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KRZYSZTOF RUBACHA

Profesor Mariola Chomczyñska-Rubacha
i jej koncepcja edukacji seksualnej

W lutym 2017 r. odesz³a w pe³ni planów i si³ twórczych prof. dr hab.
Mariola Chomczyñska-Rubacha, zwi¹zana z UMK w Toruniu, a wcze-
�niej z UMCS w Lublinie. Prezentowany tekst jest naukowym wspomnie-
niem jej prac badawczych, analiz teoretycznych oraz rozwi¹zañ meto-
dycznych, sk³adaj¹cych siê na zweryfikowan¹ empirycznie koncepcjê
edukacji seksualnej. Nie by³ to jedyny w¹tek merytoryczny Jej zaanga-
¿owania naukowego, choæ � jak sama uwa¿a³a � kluczowy wobec rosn¹-
cej ignorancji motywowanej ideologicznie i religijnie, a podwa¿aj¹cej
sens stymulowania rozwoju holistycznie rozumianej seksualno�ci dzieci
i m³odzie¿y.
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Geneza zajmowania siê edukacj¹ seksualn¹ siêga 1994 r. i stanowi odpo-
wied� na problemy nauczycieli, którzy stanêli wobec braku materia³ów meto-
dycznych. Gotowo�æ wyj�cia naprzeciw tym problemom pojawi³a siê w chwili
pobytu studyjnego w Exeter w Wielkiej Brytanii. Brytyjska tradycja konstru-
owania podstaw teoretycznych i metodycznych edukacji seksualnej okaza³a
siê doskona³ym �ród³em tych poszukiwañ. Wówczas dr Mariola Chomczyñ-
ska-Miliszkiewicz dokona³a krytycznego przegl¹du literatury naukowej oraz
praktyki szkolnej. G³ówna praca dotyczy³a budowania scenariuszy zajêæ do
realizacji przez nauczycieli/ki w ramach jednostek dydaktycznych w szko³ach
�rednich. Program opiera³ siê na kilku za³o¿eniach teoretycznych: 1) celem
zajêæ szkolnych by³o osi¹ganie standardu rozwojowego na poziomie autono-
mii dla danej grupy wiekowej uczniów i uczennic, opisywanego w odniesieniu
do rozwoju seksualnego, poznawczego, emocjonalnego i spo³eczno-moralne-
go; 2) uk³ad programu oraz stopieñ jego trudno�ci zosta³ wyprowadzony
z teorii L. Wygotskiego, wyja�niaj¹cej rozwój psychiczny w kategoriach aktu-
alnej i najbli¿szej sfery; 3) w sferze pedagogicznej bieg lekcji mia³ charakter
konstruktywistyczny. Droga poznania przebiega³a od analizy w³asnych do�wiad-
czeñ do nowej wiedzy i umiejêtno�ci. W efekcie zosta³y napisane dwa pod-
rêczniki metodyczne, które sta³y siê punktem wyj�cia do budowania pe³nej
koncepcji edukacji seksualnej1.

Obok prac metodycznych powsta³y analizy teoretyczne i empiryczne, pro-
wadz¹ce do zbudowania koncepcji edukacji seksualnej opartej na rozwoju
roli p³ciowej jako standardzie rozwojowym. Z pedagogicznego punktu wi-
dzenia chodzi³o o to, by znale�æ teoriê, która odpowiednio: analizuje kon-
cepcjê roli p³ciowej, wynik rozwoju lokuje w sferze autonomii (w poszcze-
gólnych dziedzinach), uwzglêdnia wielo�æ czynników, wskazuje mechanizmy
socjalizacji w roli, jest stadialna, dysponuje standardami rozwojowymi dla
wieku, pokazuje korelacje rozwoju roli p³ciowej z innymi dziedzinami roz-
woju i daje siê zoperacjonalizowaæ2. Analiza reedukacyjna wy³oni³a teoriê
rozwoju roli p³ciowej J.H. Block. W tym ujêciu: � przedmiot rozwoju stano-
wi osobista definicja roli p³ciowej, której wynikiem jest androgyniczna (oso-
bista) definicja, rozumiana w kategoriach integracji pierwiastków mêskich
i kobiecych; � mechanizmem rozwoju jest identyfikacja i rozwi¹zywanie kon-
fliktów na przej�ciach faz rozwojowych, a w�ród czynników s¹ historyczne,
kulturowe i anatomiczno-biologiczne; � rozwój p³ciowy przebiega w zwi¹z-

1 M. Chomczyñska-Miliszkiewicz, Podró¿ w nieznane. O mi³o�ci, seksie i rodzinie. Scenariusz zajêæ,
Warszawa: WSiP 1996, 1999 oraz M. Chomczyñska-Miliszkiewicz, Rodzicielstwo miêdzy wiedz¹ a intu-
icj¹. Scenariusz zajêæ, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 1999.

2 M. Chomczyñska-Miliszkiewicz, Edukacja seksualna w spo³eczeñstwie wspó³czesnym. Konteksty
pedagogiczne i psychospo³eczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2002, s. 45�52.
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ku ze stadiami ego w ujêciu J. Loevinger oraz rozwojem poznawczym i mo-
ralnym. Teoria ta podlega operacjonalizacji i zosta³a zweryfikowana empi-
rycznie do postaci testów mierz¹cych stan rozwoju roli p³ciowej. Równole-
gle profesor Chomczyñska-Rubacha opracowa³a narzêdzia do pomiaru
do�wiadczeñ socjalizacyjnych na wymiarze stereotypowe � egalitarne. Wyni-
ki tak zaplanowanych badañ empirycznych sta³y siê podstaw¹ do opracowa-
nia celów etapowych edukacji seksualnej. Dla etapów kszta³cenia na pozio-
mie szko³y podstawowej, gimnazjum i liceum powsta³y �hipotetyczne modele
celu etapowego edukacji seksualnej� dla aktualnej i najbli¿szej sfery rozwo-
ju. Powsta³y one w odniesieniu do kryteriów standardu rozwoju roli p³cio-
wej, rozwoju poznawczego, moralnego, rozwoju ego (Loevinger).

Kolejne lata badañ prowadzonych przez profesor Mariolê Chomczyñsk¹-
-Rubachê mo¿na ulokowaæ w obrêbie �gender studies nad edukacj¹�. By³a ona
pierwsz¹ uczon¹, która w tym obszarze uzyska³a w pedagogice tytu³ profesor-
ski. Jeden z pierwszych tekstów badawczych podejmowa³ problematykê ukry-
tych przekazów w podrêcznikach do edukacji psychoseksualnej3. Kolejne
opracowania teoretyczne i empiryczne wyja�nia³y mechanizmy budowania
w procesach edukacyjnych nierówno�ci spo³ecznych, diagnozowa³y dyskrymi-
nacjê ze wzglêdu na p³eæ oraz pokazywa³y role nauczycieli i nauczycielek
w p³aszczy�nie tych zjawisk spo³ecznych. Warto tu wspomnieæ studium em-
piryczne4 ulokowane na linii: stadia rozwoju roli p³ciowej nauczycieli � po-
czucie w³asnej skuteczno�ci i strategie wychowawcze � pe³nienie roli nauczy-
ciela, ujête w statystycznym modelu analizy �cie¿ek. Pokaza³o ono, w jaki
sposób stan rozwoju roli p³ciowej nauczycieli i nauczycielek warunkuje pe³-
nienie roli zawodowej w³a�nie w kategoriach stymulowania nierówno�ci spo-
³ecznych ze wzglêdu na p³eæ.

W latach 2005�2007 profesor Mariola Chomczyñska-Rubacha by³a or-
ganizatork¹ pierwszej w polskiej pedagogice serii konferencji na temat teo-
retycznych i metodologicznych parametrów studiów nad p³ci¹ kulturow¹
w praktyce edukacyjnej.

Punktem kulminacyjnym omawianego dorobku by³a publikacja w 2011 r.
monografii P³eæ i szko³a. Od edukacji rodzajowej do pedagogiki rodzaju 5. Jest
to metaanaliza badañ nad osi¹gniêciami szkolnymi dziewcz¹t i ch³opców oraz
ustrojem szkolnym. Zawiera ona tak¿e diagnozê potencja³u interpretacyjne-

3 M. Chomczyñska-Miliszkiewicz, Ukryte przekazy w podrêcznikach edukacji psychoseksualnej,
�Forum O�wiatowe� 2000, 2(23): 161�178.

4 M. Chomczyñska-Rubacha, K. Rubacha, P³eæ kulturowa nauczycieli. Funkcjonowanie w roli zawo-
dowej, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2007, ss. 188.

5 M. Chomczyñska-Rubacha, P³eæ i szko³a. Od edukacji rodzajowej do pedagogiki rodzaju, Warsza-
wa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011, ss. 222.
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go szkolnych praktyk rodzajowych nastêpuj¹cych grup teorii spo³ecznych: teorii
spo³eczno-poznawczej, to¿samo�ci p³ciowej, ewolucjonistycznych i socjobio-
logicznych, odtwarzania struktury spo³ecznej oraz poststrukturalistycznych.

Na koniec warto wspomnieæ, ¿e opisywanej dzia³alno�ci badawczej to-
warzyszy³o zaanga¿owanie w sprawy spo³eczne zwi¹zane z edukacj¹. By³ to
udzia³ w kszta³ceniu rzeczoznawców � recenzentów podrêczników na zlece-
nie MEN w zakresie rozpoznawania i eliminowania dyskryminacji ze wzglê-
du na p³eæ. By³y to te¿ badania nad nierówno�ciami w edukacji, prowadzone
wraz ze studentami i studentkami, których wyniki prezentowano w ró¿nych
czê�ciach kraju. Nale¿y jeszcze wspomnieæ o udziale w projekcie �Gender
w podrêcznikach�, kierowanym przez Iwonê Chmurê-Rutkowsk¹6, który obj¹³
ponad 100 podrêczników ze wszystkich przedmiotów szkolnych. A poza tym
wiele wyk³adów i wywiadów prasowych pozaakademickich, dotycz¹cych
nierówno�ci i dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ.

Zatrzymuj¹c siê na chwilê przy prowadzeniu badañ ze studentami i stu-
dentkami, warto pokre�liæ szczególnie pozytywny stosunek Profesor do an-
ga¿owania ich w prace badawcze, a tak¿e takiego konstruowania zajêæ dy-
daktycznych, by jedn¹ z ich czê�ci by³o zrealizowanie badania w dzia³aniu
lub badania naukowego. Jedna z uczestniczek (obecnie ju¿ doktor nauk spo-
³ecznych) takiej przygody badawczej napisa³a: �Pani Profesor by³a dla mnie
mentork¹, kobiet¹ siln¹ i odwa¿n¹, która potrafi³a do koñca walczyæ w s³usznej
sprawie. To pod Jej kierunkiem prowadzi³am pierwsze w swoim ¿yciu bada-
nia na drugim roku studiów. Traktowa³a nas jak rokuj¹cych m³odych bada-
czy i m³ode badaczki. Nauczy³a mnie, ¿e nie wszystko jest takie, na jakie
wygl¹da na pierwszy rzut oka. Nauczy³a tak¿e niezwyk³ej wra¿liwo�ci na
ukryte przekazy i kategoriê p³ci, której nie mo¿na pomijaæ w codziennych
dyskursach. Zawsze by³a ¿yczliwa i merytoryczna. W mojej pamiêci pozosta-
nie osob¹ niezwykle pomocn¹, inspiruj¹c¹, pracowit¹ i wra¿liw¹, na której
wsparcie mog³am liczyæ przez wszystkie lata studiów. Zarówno przyjemno-
�ci¹, jak i wyzwaniem by³o dla mnie pracowaæ w kierowanej przez Ni¹ Kate-
drze Pedagogiki Szkolnej UMK�7.

6 I. Chmura-Rutkowska, M. Duda, M. Mazurek, A. So³tysiak-£uczak (red.), Gender w podrêczni-
kach. Raport badawczy, Warszawa: Fundacja Feminoteka 2016, t. 1�3.

7 I. Morawska, Wspomnienie, http://virtualheaven.pl/mariola-maja-chomczynska-rubacha/Memory-
Book/#header (dostêp 01.04.2017 22:43).
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