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Teresa Król

W P R OWA D Z e N I e

Seksuolodzy i środowiska liberalne alarmują, że 
polskie dzieci są albo pozbawione wiedzy o sek-

sualności człowieka, albo czerpią ją tylko z Interne-
tu. W sukurs idą im media, które dodatkowo epatu-
ją sensacyjnymi informacjami o maltretowanych lub 
porzuconych niemowlętach i o nastolatkach w cią-
ży, które nie znajdują lekarzy, by dokonać aborcji. 
Wszyscy o ten stan rzeczy obwiniają głównie szkołę: 
że nie przekazuje rzetelnych informacji o antykon-
cepcji i że polskie dzieci w porównaniu z rówieś-
nikami na przykład ze Szwecji czy Anglii są nadal 
nieuświadomione. Co jakiś czas przetacza się więc 
burzliwa, pełna emocji polemika o kształt polskiej 
edukacji seksualnej w rodzinie i w szkole. 

I.

Zwolennicy poglądu, że człowiek jest głównie 
zdeterminowany sferą biologiczną, chcą ograniczyć 
szkolne zajęcia do przekazania informacji na temat 
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funkcjonowania popędu seksualnego oraz tak zwa-
nego zabezpieczania się przed ciążą i chorobami 
przenoszonymi drogą płciową. Stąd też nierzadko 
dzieciom i młodzieży proponowane są treści i „prak-
tyczne pouczenia”, które rodzice odbierają jako bul-
wersujące i gorszące. Ten rodzaj edukacji został skla-
syfikowany przez Amerykańską Akademię Pediatrii 
jako typ B1. 

Druga grupa to zwolennicy edukacji seksualnej 
typu A, czyli wychowania seksualnego traktujące-
go człowieka jako istotę wielowymiarową, zarówno 
biologiczną, jak i psychiczną, społeczną i duchową2. 
Głównym celem tej edukacji jest wychowanie do 
miłości i pełnienia w przyszłości ról małżeńskich 
i rodzicielskich. W tym przypadku zakłada się, że 
człowiek potrafi rozróżniać reakcje, procesy, zdarze-
nia, a także je wartościować i wybierać. Zatem zada-
niem rodziny i szkoły jest przygotowanie młodego 
pokolenia do w pełni zintegrowanego i odpowie-
dzialnego życia w małżeństwie i rodzinie. 

Taki tor myślenia nadał już w 1993 roku Józef 
Augustyn SJ w swojej książce Integracja seksualna3. 

1 K. Kluzowa, J. Palus, J. Wronicz, Edukacja seksualna w Pol-
sce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, „Wychowawca”, 
6/2011, s. 24-27.
2 Tamże.
3 Por. J. Augustyn SJ, Integracja seksualna. Przewodnik w pozna-
waniu i kształtowaniu własnej seksualności, Wydawnictwo M, 
Kraków 1993; J. Augustyn SJ, Wychowanie do integracji seksual-
nej, Wydawnictwo M, Kraków 1994 (rozprawa doktorska).
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To przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu włas-
nej seksualności, który dla rodziców, nauczycieli, 
wychowawców i katechetów na lata stał się ele-
mentarzem porządkującym pojęcia, wyjaśniającym 
prawidłowości rozwoju seksualnego, moralnego 
i duchowego. Kontynuacją Integracji seksualnej by-
ła obecna książka Wychowanie seksualne w rodzinie  
i w szkole.

Wskazanie bogatej panoramy zagadnień, przybli-
żenie problemów dotyczących poznania praw rządzą-
cych ludzką psychiką, światem uczuć i seksualności 
wyróżniało obie te pozycje spośród ówczesnych edy-
cji dotyczących tej tematyki, a autora uczyniło zna-
nym i cenionym specjalistą. Dlatego też organizowa-
ne przez niego szkolenia i seminaria dla nauczycieli, 
psychologów, pedagogów i doradców życia rodzin-
nego w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia 
cieszyły się ogromnym powodzeniem. Zapraszani 
na nie specjaliści, między innymi z Francji profesor 
Henri Joyeux (autor książki Szkoła życia i miłości  4), 
wskazywali, jak we właściwy sposób, respektując pra-
wa natury, chronić młodych ludzi przed zranieniami 
i pomagać im w harmonijnym rozwoju. 

Uczestnicy tych seminariów przekonani o potrze-
bie poszerzania kompetencji, zdobywania wiedzy na 
temat seksualności i troski o młode pokolenie w nie-

4 H. Joyeux, Szkoła życia i miłości. Dzieci i młodzież pytają, ro-
dzice odpowiadają. Cztery rozmowy o ekologii seksualnej, Gau-
dium, Lublin 2011.
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długim czasie, po wprowadzeniu wychowania seksu-
alnego do szkół, podjęli się ważnego zadania: pracy 
z młodzieżą, a także jako konsultanci z nauczycie-
lami „wychowania do życia w rodzinie”. Takie były 
początki edukacji seksualnej w szkole. 

Dalej to już bardzo intensywna praca siedemna-
stoosobowego Zespołu Opiniodawczo-Doradczego 
powołanego w styczniu 1998 roku przez Ministra 
Edukacji Narodowej prof. Mirosława Handkego. 
Minister zaprosił do niego także Józefa Augusty-
na SJ, który od 1997 roku jest także recenzentem 
Ministerstwa edukacji Narodowej podręczników 
do przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”. 
Zgodnie z artykułem 4 ustęp 3 Ustawy z 7 stycz-
nia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania 
ciąży  5 resort edukacji otrzymał następującą delega-
cję ustawową: „Do programów nauczania szkolnego 
wprowadza się wiedzę o życiu seksualnym człowieka, 
o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzi-
cielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej 
oraz metodach i środkach świadomej prokreacji”. 

Zespół Opiniodawczo-Doradczy przygotował 
treści programowe zajęć „wychowania do życia w ro-
dzinie” na II, III i IV etap nauczania, czyli od piątej 
klasy szkoły podstawowej do matury. Treści wycho-
wania do życia w rodzinie zostały jednoznacznie 
osadzone z mocy rozporządzenia Ministerstwa edu-

5 „Dziennik Ustaw”, nr 17, poz. 78.
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kacji Narodowej z 12 sierpnia 1999 roku, z później-
szymi zmianami, w działaniach edukacyjnych szko-
ły, zwłaszcza w sferze wychowawczej. Paragraf drugi 
powyższego rozporządzenia, stanowiący swoistą pre-
ambułę, otrzymał następujące brzmienie: „Realizacja 
treści programowych zajęć powinna stanowić spójną 
całość z pozostałymi działaniami wychowawczymi 
i profilaktycznymi szkoły, a w szczególności: wspie-
rać wychowawczą rolę rodziny; promować integral-
ne ujęcie ludzkiej seksualności; kształtować postawy 
prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne”. 

Od września 1999 roku polscy uczniowie mają 
możliwość wzięcia udziału w kursie wychowania 
prorodzinnego liczącym sto dwanaście godzin lek-
cyjnych, w ciągu ośmiu lat po czternaście godzin 
w każdym roku szkolnym.



I
W S P ó ł C Z e S N Y  K O N T e K S T

W Y C H OWA N I A 
S e K S U A L N e G O  M ł O D Z I e ż Y

W ostatnich latach wychowanie seksualne w ro-
dzinie i w szkole, mające przygotować młode-

go człowieka do życia w rodzinie, znalazło się w bar-
dzo trudnej sytuacji ze względu na ideologię gender, 
która usiłuje tworzyć nową wizję ludzkiej płciowo-
ści i relacji seksualnych. Kwestionuje ona całkowicie 
dotychczasowy model ludzkiej miłości, małżeństwa 
i rodziny. Gender usiłuje narzucić zupełnie odmien-
ne podejście do męskości i kobiecości, które relaty-
wizuje zarówno ich aspekt biologiczny, jak i psycho-
logiczny, a tym bardziej religijny. Jest to ogromne 
zagrożenie dla tożsamości męskiej i kobiecej, a także 
wzajemnych relacji międzyludzkich i rodzicielstwa. 

„Jeżeli do tej pory przyczynę kryzysu rodziny 
dostrzegaliśmy w niezrozumieniu istoty ludzkiej 
wolności – mówił w 2012 roku Benedykt XVI – to 
obecnie staje się jasne, że stawką jest wizja samego ist-
nienia tego, co naprawdę znaczy być człowiekiem”9. 

9 Przemówienie Benedykta XVI podczas spotkania z kardy-
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Następnie cytując słowa Simone de Beauvoir: „Nikt 
nie rodzi się kobietą, tylko się nią staje”, Papież 
zwraca uwagę, że dały one „podwaliny tego, co dzi-
siaj pod hasłem «gender» jest przedstawiane jako 
nowa filozofia seksualności. Płeć, zgodnie z tą filo-
zofią, nie jest już pierwotnym faktem natury, który 
człowiek musi przyjąć i osobiście wypełnić sensem, 
ale rolą społeczną, o której decyduje się autonomicz-
nie”. Benedykt XVI stwierdza dalej, że jest to oczy-
wisty błąd tej teorii. „Człowiek kwestionuje, że ma 
uprzednio ukonstytuowaną naturę swojej cielesno-
ści, charakteryzującą istotę ludzką. Zaprzecza swojej 
własnej naturze i postanawia, że nie została mu ona 
dana jako fakt uprzedni, ale to on sam ma ją sobie 
stworzyć”10.

Wobec natarcia ideologii gender na polskie szko-
ły i przedszkola zabrał głos także episkopat Polski. 
W liście skierowanym do wiernych pisze: „Ideologia 
gender stanowi efekt trwających od dziesięcioleci 
przemian ideowo-kulturowych, mocno zakorzenio-
nych w marksizmie i neomarksizmie, promowanych 
przez niektóre ruchy feministyczne oraz rewolucję 
seksualną. Genderyzm promuje zasady całkowicie 
sprzeczne z rzeczywistością i integralnym pojmowa-
niem natury człowieka”11.

nałami oraz pracownikami Kurii Rzymskiej i Gubernatoratu, 
Rzym, 21 XII 2012. 
10 Tamże. 
11 List Pasterski episkopatu Polski na Niedzielę świętej Rodzi-
ny 2013 roku.
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ideologia antyhumanistyczna

Gender rozróżnia płeć biologiczną (sex) i płeć kul-
turową (gender). Według tej ideologii człowiek nie 
rodzi się mężczyzną czy kobietą; płeć każdej ludz-
kiej istoty „konstruuje się” dopiero w środowisku 
społeczno-kulturowym przez nieustanne powtarza-
nie i odgrywanie przez nią określonych zachowań. 
Nazywa się to „performatywnością płci”. Zgodnie 
z tymi założeniami każdy człowiek sam sobie wy-
biera płeć. Rodzi się on co prawda „biologicznie” 
zaprogramowany, ale nie ma to decydującego zna-
czenia dla jego tożsamości seksualnej12. Gender pod-
waża wszelkie dotychczasowe normy odnoszące się 
do męskości, kobiecości oraz wzajemnych relacji ko-
biet i mężczyzn. Biologia – zasadniczy wyznacznik 
tożsamości płciowej – w gender zostaje zastąpiona 
kulturą.

Gender obala fundamentalne założenia odnoszą-
ce się do właściwości płci i ich granic. Sprzeciwia się 
obiegowemu, „stereotypowemu” wyobrażeniu o mę-
skości i kobiecości. Wszelkie normy wypracowane 
przez tysiąclecia zostają w tej ideologii odrzucone 
jako zniewalające zarówno mężczyzn, jak i kobiety. 
Według ideologii gender seksualność jest zmienna, 
płynna, niestabilna, niczego nie można w niej usta-
lić, określić, wychować. 

12 Por. G. Kuby, Globalna rewolucja seksualna, Kraków 2013, 
s. 72-78.
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Ważnym punktem wyjścia dla tej teorii stała się 
książka, która ukazała się w latach osiemdziesiątych 
XX wieku pt. Uwikłani w płeć Judith Butler, Ame-
rykanki, teoretyka kultury13. Już sam tytuł jest sym-
boliczny, kwestionuje bowiem klasyczne podejście 
do płci, które – zdaniem Butler – zniewala ludzką 
istotę. W tej koncepcji, gdyby potraktować ją na 
poważnie, kiedy rodzi się chłopiec, a my wychowu-
jemy go na mężczyznę i dajemy chłopięce zabawki, 
dokonujemy stygmatyzacji. 

Sama autorka przez kilkanaście lat żyła w śro-
dowisku lesbijsko-gejowskim na Wschodnim Wy-
brzeżu Stanów Zjednoczonych. Jej życie osobiste 
oraz zaangażowanie na rzecz środowiska lesbijsko- 
-gejowskiego ma – jak się zdaje – znaczący wpływ na 
powstanie teorii gender. W ideologii tej chodzi o to, 
by w życiu społecznym znalazło się szerokie miejsce 
dla wszelkich marginesów seksualnych.

W gender mamy więc różne ujęcia możliwości 
seksualnych człowieka, w których podejście hetero-
seksualne okazuje się jednym z wielu. W opisach nie 
ma nawet dwubiegunowości homoseksualny – hete-
roseksualny, na równi są traktowane wszystkie inne 
zachowania. Bardzo ważne dla gender jest pojęcie 
queer, trudne do przetłumaczenia na język polski; 
zbliżone tłumaczenie to: inny, odmienny, odmie-
niec. Antropolog kultury edyta Pietrzak pisze, że 
„tożsamość queer jest afirmatywna, niejednoznacz-

13 Por. J. Butler, Uwikłani w płeć, Warszawa 2008.
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na, przyjmowana przez tych, którym nie wystarcza-
ją wąskie ramy homo- czy heteroseksualności. Jako 
tożsamość konstruowana, dyskursywna i niestabilna 
stała się tożsamością odmieńców i istnieje ona poza 
normą”14.

Źródłem zachowań płciowych jest niczym nie-
skrępowana niezależność, wolność i subiektywizm. 
W gender nie można mówić o „normalnym męż-
czyźnie”, „normalnej kobiecie”. Byłoby to naduży-
cie. To całkowite wywrócenie dotychczasowego 
porządku społecznego i moralnego we wzajemnych 
relacjach kobiet i mężczyzn. 

ideologia antyreligijna

Gender to także ideologia antyreligijna skiero-
wana przeciwko wszystkim autentycznym religiom, 
które w swoim nauczaniu traktują mężczyzn i ko-
biety jako istoty stworzone przez Boga i żyjące we 
wzajemnej miłości, jedności i harmonii. W gender 
nie chodzi jednak – moim zdaniem – o walkę z reli-
gią jako taką. To po prostu wizja nowego człowieka 
i społeczeństwa, w którym zostają odrzucone wszyst-
kie dotychczasowe normy społeczne, moralne i reli-
gijne odnoszące się do wzajemnych relacji mężczyzn 
i kobiet. Ideologię gender wielu porównuje dzisiaj 
do marksizmu.

14 e. Pietrzak, Wolność, równość i siostrzeństwo, łódź 2008, s. 95.
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W marksizmie chodziło o nową wizję równości 
społecznej, w której zostają zniesione klasy, nato-
miast w gender o nową wizję relacji płciowych. To 
nie przypadek, że ideolodzy gender odwołują się do 
marksizmu. Utopia marksistowska za cel stawiała 
sobie wyzwolenie klasowe, natomiast gender sta-
wia sobie za cel wyzwolenie człowieka z wszelkich 
stereotypów seksualnych oraz z jakichkolwiek uwa-
runkowań: biologicznych, psychologicznych, religij-
nych, społecznych i politycznych. Jest to ujęcie nie-
normatywne, subiektywne, egocentryczne. Jeśli ktoś 
wchodzi w relację seksualną z drugą osobą wyłącznie 
na użytek własnej samorealizacji, partner jest trakto-
wany wówczas jak przedmiot.

Genderowska równość płci to czysta utopia. Po-
prawność polityczna, bycie na salonach każe jednak 
wielu udawać, że nie ma żadnego problemu. Nieste-
ty, dziś niejednokrotnie mamy do czynienia z wpro-
wadzaniem tej antyludzkiej ideologii przemocą. Jest 
w tym jakieś szaleństwo. Nasuwa się porównanie 
z bolszewizmem, w którym równość klasowa była 
wprowadzona przemocą przez fizyczne likwidowa-
nie wrogów. 
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