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uda nam się stworzyć coś nowego – czy 
to będzie tylko ciekawy projekt graficz-
ny, czy też np. prezentacja multimedial-
na. Każdy z nas przyzna, że komputer 
stał się wszechobecny – nie ma dziedzi-
ny życia, w której nie znalazłby zastoso-
wania. Jeśli nie chcemy zostać w tyle, 
edukacja informatyczna jest niezbędna. 
Ale nie dajmy się zwariować!

Obserwując młodych ludzi podczas 
pracy z komputerem muszę przyznać, 
że generalnie jest zauważalna różnica 
między podejściem do pracy dziewcząt 
i chłopców. Chłopcy poczynają sobie 
zdecydowanie odważniej, działają intu-
icyjnie – sami szukają właściwych przy-
cisków, trafnych rozwiązań, znacznie 
trudniej jest im przyznać, że czegoś nie 
potrafią. Dużo bardziej niż dziewczyn-
ki zainteresowani są samym kompute-
rem, tym co ma w środku. Dziewczynki 

natomiast są bardziej ostrożne. Jeśli nie 
są pewne swoich działań, pytają proszą 
o pomoc. Nie bardzo chcą wiedzieć, jak 
zbudowany jest komputer, ważne, żeby 
działał. Wolą pracę z konkretnym pro-
gramem, lubią poznawać nowe dla sie-
bie możliwości tych programów. Cha-
rakterystyczne, że w trakcie godzin 
lekcyjnych przeznaczonych na dowol-
ne zajęcia przy komputerze (3-4 godzi-
ny lekcyjne w ciągu roku szkolnego), 
chłopcy wybierają gry zręcznościowe, 
dziewczynki zaś – grę w karty bądź pro-
gramy graficzne. 

Jak w każdej dziedzinie życia, tak 
i tu zdarzają się wyjątki. Są dziewczy-
ny posiadające dwie lewe ręce i chłop-
cy robiący na drutach skarpetki, są 
dziewczyny z komputerem za pan brat 
i chłopcy, na których ten sprzęt zupeł-
nie nie robi wrażenia.

Czy musi nas dzielić to, co nas różni
Marek Konieczniak

Mój odbiór artykułu pani Barbary Dem-
bek-Bochniak „Jak nas widzą, czyli ko-
bieta przy komputerze” był zbliżony 
do tego, co napisał w swoim artykule 
Paweł Socha1 i zgadzam się całkowicie 
z tym, co mówi o problemie stereoty-
powego myślenia. Artykuł pani Barba-
ry Dembek-Bochniak poddaje krytyce 
męskie stereotypowe myślenie o ko-
bietach, ale w swojej wymowie nie 
ustrzegł się stereotypowego myślenia 
kobiet o płci przeciwnej. Atakując ra-
sizm i seksizm używa niestety tej samej 
logiki uogólnień: wy mężczyźni i my 

1 Paweł Socha: Spojrzenie socjologa, „Biuletyn Informacyjny. Informatyka dla szkoły”, 
2001, nr 2.

W informatyce 
co innego pociąga chłopców, 
a co innego dziewczęta 

kobiety. Dlaczego „niestety”? Ponieważ 
oczekiwałem innych wniosków niż po-
wielenie utartego szablonu potyczki 
płci pięknej z brzydszą.

Osobiście chciałbym szukać odpo-
wiedzi, dlaczego tak się dzieje, a mniej 
drążyć samo dzianie się. Myślę, że pro-
blem męskiego seksizmu typu „baba 
za kierownicą” i damskiego szowini-
zmu typu „faceci to duże dzieci” ma 
u swoich podstaw to samo, co wszel-
ki rasizm i ksenofobia. Seksizm i femi-
nizm to dwie strony tego samego me-
dalu, a rasizm i ksenofobia to jeszcze 
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inna forma, o wiele groźniejsza w skut-
kach, tego samego, co wyrażają dwie 
pierwsze. A co wyrażają?

Dlaczego wierzba 
nie chce być topolą?
Zastanawiałem się kiedyś, jak by to by-
ło, gdyby człowiek był drzewem. Taka 
jabłoń na przykład. Rośnie sobie w sa-
dzie obok gruszy i nie ma żadnych emo-
cji związanych z tym, że jej piękne jabł-
ka są inne niż gruszki, którymi obrodziła 
jej siostra. Topola nie wpada w kom-
pleks wyższości przy wierzbie, a ta wca-
le nie płacze, że nigdy nie będzie taka 
jak dąb. Temu zaś w ogóle nie przyj-
dzie do głowy (wiem, wiem – nie ma 
jej, ale załóżmy, że ma) naśmiewać się 
z klonowych „nosków”, chełpiąc się 
swoimi żołędziami, jako jedynym słusz-
nym sposobem przedłużania gatunku. 
Wszystkie drzewa od drżącej osiki po gi-
gantyczną sekwoję z radością kontem-
plują swoją doskonałość bycia drze-
wem. Nie interesuje ich forma, lecz 
treść, istota bycia drzewem, doskona-
łym w swej drzewiastości, która przeja-
wia się w wielu pięknych odmianach. 
Drzewa nie szukają swojej tożsamości 
ani jej nie tworzą. Nie potrzebują po-
równywać się z innymi, by przekony-
wać ich i siebie o swojej wartości. Po-
kornie przyjmują dar bycia drzewem 
i nie chcą być niczym innym. Pomyśl-

my, ile dramatów czekałoby karłowa-
tą sosnę, gdyby zapomniała, czym jest, 
i za wszelką cenę chciała być olbrzy-
mim świerkiem, a tenże, wątpiąc w swą 
doskonałość jako świerk, spalałby się 
ze wstydu, że nie jest tak filigranowy 
i subtelny jak maleńka sosna. Być mo-
że zaczęliby się nie lubić, unikać i z sie-
bie naśmiewać, by ukryć swój własny 
problem.

Człowiek nie jest drzewem i to wie 
na pewno. Natomiast – niestety – nie 
zawsze jest w pełni świadom swojej 
własnej tożsamości. Nie wie do koń-
ca, kim jest. Wie, że jest człowiekiem, 
ale nie jest pewny, co tak naprawdę 
to oznacza. Nie będąc pewnym swej 
wartości, żyje w poczuciu zagrożenia 
ze strony tych, którzy mają czelność 
być inni i wprowadzać zamęt w jego za-
projektowanej już ontologicznej prze-
strzeni. Niestety najczęściej w takich 
sytuacjach atakujemy tych, którzy wy-
wołują ten niepokój, zamiast dzięko-
wać im, że dają nam szansę zweryfiko-
wania tego, co – jak nam się wydaje – 
już o sobie wiemy.

Chłop i baba, 
czyli jak odróżnić 
jedno od drugiego?
Konflikt płci to klasyczny przykład tego 
stanu rzeczy. Kobieta różni się od męż-
czyzny. Fizjologicznych różnic nie da 
się ukryć. Psychologicznych można się 
łatwo dopatrzyć. Pytam jednak, co z te-
go? Jakie to ma znaczenie dla bycia czło-
wiekiem? Azjata różni się od Afrykań-
czyka, a ten od Europejczyka. I co to 
ma za znaczenie? Ogromne, jeśli bar-
dzo jesteśmy niepewni swej tożsamo-
ści i wartości. Żadne, jeśli naszego po-
czucia tożsamości nie jest w stanie za-
chwiać zewnętrzność. 

Pomiędzy pierwszym i drugim sta-
nem jest całe spektrum różnych stopni 
świadomości, tego kim jestem. Cenne 
jest, jeśli zdajemy sobie z tego sprawę 
i podejmujemy wysiłek, by nie trwać 
uparcie w miejscu, broniąc się przed ja-

W kontaktach międzyludzkich
 ważne jest poczucie 
własnej tożsamości
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2 Ona, on i komputer, rozmowa z  prof. dr hab. Dariuszem Dolińskim, „Biuletyn Informa-
cyjny. Informatyka dla szkoły”, 2001, nr 2.

3 Na granicy, rozmowa z  prof. dr hab. Wojciechem Sitkiem, „Biuletyn Informacyjny. 
Informatyka dla szkoły”, 2001, nr 2.

kąkolwiek zmianą. Tragiczne bywa, gdy 
przywiązujemy się tak bardzo do wła-
snej niepewnej wersji człowieczeń-
stwa, że wszystko, co obnaża tę nie-
pewność, wywołuje nienawiść. Przy-
kładów takich postaw mamy niestety 
wiele w dzisiejszym świecie.

Kobieta przy komputerze niczym 
nie różni się od mężczyzny, jeśli tylko 
pominiemy zewnętrzne różnice anato-
miczne. Znam kobiety świetnie poru-
szające się po tej niby-męskiej dome-
nie i sam zasięgam ich rad, gdy nie star-
cza mi wiedzy. Być może, statystycznie 
rzecz ujmując, jest więcej mężczyzn 
obeznanych z tym narzędziem. Dlacze-
go tak się dzieje możemy się dowie-
dzieć z dwóch rozmów opublikowa-
nych w ostatnim Biuletynie – z psycho-
logiem2 i socjologiem3. Zapytam jednak 
znów: i co z tego? Znam mężczyzn, któ-
rzy uwielbiają gotować i piec ciasta, 
i robią to o wiele lepiej niż ich małżon-
ki. Czy jest to wystarczający powód, by 
zastanawiać się, jak pisać o gotowaniu 
dla mężczyzn? 

Natomiast jeśli mężczyźni udowad-
niają kobietom swoją wyższość przy 
komputerze, a kobiety czują się przez 
nich źle traktowane, to uważam, że jest 
to problem i jednej, i drugiej strony. Zbyt 
płytkie zakorzenienie w swej prawdzi-
wej, immanentnej wartości. Jedna stro-
na chce się dowartościować kosztem 
drugiej, przy czym druga czuje się lek-

ceważona, zamiast czuć się rozbawiona 
mało dojrzałą formą komunikacji.

Podejdź no do płota
Słyszałem kiedyś taki dowcip: „Czym 
różni się kobieta za kierownicą od męż-
czyzny za kierownicą? Gdy dojeżdżają 
do skrzyżowania i widzą z daleka zie-
lone światło, mężczyzna przyśpiesza, 
a kobieta zwalnia.” 

Szczerze powiem, że nie wiem 
do końca, czy to mężczyźni wymyślili 
ten dowcip, żeby się pośmiać z kobiet, 
czy wymyśliły go kobiety, żeby skryty-
kować brawurę mężczyzn. Nie wiem 
i nie chcę się nad tym zastanawiać. Ko-
bieta i mężczyzna naciskają ten sam 
przycisk Power, by włączyć komputer, 
gdy zaczynają swój dzień pracy, a cza-
sami się zdarza, że i jedni, i drudzy my-
lą przycisk Power z Reset – i też nie ma 
to żadnego znaczenia, dopóki nie za-
czniemy widzieć w tym dowodu na in-
ność jednej płci od drugiej. Stereotypo-
we myślenie jest ucieczką od myślenia. 
Stereotypowe myślenie to płot z lęku 
odgradzający nas od innych i od samych 
siebie. 

Podchodźmy do tych płotów jak 
Kargul z Pawlakiem, by je przekraczać. 
Baba przy komputerze! Chłop przy ga-
rach! I dobrze. Niech robią to, co lubią 
i lubią to, co robią. I niechaj będzie to 
pożyteczne i dobre.

Uczmy się różnić 
bez antagonizmów


