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Wstęp
Rok 2019 był dla Grupy Ponton rokiem pełnym wyzwań i przełomów, wytężonej pracy i zmian.
Rozpoczęliśmy od pożegnania Aleksandry Józefowskiej w roli koordynatorki; Aleksandra
współzałożyła Grupę Ponton i była od samego początku koordynatorką Grupy. Na samym
początku 2019 roku odbyło się huczne i pełne wzruszeń pożegnanie. Aleksandra, pozostająca
nadal wolontariuszką Pontonu, przekazała koordynację działań Grupy Katarzynie Banasiak,
która jest wolontariuszką od 2014 roku.
Nowa koordynatorka rozpoczęła swoją pracę w szczególnym dla polskiej edukacji seksualnej
momencie. 2019 rok bowiem okazał się być wyjątkowo trudny dla osób związanych z edukacją
antydyskryminacyjną, równościową, osób LGBTQIAP+, środowisk działających na rzecz praw
człowieka i praw reprodukcyjnych. Systemowa, regularna nagonka stanowi ogromne
wyzwanie nie tylko dla osoby na stanowisku koordynatorki Grupy, ale dla całej szeroko
pojmowanej społeczności działającej na rzecz młodzieży. 2019 to rok walki, rok budowania
pozytywnej narracji na temat edukacji seksualnej oraz rok wyraźnego sprzeciwu wobec prób
ograniczenia naszych działań.
Jednocześnie nadal wykonujemy trudno mierzalną, żmudną i ogromnie potrzebną pracę
polegającą na codziennym wspieraniu młodych osób w ich osamotnieniu i wątpliwościach
dotyczących ich ciał, relacji, seksualności, antykoncepcji.
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Warsztaty w szkołach
Podstawową działalnością Grupy Ponton przez lata była edukacja seksualna prowadzona
w formie warsztatów w publicznych placówkach oświatowych. Chociaż spora część naszej
aktywności w tym momencie przeniosła się do Internetu (poradnictwo przez media
społecznościowe oraz forum), wizyty w szkołach pozostają istotnym elementem naszej pracy.
Poprzedni rok był w pewnym sensie przełomowy dla edukacji seksualnej w Polsce. Kampania
#SEXEDPL oraz promowanie pozytywnej edukacji seksualnej zaowocowały zwiększonym
zapotrzebowaniem na warsztaty w roku 2019. Odbyły się one w przeważającej części
w pierwszej połowie roku. Przeprowadzane zostały w szkołach podstawowych, MOS-ach,
liceach, technikach oraz w szpitalu psychiatrycznym. Uczestnicząca młodzież była w miarę
możliwości dzielona na grupy wiekowe (zwykle 12–14 lat oraz 14–17 lat), a zakres warsztatów
zawsze był dostosowany do grupy, jej wieku i potrzeb. Zajęcia odbywały się w dwóch wersjach
czasowych, tj. 2 lub 3 godziny lekcyjne. Jak zawsze warsztaty prowadzone były przez
przynajmniej dwie osoby, zwykle jedną bardziej doświadczoną i drugą uczącą się.
Druga połowa roku okazała się mniej intensywna pod względem warsztatów, prawdopodobnie
z powodu napiętej sytuacji politycznej oraz pojawienia się kuriozalnej ustawy „Stop pedofilii”
w Sejmie. Celowa manipulacja opinią publiczną na temat edukacji seksualnej, a także bardzo
niesprzyjająca postawa rządu, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz kuratoriów sprawiła, że
zaczęliśmy otrzymywać mniej zgłoszeń ze szkół. Jednocześnie otrzymaliśmy zdecydowanie
więcej niż wcześniej zgłoszeń od rodziców, którzy chcieliby zajęć z edukacji seksualnej dla
swoich dzieci, chociaż nie są w stanie zapewnić współpracy szkoły. Dlatego też pod koniec
roku postanowiliśmy zaproponować prowadzenie zajęć poza siedzibami szkół placówek, dla
zorganizowanych w prywatnym zakresie grup, nadal na zasadzie wolontariatu.
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Poradnictwo
Na naszej stronie http://ponton.org.pl funkcjonuje forum internetowe. Można tam anonimowo
zadawać pytania dotyczące antykoncepcji, relacji, seksualności, ciąży infekcji, dorastania.
Wolontariusze i wolontariuszki odpowiadają na od kilku do kilkunastu pytań tygodniowo.
Tematem, z którym najczęściej zwracają się do nas młode osoby, jest możliwość zajścia
w ciążę. Nastolatki i nastolatkowie potrzebują upewnić się, czy różne zachowania, które
podejmują (np. petting czy seks oralny), mogą doprowadzić do zapłodnienia. Młodzież ma
w sobie dużo lęku i brakuje jej podstawowej wiedzy na temat procesu zachodzenia w ciążę.
Drugi najpopularniejszy temat to antykoncepcja. Najczęściej pytania kierują dziewczęta, np.
gdy nie wiedzą, jak postąpić w przypadku pominięcia pigułki; często też zastanawiają się, jaką
metodę zapobiegania ciąży wybrać. Zdarzają się także pytania o dojrzewanie (np. dotyczące
braku zrozumienia zmian zachodzących w ciele), o związki (np. o to, czy trzeba o wszystkim
mówić partnerowi lub partnerce) i emocje (np. dotyczące poczucia osamotnienia).
W ciągu roku szkolnego prowadzimy także stacjonarny Telefon Zaufania Grupy Ponton dla
młodzieży, który działa w Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w każdy piątek oraz
w niektóre środy w godz. 16:00 – 20:00. Podczas każdego dyżuru odbieramy od kilku do
kilkunastu telefonów.
Udzielamy również porad podczas spotkań z młodzieżą, w tym roku m.in. na festiwalach
muzycznych Open’er i Pol’and’Rock.
Odpowiadamy także na przeróżne pytania zadawane nam za pośrednictwem Facebooka
i Instagrama. Coraz więcej osób wybiera tę formę; właściwie codziennie otrzymujemy
wiadomości z prośbami o poradę i kontakt za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Chociaż nie prowadzimy dokładnych statystyk, możemy przyjąć, że tygodniowo udzielamy za
pośrednictwem wszystkich kanałów około 20 porad.
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Strona internetowa
W tym roku na naszej stronie pojawiło się około 45 nowych tekstów. Są to artykuły poruszające
ważne dla młodych osób zagadnienia. Teraz nastolatki i nastolatkowie mogą znaleźć na
stronie Pontonu wszelkie informacje na temat narządów płciowych, różnych form
antykoncepcji i infekcji przenoszonych drogą płciową, a także artykuły problemowe, np.
dotyczące lęku przed ciążą, sekstingu, orgazmu czy mitu dziewictwa. Nasza strona jest wciąż
rozwijana, aby była nie tylko naszą wizytówką, ale też stanowiła kompendium wiedzy
o seksualności i bezpieczną przestrzeń wypełnioną rzetelnymi tekstami, do których można
odsyłać osoby szukające informacji z zakresu szeroko rozumianej seksualności.
Oprócz artykułów na naszej stronie publikujemy od czasu do czasu recenzje książek, filmów
i seriali odpowiednich zarówno dla młodzieży, jak i rodziców czy nauczycieli i nauczycielek.
W tym roku zrecenzowaliśmy książki dla młodszych dzieci („O maluchu w brzuchu, czyli skąd
się biorą dzieci?‟, „Tosia czeka na braciszka‟, „Dziecko w brzuchu mamy‟ oraz „Odpowiedz
mi!‟), dla młodzieży („VOX‟) oraz filmów i seriali („Girl‟, „Sex Education‟).

Media społecznościowe
Obecność Pontonu w Internecie jest w tym momencie kluczowym elementem naszej
działalności. Dzięki temu poszerzamy naszą grupę odbiorców i trafiamy do osób nie tylko
w Warszawie, ale w całej Polsce, a nawet do polskojęzycznych osób poza granicami kraju.
Media społecznościowe to nie jest tylko dodatek do życia młodych osób; to przestrzeń,
w której odbywa się spora część interakcji, dlatego tak ważne jest, aby zapewnić sobie
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rozpoznawalność i dostępność na tych kanałach. Dzięki tej obecności mamy szansę tworzyć
pozytywną narrację o seksualności oraz oferować poradnictwo.

Instagram
W 2019 roku udało nam się znacznie rozwinąć nasz profil na Instagramie. Zależało nam
przede wszystkim na pogłębieniu działań edukacyjnych poprzez wyraźne cykle tematyczne
i na zwiększeniu interakcji z osobami, które nas obserwują, chociażby poprzez quizy czy
ankiety, a także przez możliwość zadawania nam pytań i wysyłania swoich historii i herstorii.
Część relacji została zapisana i pogrupowana, aby były one łatwe do znalezienia i stale
dostępne do obejrzenia.
Liczba obserwujących w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o prawie 4 tysiące osób; pod
koniec 2019 roku przekroczyła ona 6,4 tysięcy! Nasze starania zostały również docenione
przez Sektor 3.0, który wyróżnił nasz profil jako potrafiący angażować na Instagramie.
Rok rozpoczął się dokończeniem postów zawierających opisy doświadczeń związanych
z przemocą, które zostały do nas wysłane przez różne osoby i stanowiły kontynuację
rozpoczętej w grudniu akcji „16 dni przeciwko przemocy”.
Dzięki wygranemu w konkursie Pozytywnie Otwarci grantowi finansowanemu przez Gilead
Sciences Poland 14 lutego wystartowała na naszym instagramowym profilu seks-edukacyjna
kampania na temat HIV i AIDS. Do współpracy zaprosiliśmy graficzki, aby zilustrowały takie
zagadnienia jak wrota zakażenia, ciąża z HIV, długość życia osoby zakażonej, terapia
poekspozycyjna czy darmowe badania na obecność HIV. W rezultacie powstał cykl infografik
poruszających najważniejsze kwestie związane z wirusem i prewencją zakażeń. Akcja
stanowiła również walkę z tabu wytworzonym wokół tego tematu.
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Jakiś czas po zakończeniu koordynowanej przez siebie kampanii na temat HIV i AIDS Magda
Falińska postanowiła oddać Instagram w ręce nowych wolontariuszek. Funkcję tę początkowo
przejęła Zuza Muczko, a wkrótce dołączyła do niej Katarzyna Benda. Wolontariuszki
zdecydowały się postawić na własne grafiki i infografiki, zadbać o spójność zawartości
w sferze wizualnej i organizować różne cykle tematyczne.
Wakacje rozpoczęły się pastelowymi grafikami przypominającymi o konieczności stosowania
antykoncepcji i otrzymania zgody na seks; okres od końca sierpnia do połowy października
oznaczał nową serię postów utrzymanych w cielesnym kolorze. Infografiki poruszyły tematy
takie jak hymen, dziewictwo, penis, łechtaczka, orgazm i masturbacja. Chętne osoby mogły
spróbować swoich sił w quizach podsumowujących ten cykl. Październik, będący miesiącem
profilaktyki nowotworu piersi, stał się dobrą okazją do zrealizowania tematów dotyczących
ochrony zdrowia. 1 grudnia – Światowy Dzień Walki z AIDS – stał się okazją do przypomnienia
podstawowych informacji na temat HIV i AIDS oraz do nawiązania do prowadzonej na
początku roku kampanii. Powróciła również akcja „16 dni przeciwko przemocy”, którą także
przeprowadzono na poziomie spójnych wizualnie relacji.
Warto zaznaczyć, że w ciągu roku rozpoczęte zostały dwie większe kampanie, których efekty
pokażemy w 2020 roku. Jedna z nich związana jest z pierwszym razem; druga ze
stereotypami dotyczącymi środowiska LGBTQIAP+. W obie akcje zaangażowane zostały
osoby chętne do podzielenia się swoimi doświadczeniami, spoza Pontonu.

Facebook
W ciągu roku przybyło nam prawie 2 000 nowych obserwujących i obecnie nasz fanpage
obserwuje ponad 15 500 osób. Za pośrednictwem Facebooka informujemy o aktualnościach
ze świata praw reprodukcyjnych, publikujemy linki do wydarzeń zaprzyjaźnionych grup, nasze
recenzje, promujemy artykuły i bliskie naszej idei akcje. Za pośrednictwem Messengera
kontaktuje się z nami przynajmniej kilka osób tygodniowo. Są to zarówno prośby o porady
w zakresie seksualności, jak i np. prośby o udostępnienie postów, pytania o wolontariat
i współpracę, prośby o podesłanie materiałów.
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Broszury
Wiele lat temu Grupa Ponton stworzyła kilka broszur informacyjnych dotyczących dojrzewania
oraz antykoncepcji. Były one popularne zwłaszcza w czasie różnych festiwali; wolontariuszki
i wolontariusze rozdawali je również na wszelkiego rodzaju stoiskach, akcjach ulicznych
i podobnych wydarzeniach. Broszury te jednak w pewnym momencie się zdezaktualizowały.
Zaistniała potrzeba napisania nowych, zgodnych z aktualną wiedzą medyczną materiałów.
W czerwcu na potrzeby festiwali wakacyjnych ukazały się trzy nowe broszury. Ich nakład
został w większości rozdany. Pod koniec roku udało nam się stworzyć drugie, poprawione
wydanie tych broszur; są one dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej.
Antykoncepcja w pigułce – broszura stworzona we współpracy z Federacją na rzecz Kobiet
i Planowania Rodziny; oprócz informacji na temat różnych rodzajów antykoncepcji znajdziemy
w broszurze informacje o prawach do opieki ginekologicznej oraz co zrobić w sytuacji odmowy
wystawienia recepty.
To się leczy! Infekcje przenoszone drogą płciową – broszura zawiera podsumowanie wiedzy
o najczęstszych infekcjach przenoszonych drogą płciową, ich objawach, sposobach leczenia
oraz informacje, gdzie możemy wykonać anonimowe i darmowe badania.
Chcę!/Nie chcę! O zgodzie na seks – broszura poświęcona świadomej zgodzie na różne
aktywności seksualne oraz temu, co zrobić w przypadku doświadczenia przemocy seksualnej.
Broszury skierowane są zarówno do młodzieży, jak i osób dorosłych.

Fot. Karolina Jackowska
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Festiwale
Czy edukacja seksualna jest możliwa podczas imprez masowych, niezwiązanych
bezpośrednio z seksualnością? Po raz kolejny Grupa Ponton udowadnia, że tak.
Okołofestiwalowa edukacja seksualna jest nie tylko możliwa, ale również potrzebna
i skuteczna.

Pol’and’Rock Festival
Wolontariusze i wolontariuszki Grupy Ponton już od kilku lat są częścią Akademii Sztuk
Przepięknych festiwalu Pol’and’Rock, gdzie spotykają się autorytety różnych dziedzin, aby
rozmawiać z osobami uczestniczącymi w festiwalu. W ramach naszej obecności w tym roku
w

dniach

30.07–1.08

zrealizowaliśmy

program

całodzienny,

oparty

na

interakcji

z uczestnikami i uczestniczkami oraz na zadaniach edukacyjnych. Z naszego tegorocznego
doświadczenia wynika, iż osoby uczestniczące w rozmowach z nami najchętniej poruszały
tematykę antykoncepcji; często pojawiały się także zagadnienia ryzykownych zachowań
seksualnych oraz wiedzy na temat zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Bardzo istotnym
tematem znajdującym się w zainteresowaniu uczestniczących w festiwalu osób była kwestia
świadomej zgody na seks. W tym obszarze niezaprzeczalnie pomogła nam nasza najnowsza
publikacja „Chcę!/Nie chcę! O zgodzie na seks”, która cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem. Uczestnicy i uczestniczki wydarzenia zwracali i zwracały się do nas
również z mniej lub bardziej osobistymi pytaniami, problemami, a także refleksjami, które
udało nam się omawiać na bieżąco.
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Open’er
Latem tego roku edukatorki z naszej grupy wzięły udział w festiwalu muzycznym Open’er
w Gdyni. Stoisko Pontonu znajdowało się w strefie NGO; mimo deszczowej i zimnej pogody,
było przez cały czas oblegane. Od godziny 15:00 aż do północy wolontariuszki edukowały
w zakresie antykoncepcji, infekcji przenoszonych drogą płciową, consencie, dojrzewaniu
i szeroko pojętej seksualności. Dzięki wsparciu firmy Durex udało się rozdać również tysiące
prezerwatyw oraz nauczyć setki osób, jak je prawidłowo założyć. Dzięki quizowi, który składał
się z ponad stu pytań, uczestnicy i uczestniczki festiwalu mogli i mogły sprawdzić swoją
wiedzę np. dotyczącą transmisji i zakażenia HIV.

Ponadto koordynatorka Grupy Katarzyna Banasiak oraz wolontariuszka Patrycja Wonatowska
uczestniczyły w debacie, której organizatorem było biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
W dyskusji wzięła także udział dr Paloma Cuchi – szefowa Przedstawicielstwa Światowej
Organizacji Zdrowia w Polsce; dyskusję prowadził RPO Adam Bodnar. Gdyński festiwal
okazał się być nie tylko idealną przestrzenią do edukacji uczestniczących w nim osób; dzięki
zaproszeniu RPO do debaty nasza obecność nabrała wyższej, prestiżowej rangi.
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Akcje
Grupa Ponton, poza zajęciami w szkołach i poradnictwem w mediach, uczestniczy w różnego
rodzaju akcjach, zwykle związanych z feminizmem, prawami reprodukcyjnymi, seksualnością,
prawami mniejszości seksualnych. Dzięki temu docieramy do szerszego grona odbiorców,
a jednocześnie wyrażamy swoje stanowisko w sprawach szeroko rozumianej seksualności,
dodając element młodzieżowy i kierując uwagę na potrzeby młodych ludzi w zakresie seksu,
antykoncepcji, relacji.

Nazywam się Miliard
24 lutego 2019 Ponton wziął udział w akcji One Billion Rising/Nazywam się Miliard
organizowanej na całym świecie, by wyrazić sprzeciw wobec przemocy, której miliardy kobiet
doświadcza i doświadczało przez wieki. Wiele krajów zmieniło swoje prawo dotyczące
przemocy seksualnej, uznając, że seks bez wyraźnej zgody jest gwałtem. W Polsce cały czas
to ofiara musi udowodnić, że powiedziała wystarczająco głośno i wyraźnie „nie”, aby
udowodnić winę gwałciciela. Dlatego w 2019 roku tematem wiodącym akcji w Polsce była
kwestia zgody na kontakty intymne. Wydarzenie miało miejsce pod Kolumną Zygmunta na
Placu Zamkowym w Warszawie, gdzie znajdowało się również nasze stoisko. Rozdawałyśmy
ulotki i prezerwatywy oraz rozmawiałyśmy z przechodniami o zgodzie na seks oraz przemocy
wobec kobiet. Jedna z naszych wolontariuszek wygłosiła krótkie przemówienie o tym, jak
ważna jest edukacja seksualna w kontekście przemocy seksualnej.
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„Romeo i Julia‟ w Teatrze Studio
W maju i w czerwcu 2019 edukatorki Pontonu Alina Synakiewicz i Mirosława Palak
uczestniczyły w pracach nad spektaklem „Romeo i Julia‟ wystawianym w Teatrze Studio.
Aktorami i aktorkami w sztuce były osoby nastoletnie, a sama sztuka dotyczyła relacji
uczuciowych i seksualnych między nastolatkami. Dlatego też edukatorki konsultowały
z twórcami sztuki zarówno zagadnienia związane z pracą pedagogiczną z młodymi aktorami
i aktorkami, jak i treść sztuki. W ramach przygotowań do spektaklu edukatorki przeprowadziły
z młodymi osobami zajęcia z edukacji seksualnej. Jako wydarzenie towarzyszące premierze
spektaklu został zorganizowany warsztat dla rodziców i pedagogów oraz pedagożek na temat
tego, jak rozmawiać o seksualności z nastolatkami. Warsztat poprowadziły edukatorki
Pontonu Alina Synakiewicz i Agata Kozłowska.

Fot. Krzysztof Bieliński
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Rzecznictwo
Grupa Ponton od wielu lat aktywie angażuje się w sprawy publiczne dotyczące praw młodzieży
oraz edukacji seksualnej. Wydajemy stanowiska, publikujemy komentarze i zabieramy głos
w sprawach dotyczących edukacji seksualnej i zdrowia reprodukcyjnego młodzieży.

Raport Human Rights Watch
Latem 2018 roku członkinie naszej grupy Aleksandra Józefowska, Antonina Lewandowska
i Joanna Skonieczna zostały zaproszone do prac nad raportem Human Rights Watch.
Opowiedziały o stanie polskiej edukacji seksualnej, pracy Pontonu i o tym, jak ich
zaangażowanie w działania na rzecz praw reprodukcyjnych wpływa na ich bezpieczeństwo
i życie prywatne. W lutym pojawił się raport prezentujący szerokie spojrzenie na sytuację
aktywistek i aktywistów feministycznych. Nasze działaczki wymienione są w towarzystwie
aktywistek z Fundacji BABA, Fundacji Autonomia czy Fundacji Feminoteka. Human Rights
Watch to jedna z najważniejszych światowych organizacji pozarządowych zajmujących się
walką o prawa człowieka. Od lat raporty HRW są uważane za wyznaczniki wolności słowa
i jednostki w danym społeczeństwie.

Stanowiska
W lutym Grupa Ponton przyłączyła się do protestu przeciwko wypowiedziom małopolskiej
kuratorki oświaty Barbary Nowak i podpisała list do ówczesnej ministry edukacji Anny
Zalewskiej z apelem o odwołanie Nowak.
W ramach tego samego obszaru działań w 2019 roku wydaliśmy stanowisko w sprawie
oburzającej, antyedukacyjnej publikacji Fundacji PRO – Prawo do życia, stając tym samym
w obronie młodzieży oraz wszystkich edukatorek i edukatorów seksualnych, w których prawa
godzi ten pełen nienawiści twór. Wyraziliśmy bezwarunkowy sprzeciw wobec prezentowanego
w tzw. „poradniku” Fundacji PRO manipulowania, obrażania i szkalowania zarówno
edukatorów, edukatorek, jak i jakichkolwiek mniejszości seksualnych.
Wyraziliśmy także swój jednoznaczny sprzeciw wobec proponowanych zmian legislacyjnych
znanych pod nazwą „Stop pedofilii”. Proponowane przepisy dotyczące publicznego
pochwalania podejmowania aktywności seksualnych przez osoby małoletnie de facto
uniemożliwi prowadzenie zajęć z edukacji seksualnej, a nawet rozmawianie z niepełnoletnimi
na temat seksu. Jest to okrutna próba zastraszenia osób zajmujących się edukacją seksualną
i antydyskryminacyjną, a także pozbawienie młodych osób należnej im opieki zdrowotnej.
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Oprócz wystosowania pisemnego stanowiska w sprawie projektu „Stop Pedofilii”, jedna
z naszych edukatorek, Antonina Lewandowska, wygłosiła przemówienie (od ok. 40. minuty)
podczas protestu „Jesień średniowiecza” zorganizowanego 16 października przez
Ogólnopolski Strajk Kobiet przed budynkiem Sejmu RP. W swoim wystąpieniu zaznaczyła, że
młodzież ma prawo do edukacji i dostępu do rzetelnej wiedzy, zwróciła też uwagę na
niepoważne traktowanie młodzieży i sprowadzanie jej do poziomu obywateli gorszej kategorii.
Opowiedziała także o skutkach braku edukacji i zaapelowała o wsparcie Grupy Ponton
i innych organizacji zajmujących się edukacją seksualną w Polsce.
Warto zaznaczyć, że zebrany pod Sejmem wówczas tłum zareagował wyjątkowo
entuzjastycznie na przemówienie Antoniny. Wiele setek osób zaczęło skandować hasło
„Płyniemy z Pontonem”. Była to ogromnie wzruszająca chwila, udowadniająca nam, że nasza
działalność jest powszechnie popierana.
Pod koniec roku pojawiła się publikacja Federacji „Przemoc instytucjonalna w Polsce.
O systemowych naruszeniach praw reprodukcyjnych”. Jest to najnowszy i najdokładniejszy
informator dotyczący faktycznego dostępu do praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz
edukacji seksualnej w Polsce. W rozdziale dotyczącym edukacji omówiliśmy obowiązującą
obecnie podstawę programową Wychowania do życia w rodzinie, zawartość merytoryczną
podręczników oraz przygotowanie nauczycieli i nauczycielek do prowadzenia tego
przedmiotu. Podnieśliśmy także kwestię dostępu młodzieży do opieki ginekologicznej, a także
skuteczność systemowych rozwiązań redukcji zjawiska nastoletniego macierzyństwa.
Wskazaliśmy także najbardziej rażące braki i białe plamy w dorocznym sprawozdaniu
z realizacji

ustawy

planowaniu

rodziny,

ochronie

płodu

ludzkiego

i

warunkach

dopuszczalności przerywania ciąży, a więc tej, która gwarantuje Polkom i Polakom dostęp do
rzetelnej edukacji seksualnej.
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Działalność międzynarodowa
Nasza wolontariuszka Antonina Lewandowska w październiku 2019 uczestniczyła w pierwszej
polskiej edycji programu Future Leaders Connect organizowanego przez British Council.
W ramach projektu spotkała się m. in. z brytyjskimi posłami i posłankami zasiadającymi
w westminsterskiej grupie parlamentarnej ds. populacji, rozwoju i zdrowia reprodukcyjnego.
Ukończyła także kurs projektowania polityk społecznych w Cambridge University. Podczas
kursu stworzyła dużą kampanię społeczną dotyczącą edukacji seksualnej w Polsce, którą jako
Grupa Ponton mamy nadzieję wcielić w życie w nadchodzącym czasie. Antonina nawiązała
także kontakty z wieloma organizacjami zajmującymi się seksualnością działającymi na całym
świecie, m. in. w Meksyku, Indonezji, Kenii czy Indiach; jest również w kontakcie
z wspierającymi naszą działalność ekspertami i ekspertkami Cambridge University.
Grupa Ponton pozostaje nadal organizacją zrzeszoną w Astra Youth – sieci organizacji
z Europy Środkowej i Wschodniej zajmujących się zdrowiem reprodukcyjnym i seksualnym
młodzieży. Dzięki temu w biuletynach Astry pojawiają się informacje o sytuacji edukacji
seksualnej w Polsce.
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Wystąpienia publiczne
W tym roku Grupa Ponton była obecna w mediach wyjątkowo często, zwłaszcza za sprawą
próby drastycznego ograniczenia dostępu do edukacji seksualnej, o której było głośno
w październiku. Tylko w dniu, gdy odbyło się pierwsze czytanie w Sejmie projektu ustawy
“Stop pedofilii”, wolontariuszki Grupy Ponton blisko 20 razy wypowiadały się w radio, telewizji
i dla prasy.

Lista wystąpień medialnych
15.12.2019. TOK FM: Czy i co udało się zmienić w kwestii edukacji seksualnej w Polsce? 18-lecie
grupy Ponton (Finka Heynemann)
3.12.2019. Magazyn Kontakt: Polowanie na czarownice, czyli dlaczego przeciwnicy edukacji
seksualnej nie mają racji (Antonina Lewandowska)
11.11.2019. Równość: Edukacja seksualna. Fakty i mity (Antonina Lewandowska)
4.11.2019. AI po godzinach: O prowadzeniu edukacji seksualnej w Polsce (Katarzyna Banasiak)
3.11.2019. Wprost: Ani słowa o seksie. Czy czeka nas boom nastoletnich ciąż? (Katarzyna Banasiak)
28.10.2019. TVN24: Rośnie liczba zachorowań na choroby weneryczne (Katarzyna Banasiak)
27.10.2019. Wprost: Czy rodzina wie lepiej (Katarzyna Banasiak)
27.10.2019. Wprost: Ani słowa o seksie (Katarzyna Banasiak)
24.10.2019. Oko.press: Kiła i HIV w natarciu. Edukacja seksualna potrzebna jak nigdy (Antonina
Lewandowska)
23.10.2019. Newsweek: Absurdy projektu „Stop pedofilii”. „Pozbawimy nastolatki wiedzy oraz dostępu
do antykoncepcji” (Katarzyna Banasiak)
21.10.2019. Strefa FM (brak linku): O projekcie “Stop pedofilii” (Katarzyna Banasiak)
18.10.2019. TVN: Wystarczy nie mówić o seksie, a młodzi na pewno nie będą go uprawiać
18.10.2019. Polsat (brak linku): O projekcie “Stop pedofilii” (Alina Synakiewicz)
18.10.2019. Portal Samorządowy: Uczą seksu czy nie? Edukatorzy odkłamują mity o sobie
(Katarzyna Banasiak)
17.10.2019. TVN: O projekcie “Stop pedofilii” (Katarzyna Banasiak)
17.10.2019. TVN24 (brak linku): O projekcie “Stop pedofilii” (Katarzyna Banasiak)
17.10.2019. TVN: „Jesień średniowiecza” pod Sejmem. Protest przeciwko zakazowi edukacji
seksualnej (Patrycja Wonatowska)
16.10.2019. Noizz: Edukatorka seksualna dla NOIZZ: “Rzetelna rozmowa o seksie tak samo ważna,
jak biologia czy fizyka” (Katarzyna Banasiak)
16.10.2019. Oko.press: Relacja na żywo z protestu pod Sejmem (Antonina Lewandowska)
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16.10.2019. TVN24 (brak linku): Komentarz do projektu “Stop pedofilii” (Patrycja Wonatowska)
16.10.2019. TVN24: Kara więzienia za edukację seksualną? Projekt i głosowanie w Sejmie, potem
manifestacje
16.10.2019. Kobieta.wp.pl: Strajk Kobiet przed Sejmem. Jednoznaczne stanowisko grupy Ponton
(stanowisko Grupy Ponton)
16.10.2019. Polsat (brak linku): O projekcie “Stop pedofilii” (Antonina Lewandowska)
16.10.2019. Wysokie Obcasy: Edukatorzy seksualni do rządu PiS: Nie pozwolimy się zastraszyć i
będziemy kontynuować swoją pracę (stanowisko Grupy Ponton)
16.10.2019. Radio ZET: Stop pedofilii to próba odwrócenia uwagi od pedofilii w Kościele – wywiad z
prof. Zbigniewem Lew-Starowiczem
16.10.2019. Business Insider Polska: Państwo ucieka od edukacji seksualnej. Rośnie rola organizacji
pozarządowych (Katarzyna Banasiak)
16.10.2019. Oko.press: Edukatorka seksualna: „Nie ma zgody na zamordyzm, na naruszanie praw
człowieka. Nie będziemy się bać” (Antonina Lewandowska)
16.10.2019. TVN: “Edukacja seksualna, a nie parafialna”. Protest przed Sejmem (Finka Heynemann)
16.10.2019. Cosmopolitan: Co nam daje edukacja seksualna? (Finka Heynemann)
15.10.2019. Onet.pl: “Widać, że ci ludzie nie mają kontaktu z młodzieżą” – edukatorka seksualna o
projekcie “Stop Pedofilii” (Katarzyna Banasiak)
14.10.2019. Onet.pl: Do trzech lat więzienia dla edukatorów seksualnych? Dzierżawski: jest duża
szansa, że PiS poprze nasz projekt
11.10.2019. Zwierciadło: Jak rozmawiać z dzieckiem o seksie i sprawach intymnych? (Katarzyna
Banasiak)
11.10.2019. Elle Mag: Pologne des femmes en lutte (Patrycja Wonatowska)
7.10.2019. TVN (brak linku): O projekcie “Stop pedofilii” (Katarzyna Banasiak)
23.09.2019. Tygodnik Przegląd: 10 tysięcy matek nastolatek (Antonina Lewandowska)
15.09.2019. TOK FM: Jak rozmawiać z dziećmi o seksie? “Warto powtórzyć sobie sto razy słowo
‘cipka’, żeby stało się jak ‘oko’ czy ‘ręka'” (Katarzyna Banasiak, Magdalena Zimecka)
23.08.2019. Ofeminin: “Wstydziłam się poprosić, żeby założył prezerwatywę”. Ania została mamą w
wieku 16 lat (Antonina Lewandowska)
9.08.2019. Onet.pl: „Umiałaś ściągnąć majtki, to teraz musisz urodzić”. Nastoletnie matki zmagają się
z olbrzymią stygmatyzacją (Antonina Lewandowska)
5.08.2019. HelloZdrowie: Partner ściągnął prezerwatywę podczas seksu i nic ci o tym nie powiedział?
To przemoc seksualna (Aleksandra Józefowska)
1.08.2019. Wysokie Obcasy: Seks nastolatków. Uprawiają go, choć nie czują pożądania. Robią to
pod presją (Aleksandra Józefowska)
30.07.2019. TVN24 (brak linku): Komentarz (Magdalena Zimecka)
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23.07.2019. TVN24: Każda inność w polskiej szkole jest piętnowana (Patrycja Wonatowska)
21.07.2019. TOK FM: Co roku kiła diagnozowana jest u 6 mln ludzi. W Polsce bada się mniej niż 10
proc. osób (Antonina Lewandowska)
24.06.2019. TVN24 (brak linku): O wypowiedzi Rzecznika Praw Dziecka (Katarzyna Banasiak)
23.06.2019. TOK FM: Choroby przenoszone drogą płciową – palący problem XXI wieku (Antonina
Lewandowska)
21.06.2019. Superstacja (brak linku): O Karcie LGBT oraz wypowiedzi abp. Jędraszewskiego
(Antonina Lewandowska)
18.06.2019. Elm: Black Protests, newly found feminism and voluntary sex education – Polish women
are changing society (Antonina Lewandowska)
15.06.2019. Radio Zet (brak linku): O wypowiedzi Rzecznika Praw Dziecka (Katarzyna Banasiak)
14.06.2019. Gazeta Pomorska: Chcą zmienić prawo oświatowe. Tak, aby w szkole o seksie mówić
tylko pod kontrolą (Antonina Lewandowska)
10.06.2019. Tygodnik Powszechny: Porozmawiajcie z nimi (Alina Synakiewicz)
5.06.2019. Uroda życia (brak linku): O pierwszym razie (Katarzyna Banasiak)
28.05.2019. WTV: Obalamy mity nt. edukacji seksualnej (Antonina Lewandowska)
12.04.2019. TVN24: “Plemniki przechodzą przez ubranie, ale jak się umyjesz, nie zajdziesz w ciążę”
(Magdalena Zimecka)
4.04.2019. Wyborcza Katowice: Świadomy seks według uczennic z Mikołowa. “Wielu nam odmawia
pomocy” (Katarzyna Banasiak)
22.03.2019. Kurier Lubelski (brak linku): Wychowanie seksualne. O czym uczniowie nie wiedzą
(Antonina Lewandowska)
18.03.2019. Gazeta.pl: Czym jest edukacja seksualna? (Finka Heynemann)
17.03.2019. TOK FM: Porno – jak oglądać, żeby sobie nie zaszkodzić? (Aleksandra Józefowska)
17.03.2019. Newsweek: Nastolatkom mówi się, że seks to niechciana ciąża, choroby i przemoc.
Przyjemność jest na samym końcu (Katarzyna Banasiak)
16.03.2019. Gazeta.pl: O co chodzi w standardach WHO? (Finka Heynemann)
12.03.2019. TOK FM: Edukatorka: “Uczymy dzieci, że mają rękę, nogę, to dlaczego omijamy penisa
albo waginę?” (Antonina Lewandowska)
12.03.2019. TOK FM: 60% młodych osób z grupy LGBT cierpi na głęboką depresję bądź miało próby
samobójcze (Alina Synakiewicz)
11.03.2019. POLITYKA: „Nie prowadzimy lekcji z masturbacji”, czyli na czym polega edukacja
seksualna (Katarzyna Banasiak)
11.03.2019. Gazeta.pl: Deklaracja LGBT doprowadzi do seksualizacji dzieci? “Robienie z tego afery
zakrawa o absurd” (Katarzyna Banasiak)
6.03.2019. Kobieta.pl: “Zaczynamy od pytania czym w ogóle jest seks” (Katarzyna Banasiak)
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5.03.2019. Dziennik.pl: Burza wokół dokumentu WHO. Edukatorka seksualna: Nie ma on nic
wspólnego z pedofilią (Antonina Lewandowska)
2.03.2019. Newsweek: Światowa Organizacja Zdrowia odkłamuje bzdury z „poradnika” prawicowej
fundacji (Katarzyna Banasiak)
27.02.2019. Wyborcza.pl: PiS straszy nauką technik masturbacji w przedszkolach. A to kłamstwo
Ordo Iuris (Katarzyna Banasiak)
17.02.2019. RDC: Kampania edukacyjna o HIV i AIDS (Magda Falińska)
17.02.2019. TOK FM: Pierwszy raz polskich nastolatków (Katarzyna Banasiak)
16.02.2019. Newsweek: „Dyrektorzy szkół boją się z nami rozmawiać”. Kto sekuje edukatorów
seksualnych? (Antonina Lewandowska)
14.02.2019. Radio Czwórka (brak linku): O nowej kampanii edukacyjnej na temat HIV/AIDS (Magda
Falińska)
12.02.2019. RynekZdrowia.pl: Wiedza o HIV i AIDS nie zaszkodzi, może pomóc, czyli edukacja w
Walentynki (Magda Falińska)
10.02.2019. ŁadneBebe: Domowe korepetycje z edukacji seksualnej (Aleksandra Józefowska)
31.01.2019. Kobieta.pl: “Nie musisz rozumieć kobiet wystarczy, że je zaliczasz”: najbardziej żenujący
podręcznik edukacji seksualnej jaki widziałyśmy (Katarzyna Banasiak)
25.01.2019. Cooltura: Edukacja seksualna – nadchodzą zmiany (Paulina Wawrzyńczyk)
24.01.2019. Gazeta.pl: Jak można wyśmiewać pytania o seks, które zadawały dzieciaki? W pismach
młodzieżowych traktowaliśmy je zawsze poważnie
12.01.2019. RBB: Sexualerziehung in Polen (Aleksandra Józefowska)
3.01.2019. Wspólny Mianownik: Język z pola walki (Aleksandra Józefowska)
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Kongres Kobiet
W dniach 20–21 września 2021 Grupa Ponton prowadziła stoisko edukacyjne na XI Kongresie
Kobiet zorganizowanym w Pałacu Kultury i Nauki. Nasza koordynatorka miała również
przyjemność reprezentować Grupę podczas panelu poświęconego edukacji seksualnej
w Polsce organizowanego przez Łódzkie Dziewuchy. Grupa Ponton już od kilku lat pojawia
się na Kongresie, a nasze stoisko jest siłą rzeczy skierowane raczej do osób dorosłych –
zwykle tych, które mają dzieci w wieku nastoletnim i zasięgają u nas porady na temat tego,
jak rozmawiać z nimi o seksie.

Science First
Krakowski cykl Science First to comiesięczne spotkania popularnonaukowe i okazja do
dyskusji na różne tematy związane z badaniami prowadzonymi w Instytucie Psychologii UJ.
19 grudnia odbyło się jedenaste spotkanie w serii pod tytułem „Seksedukacja/seksualizacja?”.
Do dyskusji w charakterze ekspertki i eksperta zaproszono naszą wolontariuszkę Patrycję
Wonatowską oraz prof. Grzegorza Iniewicza z Instytutu Psychologii UJ. Podczas spotkania
podjęto próbę odpowiedzi na pytania o to, czym jest edukacja seksualna, skąd bierze się
panika moralna z nią związana oraz skąd pomysł, że prowadzi do seksualizacji i demoralizacji
dzieci. Poruszane zagadnienia dotyczyły standardów Światowej Organizacji Zdrowia, jakie
mają zastosowanie oraz jak można i jak należy zastosować je w codziennym życiu.
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Współpraca
Grupa Ponton jest najbardziej znaną organizacją zajmującą się edukacją seksualną w Polsce.
Wypracowana przez lata pozycja sprawia, że jesteśmy autorytetami w naszej dziedzinie;
jednocześnie jesteśmy mocno związani z podobnymi do nas grupami. Wspólnie działamy na
rzecz nie tylko edukacji seksualnej, ale poprawy sytuacji osób młodych, nienormatywnych,
mniejszości. Współpraca ta przybiera różne formy. Nasi wolontariusze i nasze wolontariuszki
pojawiają się na wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty; prowadzimy zajęcia
i wykłady dla pokrewnych grup lub razem z nimi; współwystępujemy w czasie konferencji lub
w mediach; promujemy się nawzajem. W tym roku w różny sposób współpracowaliśmy
z Federacją na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Kampanią Przeciw Homofobii, Fundacją
Trans-Fuzja, Instytutem Pozytywnej Seksualności, #SEXEDPL, Wielką Koalicją za Równością
i Wyborem, Obywatelami RP.

Durex
Już od wielu lat współpracujemy z firmą Durex. W tym roku współpraca ta polegała na
przekazaniu darowizny w postaci 5000 prezerwatyw. Są to prezerwatywy, które rozdajemy
zwykle w czasie festiwali muzycznych. Cieszą się one sporą popularnością. W ten sposób
zapewniamy firmie Durex rozpoznawalność, a młodym osobom w czasie festiwali – dostęp do
skutecznej antykoncepcji. W tym roku firma Durex ufundowała również leżaki i torby
termiczne, dzięki którym nasze stoiska na festiwalach cieszyły się jeszcze większym
zainteresowaniem. W roku 2020 mamy zamiar nawiązać bliższą współpracę.
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Alternatywa
W listopadzie spotkaliśmy się z Ignacym Breesem, przedstawicielem Alternatywy – magazynu
online tworzonego przez i dla młodych ludzi. Podczas spotkania zadeklarowaliśmy
merytoryczną pomoc w przygotowaniu chatbota – programu imitującego konwersację
z człowiekiem, umożliwiającego szybki dostęp do odpowiedzi na pytania dotyczące seksu.
Jest to nowoczesny sposób nie tylko szerzenia wiedzy z zakresu seksualności, ale też
wsparcia i poradnictwa. Chatbot może przyspieszyć uzyskanie informacji na najczęściej
pojawiające się pytania na naszym forum, Facebooku, Instagramie i Telefonie Zaufania.
Rozpoczęliśmy już zbieranie zagadnień i przygotowanie odpowiedzi; prace zamierzamy
kontynuować w 2020 roku.

„Girl” – matronat
Grupa Ponton objęła matronatem film „Girl”, który wszedł do kin w Polsce w lutym. Z tej okazji
Aleksandra Józefowska reprezentowała Ponton na przedpremierowym pokazie filmu, któremu
towarzyszyła dyskusja.
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Praca wewnętrzna
Aby móc oferować edukację seksualną na najwyższym

poziomie,

wolontariusze

i wolontariuszki Pontonu nieustannie szkolą się wewnętrznie. Takie spotkania służą nie tylko
aktualizowaniu wiedzy medycznej; są to także spotkania integracyjne, organizacyjne,
projektowe. Uczymy się od siebie nawzajem oraz od zapraszanych zewnętrznych ekspertów
i ekspertek, aby poszerzać swoją wiedzę i ćwiczyć umiejętności potrzebne do przekazywania
wiedzy.

Warsztat integracyjny
W roku 2019 do grupy dołączyło 17 nowych wolontariuszek i wolontariuszy. W tym samym
czasie pożegnaliśmy się z częścią edukatorek, które współpracowały z Grupą od kilku lat. Aby
zapewnić odpowiednie wprowadzenie i komfort podczas pracy w grupie, zorganizowaliśmy 19
stycznia, a więc na samym początku roku, warsztat integracyjny. Jego prowadzenie
przekazaliśmy Dominice Sikorze – certyfikowanej trenerce, która już wcześniej prowadziła dla
nas bardzo owocne spotkanie dotyczące sformułowania naszej wizji i misji jako grupy oraz
budowania wizerunku.
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Spotkanie strategiczne na lata 2019–2020
W lutym odbyło się, prowadzone także przez Dominikę Sikorę, spotkanie dotyczące strategii
na nadchodzący rok. Ponton jako grupa nieformalna i funkcjonująca w zmieniającym się
środowisku ogromnie potrzebowała przemyślanej dyskusji na temat swoich własnych działań,
struktury, pomysłów, sposobów komunikacji i pracy. Wnioski ze spotkania zostały zapisane.
Ze względu na to, że w 2019 roku sytuacja edukacji seksualnej w Polsce ogólnie się
pogorszyła, planujemy kolejne spotkanie, uzupełniające, w 2020. Będzie to okazja do
ewaluacji wniosków z poprzedniego warsztatu.

Szkolenie z prowadzenia warsztatu
Dla niektórych wolontariuszy i wolontariuszek główną motywacją, aby dołączyć do Pontonu,
jest możliwość prowadzenia warsztatów z edukacji seksualnej w szkołach. Zależy nam na
tym, aby zapewnić osobom chcącym pracować na tym polu jak najlepsze wsparcie. Stąd też
pomysł na zorganizowanie warsztatu na temat tego, jak prowadzić warsztaty w szkole.
Spotkanie poprowadziła Paulina Trojanowska-Malinowska, nasza wieloletnia wolontariuszka
oraz terapeutka i trenerka. Szkolenie okazało się wyjątkowo owocne; udało się omówić nie
tylko standardowy scenariusz zajęć pontonowych, ale także sposoby radzenia sobie
w różnych trudnych sytuacjach. Szkolenie to przygotowało nowych wolontariuszy i nowe
wolontariuszki do efektywnego prowadzenia zajęć w szkołach.
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Szkolenie o przyjemności
28 lipca 2019 odbyło się szkolenie dotyczące rozmawiania z młodymi ludźmi o przyjemności
i roli, którą temat ten odgrywa w edukacji seksualnej. Poprowadziła je przebywająca na co
dzień w Wielkiej Brytanii wieloletnia wolontariuszka Pontonu Paulina Wawrzyńczyk
z wykorzystaniem angielskojęzycznych materiałów. Podczas szkolenia grupa zgłębiała
seksualną anatomię oraz przekazy kulturowe dotyczące czerpania przyjemności z seksu,
przyglądała się własnym przekonaniom na ten temat oraz uczyła się odpowiadać na trudne
pytania młodzieży.

Festiwalowy manual
W tym roku udało nam się stworzyć festiwalowy manual, który ma za zadanie usprawnić
i uporządkować przygotowanie oraz udział Grupy Ponton w różnego rodzaju festiwalach.
Stworzony został w oparciu o doświadczenia osób uczestniczących w Open’er Festival oraz
Pol’and’Rock w ubiegłych latach. Manual powstał z myślą o osobach, które będą edukowały
podczas podobnych wydarzeń w przyszłości.
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Superwizja
2 grudnia 2019 odbyło się spotkanie superwizyjne dyżurantek Telefonu Zaufania dla
młodzieży prowadzonego przez Grupę Ponton. Spotkanie było okazją do profesjonalnego
omówienia najtrudniejszych sytuacji zgłaszanych podczas dyżurów, do odreagowania
emocjonalnego oraz do uzyskania wsparcia merytorycznego od zespołu. Na poprzedniej
superwizji zostały wypracowane wytyczne postępowania dyżurantek przy różnego rodzaju
zgłoszeniach, natomiast podczas tegorocznej superwizji rozmawialiśmy o tym, jak te
procedury sprawdziły się w praktyce. Wnioski były pozytywne; dzięki wdrożeniu ustalonych
zasad udało się lepiej zadbać o komfort dyżurantek (ograniczenie liczby żartów oraz rozmów
z osobami, których zgłoszenia nie są obejmowane przez Grupę Ponton) oraz stworzyć więcej
przestrzeni osobom naprawdę potrzebującym pomocy. Podczas superwizji zostały też
sformułowane dalsze plany, głównie promocji Telefonu.
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Zmiana identyfikacji wizualnej
Od dłuższego już czasu czuliśmy potrzebę zmiany nie tylko naszego logo, ale całej
identyfikacji wizualnej. Zmiana ta okazała się długotrwałym, ale sprawnym procesem.
Wyodrębniliśmy podgrupę, która zgodnie z przygotowanym przez siebie harmonogramem
sporządziła wytyczne dla potencjalnych wykonawców. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na
współpracę z Cyber Kids on Real – grupą, która już wcześniej wykonała prace dla Pontonu
przy okazji kampanii „Nie zmieniaj się na siłę!”.
Nowa identyfikacja nawiązuje do poprzedniej głównie za sprawą kojarzonego z nami
pomarańczowego koloru. Nasze wcześniejsze logo luźno nawiązywało do symbolu
prezerwatywy, koła ratunkowego lub pontonu. Cyber Kids zaproponowało nam logo i logotyp,
w których te symbole stały się jeszcze wyraźniejsze, a jednocześnie proste, schematyczne
i nowoczesne. Nasze nowe logo jest już zaimplementowane w przestrzeni internetowej oraz
we wszelkich nowych materiałach.
Jednocześnie warto wspomnieć, że od tego roku konsekwentnie używamy wobec siebie
nowej nazwy. Dotychczas oficjalną nazwą grupy była Grupa Edukatorów Seksualnych
PONTON, przy czym jednolita pisownia nie została w zasadzie nigdy ustalona.
Zdecydowaliśmy się na skrócenie nazwy nie tylko ze względów praktycznych związanych z jej
długością jak i wielu możliwości jej zapisu, ale też ze względu na jej dotychczasową
nieinkluzywność (forma gramatyczna). Dlatego też od tego roku posługujemy się nazwą
Grupa Ponton.
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Konferencja urodzinowa
Grupa Ponton skończyła w tym roku 18 lat. Z tej okazji 7 grudnia w Przestrzeni from Facebook
odbyła się wyjątkowa konferencja. Zdecydowaliśmy się zorganizować to wydarzenie, aby
w gronie swoim i osób, którym bliska jest nasza idea, nie tylko celebrować nasze
dotychczasowe osiągnięcia, ale też zastanowić się nad naszą przyszłością. Stąd konferencja
pod tytułem „Edukacja seksualna i antydyskryminacyjna – czy coś się udało zmienić?”.
Konferencja zorganizowana została przy współpracy i wsparciu Fundacji im. Róży
Luksemburg, Przestrzeni from Facebook oraz Federacji na rzecz Kobiet i Planowania
Rodziny, matronat zaś objął magazyn G’rls Room.

Fot. Karolina Jackowska

Część początkowa objęła powitanie, krótką prezentację o historii Pontonu oraz panel
historyczny z obecną koordynatorką Pontonu Katarzyną Banasiak, byłą koordynatorką
Pontonu Aleksandrą Józefowską oraz byłą wolontariuszką Pontonu Kamilą RaczyńskąChomyn. Część merytoryczna objęła trzy panele:
•

„Oczekiwania i potrzeby polskiej młodzieży – źródła pozyskiwania wiedzy z zakresu
edukacji seksualnej” z Iwoną Chmurą-Rutkowską – pedagożką i socjolożką z Zakładu
Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu; Wiktorią Kostrzewą – wiceprzewodniczącą Młodzieżowej
Rady Warszawy działającej w Sejmiku Wojewódzkim; Agą Berłowską – 17-letnią
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osobą współpracującą z inicjatywą Stop Bzdurom oraz Anją Rubik – inicjatorką
#SEXEDPL;
•

„Pornografia a pierwsze kontakty seksualne – jej wpływ na postrzeganie ciała i relacji”
z Patrycją Wonatowską z Instytutu Pozytywnej Seksualności; dr Alicją Długołęcką –
pedagożką i seksuolożką oraz dr Pauliną Trojanowską-Malinowską, wieloletnią
wolontariuszką Pontonu;

•

„Edukacja antydyskryminacyjna w Polsce” z wolontariuszką naszą oraz Fundacji
Trans-Fuzja Aliną Synakiewicz; Stanisławem Orszulakiem – członkiem zarządu
Fundacji Trans-Fuzja; Aleksandrą Magrytą – trenerką antydyskryminacyjną związaną
z organizacjami feministycznymi i LGBT oraz Natalią Skoczylas – działaczką
antyprzemocową z Fundacji Feminoteka.

Fot. Karolina Jackowska

Konferencję zakończyliśmy podsumowaniem. Uznaliśmy, że jest nadal sporo obszarów
wymagających uwagi naszej lub pokrewnych grup. Chodzi głównie o wsparcie rodziców oraz
nauczycieli i nauczycielek. Zdajemy sobie też sprawę, że powinniśmy w naszym przekazie
skupić się bardziej na chłopcach oraz na inkluzywności. Musimy też brać pod uwagę nowe
technologie, które tworzą teraz nasze środowisko, stając się nie tylko środkiem kontaktu, ale
po prostu rzeczywistością, w której żyjemy.
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Podsumowanie
Chociaż Grupa Ponton nie zmieniła swojej idei, którą jest szerzenie neutralnej
światopoglądowo i rzetelnej wiedzy z zakresu seksualności, nasza działalność ewoluuje. Już
od kilku lat jesteśmy, pomimo nieformalnej struktury i wolontaryjnego charakteru naszej pracy,
ekspertami i ekspertkami w swojej dziedzinie. Media zwracają się do nas o komentarze do
bieżących spraw dotyczących edukacji seksualnej; pokrewne grupy włączają nas w swoje
aktywności; jesteśmy bezsprzecznie kojarzeni z edukacją seksualną w Polsce.
2019 rok pokazał to wyjątkowo dobitnie, zwłaszcza gdy przyszło nam bronić naszej wizji i misji
w obliczu proponowanych zmian legislacyjnych, które zagrażają nie tylko naszej działalności,
ale przede wszystkim dobrostanowi młodzieży. Stąd też w tym roku nasza praca w ogromnej
części polegała na internetowym i telefonicznym poradnictwie, budowaniu świadomej,
pozytywnej narracji o edukacji seksualnej w dyskursie publicznym oraz na rzecznictwu za
pośrednictwem różnych kanałów. Jest to praca angażująca, często żmudna, nie zawsze łatwo
mierzalna. Jednocześnie otrzymaliśmy w tym roku bardzo dużo wsparcia, które objawiało się
chociażby wzmożonym ruchem na naszych stoiskach w czasie festiwali, udzielaniem
głosu i przestrzeni w mediach, a także wieloma prywatnymi wiadomościami wyrażającymi
podziw i wdzięczność.
W kolejnym roku będziemy oczywiście kontynuować naszą działalność na rzecz młodzieży.
Chcemy, aby w sytuacji katastrofalnego stanu psychiatrii dziecięcej, ogromnej nagonki na
osoby LGBT+ i deformy szkolnictwa polskie nastolatki wciąż miały bezpieczną przestrzeń do
dzielenia się swoimi wątpliwościami w zakresie seksu, ciała, antykoncepcji. Wierzymy, że
nasza praca przyczynia się do poprawy ich samopoczucia, a nasze wsparcie wpływa
pozytywnie na dobrostan młodych osób.

