarze. W 2016 roku ukazała się nasza książka 

o marzeniach zawodowych dzieci pt. „Odasojawła, czyli to co będzie”. 

 

 

  

 

 Nasza działalność jest wyjątkowa, ponieważ niesie ze sobą szansę na spotkanie, 

któremu towarzyszy wymiana doświadczeń, emocji i spojrzenie na różne sprawy z wielu 

punktów widzenia. To uczy tolerancji. 

Świetlica Amaro Strychos zdobyła tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu Fundacji na 

rzecz Różnorodności Społecznej na przestrzeń sprawiającą, że jest ona włączająca 

i przyjazna dla dzieci i młodzieży o różnym pochodzeniu kulturowym. Jesteśmy dumni 

z tego wyróżnienia. 

Czy w związku z obecnością pośród uczniów dzieci romskich, mieliście w szkole jakieś 

problemy nietolerancji? Jeśli tak, na czym one polegały? 

 -W naszej szkole nie zauważamy objawów nietolerancji pomiędzy dziećmi 

romskimi i nieromskimi. Dzieci romskie są częścią naszej społeczności. Wspólnie 

z dziećmi nieromskimi bawią się, uczą i uczestniczą w zajęciach i wycieczkach. Ich 

wzajemne relacje są na takim samym poziomie jak wszystkich innych uczniów. 

Oczywiście, zdarzają się również małe kłótnie i konflikty, ale nie wynikają one z postaw 

nietolerancji. 
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Czy środowisko społeczne, w jakim umiejscowiona jest Wasza szkoła, potrafiła i potrafi 

stosować się do definicji tolerancji? 

 -Środowisko dorosłych funkcjonuje nieco inaczej niż środowisko dzieci. Niestety,  

w naszej dzielnicy zauważalne są postawy, którym towarzyszy niezrozumienie 

i nietolerancja. Mimo wielu pozytywnych zmian – obecności rodziców dzieci romskich 

w życiu społecznym szkoły, wspólne wyjazdy dzieci romskich i nieromskich, nie udało się 

całkowicie wyeliminować postaw antagonistycznych między dwiema społecznościami. 

Wynikają one najczęściej z braku zrozumienia i odmienności kulturowych, 

obyczajowych oraz różnic w postrzeganiu świata. Naszą działalnością staramy się 

jednak przybliżać kulturę i historię Romów, ponieważ większość antagonizmów wynika 

z niewiedzy.  

 Macie jakieś szczególne sposoby na wdrażanie tolerancji tak pośród dzieci jak i dorosłych? 

 -Myślę, że najlepszą metodą jest wspólny dialog i spotkanie na wielu 

płaszczyznach – w szkole i poza nią. Angażujemy dzieci i rodziców w realizację 

wspólnych celów – wystawianie przedstawień, organizowanie wystaw prac, wycieczki. 

Dajemy im szansę na poznanie się i zrozumienie. Uczymy się od siebie wzajemnie, na 

wspólnych zajęciach i spotkaniach staramy się poprzez działania z zakresu pedagogiki 

międzykulturowości uczyć, w jaki sposób szanować odmienność kulturową i czerpać od 

siebie wzajemnie wiedzę i doświadczenie.  

Zadaję to pytanie również innym rozmówcom. Czy zauważa Pani przejawy braku szacunku    

u dzieci i młodzieży wobec osób dorosłych, starszych?  

-Niestety tak. Składa się na to wiele przyczyn.  

Szacunek jest filarem tolerancji. Jak Pani uważa, kiedy i w jakich warunkach można uczyć 

dzieci tej postawy? 

        -W zasadzie zawsze i wszędzie, przy każdej okazji. Kluczem do sukcesu jest 

spotkanie na wielu płaszczyznach – spotkanie w szkole, na wycieczce, wspólne 

odnoszenie sukcesów, realizacja wspólnych celów, wspólna rozmowa, rozwiązywanie 

problemów, szukanie radości w znajdowaniu punktów wspólnym przy jednoczesnym 

zachowaniu swojej wyjątkowości i odrębności kulturowej.  

Co Pani myśli o przyszłości w związku z tolerancją innych kultur i narodowości na Śląsku? 

Będzie rozwijać się pozytywnie czy też społeczność np. Bytomia zamknie się na „innych”? 

 -Obawy o „zamknięcie się” są poważne, bo niestety z różnych stron płynie 

przekaz, w tym medialny, że inność jest zagrożeniem dla naszej kultury narodowej. 

Zapominamy, że Polska wyrasta z wielokulturowości ubiegłych wieków. Także Bytom 

nie jest monokulturowy i to od dawna. Trzeba podkreślać pozytywy takiej sytuacji, 

skupiać się na tym, co zyskujemy, wyjaśniać przyczyny różnic kulturowych.   
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Czy jest jakieś powiedzenie, które wypracowały sobie wspólnie dzieci ze świetlicy 

integracyjnej w Waszej szkole? 

 -Myślę, że naszym mottem jest słowo „razem”. To zwieńczenie naszej codziennej 

pracy – razem się uczymy, razem się bawimy, razem odnosimy sukcesy, razem 

rozwiązujemy nasze problemy, w końcu razem żyjemy w naszej dzielnicy. Amaro 

Strychos to nazwa wymyślona przez nasze dzieci. Oznacza ona „nasz strych”, czyli 

wspólną dla wszystkich, stworzoną przez wszystkich wyjątkową przestrzeń. 

 Jakie pomysły wspólnej pracy nauczycieli oraz społeczności romskiej można polecić innym 

placówkom zajmującym się integracją dzieci polskich i dzieci innych narodowości?  

 -Ogniwem spajającym społeczność romską i nieromską w naszej szkole jest 

przede wszystkim realizacja wspólnych celów – wspólnie uczestniczymy w sesjach 

zdjęciowych do kalendarzy, wspólnie zwiedzamy, gramy, śpiewamy, wystawiamy 

spektakle, tańczymy i się bawimy. Kluczem do integracji jest szukanie punktów 

wspólnych w odmiennościach przy jednoczesnym poszanowaniu swojej kultury. 

Ważnym elementem jest również wymiana doświadczeń z osobami i instytucjami, które 

pracują z dziećmi odmiennymi kulturowo. 

Dziękuję Pani serdecznie za poświęcony czas na rozmowę i życzę wielu ciepłych wspomnień   

z pracy „na strychu”. 
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Rozmowa z panią magister  

Magdaleną Barbarą Bosek, politologiem, 

anglistą, specjalistą do spraw kontaktów 

międzynarodowych 

 

 

  Magda, znamy się od wielu lat, gdy jeszcze wspólnie wędrowałyśmy po górskich szlakach 

jako poznające świat harcerki. To były wspaniałe wędrówki z przyjaciółmi, pełne radości, ale 

i trudów, których nie brakowało. Czy uważasz, że czas wędrowania w upale i deszczu z gitarą 

na ramieniu wpłynął na Twoje późniejsze życie? 

 -Zdecydowanie tak. Harcerstwo, oparte na służbie, samodoskonaleniu, czyli 

pracy nad sobą i braterstwie, przede wszystkim mnie zahartowało i nauczyło 

samodzielności. Stąd też pewnie moje podejście do życia jako do przygody, odkrywania 

nowych rzeczy. Moi rodzice i dziadkowie też byli harcerzami, więc to była niejako 

rodzinna tradycja. Trzeba było przeżyć w tych górach. Niejednokrotnie bez toalety, bez 

łazienki, bez kuchni. Ponadto harcerstwo pozwoliło mi się rozwijać na wielu 

płaszczyznach. Ten ruch ma swój specyficzny system wychowawczy, metodę 

kształtująca cechy i umiejętności potrzebne w życiu. I to, co ukształtowało się we 

wczesnym okresie mojej młodości, bo spędziłam w tej organizacji tylko 4 lata, przydaje 

się teraz w życiu zawodowym. Metoda wychowania harcerskiego polega m.in. na 

rozbudzaniu w człowieku jego zdolności, odkrywaniu zalet i pozwala też łatwiej 

akceptować świat, innych ludzi i siebie samego. Druga rzecz, dla mnie bardzo ważna, to 

dobrowolność i świadomość celów. Myślę, że właśnie te dwa aspekty najbardziej 

uwidoczniły się w moim późniejszym życiu, już poza harcerstwem. Harcerskie 

wychowanie jest ukierunkowane na jednostkę, na jej rozwój osobisty, dostosowuje 

stawiane przed każdym członkiem ruchu, oczekiwania do jego możliwości                          

i umiejętności, budując przy tym jego indywidualne cechy. Dzisiaj wielkie korporacje 

rozwijają tak swoich pracowników.  

 Rozumiem, że czas przeżyty w dyscyplinie harcerskich obozów, zdobywania nowych 

umiejętności i radzenia sobie w nieoczekiwanych sytuacjach, dodał Tobie odwagi do 

większych przygód w życiu, które Cię czekały. Oczywiście tych, których się nie spodziewałaś. 

-Tak dokładnie było. Z jednej strony przygoda, fascynacja życiem, rożnymi jego 

aspektami, chęć rozwoju, dociekania co, jak, dlaczego, a  z drugiej właśnie to poczucie 

odpowiedzialności za pracę na rzecz wspólnoty, tak lokalnej jak 
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i regionalnej, patrzenie gdzieś dalej, w perspektywie długoterminowej. Ot na 

przykład moja praca w lotnictwie. Robiłam zdjęcia podczas podróży, pisałam felietony   

i potem po powrocie powstał z tego piękny projekt pod nazwą Poza Europą – wystawa 

fotograficzna wraz z wykładami i prelekcjami na temat różnic kulturowych była 

prezentowana nie tylko w śląskich miastach, ale i za granicą. Wyszły również dwa 

tomiki poezji przy tej okazji.  A zatem - najważniejsze co wyniosłam z tamtego okresu to 

właśnie stałe doskonalenie.   

Jesteś kobietą, o której można powiedzieć z całą pewnością, że „żadnej pracy się nie boi.” 

Czy chciałabyś przybliżyć nam nieco, gdzie miałaś przyjemność pracować? 

-Pracowałam w różnych branżach i środowiskach, jedno i wielonarodowych – 

w szkolnictwie, lotnictwie, usługach, sprzedaży. Moją pierwszą pracą było prowadzenie 

kółka teatralnego dla uczniów ze szkoły podstawowej. Mam za sobą doświadczenie 

pracy jako instruktor rekreacji ruchowej i nauczyciel języka angielskiego. Niesamowitą 

przygodą była praca w firmie produkującej naczepy wielkogabarytowe. Nauczyłam się 

wówczas bardzo wielu rzeczy o tych ogromnych pojazdach, które przewożą np. skrzydła 

samolotów albo części tramwajów czy dźwigów. Dowiedziałam się, że naczepy mogą być 

np. dwunastoosiowe, że te mniejsze to 6-8 osi; nauczyłam się o co chodzi w konstrukcji 

wzmocnionego podwozia z modernistycznym układem jezdnym i że takie naczepy, mogą 

mieć różny poziom podłogi. To było fascynujące! Pracowałam kilka lat w korporacji. 

Miałam krótki epizod w radio. Pracowałam jako tłumacz, jako lektor. W wieku 12 lat 

zaczęłam jeździć konno, więc już jako osoba dorosła, spędziłam dłuższy czas w stadninie 

koni. Zajmowałam się też organizacją rożnych eventów, zjazdów, konferencji, promocją 

miasta, organizowaniem wydarzeń kulturalnych, wystaw, spotkań literackich. A ostatnie 

lata to znów tłumaczenia, obsługa protokolarna wizyt zagranicznych, koordynowanie 

bytomskich spotkań europejskich, a w związku z nimi - współpraca z różnymi 

instytucjami, ze szkołami, nauczycielami i uczniami. 

To rzeczywiście bardzo szeroki pakiet doświadczenia. Nawiązałaś chyba ogrom ludzkich 

relacji. 

-Tak. To się przekładało na relacje z ludźmi obu płci, w różnym wieku i na 

różnych szerokości geograficznych. Było też ciekawie branżowo. Poznałam wielu 

ekspertów i specjalistów. I każda relacja była dla mnie rozwijająca. 

W którym z wymienionych miejsc czułaś się najlepiej? 

-To trudne pytanie, ponieważ w każdym z tych miejsc czułam się inaczej. Jestem 

osobą lubiąca poznawać nowe rzeczy i dość kreatywną. Lubię się też uczyć. Fascynowała 

mnie hala produkcyjna naczep. Niesamowite było też poznanie pokładu samolotu od 

strony technicznej. Miałam okazje zobaczyć silnik odrzutowy z bliska i proces 

przygotowania posiłków dla pasażerów. Bardzo dobrze czułam się organizując różne 

wydarzenia miejskie, wykonując prace kuratorskie nad wystawami. Niedawno 

odkryłam też radość przy tworzeniu rożnego rodzaju dokumentów, zestawień, analiz. 

I widzę, że nawet tłumaczenie pisemne trudnego tekstu prawniczego może być 
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wyzwaniem i można się w tym całkiem dobrze czuć. Ucząc w szkole czy prowadząc 

szkolenia dla osób dorosłych, również czułam i czuję nadal dużą satysfakcję.  

W liniach lotniczych było o tyle ciekawie, że miała miejsce ciągła wymiana nie 

tylko z innymi osobami, ale przede wszystkim z innymi kulturami. Każdy lot to były 

inne osoby. Każdy, tak zwany blok, czyli kilkudniowy wylot z bazy - był czasem 

spędzonym z inną załogą. I to za każdym razem była niesamowita przygoda, choć 

pracowaliśmy niezmiennie, każdorazowo, według tych samych procedur i trzeba było się 

w tym wszystkim odnaleźć. 

 

Myślę, że jesteś znakiem naszych czasów, w których poszukuje się wszędzie pracowników        

z ogromnym doświadczeniem. Czy jest to możliwe dla wielu z nas, by zdobyć takie 

doświadczenie? 

-Zdecydowanie tak. Czytałam niedawno artykuł zatytułowany Jak długo zostać 

w jednej pracy, jego autor podsumował, że dzisiaj jest to średnio 2-3 lata. Maksymalnie 

5. Jak zaczynałam moją karierę zawodową i tak przeskakiwałam z jednej branży do 

drugiej, słyszałam, że nie jest to dobre, że nigdzie nie zagrzewam miejsca. Dziś mówi się, 

że jak już się czegoś w danym miejscu nauczymy to naturalne jest, że chcemy się 

rozwijać i chcemy iść dalej. Te trendy się zmieniają. Dla mnie jednak naturalne było to, 

że idę dalej po kolejne doświadczenie. I myślę, że dzisiaj młode pokolenie właśnie tak 

myśli i dlatego jest możliwym zdobycie bogatego doświadczenia zawodowego. Myślę też, 

że wiele zależy od naszego nastawienia - czy chce się tylko przeżyć w pracy, czy żyć 

pracą czy się rozwijać. 

Sądzę, że kluczem do wszystkiego jest to, żeby chcieć się uczyć nowych rzeczy, żeby 

nie iść zbyt wcześnie na mentalną emeryturę.  

 

W ostatnich kilku latach przepływ ludzi do innych krajów, głównie europejskich, lecz także za 

Atlantyk, stał się prostszy. Czy uważasz, że taka sytuacja może wpływać na zdobywanie pracy 

wśród kobiet z Polski? 

 

 -Znam kilka kobiet, które wyjechały z Polski, znalazły pracę za jej granicami 

i zrobiły świetne kariery. Myślę, że przepływ ludności nie tylko może, ale po prostu 

wpływa na zdobywanie pracy poza granicami Polski wśród Polaków w ogóle. Jeżeli 

młoda dziewczyna, kończąca studia nie znajduje satysfakcjonującej ją pracy w kraju, to 

taka młoda kobieta wyjedzie. Wyjedzie, jeśli ma potrzebę podróżowania, poznawania 

świata i rozwijania się w takim szerokim aspekcie. 

Byłaś w wielu krajach. Czy miało w nich znaczenie, skąd pochodzisz? 

-W krajach europejskich raczej nie miało to znaczenia. Chociaż, kiedy mieszkałam 

w Holandii, często podkreślano, że jestem z katolickiego kraju i szanowano ten fakt. 

W krajach azjatyckich i afrykańskich moja biała skóra była bardziej widoczna. Często 

w restauracjach podawano mi sztućce. Pamiętam, jak kupowałam pierwszy raz odzież 

w Manili, to na Filipinach, oglądałam i oglądałam i w końcu podeszła do mnie 

sprzedawczyni, mówiąc - Proszę Pani to azjatyckie rozmiary, Europejskie są dalej, proszę 
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za mną. Wówczas okazało się, że mam rozmiar XXXL. W Bangladeszu czy w Indiach 

szukałam pasów, żeby przejść przez ulicę. Z biegiem czasu zaobserwowałam, że tam się 

po prostu przechodzi między pojazdami. W Azji często myślałam po europejsku, a to mi 

tylko przeszkadzało. W Afryce na przykład uczyłam się cierpliwości i czekania ze 

pokojem. Tam słowo teraz ma zupełnie inny wymiar czasowy. Z kolei w krajach Zatoki 

inaczej rozumie się punktualność. Godzina, dwie spóźnienia nie ma znaczenia. Jest się 

w tak zwanym czasie. Pamiętam jak w RPA szukałam rozkładu odjazdu autobusów. 

Powiedziano mi, że jak przyjedzie to będzie, a jak się wypełni (ludźmi) to odjedzie. 

Czy uważasz, że kobieta w krajach europejskich postrzegana jest tak samo? 

-To zależy, jak popatrzymy na tę kwestię. Mają tu znaczenie sprawy kulturowe. We 

Włoszech będzie to wygląda nieco inaczej niż w Norwegii czy Szwecji. W Polsce jeszcze 

inaczej. Na przykład nasz zwyczaj całowania kobiet w rękę jest zupełnie niezrozumiały 

w innych krajach Europy. Dzisiaj kobiety zajmują ważne stanowiska państwowe także 

możemy na ten problem spojrzeć albo z perspektywy narodowej albo kontynentalnej.  

Zawsze fascynowały mnie Twoje opowieści z Zatoki Perskiej. Czy mogłabyś przybliżyć 

czytelnikom, jak Ty byłaś traktowana przez tamtejszych mieszkańców? 

-Byłam traktowana dobrze. Kultura gościnności, jaką jest nasza Polska, ale 

i arabska, maja to do siebie, że chcemy wiedzieć skąd nasz gość pochodzi. Pytamy 

wówczas o wiele rzeczy. I ja też byłam pytana. Szanowałam lokalne zwyczaje, więc 

szanowano też moje pochodzenie. Pamiętam, co mnie niesamowicie wzruszyło, kiedy 

odszedł Święty, Jan Paweł II, koledzy z pracy, muzułmanie jako pierwsi złożyli mi 

kondolencje mówiąc - Odszedł Twój przywódca religijny, wyrazy współczucia i szacunku. 

To było wzruszające. Kiedy zmarł mój dziadek, dostałam od razu tydzień wolnego. Mój 

przełożony jak tylko się dowiedział co się stało, a było to na obowiązkowym szkoleniu, 

podszedł do mnie i powiedział, że trening nie jest tak istotny jak to, żebym leciała do 

domu teraz.  Skończyła mi się wówczas wiza i zorganizowano mi ją już następnego dnia 

tak, abym mogła polecieć do rodziny jak najszybciej. W normalnym trybie czekało się 

na wizę około tygodnia. Myślę, że w kraju europejskim musiałabym wsiąść urlop na 

pogrzeb dziadka, gdyż urlop okolicznościowy przysługuje tylko w przypadku śmierci 

rodziców, małżonka czy dziecka. Pamiętam też dość zabawną, mimo ważnej kwestii 

bezpieczeństwa, sytuację jak wybrałyśmy się pierwszy raz na miasto z Egipcjankami      

i Marokankami w Bahrajnie, tak po prostu, zwiedzić okolice. Szukałam przejścia dla 

pieszych, a one przez autostradę przechodziły między samochodami. Dosłownie. Ba, te 

samochody się zatrzymywały i nikt nie trąbił. Na autostradzie, gdzie ograniczenie było 

do 100 km na godzinę i były 4 pasy ruchu. Przeżyłam szok, a dziewczyny z północnej 

Afryki skomentowały to tak - tak, tak, twoje europejskie zasady nie mają tu zastosowania, 

chodź. Jakiś czas później rozmawiałam z Libańczykiem, który mi tłumaczył, że z kolei 

Saudyjczycy mają u siebie światła i pasy ruchu, ale oni uważają, że to jest dla 

Europejczyków i Amerykanów, którzy tam pracują, aby wiedzieli, jak się poruszać po 

pustyni. Miałam też okazję odwiedzić kilka domów muzułmańskich i za każdym razem 

spotkałam się tam z „polską gościnnością”. Mieszkałam również przez jakiś czas 
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z Egipcjankami i miałam okazję przyjrzeć się jak wygląda ich codzienność. Nauczyłam 

się wtedy bardzo ciekawych przepisów kulinarnych. A zatem- mogę powiedzieć, że 

byłam traktowana z pewną troską, ale i ogromną serdecznością. 

 Jakieś śmieszne, ale pozytywne sytuacje? 

-Tak, choć dla tamtejszych mieszkańców 

bardzo poważne. Panna młoda, która          

w sukni ślubnej przyleciała z Egiptu do 

Bahrajnu na swój ślub. Była na naszym 

pokładzie. I prawdę mówiąc nie mogłam 

oderwać od niej oczu. Koleżanki z arabskim 

rodowodem powiedziały mi, że to jest 

właśnie panna młoda, która leci na swój 

ślub i dziś po raz pierwszy zobaczy swojego 

męża, który odbierze ją na lotnisku. Nie 

wypadało się śmiać. Ale było to zabawne. 

Inna sytuacja, to kiedy pojechaliśmy zwiedzać pustynię małą grupką i nie zabraliśmy ze 

sobą wody. Wtedy panowie ze stacji benzynowej dali nam kilka dużych butelek za 

darmo i pojechali za nami abyśmy się nie zgubili!  

Czy uważasz, że istnieje potrzeba uczenia naszych dzieci tolerancji i szacunku wobec osób      

z innych krajów i wyznań? Czy też może mamy to zakodowane w genach i problem w ogóle 

nie istnieje? 

-Jest takie indiańskie powiedzenie: nie sądź brata swego zanim nie pochodzisz dwa 

tygodnie w jego mokasynach. Myślę, że nie da się zakodować w genach postawy ani 

zachowania. Tego się uczymy obserwując najpierw naszych rodziców, potem nauczycieli 

i innych dorosłych, a potem wybranych mentorów. Kiedy prowadziłam spotkania na 

temat tolerancji w szkołach podstawowych, czy w przedszkolach, widziałam, że młodsze 

dzieci wspaniale reagują na inność - nie dostrzegają jej po prostu. W jednym 

z przedszkoli w Dubaju i Warszawie, gdzie miałam okazję gościć, dzieci były różnych 

ras i narodowości. Nie zauważyłam, aby to stanowiło dla nich jakiś problem. Pewnego 

razu odwiedziłam kambodżańską wioskę i Bangladesz. Tamtejsze dzieci gładziły moją 

twarz mówiąc - you have very creamy skin (masz bardzo kremową skórę). To była 

ciekawość świata, przejaw największej tolerancji. 

Odkąd opuściłaś szeregi drużyny harcerskiej i ruszyłaś na „podbój świata”, minęło trochę lat 

(niestety!). Czy dostrzegasz zmiany w mentalności Polaków? 

-Tak, młodsze pokolenie myśli dziś zupełni inaczej. Ale to chyba naturalny proces, że 

kolejne pokolenia myślą inaczej. Widzę różnice w myśleniu, szczególnie wśród ludzi, 

którzy wyjechali z kraju i wrócili, albo pracują w międzynarodowych środowiskach. 

Otwartość tam jest zdecydowanie większa. Tak. Staliśmy się bardziej otwarci. Choć 

pewne schematy i stereotypy jeszcze w nas bardzo mocno tkwią, niestety. Myślę, że 

wynika to z faktu naszego geograficznego położenia. 
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Twoja rodzina pochodzi „stąd”, ze Śląska. Masz więc głębokie korzenie  z „tej ziemi”. Czy 

wyrastałaś w atmosferze szacunku i tolerancji? W czym to się przejawiało? 

-W chodzeniu na kreple i pączki, kupowaniu żymły i bułki (śmiech). Jestem stąd, ale 

w jednej czwartej jestem Podlasianką. I w domu moich dziadków funkcjonały dwa 

języki – babcia mówiła po naszemu, czyli po śląsku, a dziadek po polsku, z tym typowym 

dla Podlasiaków śpiewem. Dziadek powtarzał mi bardzo często, że trzeba szanować 

ziemię, która nas karmi. I chyba w takiej atmosferze wyrosłam i z takim 

przeświadczeniem poszłam w świat. W rozmowach przy rodzinnym stole nie używało się 

obraźliwych wyrażeń, określających osoby innej narodowości czy rasy. Mój ojciec 

wszczepił mi chyba fascynację do podróżowania. W domu zawsze były atlasy 

geograficzne. Mapy. Miałam trzy globusy! W szkole średniej z wielkim entuzjazmem 

uczyłam się, gdzie leży jaka rzeka, jaka kraina, jakie państwo. Interesowało mnie 

bardzo jakie tam są zwyczaje i z czego one wynikają. Interesowało mnie np. dlaczego 

Beduini wędrują przez pustynię a Eskimosi przez Arktykę. Zawsze bardziej byłam 

zainteresowana niż wystraszona. 

 

Południowa Polska, po wojnie, przyjmowała wielu przesiedleńców ze Wschodu. Za pracą      

w kopalniach ściągały także rodziny z różnych części naszego kraju. Mając na Śląsku swego 

rodzaju „polski tygiel”, powinniśmy nie mieć problemów w akceptacji osób „nowych”. 

-Między tym co powinno być, a tym jak jest, przeważnie jest spora różnica. To dość 

trudne pytanie. Powinniśmy nie mieć, ale jakże często jednak mamy. Skąd się to bierze? 

Ludzie na świecie należą do różnych grup etnicznych. Taka grupa to osoby, które mają 

wspólne doświadczenia, wspólną kulturę, historię. Czują, że do siebie należą przez 

podobne doświadczenia, mają wspólne korzenie. Przynależność do grupy etnicznej 

związana jest najczęściej ze wspólnym dziedzictwem kulturowym, wspólnym językiem, 

religią, rytuałami, ubiorem, czy nawet wyglądem zewnętrznym. Często obecność wielu 

grup etnicznych na terenie jednego państwa, może doprowadzić do konfliktu etnicznego. 

Pojawiają się też konflikty związane z rywalizacją takich grup na terenie jednego 

państwa. Bardzo trudno jest zaakceptować kogoś „nowego” na swoim terytorium. Jest 

to też uwarunkowane kulturowo. Akceptacji czegoś nowego, nieznanego towarzyszy 

często strach. Strach przed nieznanym i strach przed zagarnięciem naszego terytorium. 

Jednak procesy migracyjne to rzecz nieunikniona. Były i będą. 

 

Niedawno, w związku z Światowymi Dniami Młodzieży, gościliśmy w Bytomiu młodych ludzi 

innych narodowości. Jakie były ich spotkania z mieszkańcami naszego miasta? 

-Brałam udział w kilku i generalnie atmosfera tych spotkań była bardzo ciepła, 

wbrew temu, co czytałam w Internecie. W rzeczywistości odczuwalna była chęć 

wzajemnego poznania. Podczas Dni Diecezji odwiedziłam też rynek tarnogórski. 

I bardzo mnie zaskoczyła reakcja publiczności. Kiedy Afrykańczycy zaczęli śpiewać 

i tańczyć na scenie, stworzył się samoistnie, spontanicznie, radosny korowód. Atmosfera 

była bardzo ciepła i rodzinna. Zaczęłam rozmawiać z Afrykańczykami po angielsku 

i dało im to poczucie bycia dobrze przyjętym.  



Rozmowa z panią magister Magdaleną Barbarą Bosek,  

politologiem, anglistą, specjalistą do spraw kontaktów międzynarodowych 

 

18 

Jako pracownik sekcji współpracy z zagranicą w administracji samorządowej, masz kontakt 

również z młodzieżą niemiecką. Czy obecna młodzież z Niemiec chętnie nawiązuje przyjaźnie 

albo przynajmniej, dobre relacje z naszymi uczniami lub studentami? 

 

-O bardzo chętnie. Kilka takich przyjaźni się nawiązało podczas mojej kilkuletniej 

pracy przy organizacji spotkań europejskich. Parokrotnie również, młodzież z Niemiec, 

przyjeżdżała do Bytomia w ramach realizacji projektów dotyczących II wojny 

światowej. Bardzo często były to dzieci, czy nawet wnuki Polaków, którzy wyjechali za 

zachodnią granicę wiele lat temu.  Najciekawsze w tych spotkaniach było to, że młodzież 

porozumiewała się w języku angielskim zupełnie bez barier. 

 

Dostrzegasz jakąś „dziurę” w wychowaniu dzieci na Śląsku? 

-Myślę, że dobrze byłoby wprowadzić lekcje kulturowe, przedmiot, na którym 

młodzież uczyłaby się z czego wynikają pewne zachowania czy zwyczaje. W Internecie 

można dziś znaleźć wszystko, jednak część tego co znajdujemy wymagałaby weryfikacji.   

 

Czy według Ciebie istnieje wciąż potrzeba edukacji w duchu tolerancji i szacunku do osób     

o innym kolorze skóry, czy pochodzących z odmiennych kręgów kulturowych? 

-Po moich podróżach po Bliskim i Dalekim Wschodzie, doszłam do wniosku, że nie 

zrozumie człowiek Zachodu, człowieka Wschodu, zanim nie napije się z nim herbaty, nie 

usiądzie i nie porozmawia zadając pytania „dlaczego”. Myślę, że aby poznać stanowisko 

drugiej strony należy pytać 

„dlaczego?”, a nie - domyślać się. I to 

jest edukacja. A potrzeba? - z tym 

gorzej, bo jeśli jest na zewnątrz nas, to 

jest trudniej, nie ma wówczas takiej 

motywacji, aby jednak coś poznać 

i starać się zrozumieć. My bardzo 

często nie postępujemy w duchu 

tolerancji z ludźmi z naszego kręgu 

kulturowego, tej samej rasy i koloru 

skóry. 

 

Masz na to jakieś pomysły? 

-Przede wszystkim trzeba pokonać strach. Czytałam kiedyś taką bajkę - mały 

Jasio stanął przed wielkimi drzwiami i bardzo się bał je otworzyć, bo rodzice powiedzieli mu, 

że za tymi drzwiami jest wielki strach, więc nie wolno ich otwierać. Jasiu rósł i myślał. 

W końcu postanowił je otworzyć i zmierzyć się z owym strachem. Otworzył, a tam - ku jego 

wielkiemu zdziwieniu -  nikogo nie było. Ludzie z innych krajów to tak na prawdę tacy 

sami ludzie jak my, tylko urodzeni w innej szerokości geograficznej i w innej kulturze 
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wychowani. Ale w każdym z nas bije takie samo serce. W tej czysto ludzkiej 

perspektywie, tym aspekcie relacji, możemy się porozumieć.  

Gdy oglądałam pierwszy raz pogrzeb hinduski, na którym prochy wrzucano do 

rzeki Ganges a potem uczestnicy pogrzebu wchodzili do rzeki i myli się, zanurzali tam 

całkowicie swoje ciała, to nie mogłam tego zrozumieć. Było to nawet odrażające. 

Pytałam więc moje koleżanki z Indii, o co w tym ceremoniale chodzi, jakie są przyczyny 

takiego zachowania. Zdziwiłam się już całkiem, gdy usłyszałam, że kolorem żałoby 

w Indiach jest kolor biały. Podobne zdziwienie pojawiło się na twarzy mojego kolegi 

z Iranu, który zobaczył na naszym cmentarzu tulipany i żonkile, i skomentował to tak - 

o jaki piękny ogród.  Muzułmańskie cmentarze to po prostu kopce usypane przez piasek, 

więc dla niego nasze wiosenne dekoracje na grobach były absolutnie zaskakujące. 

To są właśnie te różnice, które możemy odkrywać, jeśli pokonamy strach 

i będziemy chcieli wiedzieć, dlaczego? Poza pytaniem - rozmawiać z innymi ludźmi, 

rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać. I pytać. Zwykle dopowiadamy sobie pewne rzeczy, 

co jest dużym błędem poznawczym.  

Czy uważasz, że dorośli również potrzebują edukacji w kształtowaniu postaw szacunku wobec 

drugiego człowieka, każdego człowieka? 

-Z pewnością będzie to przydatne, choć dorośli są „dorośli”, a to oznacza, że jeśli 

nie będą sami chcieli poszerzać swojej wiedzy i pracować nad sobą, to żadna narzucona 

forma edukacji się nie sprawdzi. 

Należysz do kobiet niezwykle kreatywnych, zapewne na edukację dorosłych też miałabyś jakiś 

pomysł, jakieś rozwiązanie. 

-Prowadzę szkolenia, warsztaty, ... Zapraszam! Udział w każdej formie kształcenia, 

wyjazdy za granicę swojego kraju i rozmowy z ludźmi z innych kultur i innych 

szerokości geograficznych.  

Czy myślisz, że Szkoła mogłaby w tym jakoś pomóc? 

-Prowadzę te zajęcia także w szkołach. Szkoły są otwarte na tego typu działania. 

Współpracuję przy różnych projektach z nauczycielami i bardzo dobrze się ta 

współpraca układa. 

Magda, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Życzę satysfakcji i radości z nieustannego 

poznawania świata i ludzi. 
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Fot.M. Sawka 

Przecież wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi. 

Ale niewielu z nich pamięta o tym. 

                                                                                           Antoine De Saint-Exupery 
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