
 

 
 

 

 

RAPORT ROCZNY 2020  



2 

 

Spis treści 

Wstęp ................................................................................................................................... 3 

Poradnictwo .......................................................................................................................... 4 

Strona internetowa ................................................................................................................ 6 

Media społecznościowe ........................................................................................................ 7 

Instagram .......................................................................................................................... 7 

Facebook .......................................................................................................................... 8 

YouTube ............................................................................................................................ 9 

Warsztaty ............................................................................................................................ 10 

Wystąpienia publiczne ........................................................................................................ 11 

Lista wystąpień medialnych ............................................................................................. 13 

Ważniejsze odwołania ..................................................................................................... 16 

Rzecznictwo ........................................................................................................................ 18 

Sytuacja osób nieheteronormatywnych ........................................................................... 19 

Praca wewnętrzna .............................................................................................................. 21 

Superwizja osób prowadzących poradnictwo................................................................... 21 

Podsumowanie ................................................................................................................... 22 

 

  



3 

 

Wstęp 

Rok 2020 był dla Grupy Ponton czasem pełnym wyzwań, wytężonej pracy i zmian. Jednym 

z najważniejszych czynników, które definiowały nasze działania i przysparzały wielu trudności, 

była niewątpliwie pandemia. Jesteśmy niesamowicie dumne i dumni z tego, iż mimo 

ogromnych wyzwań na wielu płaszczyznach udało nam się pozostać aktywnymi na polu 

edukacji seksualnej i jednocześnie wspierać siebie nawzajem w tym trudnym dla wszystkich 

czasie.  

Rozpoczęliśmy ten rok pełni nadziei, zapału i motywacji do pracy. W styczniu i lutym udało 

nam się zorganizować spotkanie ewaluacyjne roku 2019 oraz spotkanie strategiczne na rok 

2020. Nikt wtedy jeszcze nie podejrzewał, jak wiele z naszych planów będzie musiało zostać 

zmienionych lub odłożonych w czasie! Dosyć szybko okazało się jasne, że lutowe spotkanie 

było naszym ostatnim na żywo. Aby dbać o swoje bezpieczeństwo, wszystkie kolejne 

spotkania dotyczące planowania i organizacji odbywały się wyłącznie online. Nie ukrywamy, 

że jesteśmy zadowolone i zadowoleni z tego, co udało się osiągnąć mimo niesprzyjających 

warunków. Chociaż Grupa Ponton nie mogła prowadzić w tym roku typowych warszatów 

w szkole, pozostała aktywna na polu poradnictwa, rzecznictwa i wspierania młodzieży. 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z naszych działań. 
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Poradnictwo 

Na naszej stronie od lat funkcjonuje 

forum internetowe. Można tam 

anonimowo zadawać pytania 

dotyczące antykoncepcji, relacji, 

seksualności, ciąży, infekcji czy 

dorastania. W 2020 roku forum zyskało 

nową szatę graficzną – ulepszony 

układ ułatwia nie tylko moderowanie, 

ale też umieszczanie nowych postów 

w odpowiednich kategoriach. To służy 

użytkownikom i użytkowniczkom, jak 

również osobom odpowiadającym. 

Pomimo tego, że aktualnie forum musiało zostać czasowo zawieszone ze względu na 

trudności techniczne dotyczące rejestracji, wciąż działa do niego dostęp, a dotychczasowe 

pytania oraz odpowiedzi stanowią niezwykle cenną bazę wiedzy, od tego roku w wydaniu 

bardziej nowoczesnym i przystępnym. 

Z powodu wspomnianej awarii poradnictwo w znacznej mierze przeniosło się do sekcji 

komentarzy pod artykułami na naszej stronie internetowej. W ciągu roku młodzież zadała tą 

drogą ok. 350 pytań, na które wolontariuszki Pontonu sukcesywnie odpowiadały. 

Tematem, z którym najczęściej zwracają się do nas młode osoby, jest niezmiennie możliwość 

zajścia w ciążę. Młodzi ludzie chcą się upewnić, czy różne zachowania, które podejmują (np. 

petting), mogą doprowadzić do zapłodnienia. Widoczny jest brak podstawowej wiedzy na 

temat procesu zachodzenia w ciążę. W odpowiedzi na powracające pytania opublikowaliśmy 

więc artykuł dotyczący pettingu. 

Podobnie jak w latach wcześniejszych, także i w tym roku, mimo pandemii, edukatorki 

Pontonu co piątek dyżurowały od 16:00 do 20:00 na Telefonie Zaufania pod numerem 22 635 

93 92. Prawie 40% wszystkich telefonów (w pozostałe dni dyżurują psycholożka, prawniczka 

oraz ginekolożka) to zgłoszenia konsultowane przez zespół Pontonu.  

Najczęściej pytania dotyczyły podstawowych pojęć. Mimo popularyzacji i destygmatyzacji 

tematu miesiączki, cykl menstruacyjny nadal pozostaje dla wielu osób w Polsce czymś 

zagadkowym. Osoby dzwoniące często potrzebowały konsultacji swoich wątpliwości czy 

kontakty seksualne, jakie podejmowały, można zakwalifikować jako ryzykowne, czy to 

https://ponton.org.pl/forum/
https://ponton.org.pl/forum/
https://ponton.org.pl/forum/
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w kontekście infekcji przenoszonych drogą płciową, czy niechcianej ciąży. Bardzo dużo pytań 

dotyczyło antykoncepcji, a także stosowania konkretnych środków. To bardzo wyraźnie 

pokazuje, że nawet osoby, które miały kontakt z ginekologiem/ginekolożką, nie mają na co 

dzień możliwości konsultacji ze specjalistą i zadania pytań związanych np. z pominięciem 

przyjmowanej tabletki. Wiele telefonów otrzymałyśmy również od nastolatków i młodych 

mężczyzn, którzy bardzo często wskazywali, że nigdy wcześniej nie mieli okazji zdobycia 

rzetelnych informacji o nurtujących ich tematach związanych z dojrzewaniem i edukacją 

psychoseksualną.  

Kolejną grupą pytań były pytania o ciało; widoczna była ogromna potrzeba uspokojenia osób 

dzwoniących, że wszystko z nimi jest w porządku. Po dłuższej rozmowie zwykle okazywało 

się, że osoby nastoletnie bardzo niepokoi to, jak bardzo ich budowa odbiega od kanonów 

promowanych w mediach, social mediach a także filmach pornograficznych – z naszych 

obserwacji wynika, że te ostatnie nadal funkcjonują jako „źródło informacji” dla młodzieży.  

 

Pod koniec roku zaczął również działać nowy adres e-mailowy porady@ponton.org.pl. Jest to 

kolejna – po forum, stronie internetowej, Telefonie Zaufania i mediach społecznościowych – 

droga kontaktu z Pontonem, z której mogą korzystać młode osoby z wątpliwościami 

dotyczącymi seksualności. Od czasu uruchomienia skrzynki pod koniec grudnia udzieliłyśmy 

tą drogą około stu porad. 
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Strona internetowa 

W 2020 r. na naszej stronie internetowej pojawiło się 16 nowych wpisów. Artykuły dotyczą 

istotnych zagadnień związanych z seksualnością i stanowią rzetelne źródło wiedzy dla 

młodych osób. Z nowych tekstów młodzież może dowiedzieć się więcej m.in. o wydzielinach 

ciała, miesiączce, sekstingu, homofobii i transfobii, pierwszych doświadczeniach seksualnych, 

stulejce czy społeczności LGBTQ+. 

 

Na stronie Pontonu przybyło również recenzji książek dla osób w różnym wieku. Nastolatki 

i nastolatkowie mogą przeczytać o „Sex edukacji” Jennifer Lang czy komiksie Katji Klengel pt. 

„Słuchajcie dziewczyny!”, a ich rodzice – na przykład o „Uniesieniu spódnicy” Voki Ilnickiej czy 

książce Barbary Rose i Volkera Fredricha dla młodszych dzieci pt. „Buziak? Nie!”. 

 

  

https://ponton.org.pl/wiedza/
https://ponton.org.pl/wiedza/
https://ponton.org.pl/recenzje/
https://ponton.org.pl/recenzje/
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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 

rozpoznawalność i dostępność na tych kanałach. 

Instagram 

W 2020 roku nasza praca skupiła się na 

działaniu online, a co za tym idzie – na 

dalszym rozwijaniu naszych mediów 

społecznościowych. Na Instagramie 

kontynuowałyśmy serię dotyczącą 

pierwszego razu, następnie skupiłyśmy się 

na tematach takich jak higiena, wydzieliny, 

aborcja i pornografia. W ramach relacji 

rozwijałyśmy poruszane w postach wątki 

i odpowiadałyśmy na pytania naszych 

obserwatorek i obserwatorów.  

Informowałyśmy o ważnych wydarzeniach, w których pojawiała się reprezentacja Pontonu lub 

o treściach, które uznałyśmy za warte polecenia. Byłyśmy z Wami w czasie strajku 

sprzeciwiającemu się decyzji Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku, a także 

wcześniej – w czasie organizowanego przez Ponton protestu #WiedzaNieWięzienie 

skierowanego przeciwko wprowadzeniu projektu „Stop pedofilii”. Nasze konto obserwuje 

aktualnie ponad 9,5 tysiąca osób. Zanotowałyśmy zatem wzrost wynoszący około 3,1 tysiąca 

nowych obserwujących osób. 
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Facebook 

Podobnie jak w przypadku naszego 

Instagrama, w 2020 roku sporą część 

aktywności przeniosłyśmy na Facebooka. 

Dzięki regularnym postom i autorskim 

materiałom udało nam się uzyskać 3,5 

tysiąca nowych obserwujących i w grudniu 

2020 było ich aż 18,6 tys. Dużym 

zainteresowaniem cieszyły się dwie lekcje 

na temat antykoncepcji i miesiączki 

przeprowadzone online przez jedną 

z wolontariuszek na początku wiosennego 

lockdownu.  

W kwietniu przeprowadziłyśmy 

ogólnopolską kampanię dotyczącą 

obywatelskiego projektu ustawy 

wprowadzającej kary dla edukatorów 

seksualnych pracujących z młodzieżą 

poniżej 18. roku życia. Wydarzenie na FB, 

będące elementem kampanii i głównym 

kanałem informacyjnym protestu, 

obserwowało ponad 1,5 tysiąca osób. 

Podczas protestu promowałyśmy hasło 

i hashtag #WiedzaNieWięzienie poprzez 

memy, grafiki i nakładki na zdjęcie 

profilowe. Hasztag służył później do 

oznaczania treści dotyczących protestu na 

profilach dużych fundacji, takich jak 

Kampania Przeciw Homofobii, oraz na 

prywatnych kontach. 

Między 25 czerwca i 9 listopada za pomocą Facebooka promowany był też nowy pontonowy 

kanał na YouTube oraz towarzysząca kampania „Zapytaj, zanim zaczniesz”. Każdy z pięciu 

filmików stworzonych na potrzebę kampanii był reklamowany za pomocą oddzielnego 

wydarzenia i dedykowanych postów. 
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Rok zakończyłyśmy kampanią 16 Dni Przeciw Przemocy, na którą składało się dziewięć 

postów z autorskimi grafikami. Dotyczyły one przede wszystkim przemocy wobec kobiet, 

historii kampanii i zdrowia. Kampanię zakończyłyśmy 6 grudnia, a do końca roku na stronie 

pojawiały się posty przypominające o naszym forum. Zachęcałyśmy również za pomocą 

Facebooka do wypełniania kwestionariusza, który posłuży nam do sporządzenia raportu 

o stanie edukacji seksualnej w Polsce. 

YouTube  

W 2020 roku po kilku miesiącach starań i rozmyślań w końcu wróciliśmy na prowadzony 

niegdyś na platformie YouTube kanał. Udało się to dzięki wsparciu Fundacji im. Róży 

Luksemburg. W okresie od czerwca do listopada 2020 roku na naszym kanale pojawiło się 

pięć filmów edukacyjnych stworzonych w ramach serii „Zapytaj, zanim zaczniesz”. Wśród nich 

znalazły się następujące tematy: świadoma zgoda, inicjacja seksualna, antykoncepcja, ciało 

oraz infekcje przenoszone drogą płciową. Premierom poszczególnych odcinków towarzyszył 

czat na żywo, podczas którego jedna z edukatorek odpowiadała na pytania widzów i widzek. 

Nasz kanał subskrybują aktualnie 423 osoby. Najchętniej oglądany film wyświetlono 1337 

razy. W przyszłym roku planujemy kontynuować pracę na tej platformie.  
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Warsztaty 

Podstawową działalnością Grupy Ponton przez lata była edukacja seksualna prowadzona 

w formie warsztatów w publicznych placówkach oświatowych. Obecnie spora część naszej 

aktywności przeniosła się do Internetu (poradnictwo przez media społecznościowe oraz 

pocztę). Ponieważ w tym roku młodzież przez większość czasu nie miała zajęć stacjonarnie 

w szkołach, staraliśmy się, odpowiadając na jej potrzeby, przekazywać wiedzę online.  

W tym roku nie odbył się wobec tego żaden z naszych klasycznych szkolnych warsztatów; 

udało nam się jednak na początku pandemii zorganizować dwoje zajęć online. Były to raczej 

webinaria niż zajęcia, i choć nie zakładały one interakcji na poziomie takiej, jak w szkolnej sali, 

nadal można było zadawać pytania online, zarówno w czasie trwania transmisji, jak i później. 
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Wystąpienia publiczne 

7.03.2020. Nasza edukatorka Agata Kozłowska 

prowadziła debatę (razem z Barbarą Ewą Baran) przed 

filmem „LoveSex: opowieści o miłości i seksie” Anji 

Kvistgaard Marott wyświetlanym na HER Docs Film 

Festival 2020. 

17.09.2020. Nasze edukatorki Antonina Lewandowska 

i Finka Heynemann wzięły udział w pierwszym 

posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Edukacji 

Seksualnej, w czasie którego potępiono zachowanie i 

słowa Rzecznika Praw Dziecka dotyczące edukacji 

seksualnej; przyjęte zostały również wstępne założenia 

do projektu ustawy o edukacji seksualnej.  

18.09.2020. W Sejmie miało odbyć się pierwsze 

czytanie prezydenckiego projektu o działalności 

stowarzyszeń w szkole, na które nie została 

zaproszona strona społeczna. W zwiazku z tym 

posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wprowadziła 

na teren Sejmu kilka osób, w tym naszą edukatorkę 

Antoninę Lewandowską, w celu zerwania obrad. 

Działanie zakończyło się sukcesem, a czytanie zostało 

zdjęte z porządku obrad sejmowej Komisji Edukacji, 

Nauki i Młodzieży. 

5.10.2020. Nasza edukatorka Agata Kozłowska brała 

udział w debacie „Edukacja seksualna, wychowanie do (dobrych) relacji, wychowanie 

prorodzinne – co jest nam teraz najbardziej potrzebne?” organizowanej przez stronę 

„Edukacja: można inaczej” (pozostałymi gośćmi byli Agnieszka Stein oraz Szymon Grzelak). 

15.10.2020. Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus wraz z Federacją na rzecz Kobiet 

i Planowania Rodziny i Europejskim Parlamentarnym Forum dla Praw Seksualnych 

i Reprodukcyjnych zorganizowały premierę „Atlasu Antykoncepcyjnego 2020”. Atlas 

prezentuje (nie)dostępność metod antykoncepcyjnych i jej przyczyny. O sytuacji dotyczącej 

antykoncepcji w Polsce wypowiedała się nasza edukatorka Antonina Lewandowska. Chociaż 

sytuacja jest bardzo zła, to właśnie dzięki Grupie Ponton i naszej stronie internetowej 
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zawierającej rzetelne informacje podbiły punktację Polski pomimo zajęcia ostatniej w Europie 

pozycji w zakresie dostępności antykoncepcji. 

12.11.2020. Odbyło się spotkanie online „Seksualność to nie seks. | Rzetelna rozmowa o 

edukacji seksualnej” organizowane przez inicjatywę „Organizacje społeczne. To działa”! Była 

to okazja, aby usłyszeć naszą edukatorkę Patrycję Wonatowską w roli prowadzącej oraz 

naszego edukatora Macieja Pilcha, którzy opowiedzieli o tym, czym tak naprawdę jest 

edukacja psychoseksualna i dlaczego nie należy się jej bać (pozostałymi gośćmi była dr Agata 

Loewe oraz psycholog Marcin Tabara, szerzej znany społeczności Instagrama jako 

edukator_seksulany). 

 

14.12.2020. Nasze edukatorki Agata Kozłowska i Alina Synakiewicz prowadziły wykład oraz 

warsztat „Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. Wyzwania i trudności” w ramach 

seminarium Baza Kompetnecji 2020 organizowanego przez Konsorcjum Nowa Baza. 

Seminarium skierowane było do profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. 
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Lista wystąpień medialnych  

W tym roku Grupa Ponton była obecna w mediach stosunkowo często, zwłaszcza biorąc pod 

uwagę, fakt, iż większość doniesień medialnych skupiała się głównie na tematach 

okołopandemicznych.  

 3.01.2020 

Antonina Lewandowska – komenatrz w sprawie rządowego projektu ograniczającego dostęp 

do pornografii dla dzieci i młodzieży 

https://oko.press/rzad-chce-ograniczyc-dostep-do-pornografii/  

 9.01.2020 

Antonina Lewandowska o przemocy seksualnej  

https://www.bbc.com/news/av/world-europe-50976830/are-europe-s-rape-laws-letting-

women-down  

 15.01.2020 

Antonina Lewandowska o „Stop Pedofilii” (francuskie radio) 

https://soundcloud.com/thomas-giraudeau-3/education-sexuelle-prison-pologne  

 30.01.2020 

Patrycja Wonatowska o stosunkach sąsiedzkich w kontekście ludzkiej seksualności  

https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,25646851,seks-na-wysokim-c-przy-kosynierow-

sasiedzi-prosza-by-kochac.html  

 12.02.2020 

Zuza Muczko o HIV/AIDS 

https://www.polskieradio.pl/10/4339/Artykul/2454167,Dajesz-rade-12022020-1405  

 23.03.2020 

Katarzyna Banasiak i Finka Heynemann w audycji „Całego Ciała” Federacji na Rzecz Kobiet i 

Planowania Rodziny  

https://publicystyka.ngo.pl/calegociala-o-edukacji-seksualnej  

 15.04.2020 

Katarzyna Banasiak o edukacji psychoseksualnej  

https://noizz.pl/opinie/edukacja-seksualna-w-szkole-jest-taka-samo-wazna-jak-biologia-czy-

fizyka-ponton/5eexg70  

 1.06.2020 

Antonina Lewandowska o nastoletnich matkach  

https://kobieta.onet.pl/dziecko/nastolatki/nieletnie-matki-z-polski/wfglys8  

https://oko.press/rzad-chce-ograniczyc-dostep-do-pornografii/
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-50976830/are-europe-s-rape-laws-letting-women-down
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-50976830/are-europe-s-rape-laws-letting-women-down
https://soundcloud.com/thomas-giraudeau-3/education-sexuelle-prison-pologne
https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,25646851,seks-na-wysokim-c-przy-kosynierow-sasiedzi-prosza-by-kochac.html
https://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,25646851,seks-na-wysokim-c-przy-kosynierow-sasiedzi-prosza-by-kochac.html
https://www.polskieradio.pl/10/4339/Artykul/2454167,Dajesz-rade-12022020-1405
https://publicystyka.ngo.pl/calegociala-o-edukacji-seksualnej
https://noizz.pl/opinie/edukacja-seksualna-w-szkole-jest-taka-samo-wazna-jak-biologia-czy-fizyka-ponton/5eexg70
https://noizz.pl/opinie/edukacja-seksualna-w-szkole-jest-taka-samo-wazna-jak-biologia-czy-fizyka-ponton/5eexg70
https://kobieta.onet.pl/dziecko/nastolatki/nieletnie-matki-z-polski/wfglys8
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 19.06.2020 

Katarzyna Banasiak o edukacji psychoseksualnej i deklaracji LGBT+ 

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,26047510,abp-jedraszewski-na-wawelu-

mowil-o-bozku-seksu-maja-mu-oddawac.html  

 25.07.2020 

Katarzyna Banasiak o wychowaniu do życia w rodzinie  

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/edukacja-seksualna-w-polsce/fxm3gdz  

 5.08.2020 

Finka Heynemann i Jagoda Maciak rozmawiają o miesiączce w audycji „Całego Ciała” 

Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny  

https://www.youtube.com/watch?v=oVQh78_To4A  

 1.09.2020 

Katarzyna Banasiak – komentarz w sprawie słów RPD o tabletkach “na zmianę płci” 

https://wyborcza.pl/7,75398,26257260,rzecznik-praw-dziecka-opowiada-o-idei-lgbt-nie-jest-

zgodna.htm  

 1.09.2020 

Katarzyna Banasiak o realiach edukacji seksualnej w czasach pandemii  

https://wyborcza.pl/7,162657,26258353,pandemia-i-polityczny-klimat-przenosza-edukacje-

seksualna-do.html  

 3.09.2020 

Finka Heynemann – komentarz w sprawie słów RPD o tabletkach „na zmianę płci”  

https://www.facebook.com/watch/live/?v=938965339903820  

 3.09.2020 

Katarzyna Banasiak – komentarz w sprawie słów RPD o tabletkach „na zmianę płci” 

https://wyborcza.pl/7,75398,26264905,minister-piontkowski-o-slowach-rpd-w-szkolach-nikt-

tabletek.html  

 3.09.2020 

Finka Heynemann – komentarz w sprawie słów RPD o tabletkach „na zmianę płci” 

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/edukatorka-seksualna-rzecznik-praw-dziecka-

powinien-sie-wstawiac-za-dziecmi-lgbt/18ybt45,79cfc278  

 8.09.2020 

Katarzyna Banasiak o edukacji psychoseksualnej  

https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/edukacja-seksualna-dlaczego-jest-nam-tak-

bardzo-potrzebna-w-szkolach-opowiadaja/7sbk755  

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,26047510,abp-jedraszewski-na-wawelu-mowil-o-bozku-seksu-maja-mu-oddawac.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,26047510,abp-jedraszewski-na-wawelu-mowil-o-bozku-seksu-maja-mu-oddawac.html
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/edukacja-seksualna-w-polsce/fxm3gdz
https://www.youtube.com/watch?v=oVQh78_To4A
https://wyborcza.pl/7,75398,26257260,rzecznik-praw-dziecka-opowiada-o-idei-lgbt-nie-jest-zgodna.htm
https://wyborcza.pl/7,75398,26257260,rzecznik-praw-dziecka-opowiada-o-idei-lgbt-nie-jest-zgodna.htm
https://wyborcza.pl/7,162657,26258353,pandemia-i-polityczny-klimat-przenosza-edukacje-seksualna-do.html
https://wyborcza.pl/7,162657,26258353,pandemia-i-polityczny-klimat-przenosza-edukacje-seksualna-do.html
https://www.facebook.com/watch/live/?v=938965339903820
https://wyborcza.pl/7,75398,26264905,minister-piontkowski-o-slowach-rpd-w-szkolach-nikt-tabletek.html
https://wyborcza.pl/7,75398,26264905,minister-piontkowski-o-slowach-rpd-w-szkolach-nikt-tabletek.html
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/edukatorka-seksualna-rzecznik-praw-dziecka-powinien-sie-wstawiac-za-dziecmi-lgbt/18ybt45,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/edukatorka-seksualna-rzecznik-praw-dziecka-powinien-sie-wstawiac-za-dziecmi-lgbt/18ybt45,79cfc278
https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/edukacja-seksualna-dlaczego-jest-nam-tak-bardzo-potrzebna-w-szkolach-opowiadaja/7sbk755
https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/edukacja-seksualna-dlaczego-jest-nam-tak-bardzo-potrzebna-w-szkolach-opowiadaja/7sbk755
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 16.09.2020 

Alina Synakiewicz o mitach w edukacji seksualnej  

https://player.chillizet.pl/Podcasty/Tylko-dla-doroslych/Czym-tak-naprawde-jest-edukacja-

seksualna  

 22.09.2020 

Patrycja Wonatowska – komentarz w sprawie duńskiej bajki o mężczyźnie z bardzo długim 

penisem 

https://halo.radio/podcasty/mariusz-rokos-2020-09-22-1500/  

 22.09.2020 

Katarzyna Banasiak o miesiączce, mitach i zabobonach 

https://zycie.hellozdrowie.pl/wiem-o-dziewczynkach-ktore-probowaly-przyklejac-podpaske-do-

ciala-nie-majtek-mowi-katarzyna-banasiak-edukatorka-seksualna  

 24.09.2020 

Katarzyna Banasiak o prezydenckim projekcie ograniczającym działania organizacji 

pozarządowych prowadzących działalność edukacyjną 

https://www.prawo.pl/oswiata/lekcje-prowadzone-przez-stowarzyszenia-trwa-spor-o-nowa-

ustawe,503325.html  

 27.09.2020 

Katarzyna Banasiak o masturbacji  

https://noizz.pl/spoleczenstwo/ciezarowki-anty-lgbt-strasza-masturbacja-a-ja-chcialem-sie-o-

niej-uczyc-w-szkole/3zk0qbw  

 23.09.2020 

Katarzyna Banasiak o podręcznikach do biologii  

https://wyborcza.pl/7,162657,26329928,antykoncepcji-nie-ma-w-podreczniku-biologii-czy-

pojawi-sie.html  

 30.10.2020 

Paulina Wawrzyńczyk o edukacji seksualnej 

https://moznainaczej.edu.pl/newschool-odc-10-edukacja-seksualna-rozmowa-z-paulina-

wawrzynczyk  

  

https://player.chillizet.pl/Podcasty/Tylko-dla-doroslych/Czym-tak-naprawde-jest-edukacja-seksualna
https://player.chillizet.pl/Podcasty/Tylko-dla-doroslych/Czym-tak-naprawde-jest-edukacja-seksualna
https://halo.radio/podcasty/mariusz-rokos-2020-09-22-1500/
https://zycie.hellozdrowie.pl/wiem-o-dziewczynkach-ktore-probowaly-przyklejac-podpaske-do-ciala-nie-majtek-mowi-katarzyna-banasiak-edukatorka-seksualna/?fbclid=IwAR3iXoaJ_ZKAKS15Lv8FkMe10wku5qWdqAbITreUb1U8rG2WYDoiUdKIRUM
https://zycie.hellozdrowie.pl/wiem-o-dziewczynkach-ktore-probowaly-przyklejac-podpaske-do-ciala-nie-majtek-mowi-katarzyna-banasiak-edukatorka-seksualna/?fbclid=IwAR3iXoaJ_ZKAKS15Lv8FkMe10wku5qWdqAbITreUb1U8rG2WYDoiUdKIRUM
https://www.prawo.pl/oswiata/lekcje-prowadzone-przez-stowarzyszenia-trwa-spor-o-nowa-ustawe,503325.html
https://www.prawo.pl/oswiata/lekcje-prowadzone-przez-stowarzyszenia-trwa-spor-o-nowa-ustawe,503325.html
https://noizz.pl/spoleczenstwo/ciezarowki-anty-lgbt-strasza-masturbacja-a-ja-chcialem-sie-o-niej-uczyc-w-szkole/3zk0qbw
https://noizz.pl/spoleczenstwo/ciezarowki-anty-lgbt-strasza-masturbacja-a-ja-chcialem-sie-o-niej-uczyc-w-szkole/3zk0qbw
https://wyborcza.pl/7,162657,26329928,antykoncepcji-nie-ma-w-podreczniku-biologii-czy-pojawi-sie.html
https://wyborcza.pl/7,162657,26329928,antykoncepcji-nie-ma-w-podreczniku-biologii-czy-pojawi-sie.html
https://moznainaczej.edu.pl/newschool-odc-10-edukacja-seksualna-rozmowa-z-paulina-wawrzynczyk
https://moznainaczej.edu.pl/newschool-odc-10-edukacja-seksualna-rozmowa-z-paulina-wawrzynczyk
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Ważniejsze odwołania 

 30.01.2020 

Powołanie się na raport Grupy Ponton w sprawie zajęć WDŻ 

https://urodazycia.pl/psychologia/polka-u-seksuologa-czy-potrafimy-romawiac-o-seksie-

123320-r1/  

 27.03.2020 

Hello Zdrowie o naszej kampanii edukacyjnej na Instagramie 

https://www.hellozdrowie.pl/higiena-intymna-jak-absolutnie-nie-nalezy-tego-robic-

podpowiadaja-edukatorki-i-edukatorzy-seksualni-z-grupy-ponton/  

 14.04.2020 

RPO powołuje się na nasze stanowisko w sprawie projektu „Stop Pedofilii” 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Do%20Marsza%C5%82ek%20Sejmu%2C%2014.04.

2020.pdf  

 17.04.2020 

Powołanie się na stanowisko Grupy Ponton w sprawie projektu „Stop Pedofilii” 

https://krytykapolityczna.pl/kraj/strzelaj-do-zwierzat-na-oczach-dziecka-ale-nie-mow-mu-nic-o-

seksie/  

 6.08.2020 

W kontekście publikacji Pauliny Klepacz o inicjacji seksualnej, przy której współpracowała z 

Grupą Ponton 

https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,96950,26187084,pierwszy-raz-czy-pierwsze-

razy-inicjacja-seksualna-to-proces.html  

 31.08.2020 

Polecenie Grupy Ponton jako rzetelnego źródła wiedzy i informacji  

https://vibez.pl/wydarzenia/gdzie-szukac-odpowiedzi-na-pytania-o-seksie-

6546876342946432a  

 18.09.2020 

Wzmianka o naszej obecności na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1491298,stowarzyszenia-w-szkole-duda-

projekt-ustawy.html  

 27.10.2020 

Zostaliśmy poleceni jako rzetelne źródło wiedzy i informacji  

https://ladnebebe.pl/moje-cialo-moj-wybor-strajkujemy/  

https://urodazycia.pl/psychologia/polka-u-seksuologa-czy-potrafimy-romawiac-o-seksie-123320-r1/
https://urodazycia.pl/psychologia/polka-u-seksuologa-czy-potrafimy-romawiac-o-seksie-123320-r1/
https://www.hellozdrowie.pl/higiena-intymna-jak-absolutnie-nie-nalezy-tego-robic-podpowiadaja-edukatorki-i-edukatorzy-seksualni-z-grupy-ponton/
https://www.hellozdrowie.pl/higiena-intymna-jak-absolutnie-nie-nalezy-tego-robic-podpowiadaja-edukatorki-i-edukatorzy-seksualni-z-grupy-ponton/
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Do%20Marsza%C5%82ek%20Sejmu%2C%2014.04.2020.pdf
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Do%20Marsza%C5%82ek%20Sejmu%2C%2014.04.2020.pdf
https://krytykapolityczna.pl/kraj/strzelaj-do-zwierzat-na-oczach-dziecka-ale-nie-mow-mu-nic-o-seksie/
https://krytykapolityczna.pl/kraj/strzelaj-do-zwierzat-na-oczach-dziecka-ale-nie-mow-mu-nic-o-seksie/
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,96950,26187084,pierwszy-raz-czy-pierwsze-razy-inicjacja-seksualna-to-proces.html
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,96950,26187084,pierwszy-raz-czy-pierwsze-razy-inicjacja-seksualna-to-proces.html
https://vibez.pl/wydarzenia/gdzie-szukac-odpowiedzi-na-pytania-o-seksie-6546876342946432a
https://vibez.pl/wydarzenia/gdzie-szukac-odpowiedzi-na-pytania-o-seksie-6546876342946432a
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1491298,stowarzyszenia-w-szkole-duda-projekt-ustawy.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1491298,stowarzyszenia-w-szkole-duda-projekt-ustawy.html
https://ladnebebe.pl/moje-cialo-moj-wybor-strajkujemy/
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 10.12.2020 

Polecenie Grupy Ponton jako rzetelnego źródła wiedzy i informacji  

https://www.ofeminin.pl/swiat-kobiet/dlaczego-potrzebujemy-edukacji-seksualnej-

opinia/5wb4mww  

 2020 

Powołanie się na dane z naszego artykułu na stronie jako rzetelnego źródła informacji 

https://yourkaya.pl/blog/ile-krwi-traci-sie-podczas-okresu  

 

 

  

https://www.ofeminin.pl/swiat-kobiet/dlaczego-potrzebujemy-edukacji-seksualnej-opinia/5wb4mww
https://www.ofeminin.pl/swiat-kobiet/dlaczego-potrzebujemy-edukacji-seksualnej-opinia/5wb4mww
https://yourkaya.pl/blog/ile-krwi-traci-sie-podczas-okresu


18 

 

Rzecznictwo 

Grupa Ponton od wielu lat angażuje się publicznie w sprawy dotyczące praw młodzieży oraz 

edukacji seksualnej. Wydajemy stanowiska, publikujemy komentarze i zabieramy głos 

w kwestiach dotyczących edukacji seksualnej i zdrowia reprodukcyjnego młodzieży. 

W tym roku znów reagowaliśmy z pełną stanowczością, gdy nasza praca była zagrożona, 

a prawa dzieci i młodzieży do rzetelnej edukacji łamane. 

 Stanowisko w sprawie braku reakcji MEN na samobójstwa młodzieży 

https://ponton.org.pl/aktualnosci/stanowisko-w-sprawie-braku-reakcji-men-na-

samobojstwa-mlodziezy/  

 Stanowisko Grupy Ponton w sprawie projektu „Stop Pedofilii” 2020 

https://ponton.org.pl/aktualnosci/stanowisko-grupy-ponton-w-sprawie-projektu-stop-

pedofilii-2020/  

Proponowane przepisy dotyczące publicznego pochwalania podejmowania aktywności 

seksualnych przez osoby małoletnie de facto uniemożliwią 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. 

 

 

 

 

https://ponton.org.pl/aktualnosci/stanowisko-w-sprawie-braku-reakcji-men-na-samobojstwa-mlodziezy/
https://ponton.org.pl/aktualnosci/stanowisko-w-sprawie-braku-reakcji-men-na-samobojstwa-mlodziezy/
https://ponton.org.pl/aktualnosci/stanowisko-w-sprawie-braku-reakcji-men-na-samobojstwa-mlodziezy/
https://ponton.org.pl/aktualnosci/stanowisko-w-sprawie-braku-reakcji-men-na-samobojstwa-mlodziezy/
https://ponton.org.pl/aktualnosci/stanowisko-grupy-ponton-w-sprawie-projektu-stop-pedofilii-2020/
https://ponton.org.pl/aktualnosci/stanowisko-grupy-ponton-w-sprawie-projektu-stop-pedofilii-2020/
https://ponton.org.pl/aktualnosci/stanowisko-grupy-ponton-w-sprawie-projektu-stop-pedofilii-2020/
https://ponton.org.pl/aktualnosci/stanowisko-grupy-ponton-w-sprawie-projektu-stop-pedofilii-2020/
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 Oświadczenie organizacji społecznych w sprawie kryzysu społecznego 

https://amnesty.org.pl/oswiadczenie-organizacji-spolecznych-w-sprawie-kryzysu-

spolecznego/  

 Grupa Ponton została sygnatariuszem apelu do władz w tym w szczególności do 

MEN w sprawie zarządzania system edukacji w czasach pandemii 

https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/polska-edukacja-w-czasie-i-po-pandemii-

problemy-zaniechania-i-pytania-do-wladz/  

Zajmowaliśmy również stanowisko i wyrażaliśmy swoje zdanie w komentarzach medialnych, 

w czasie wystąpień publicznych, poprzez posty w naszych mediach społecznościowych, 

a także w prywatnych kontaktach, które trudniej prześledzić, ale stanowią ważną część 

indywidualnej pracy wolontariuszy i wolontariuszek Pontonu. 

Sytuacja osób nieheteronormatywnych 

Rok 2020 był bardzo obciążający psychicznie dla większości osób ze względu na izolację 

spowodowaną obostrzeniami sanitarnymi. Osoby nieheteronormatywne przeżywały ten 

trudny czas, zmagając się dodatkowo z nagonką przybierającą od 2019 roku coraz większą 

skalę. Miała ona kilka postaci – kampanii szerzących fałszywe informacje, przemocy podczas 

protestów ulicznych, jak i systemowej dyskryminacji ze strony państwa.  

Działania prowadzone przez radykalnie konserwatywne organizacje, takie jak Fundacja Pro – 

Prawo do Życia, otrzymywały jawne poparcie rządzących, zarówno na poziomie centralnym, 

jak i samorządowym. Kolejne samorządy przyjmowały wykluczającą osoby 

nieheteronormatywne Samorządową Kartę Praw Rodziny opracowaną przez Ordo Iuris. 

Jednocześnie polski rząd wysłał sygnał wzmacniający do gmin, które w 2019 roku przyjęły 

tzw. rezolucje anty-LGBT. 

Nasiliła się aktywność homofobusów, czyli ciężarówek poruszających się po miastach 

i nadających nienawistne komunikaty łączące homoseksualność z pedofilią. W 2020 roku 

jeździły one w asyście policji, która uniemożliwiała obywatelskie zatrzymania i karała 

protestujące osoby mandatami.  

Tęcza zaczęła być traktowana jako symbol obraźliwy, a polskie państwo wykazywało większą 

troskę o pomniki niż o nieheteronormatywne osoby obywatelskie. Policja wywlekała z domów 

osoby pod zarzutem znieważenia pomnika tęczowymi barwami, a tęczowa torba była 

wystarczającą podstawą do zatrzymania na ulicy. W tym samym czasie ministrem edukacji 

została wybrana osoba, która w przeszłości używała słów dehumanizujących osoby 

https://amnesty.org.pl/oswiadczenie-organizacji-spolecznych-w-sprawie-kryzysu-spolecznego/
https://amnesty.org.pl/oswiadczenie-organizacji-spolecznych-w-sprawie-kryzysu-spolecznego/
https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/polska-edukacja-w-czasie-i-po-pandemii-problemy-zaniechania-i-pytania-do-wladz/
https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/polska-edukacja-w-czasie-i-po-pandemii-problemy-zaniechania-i-pytania-do-wladz/
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nieheteronormatywne. Kuratoria rozsyłały pisma mające dyskredytować edukacyjną 

i solidarnościową akcję tęczowy piątek. 

Osoby transpłciowe zmagały się również z wykluczającym językiem ze strony części 

środowisk, których walkę same wspierają. Zauważalny medialnie opór części protestujących 

przeciwko zmianie prawa aborcyjnego wzbudziła propozycja, żeby mówić o „strajku kobiet 

i osób z macicami”. Takie określenie włączałoby osoby transpłciowe, które mogą zajść w ciążę 

i potrzebować aborcji, choć nie są kobietami. 

W tej sytuacji bardzo ważne było zarówno wspieranie samych osób nieheteronormatywnych, 

żeby czuły, że nie są same, jak i edukowanie wszystkich, do których dotarły nienawistne 

dezinformujące kampanie. Jako Grupa Ponton reagowałyśmy na obie te potrzeby. 

Włączyłyśmy się w akcję „Murem za stop bzdurom”, a w materiałach na naszej stronie 

internetowej i w mediach społecznościowych znajdowały się rzetelne informacje poświęcone 

płci i orientacji psychoseksualnej. Pisząc o cielesności (i nie tylko) starałyśmy się używać 

języka neutralnego, włączającego wszystkie osoby, niezależnie od tożsamości płciowej. 

Wolontariuszki i wolontariusze Pontonu, pomimo pandemii, uczestniczyły i uczestniczyli 

w wielu marszach i protestach, nie tylko tych związanych z kompletną delegalizacją aborcji, 

ale także tych wyrażających solidarność z osobami LGBTQ+. 
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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. 

 

Superwizja osób prowadzących poradnictwo 

22 września oraz 24 listopada odbyły się spotkania superwizyjne edukatorek działających 

w sekcji poradniczej Grupy Ponton. Spotkania były okazją do profesjonalnego omówienia 

najtrudniejszych sytuacji zgłaszanych podczas działania sekcji, do odreagowania 

emocjonalnego oraz do uzyskania merytorycznego wkładu od zespołu. Poradnictwo 

i udzielanie szeroko rozumianego wsparcia, również psychologicznego, merytoryczne 

przekazywanie treści w sposób prosty i zrozumiały dla osób, które się do nas zgłaszają, a są 

w bardzo różnym wieku, wymagają od nas wiele wysiłku, cierpliwości oraz czasu.  

Na pierwszej superwizji zostały wypracowane wytyczne postępowania edukatorek przy 

różnego rodzaju zgłoszeniach, natomiast podczas drugiej części rozmawialiśmy o tym, jak te 

procedury sprawdzają się w praktyce. Wnioski były pozytywne; dzięki wdrożeniu ustalonych 

zasad udało się lepiej zadbać o komfort edukatorek (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 naszego poradnictwa na szerszą skalę.  
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Podsumowanie  

Naszym zeszłorocznym założeniem na rok 2020 była dalsza wytężona praca na rzecz 

edukacji seksualnej i dobrostanu młodzieży, pomimo całkowicie niesprzyjajęcej nam sytuacji 

politycznej. Nie sądziliśmy, że sytuacja ta pogorszy się. Mowa nie tylko o pandemii, ale 

również, a może wręcz przede wszystkim, o absolutnie skandalicznej postawie ekipy 

rządzącej, która groziła (i nadal grozi) więzieniem za naszą działalność, przeprowadza 

również systematyczną nagonkę na osoby LGBTQ+, a pod koniec roku sprowokowała 

największe od wielu lat protesty przeciwko zaostrzaniu ustawy antyaborcyjnej. 

Z powodu pandemii przenieśliśmy sporą część naszej działalności online, co było 

nieuniknione, aby móc dalej oferować młodym osobom wsparcie w zakresie seksualności. 

Dzięki temu mogliśmy skupić się mocniej właśnie na tym aspekcie naszej pracy – na 

obecności w mediach społecznościowych, na naszych nowych materiałach filmowych, 

seminariach online i na wystąpieniach medialnych. Liczba udzielonych porad, wzmianek 

o Grupie Ponton w prasie, Internecie, radio i telewizji, a także nasza aktywność 

i rozpoznawalność w czasie protestów utwierdzają nas w przekonaniu, że nasza praca jest 

niezbędna, potrzebna, chciana i doceniana. 

Online’owy rok 2020 przechodzi w 2021, który zapowiada się kolejnym rokiem pracy zdalnej 

i, niestety, pracy pod prąd politycznej narracji w Polsce. Naszą misją pozostaje zapewnienie 

młodzieży bezpiecznej przestrzeni i wsparcia. Wiemy, że nasza działalność przekłada się na 

dobrostan młodych osób. Rok 2020 był na pewno nietypowy, trudny, naznaczony wieloma 

przykrymi wydarzeniami w zakresie praw reprodukcyjnych; patrząc jednak na nasze 

dokonania w tym roku, ośmielamy się z optymizmem i dumą patrzeć w przyszłość. 

 

 


