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Kobieta 
nie jest 
grzechem

Ta książka wstrząsa, wzrusza, ale także daje 
nadzieję. 

z opisu wydawcy

Wywiad rzekę z siostrą Anną Bałchan moż-
na polecić studentom psychologii, duchow-
nym, sędziom, reporterom, streetworkerom. 
Wszystkim, którzy – by choć trochę zmienić 
świat na lepsze – wyrzekają się obojętności.

Lidia Ostałowska

 O p i s

Wydawnictwo Znak
Kraków 2007

Książka „Kobieta nie jest grzechem” to wywiad-
-rzeka z siostrą Anną Bałchan o problemach 
prostytucji, jej przyczynach, konsekwencjach 

i pomocy kobietom, które próbują z niej wyjść. Książka 
opowiada o losach wielu kilkunastoletnich dziewcząt, 
które zostały prostytutkami czasami z własnego wy-
boru, a czasami z konieczności, oszukane i zwabione 
pod pretekstem dobrej pracy. Ten los spotkał także 

dziewczyny, które uciekły z domu. Siostra opowiada 
o sposobach pomocy tym, które chcą się wyzwolić. 
Książka jest równocześnie przestrogą przed naiwną 
wiarą wobec osób, które obiecują wspaniałą przy-
szłość, czy miłością do niewłaściwego mężczyzny. Po-
kazuje też konsekwencje ucieczek nastolatek z domu, 
warto ją więc polecić starszej młodzieży.

 A u t o r k i

Anna Bałchan z zawodu jest mechanikiem obrób-
ki skrawaniem. Nigdy nie pracowała w zawodzie. 
Skończyła teologię, szkoliła się w Instytucie Erick-
sonowskim i zaliczyła kilka innych kursów, które te-
raz pomagają jej w pracy z ludźmi. Świetnie gra na 
gitarze i pięknie śpiewa. Przez dziesięć lat pracowała 
z dziećmi – prowadziła grupy teatralne, muzyczne 
i turystyczne. Kiedy prezydent Katowic, Henryk Dzie-
wior poprosił matkę generalną Zgromadzenia Sióstr 
Maryi Niepokalanej, aby wskazała siostrę, która zaję-
łaby się pomocą osobom zmuszanym do prostytucji, 
oddelegowano do tego zadania siostrę Annę Bałchan. 
Siostra Anna założyła Stowarzyszenie im. Maryi Nie-
pokalanej na rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom.

Katarzyna Wiśniewska jest absolwentką filozofii 
i podyplomowych studiów dziennikarskich na Uni-
wersytecie Warszawskim. Publikowała w „Tygodniku 
Powszechnym”, „Znaku”, „W Drodze” i „Azymucie”. 
W 2007 roku Stowarzyszenie Wydawców Katolickich 
przyznało jej nagrodę Małego Feniksa dla dzienni-
karzy za promowanie w mediach książki katolickiej. 
Mieszka w Warszawie. Jest też współautorką książki 

„Bitwa o kościół”



 T e m a t y  d o  d y s k u s j i

 P r o p o n o w a n e  a k t y w n o ś c i

 W a r t o  p r z e c z y t a ć

 P o l e c a

  Asertywność – co to jest? Jakie postawy reprezen-
tuje osoba asertywna? Czy Kasia – jedna z bohate-
rek książki – jest osobą asertywną? Jak odmawiać, 
by nie krzywdzić innych?

  Relacje z rodzicami. Jakie powinny być prawidłowe 
relacje z rodzicami? Jakie relacje miała Kasia? Co 
mogło spowodować jej bunt i późniejsze problemy? 
Czego zabrakło w relacjach domowych Kasi?

  Ucieczka z domu – jakie mogą być powody ucieczek 
z domu? Jakie miała do tego powody Kasia, a jakie 

Karina – inna z bohaterek? Jakie mogą być konse-
kwencje ucieczek z domu?

  Prostytucja – jakie są jej powody? Czy sponsoring 
jest rodzajem prostytucji? Jakie mogą być konse-
kwencje prostytucji? W jaki sposób mogą szukać 
pomocy osoby prostytuujące się?

  Streetworker – kto to taki? Czy takie osoby są po-
trzebne i, jeżeli tak, jak mogą pomóc? Czy to jest 
zawód, czy powołanie? Kto może zostać streetwor-
kerem?

Jestem asertywny – moderator przygotowuje kilka 
tematów scenek dramowych (np. alkohol na imprezie, 
sponsoring itp.). Dzieli uczestników na kilka grup (tyle, 
ile tematów). Każda z grup losuje temat scenki i po 
przygotowaniu przedstawia ją. Zadaniem grupy jest 
przedstawić postawę asertywną. Zadanie prowokuje 
do dalszej dyskusji, czy łatwo być osobą asertywną, 
jeżeli tak, w jakich sytuacjach i wobec kogo.

Plansza konsekwencji – moderator prosi o wypisa-
nie konsekwencji ucieczek z domu na pojedynczych, 
samoprzylepnych kartkach. Wcześniej przygotowuje 

planszę z hasłem „Konsekwencje ucieczki z domu”. 
Uczestnicy przyklejają na nią swoje kartki. Zadanie 
ma uświadomić, jakie konsekwencje może rodzić 
ucieczka z domu.

Reklama streetworkera – uczestnicy przygotowu-
ją na dużym arkuszu papieru przy pomocy pisaków 
reklamę, której zadaniem jest przedstawienie sposo-
bów pomocy oferowanej przez streetworkera. Hasła 
można napisać lub narysować. Po stworzeniu plaka-
tu moderator pyta, jakie obszary obejmuje działanie 
streetworkera, kogo dotyczy.

Lidia Ippoldt – nauczyciel, bibliotekoznawca i bibliotera-
peuta, przewodnicząca Krakowskiego Koła Polskiego To-
warzystwa Biblioterapeutycznego, nauczyciel biblioterapii 
z certyfikatem PTB, autorka publikacji z zakresu czytelni-
ctwa, biblioterapii oraz bajek terapeutycznych.
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Moderator proponuje szczegółowe zapoznanie się z działalnością siostry Bałchan. Proponuje też przeczytanie 
książki Anny Golędzinowskiej „Ocalona z piekła”, opowiadającej o losach byłej modelki.


