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Wspó³czesne narracje w sferze wychowania i edukacji seksualnej w Polsce

Dyskusja redakcyjna
�Societas/Communitas�

Wed³ug standardów europejskich edukacja seksualna oznacza naukê o ko-
gnitywnych, emocjonalnych, spo³ecznych, interaktywnych i fizycznych aspek-
tach seksualno�ci, która rozpoczyna siê we wczesnym dzieciñstwie i jest kon-
tynuowana w okresie m³odzieñczym i doros³o�ci. W przypadku dzieci
i m³odzie¿y jej podstawowy cel stanowi wspieranie i ochrona rozwoju seksual-
no�ci, w pó�niejszym okresie ¿ycia nacisk k³adziony jest na edukacjê i rozwój
samo�wiadomo�ci psychoseksualnej. Najwa¿niejsze obszary edukacji seksual-
nej (od �wiadomo�ci p³ci poczynaj¹c, przez wyobra¿enia na temat modelów
i stereotypów p³ciowych, po ró¿ne wymiary akceptacji w³asnej p³ciowo�ci:
cielesnej, osobistej i spo³ecznej) s¹ zdeterminowane przez �rodowisko ro-
dzinne we wcze�niejszych latach ¿ycia, a pó�niej w coraz wiêkszym stopniu
przez inne agendy socjalizacyjne sfery publicznej (modelowanie ról i postaw).
W dyskusji redakcyjnej przedstawiamy przemy�lenia badaczy, którzy przyjêli
nasze zaproszenie do rozmowy na temat wspó³czesnych narracji w sferze
wychowania i edukacji seksualnej. Na postawione w niej pytania odpowia-
dali:

prof. dr hab. Mariola Chomczyñska-Rubacha,
prof. dr hab. Ma³gorzata Fuszara,
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski,
dr hab. Agnieszka Ko�ciañska,
dr hab. Joanna Mizieliñska.

Jaki jest obecny status wychowania seksualnego oraz edukacji
seksualnej w sferze prywatnej i publicznej w Polsce?

Zbigniew Izdebski: Aby rzetelnie okre�liæ status edukacji seksualnej
w sferze prywatnej, warto odnie�æ siê do badañ ilo�ciowych. Je¿eli badamy
opinie na temat potrzeby realizacji wychowania seksualnego w szkole, to
zdecydowana wiêkszo�æ doros³ych Polaków opowiada siê za tym, ¿eby zajê-
cia wychowania do ¿ycia w rodzinie by³y realizowane. Tak¿e je¿eli pytamy
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wprost o wychowanie seksualne, to zdecydowana wiêkszo�æ respondentów
jest za jego realizacj¹ w szkole.

Agnieszka Ko�ciañska: Na ziemiach polskich pierwsze projekty z zakre-
su edukacji seksualnej pojawi³y siê na prze³omie XIX i XX w. Postêpowy
biolog Wac³aw Jezierski prowadzi³ na ten temat lekcje w jednej z warszaw-
skich szkó³1. Ukaza³y siê pierwsze polskie ksi¹¿ki oraz liczne przek³ady2. Po
odzyskaniu niepodleg³o�ci edukacja seksualna wesz³a do szkó³3, a pedago-
dzy, lekarze i spo³ecznicy reprezentuj¹cy ró¿ne opcje polityczne ¿ywo deba-
towali i publikowali rozliczne poradniki4. Po drugiej wojnie �wiatowej wy-
chowaniem seksualnym zajmowa³o siê Towarzystwo �wiadomego
Macierzyñstwa (przemianowane potem na Planowania Rodziny, a w koñcu
Rozwoju Rodziny). Powsta³o wiele poradników dla m³odzie¿y5. Pod koniec
lat sze�ædziesi¹tych przedmiot przygotowanie do ¿ycia w rodzinie wszed³ do
szkó³, wkrótce opracowano te¿ do niego program.

Joanna Mizieliñska: Moim zdaniem w Polsce nie ma wychowania seksu-
alnego oraz edukacji seksualnej, nie ma podrêczników do takiego przedmio-
tu w szkole, nie ma te¿ odpowiednio szkolonej kadry. Istniej¹cy w szko³ach
przedmiot nazwany wychowanie do ¿ycia w rodzinie z edukacj¹ seksualn¹
ma niewiele wspólnego.

Zbigniew Izdebski: W Polsce jest du¿e przyzwolenie ze strony doros³ych,
tak¿e rodziców, na realizacjê takich zajêæ w szkole. Mo¿na natomiast siê

1J. Sikorska-Kulesza, �Sk¹d siê wzi¹³ twój braciszek?� Pocz¹tki dyskusji o wychowaniu seksualnym
dzieci i m³odzie¿y na ziemiach polskich, w: ¯arnowska A., Szwarc A. (red.), Kobieta i ma³¿eñstwo. Spo-
³eczno-kulturowe aspekty seksualno�ci. Wiek XIX i XX, Warszawa: DiG 2004; W. Jezierski, �Dra¿liwe
kwestje� w nauczaniu szkolnym, �Nowe Tory�1906, 3: 291�295.

2 Np. W. Miklaszewski, Odezwa do m³odzie¿y dojrzewaj¹cej, �Nowe Tory� 1906, 9; W. Miklaszew-
ski, Odezwa do m³odzie¿y dojrza³ej, �Nowe Tory� 1906, 10; E. Ethelmer, Sk¹d siê wzi¹³ twój braciszek?,
prze³. R. Centnerszwerowa, Warszawa: M. Arct 1905.

3 M. Babik, Polskie koncepcje wychowania seksualnego w latach 1900�1939, Kraków: Wy¿sza Szko-
³a Filozoficzno-Pedagogiczna �Ignatianum�, WAM 2010.

4 T. Boy-¯eleñski i in., Liga Reformy Obyczajów (ulotka), Warszawa: F. Piekarniak 1933; J. Budziñ-
ska-Tylicka, �wiadome macierzyñstwo, Warszawa: �Rój� 1935; P. Klinger, Vita sexualis. Prawda o ¿yciu
p³ciowem cz³owieka, £ód�: Ksiêgarnia K. Neumillera 1930; H. K³uszyñski, Regulacja urodzeñ. Rzecz o �wia-
domem macierzyñstwie, Warszawa: Ksiêgarnia Robotnicza 1932; I. Krzywicka, Pierwsza krew, Warszawa:
F. Hoesick 1930.

5 J. Beaupré, Dziewczêce sprawy. Ksi¹¿ka dla dziewcz¹t, Warszawa: PZWL, Towarzystwo �wiadomego
Macierzyñstwa 1966; A. Jaczewski, J. ¯mijewski, Ksi¹¿ka dla ch³opców. O dorastaniu i dojrzewaniu, War-
szawa: PZWL 1973; W. Koby³ecka, A. Jaczewski, O dziewczêtach, dla dziewcz¹t (o dojrzewaniu i dorasta-
niu), Warszawa: PZWL 1981; M. Kozakiewicz , Rozmowy intymne: o mi³o�ci, o p³ci i woli, o zdrowiu
fizycznym i psychicznym, o wierno�ci, o egoizmie, o kompleksach i zaburzeniach, Warszawa: PZWL 1964;
M. Kozakiewicz, Zanim staniecie siê kobietami, Warszawa: Towarzystwo Planowania Rodziny, PZWL 1973.
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domy�laæ, ¿e poszczególne osoby opowiadaj¹c siê za tym, maj¹ na my�li ró¿-
ne koncepcje tych zajêæ, ró¿ne tre�ci przekazywane na nich uczniom.

Agnieszka Ko�ciañska: Pocz¹wszy od pó�nych lat siedemdziesi¹tych
Wies³aw Sokoluk, pedagog i seksuolog, prowadzi³ w szko³ach podstawowych
i �rednich zajêcia dotycz¹ce seksualno�ci i dojrzewania. Zaczyna³ w Warszawie,
ale szybko jego dzia³alno�æ rozszerzy³a siê na inne regiony. Uczniowie z wyprze-
dzeniem spisywali pytania, seksuolog na tej postawie przygotowywa³ lekcje.
Sokoluk szkoli edukatorów, którym pokazuje oryginalne karteczki zebrane
w szko³ach. Daj¹ one wgl¹d w oczekiwania i wiedzê m³odzie¿y. Oto kilka
przyk³adów w oryginalnym brzmieniu:

�Ósmoklasistka: »Czy dziewczyna zgwa³cona w m³odym wieku i niele-
czona zdolna jest potem do rodzenia dzieci? Czy je¿eli dziewczyna za szybko
dojrzewa, jest to szkodliwie? Czy gdy ch³opiec dojrzewa, zawsze g³upieje?
Czy w trakcie dojrzewania wszyscy ch³opcy maj¹ poci¹gi seksualne?«.

Ch³opiec: 1. »Czy KA¯DY MA POTRZEBÊ ONANIZOWANIA SIÊ? 2.
Czy prezerwatywa daje 100% pewno�ci? 3. Czyta³em, ¿e orgazm (nied³ugo)
bêdzie mo¿na prze¿yæ po za¿yciu pigu³ki? 4. Czy mo¿na zaraziæ siê AIDS
przez poca³unek? 5. Dlaczego dziewczyny opieraj¹ siê przed stosunkiem?«.

Dziewczyna: »Co to jest seks?«.
Uczennica: »Co to s¹ up³awy? Jak dochodzi do tej choroby?«.
Szóstoklasistki: »1) Co to jest masturbacja? 2) Kiedy nastêpuje orgazm ³ech-

taczkowy? 3) Kiedy nastêpuje orgazm pochwowy? 4) Czy seks mo¿e byæ szko-
dliwy? 5) Co to jest napletek? 6) Co to jest wibrator? 7) Kiedy poznaæ, ¿e jest
siê biseksualist¹? 8) Jakie s¹ najbezpieczniejsze �rodki antykoncepcyjne? 9) Co
to s¹ pieszczoty oralno-genitalne? 10) Co zrobiæ, gdy ma siê up³awy? 11) Co
to choroba weneryczna? 12) Do jakiego lekarza chodz¹ ch³opcy? 13) Czy
podczas miesi¹czki mo¿na wspó³¿yæ? 14) Jak przebiega wizyta u ginekologa?«.

Uczennica z 8a: »Czy przy uprawianiu pettingu mo¿na zaj�æ w ci¹¿ê?«.
Dziewczyna: »1. Jak zabezpieczyæ siê przed AIDS? 2. Czy pierwszy sto-

sunek powinien odbyæ siê z partnerem do�wiadczonym seksualnie czy te¿
z osob¹ niedo�wiadczon¹? 3. Jaki wiek jest najodpowiedniejszy do rozpo-
czêcia wspó³¿ycia?«.

Szesnastolatka: »Czy ch³opak powinien potêpiæ dziewczynê za utratê
dziewictwa?«.

Uczeñ 8c: »Czy onanizm jest chorob¹?«.
Ch³opak z 8a: »1) Czy s¹ jakie� �rodki na powiêkszenie cz³onka? 2) Czy

masturbacja jest bezpieczna i zdrowa? 3) Co to jest petting? 4) Czy pierw-
szy raz mo¿e siê udaæ? 5) Czy d³ugo�æ cz³onka wp³ywa na przyjemno�æ
stosunku?«�.
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Rzadko uczniowie domagali siê czego� wiêcej ni¿ pogadanki: �1. PRZY-
GOTOWANIE DO TWORZENIA RODZINY (PRAKTYKA). 2. OGL¥DA-
NIE EROTYCZNYCH FILMÓW I GAZET. 3. OGL¥DANIE GO£YCH KO-
BIET. 4. NAUKA O ZABEZPIECZENIACH�.

Zdarza³y siê te¿ pytania poetyckie: �Czy seks przez wiatr jest mo¿liwy?�.
Zdecydowana wiêkszo�æ chcia³a dowiedzieæ siê czego� o pierwszym ra-

zie i o antykoncepcji. Zdarza³y siê pytania o aborcjê, a tak¿e o homo- i trans-
seksualno�æ. M³odzi ludzie zwykle do sprawy podchodzili powa¿nie i bez
pruderii. Co na to doro�li?

Joanna Mizieliñska: Grupa Edukatorów Seksualnych �Ponton� wyda³a
raport, w którym ukazuje, jak wielka jest ignorancja dzieci i m³odzie¿y w spra-
wach zwi¹zanych z seksualno�ci¹ (np. pytania, czy od poca³unku mo¿na zaj�æ
w ci¹¿ê) i w³asn¹ cielesno�ci¹, która jest pochodn¹ ignorancji i braku rzetel-
nej edukacji w szko³ach. Przecie¿ je�li przedmiotu ucz¹ katecheci (lub na-
uczyciele innych przedmiotów), to nie jest to nauczanie wolne od b³êdów
i bardzo czêsto naznaczone ideologi¹ katolick¹, pe³ne stereotypów na temat
p³ci, seksualno�ci, a nawet rodziny. Dla przyk³adu, uczniowie bior¹cy udzia³
w badaniu �Pontonu� opisywali sytuacje, kiedy na lekcji wychowania do ¿ycia
w rodzinie uczono ich, ¿e rodzina z jednym rodzicem to rodzina patologicz-
na! Nauczanie konserwatywne to nauczanie nastawione na promocjê w�ród
dzieci i m³odzie¿y abstynencji seksualnej, a przecie¿ wiek inicjacji seksualnej
z ka¿dym rokiem siê obni¿a. Widaæ wiêc, ¿e m³odzie¿ tego przekazu nie s³u-
cha i robi swoje. A nie maj¹c elementarnej wiedzy na ten temat, nara¿a siê na
niepo¿¹dan¹ ci¹¿ê, ryzyko chorób przenoszonych drog¹ p³ciow¹, a nawet
gwa³t (brak informacji o pigu³ce gwa³tu w programie nauczania). Co gorsza,
mo¿e te¿ widzieæ w³asne naturalne zachowania seksualne, takie jak mastur-
bacja, zainteresowanie t¹ sam¹ p³ci¹, poprzez pryzmat je piêtnuj¹cy, co mo¿e
prowadziæ do jakich� zaburzeñ na tym tle, nie wspominaj¹c o wstydzie czy
poczuciu winy.

Mariola Chomczyñska-Rubacha: Paradoksalnie edukacja seksualna w sfe-
rze prywatnej coraz czê�ciej jest bardziej nowoczesna i adekwatna w porówna-
niu z edukacj¹ szkoln¹. Jest coraz wiêksza grupa �wiat³ych doros³ych, którzy
o seksualnej sferze ¿ycia rozmawiaj¹ swobodnie i maj¹ wystarczaj¹cy do tego
poziom wiedzy popartej osobistym do�wiadczeniem.

Ma³gorzata Fuszara: S¹ równie¿ rodziny, w których przekazu wiedzy na
ten temat nie ma, gdy¿ dotyczy problematyki g³êboko stabuizowanej, o któ-
rej rodzice czêsto nie potrafi¹ i nie chc¹ rozmawiaæ z dzieæmi. Z badañ wy-
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nika, ¿e zdecydowana wiêkszo�æ Polek i Polaków jest za tym, aby wiedza na
temat seksualno�ci przekazywana by³a w szkole, mo¿na siê domy�laæ, i¿ miê-
dzy innymi dlatego, ¿e niejako �zdejmuje� to obowi¹zek przekazywania wie-
dzy z tego zakresu przez rodziców.

Zbigniew Izdebski: Taka przyzwalaj¹ca postawa w kwestii szkolnej edukacji
seksualnej jest odnotowywana w badaniach ilo�ciowych na reprezentatywnych
ogólnopolskich próbach, które realizowa³em co najmniej od dwudziestu lat. Jak
zaznaczy³a prof. Ma³gorzata Fuszara, wynika to miêdzy innymi z tego, ¿e rodzi-
ce zdaj¹ sobie sprawê z zaniedbañ, które s¹ w domu. Zdaj¹ sobie tak¿e sprawê
z dynamicznych zmian w obyczajowo�ci seksualnej m³odzie¿y. Choæ z moich
obserwacji wynika, ¿e rzadko odnosz¹ je do w³asnego dziecka.

Joanna Mizieliñska: Niektórym rodzicom wydaje siê, ¿e je�li o seksie z dzieæmi
nie bêdzie siê rozmawiaæ, to one od seksu bêd¹ stroniæ, a to tak nie dzia³a.
Rzetelna edukacja, jak pokazuj¹ przyk³ady krajów, gdzie takowa jest prowa-
dzona, odpowiada na wspó³czesne wyzwania i potrzeby oraz pozwala przy-
gotowaæ dzieci i m³odzie¿ na ró¿ne sytuacje, z którymi mog¹ siê zetkn¹æ, na
przyk³ad kwestie zwi¹zane z dzieciêc¹ pornografi¹, pedofili¹ w sieci. Pozo-
stawiaj¹c tê sferê ¿ycia cz³owieka w mroku milczenia, udajemy de facto, ¿e
dzieci te sprawy nie obchodz¹, a potem siê dziwimy, ¿e nie wiedz¹ one, w jaki
sposób mo¿na zaj�æ w ci¹¿ê.

Ma³gorzata Fuszara: W konsekwencji trzynastoletnie dziewczynki rodz¹
dzieci. W przypadku opisywanym ostatnio znalaz³ siê passus, ¿e rodzina o ni-
czym nie wiedzia³a i ci¹¿a zosta³a ujawniona dopiero w momencie porodu.
Pomijam w tym momencie pytanie, czy jest to w ogóle mo¿liwe, aby rodzina
o tym nie wiedzia³a. A opis ten pokazuje, ¿e prawdopodobnie dziewczynka
przez ca³¹ ci¹¿ê nie by³a u lekarza, zapewne nigdy nie by³a u ginekologa, jej
zdrowie i zdrowie rozwijaj¹cego siê p³odu nie by³y kontrolowane. Czy i co
ta trzynastolatka wiedzia³a o seksie? O rozwoju p³odu? O porodzie? Czy
wiedzia³a, ¿e wspó³¿yj¹cy z ni¹ mê¿czyzna dopuszcza siê przestêpstwa pedo-
filii? Jak przedstawia siê edukacja seksualna rodziców dziewczynki, skoro
mog³a ona ukryæ przed nimi seks i ci¹¿ê w wieku trzynastu lat?

Mariola Chomczyñska-Rubacha: Jest to przyk³ad �rodowiska, w którym seks
jest nadal tematem tabu. Rodzinne tabu seksualne, opisane dobrze przez Mariê
Bejsert, przyjmuje postaæ tabu jêzykowego, tabu miêdzypokoleniowego oraz tabu
odmiennej p³ci. Jego efektem jest minimalizacja informacji, opó�nianie momen-
tu informowania dzieci oraz wykluczenie ch³opców z obiegu informacji.
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Gdyby przyjrzeæ siê ró¿nicom w domowej socjalizacji seksualnej dziew-
cz¹t i ch³opców, to okaza³oby siê, ¿e obie p³cie maj¹ inne do�wiadczenia
w tym zakresie. Dziewczêta, przebywaj¹c w �wiecie kobiet, stykaj¹ siê czê-
�ciej z opowie�ciami o wykorzystaniu seksualnym, zdradzie, nieszczê�liwej
mi³o�ci, gwa³tach, niechcianych ci¹¿ach, czyli negatywnych aspektach seksu-
alno�ci. W tych krêgach rzadko siê mówi o pozytywnych i hedonistycznych
aspektach ¿ycia seksualnego, a osoby czerpi¹ce satysfakcjê z ¿ycia seksualne-
go czêsto przedstawiane s¹ jako naganne moralnie. Natomiast ch³opcy, prze-
bywaj¹c w �wiecie mê¿czyzn, rozmawiaj¹ o samochodach, sporcie, gad¿e-
tach technicznych itd., a je�li pojawia siê temat relacji damsko-mêskich, to
czêsto przyjmuje postaæ seksistowskich kawa³ów czy na�miewania siê z ko-
biet i podkre�lania wy¿szo�ci mê¿czyzn. Niewiele wiemy, jak przebiega edu-
kacja seksualna w grupie rówie�niczej, jak dzieci i m³odzie¿ rozmawiaj¹ ze
sob¹ o seksie.

Zbigniew Izdebski: �wiadomych zagro¿eñ rodziców coraz bardziej nie-
pokoi aktywno�æ ich dzieci w sferze wirtualnej.

Ma³gorzata Fuszara: Obecnie szko³a i dom nie s¹ przecie¿ jedynymi, czêsto
te¿ nie najwa¿niejszymi �ród³ami wiedzy na temat seksualno�ci. Chcia³abym
zwróciæ uwagê na radio, niestety obecnie tylko na stacje prywatne, które od
kilku lat staraj¹ siê coraz bardziej rzetelnie, wnikliwie i kompetentnie roz-
mawiaæ ze s³uchaczami o seksie, dziêki czemu zdecydowanie przyczyniaj¹ siê
do zwiêkszenia wiedzy z tego zakresu. Tymczasem w tym kontek�cie mówi
siê zwykle o internecie. Stanowi on jedynie narzêdzie i dlatego uwa¿am za
wa¿ne, aby mo¿na by³o znajdowaæ w nim rzeteln¹ wiedzê, a nie tylko prze-
kaz pornograficzny jako �ród³o, z której wiedzê czerpi¹ m³odzi ludzie.

Zbigniew Izdebski: Nie do koñca mamy zdiagnozowan¹ sytuacjê � jak¹
postawê przyjmuj¹ rodzice, je�li chodzi o korzystanie przez ich dzieci z inter-
netu jako ze �ród³a wiedzy o seksualno�ci cz³owieka. To, ¿e rodzice czasami
zablokuj¹ w domu mo¿liwo�æ dostêpu do pewnych stron erotycznych czy
pornograficznych, nadal sprawy nie za³atwia, bo nie wiedz¹, czy ich dziecko
nie bêdzie mog³o przeczytaæ czy poogl¹daæ takiego przekazu w innym domu
albo czy ich kolega lub kole¿anka w szkole nie poka¿e mu pewnych rzeczy
w smartfonie.

Mariola Chomczyñska-Rubacha: Natomiast doniesienia medialne o eks-
cesach seksualnych m³odzie¿y oraz istnienie portali spo³eczno�ciowych, na
których m³odzi ludzie zamieszczaj¹ kompromituj¹ce ich zdjêcia lub informa-
cje, zmuszaj¹ do refleksji, jak przeciwdzia³aæ takim patologicznym zjawiskom.
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Nie wiadomo, czy m³odzie¿, która styka siê z tego rodzaju edukacj¹ seksual-
n¹, ma do niej krytyczny stosunek czy te¿ ulega jej negatywnym wp³ywom.
Nie zmienia to faktu, ¿e doro�li, epatowani informacjami o rówie�niczej
przemocy seksualnej, byæ mo¿e wyrabiaj¹ sobie niew³a�ciwy pogl¹d na te-
mat skali tego zjawiska czy szerzej � stopnia demoralizacji m³odzie¿y.

Agnieszka Ko�ciañska: Za po�rednictwem internetu i prasy m³odzie¿ ma
dostêp do rozmaitych tre�ci: z jednej strony informacji medycznych czy po-
radnictwa prowadzonego przez organizacje LGBTQ i feministyczne, z drugiej
za� do brutalnej pornografii i buzuj¹cych erotyk¹ pism. Czy oby na pewno
konserwatywna szkolna edukacja pozwoli siê uczniom w tym zorientowaæ?

Ma³gorzata Fuszara: Natychmiast powinny byæ wprowadzone zmiany
w wychowaniu seksualnym w taki sposób, aby m³odzie¿ uzyskiwa³a rzeteln¹
wiedzê na ten temat w ka¿dej szkole.

Mariola Chomczyñska-Rubacha: Je¿eli chodzi o edukacjê seksualn¹
w sferze publicznej, warto zidentyfikowaæ dwa dyskursy: konserwatywny
i liberalny. Dyskurs konserwatywny zak³ada, ¿e dzieci s¹ aseksualne i trzeba
chroniæ ich niewinno�æ, seks w�ród nastolatków jest nienaturalny i �wiadczy
o patologii, aktywno�æ seksualna ma s³u¿yæ prokreacji i mo¿e byæ realizowa-
na jedynie w heteroseksualnych zwi¹zkach ma³¿eñskich, a edukacja seksual-
na zachêca do aktywno�ci seksualnej i przyspiesza inicjacjê seksualn¹ itd.
Dyskurs ten, reprezentowany przez Ko�ció³ katolicki i prawicowych polity-
ków, wydaje siê w Polsce dominowaæ i jest �ród³em niepokoju i strachu przed
szkoln¹ edukacj¹ seksualn¹.

Agnieszka Ko�ciañska: Pocz¹wszy od lat dziewiêædziesi¹tych XX w. wy-
chowanie seksualne w szko³ach zdominowa³y krêgi konserwatywne, do pod-
rêczników wróci³y niedomówienia, a wszystko, co nie jest seksem w ma³¿eñ-
stwie, potêpiono6. Konserwaty�ci krytykuj¹ postêpowe, zgodne z normami
�wiatowej Organizacji Zdrowia, projekty edukacyjne, nazywaj¹c je �seksu-
alizacj¹� dzieci.

Joanna Mizieliñska: Wystarczy przypomnieæ ostatni¹ próbê zmiany pod-
stawy programowej tego przedmiotu przez MEN, kiedy protestuj¹cy zorga-

6 Np. T. Król (red.), Wêdruj¹c ku doros³o�ci, Warszawa, Kraków: AND 1994; M. Grabowska, W.
Grabowski, A. Niemyska, M. Niemyski, M. Wo³ochowicz, P. Wo³ochowicz, Zanim wybierzesz. Przygoto-
wanie do ¿ycia w rodzinie, Warszawa: AND 1993.
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nizowali w Warszawie manifestacjê �Stop deprawacji w edukacji�, nios¹c
transparenty z napisami �Nie dla seksualizacji naszych dzieci�.

Zbigniew Izdebski: W moim odczuciu sytuacja ta wydaje siê bardziej
skomplikowana ni¿ by³a dwadzie�cia lat temu i to zarówno dla m³odych lu-
dzi, jak i ich rodziców.

Mariola Chomczyñska-Rubacha: Nie zapominajmy o drugim dyskursie
edukacji seksualnej w sferze publicznej � liberalnym, który zak³ada, ¿e cz³o-
wiek jest istot¹ seksualn¹ od narodzin do �mierci, seksualno�æ cz³owieka
realizuje siê w zwi¹zkach hetero-, homo- i biseksualnych, seks nastolatków
jest normalny, a edukacja ma zapewniæ ochronê przed niepo¿¹danymi skut-
kami aktywno�ci seksualnej oraz zwiêkszyæ prawdopodobieñstwo czerpania
z niej satysfakcji, dopuszczalne s¹ ró¿ne formy ¿ycia rodzinnego, a normy
seksualne s¹ negocjowane przez partnerów. Dyskurs ten znalaz³ najpe³niej-
szy wyraz w dokumencie z 2009 r. Porozumienie na rzecz upowszechniania
edukacji seksualnej dzieci i m³odzie¿y w polskiej szkole, sygnowanym miêdzy
innymi przez Federacjê na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Polskie Towa-
rzystwo Seksuologiczne, Towarzystwo Rozwoju Rodziny, Zwi¹zek Nauczy-
cielstwa Polskiego i wiele organizacji pozarz¹dowych (Fundacja Dzieci Ni-
czyje7, Grupa Edukatorów Seksualnych �Ponton�, Stowarzyszenie �W stronê
dziewcz¹t�). Dyskurs ten odwo³uje siê do miêdzynarodowych standardów
i akcentuje, aby oparciem dla edukacji seksualnej by³y: � uznanie seksualno-
�ci za dobro maj¹ce s³u¿yæ szczê�ciu kobiet i mê¿czyzn, � poszanowanie praw
reprodukcyjnych i seksualnych, � szacunek dla m³odych ludzi i ich decyzji, �
akceptacja mniejszo�ci seksualnych, � zasada równo�ci p³ci, � rzetelna wie-
dza naukowa, � nowoczesne standardy.

Ma³gorzata Fuszara: To, co � moim zdaniem � jest przede wszystkim
charakterystyczne dla wychowania seksualnego i edukacji seksualnej we
wspó³czesnej Polsce, to ogromne zró¿nicowanie. S¹ szko³y, które zapraszaj¹
do wspó³pracy profesjonalnie przygotowanych seksuologów, specjalizuj¹ce
siê w edukacji seksualnej osoby lub organizacje pozarz¹dowe. Wiedza tam
przekazywana jest na ogó³ rzetelna i warto�ciowa, ale takich szkó³ jest nie-
stety niewiele. I s¹ szko³y, w których zajêcia te �przydziela siê� osobom, któ-
re albo s¹ niekompetentne, albo maj¹ nawet odpowiedni¹ wiedzê, tylko zu-
pe³nie sobie z t¹ tematyk¹ nie radz¹, bo zajêcia na temat seksualno�ci mo¿e
prowadziæ tylko kto�, kto ma wyj¹tkowo dobry kontakt z m³odzie¿¹.

7 W 2016 r. Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) zmieni³a nazwê na Fundacja Dajemy Dzieciom Si³ê (FDDS).
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Joanna Mizieliñska: Oczywi�cie mo¿e siê zdarzyæ i zdarza, szczególnie
w szko³ach spo³ecznych, ¿e przedmiot ten jest prowadzony profesjonalnie,
¿e na zajêcia zaprasza siê edukatorów seksualnych, na przyk³ad zwi¹zanych
z Grup¹ Edukatorów Seksualnych �Ponton�. Ale to siê dzieje w wiêkszych
miastach. W mniejszych, obawiam siê, ¿e monopol na nauczanie tego przed-
miotu maj¹ osoby zwi¹zane z uczelniami katolickimi, które w swoich pro-
gramach oferuj¹ tego typu �cie¿ki specjalizacyjne b¹d� programy studiów
(wg raportu �Pontonu� z 2009 r. 24% osób prowadz¹cych zajêcia Wd¯wR
to katecheci/katechetki). Jakiekolwiek próby zmiany tego stanu rzeczy spo-
tykaj¹ siê z protestami bardzo dobrze zorganizowanych grup prawicowych.

Zbigniew Izdebski: Formalny zapis ustawowy z 1993 r. zobowi¹zuje szko³ê
do realizacji tre�ci z zakresu edukacji seksualnej, ale wszystko wskazuje na
to, tak¿e realizowane przeze mnie badania, ¿e nie s¹ to dobrze prowadzone
zajêcia. Tymczasem, gdyby�my wziêli pod uwagê, ¿e zajêcia Wd¯wR odby-
waj¹ siê pocz¹wszy od pi¹tej klasy szko³y podstawowej, a nastêpnie w szkole
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, to wcale tak ma³o czasu na realizacjê tego
programu nie ma. Gdyby zajêcia by³y dobrze planowane i prowadzone, to
jest du¿a szansa, ¿e pewne wa¿ne tre�ci mo¿na by³oby przekazaæ, ale my nie
doczekali�my siê w polskim systemie o�wiatowym dobrego potraktowania
tego przedmiotu.

Mariola Chomczyñska-Rubacha: Obowi¹zkowa szkolna edukacja sek-
sualna powinna byæ apolityczna, holistyczna, stymuluj¹ca rozwój psychosek-
sualny.

Zbigniew Izdebski: Tymczasem wychowanie seksualne jest w Polsce od
wielu lat sfer¹ upolitycznion¹. My�lê, ¿e to te¿ ma wp³yw na podej�cie wielu
dyrektorów szkó³ do realizacji zajêæ wychowania do ¿ycia w rodzinie. S¹dzê,
¿e relatywnie czêsto wystêpuj¹ tak¿e postawy konformistyczne u dyrekto-
rów i nauczycieli, ¿e mo¿e lepiej albo w ogóle tego przedmiotu nie realizo-
waæ, albo je¿eli realizowaæ, to takie tre�ci, które nie bêd¹ wywo³ywa³y emo-
cji. W rezultacie � tak naprawdê � przedmiot nie do koñca odpowiada na
zapotrzebowanie m³odzie¿y.

Agnieszka Ko�ciañska: Zdecydowana wiêkszo�æ ksi¹¿ek skierowanych
do m³odzie¿y ³¹czy daleko id¹ca zachowawczo�æ w sprawach seksu. Ow-
szem, zwykle dostarczaj¹ szczegó³owych informacji o procesach zachodz¹-
cych w cia³ach i g³owach ch³opców i dziewcz¹t w okresie dojrzewania. Jed-
nak nawet te uznawane za najbardziej postêpowe, do seksu podchodz¹
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z dystansem. £¹cz¹ go z ma³¿eñstwem i prokreacj¹. Czêsto milcz¹ w spra-
wie antykoncepcji, ograniczaj¹c siê do informacji o istnieniu poradni przed-
ma³¿eñskich. Ich przekaz jest te¿ zdecydowanie heteronormatywny. Infor-
macje o odmienno�ciach zdarzaj¹ siê rzadko, jeszcze rzadsza jest ich nie
tyle afirmacja, co akceptacja. Autorzy ksi¹¿ek dla m³odzie¿y z rezerw¹ pod-
chodzili te¿ do korekty p³ci, mimo ¿e w PRL mo¿na j¹ by³o przeprowadziæ
za darmo, a rodzimi lekarze wypracowali unikalne metody operacji i tera-
pii.

Joanna Mizieliñska: Od lat organizacje pozarz¹dowe w Polsce przygl¹-
daj¹ siê programowi nauczania tego przedmiotu i podrêcznikom, apeluj¹c
o ich zmianê, gdy¿ zawieraj¹ wiele informacji nieprawdziwych, strasz¹ sek-
sualno�ci¹, zamiast z ni¹ oswajaæ. Sam przedmiot, tak problematycznie na-
zwany, jest zreszt¹ nieobowi¹zkowy, z czego, bior¹c pod uwagê brak rzetel-
nej fachowej wiedzy w podrêcznikach do tego przedmiotu, nale¿y siê chyba
cieszyæ. Pamiêtam, gdy parê lat temu wraz ze studentami przyjrzeli�my siê
tym podrêcznikom, byli�my zaskoczeni, jak czêsto w �wieckim nauczaniu
siêga siê do katolickiej etyki seksualnej, w niektórych z nich widniej¹ frag-
menty wrêcz spisane z Katechizmu Ko�cio³a Katolickiego. Mamy wiêc tam
podwójne standardy seksualno�ci dla kobiet i mê¿czyzn, negatywne i nie-
zgodne ze standardami �wiatowymi opinie na temat praktyk innych ni¿ he-
teroseksualne czy te¿ kwestii przekraczania norm p³ci, niezgodne z fachow¹
wiedz¹ informacje o antykoncepcji, zalecenie tej naturalnej i piêtnowanie
innych jej rodzajów etc.

Zbigniew Izdebski: Nie jest to sprawa nowa, sprawa ta dotyczy polskiej
rzeczywisto�ci od bardzo wielu lat. Ani w czasach �upojnego� socjalizmu,
ani w okresie transformacji nie by³o dobrej atmosfery wokó³ realizacji edu-
kacji seksualnej w szkole. Praktycznie wszystkie rz¹dy, niezale¿nie, czy by³y
to rz¹dy lewicowe, czy prawicowe, nie doprowadzi³y do tego, ¿eby nadaæ
odpowiedni¹ rangê edukacji seksualnej w szkole ani te¿ do tego, ¿eby wyeg-
zekwowaæ od szkó³ systematyczne, dobre prowadzenie tych zajêæ. Ponadto
szko³y podlegaj¹ pod samorz¹dy, co te¿ niejednokrotnie wzmacnia postawy
konformistyczne w �rodowiskach o�wiatowych. W³adzy, która jest blisko,
tak¿e proboszczowi, trudno czasami siê oprzeæ�

Ma³gorzata Fuszara: Badania i do�wiadczenie wynikaj¹ce z telefonów
zaufania, chocia¿by prowadzonych przez �Ponton�, pokazuj¹, ¿e szko³y bar-
dzo siê od siebie ró¿ni¹, a tak¿e, ¿e najczê�ciej oceniane s¹ przez m³odzie¿
bardzo krytycznie.
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Mariola Chomczyñska-Rubacha: Mo¿e dlatego, ¿e realizowane aktual-
nie programy wychowania do ¿ycia w rodzinie s¹ zideologizowane i ateore-
tyczne. Ideologizacja tre�ci programowych przejawia siê na przyk³ad nieade-
kwatnym odzwierciedlaniem systemu zwi¹zków intymnych, w jakich Polki
i Polacy funkcjonuj¹ (rodzinne versus partnerskie, heteroseksualne versus
homoseksualne), preferencj¹ oddzia³ywañ perswazyjnych nad informacyjny-
mi, brakiem neutralno�ci �wiatopogl¹dowej (programy szkolne odzwiercie-
dlaj¹ g³ównie system warto�ci katolickich), powielaniem stereotypów czy
wiktymizacj¹ seksualno�ci kobiet. Ateoretyczno�æ przejawia siê miêdzy inny-
mi: � brakiem wywiedzionego z wiedzy naukowej przedmiotu edukacji sek-
sualnej (nie jest nim przecie¿ rodzina, ale rola i to¿samo�æ p³ciowa, z uwzglêd-
nieniem rozró¿nienia na p³eæ biologiczn¹ i spo³eczno-kulturow¹); �
nieadekwatnym okre�leniem celów edukacji seksualnej (zawê¿anie edukacji
do przygotowania do ¿ycia w rodzinie zamiast stymulowania rozwoju psy-
choseksualnego); � brakiem teoretycznych podstaw i standardów rozwojo-
wych, a co za tym idzie etapowych celów wychowania uwzglêdniaj¹cych sfe-
rê najbli¿szego rozwoju; � brakiem kryteriów merytorycznych dopuszczania
podrêczników (czê�æ podrêczników nie uwzglêdnia aktualnego stanu wie-
dzy, zawiera tre�ci dyskryminuj¹ce oraz nie ró¿nicuje tre�ci ze wzglêdu na
wiek); � brakiem rzetelnych badañ nad efektywno�ci¹ edukacji seksualnej.

Czy mo¿na wskazaæ na zmiany w obyczajowo�ci Polaków,
je¿eli chodzi o kwestie zwi¹zane z wychowaniem/ edukacj¹
seksualn¹? Jakie jest ich pod³o¿e?

Mariola Chomczyñska-Rubacha: Jest to w istocie pytanie o to, w jakim oto-
czeniu spo³eczno-kulturowym dojrzewaj¹ seksualnie i wchodz¹ w doros³o�æ dzieci
i nastolatki i jaki mo¿e mieæ to wp³yw na ich decyzje dotycz¹ce ¿ycia seksualne-
go. Z czym zatem musz¹ siê skonfrontowaæ dzieci, jakie do�wiadczenia prze-
pracowaæ i jakie z tego wynikaj¹ zadania dla profilaktyki i formalnej edukacji
seksualnej? Z perspektywy dzieci i m³odzie¿y najwa¿niejsze wydaj¹ siê zmiany
w strukturze rodziny. Coraz wiêcej dzieci i nastolatków przechodzi traumê
z powodu rozwodu rodziców. Dowiaduje siê zatem, ¿e ma³¿eñstwo i rodzina
nie s¹ czym� sta³ym i danym raz na zawsze i nie gwarantuj¹ d³ugiego, szczê-
�liwego ¿ycia. Z powodów czêsto dla m³odych ludzi niezrozumia³ych naj-
bli¿sze im osoby, gwaranci poczucia bezpieczeñstwa i przewidywalnej przysz³o-
�ci, decyduj¹ siê na samotne rodzicielstwo lub funduj¹ im ¿ycie w rodzinach
zrekonstruowanych. Obserwuj¹c swoje starsze rodzeñstwo, dowiaduj¹ siê,
¿e istniej¹ alternatywne sposoby realizacji potrzeb seksualnych i budowania
intymnych zwi¹zków. Widz¹ pary ¿yj¹ce w sta³ych zwi¹zkach nieformalnych,
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konkubinatach, osoby decyduj¹ce siê na samotne rodzicielstwo, osoby rezy-
gnuj¹ce z potomstwa i realizuj¹ce potrzeby seksualne przy zachowaniu sta-
tusu singla/singielki. S¹ zatem �wiadkami, ¿e rozpoczêcie wspó³¿ycia przed
�lubem staje siê obyczajow¹ norm¹, a nie anomali¹ czy wyj¹tkiem od regu³y.
Te z nich, które ¿yj¹ w rodzinach pe³nych, s¹ �wiadkami zmieniaj¹cych siê
modeli relacji miêdzy rodzicami � od tradycyjnych do partnerskich. Przepisy
kobiecych i mêskich ról p³ciowych staj¹ siê coraz mniej jednoznaczne. Mat-
ka po�wiêcaj¹ca siê dla rodziny, rezygnuj¹ca z w³asnych aspiracji i potrzeb na
rzecz partnera i dzieci staje siê w odbiorze spo³ecznym coraz czê�ciej synoni-
mem ofiary na w³asne ¿yczenie. Ojciec realizuj¹cy siê zawodowo i ograni-
czaj¹cy swój wk³ad w ¿ycie rodziny do zabezpieczenia g³ównie jej potrzeb
materialnych jest postrzegany jako osoba niedojrza³a i nieodpowiedzialna.
Na skutek emancypacji kobiet i zacierania siê ró¿nic miêdzy rolami p³ciowy-
mi m³ody cz³owiek staje przed zadaniem zbudowania w³asnej koncepcji sie-
bie w rolach p³ciowych i znalezienia partnera/partnerki, z którym/¹ uda mu
siê zrealizowaæ w³asn¹ wersjê udanego ¿ycia intymnego czy rodzinnego.
Zarysowane skrótowo przemiany w strukturze rodziny i formach zwi¹zków
intymnych nie sprzyjaj¹ jednoznacznej, tradycyjnej socjalizacji seksualnej/
rodzajowej w rodzinie i stawiaj¹ nowe wyzwania dla oddzia³ywañ profilak-
tycznych i edukacyjnych.

Dojrzewanie seksualne m³odych ludzi ma jednak szerszy kontekst ni¿ tylko
rodzinny. Wspó³czesna kultura zdaje siê mieæ ambiwalentny stosunek do
dziecka i dzieciñstwa. Z jednej strony mamy do czynienia z powstaniem
swoistej kultury dzieciñstwa (prawa, organizacje, przemys³ rozrywkowy, re-
klama), a z drugiej � z redukowaniem ró¿nicy pomiêdzy �wiatem doros³ych
i dzieci. Zdobywanie wiedzy o �wiecie zostaje zapo�redniczone przez media,
co sprawia, ¿e dzieci maj¹ mo¿liwo�æ docierania do tych samych przekazów,
co doro�li. Media staj¹ siê zreszt¹ wspó³odpowiedzialne za seksualizacjê
wspó³czesnej kultury. Wed³ug Raportu o seksualizacji dziewcz¹t, sporz¹dzo-
nego przez Amerykañskie Towarzystwo Psychologiczne w 2007 r., seksuali-
zacja kultury przejawia siê w definiowaniu centralnych tre�ci to¿samo�ci p³cio-
wej w kategoriach atrakcyjno�ci fizycznej i erotycznej. M³odzi ludzie musz¹
zatem sprostaæ kulturowym idea³om piêkna, co skutkuje traktowaniem cia³a
jako fetysza, swoistej przepustki do szczê�cia. Kult atrakcyjnego cia³a i uto¿-
samianie mi³o�ci z seksem powoduje wiele negatywnych skutków natury
emocjonalnej (brak pewno�ci siebie, nieakceptacja w³asnego cia³a, wstyd, lêk
itd.), psychicznej (zaburzenia od¿ywiania, zani¿ona samoocena, depresja),
seksualnej (zaburzenia w rozwoju seksualnym, nierealistyczne oczekiwania
w sferze seksualnej, brak asertywno�ci), to¿samo�ciowej (traktowanie wy-
gl¹du i fizycznej atrakcyjno�ci jako centralnej warto�ci).
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Masowe i marketingowe wykorzystywanie seksu w sztuce, reklamie, ga-
zetach czy modzie detabuizuje i instrumentalizuje seks, odrywa go od mi³o-
�ci, budowania za jego spraw¹ intymno�ci i blisko�ci, redukuj¹c jego rolê do
�ród³a przyjemno�ci i osi¹gania orgazmu. Wspó³czesne filmy i seriale, a tak-
¿e prasa m³odzie¿owa kreuj¹ liberalne podej�cie do seksu. Dziewictwo prze-
staje byæ cnot¹, a staje siê wstydliwym problemem, zwi¹zki nieformalne s¹
równoprawne w sferze aktywno�ci seksualnej z formalnymi. Taka sytuacja
nie jest neutralna z punktu widzenia wzorców zachowania, w�ród których
wczesne inicjowanie aktywno�ci seksualnej staje siê modne i atrakcyjne, do-
starczaj¹c m³odzie¿y satysfakcji z bycia �na topie� w grupie rówie�niczej.

Joanna Mizieliñska: Systematycznie wzrasta liczba dzieci i m³odzie¿y
maj¹cej styczno�æ z pornografi¹ i z niej czerpi¹cej wiedzê na temat w³asnej
seksualno�ci oraz relacji intymnych z innymi. A to przecie¿ jest obraz sztucz-
ny, wykrzywiony, mog¹cy rodziæ nierealne oczekiwania zachowañ seksual-
nych u potencjalnych partnerów czy partnerek.

Mariola Chomczyñska-Rubacha: Innym niepokoj¹cym zjawiskiem jest
powszechny dostêp do pornografii. Seks jako dobro konsumpcyjne, odarte
z emocji i uczuæ staje siê ³atwo dostêpne tak¿e dla dzieci i m³odzie¿y g³ównie
za po�rednictwem internetu czy czasopism pornograficznych. Niedojrzali
odbiorcy stykaj¹ siê z wykreowanym i czêsto wynaturzonym wizerunkiem
aktu seksualnego. Zastosowane w filmach pornograficznych kody estetycz-
ne i idea³y kobieco�ci i mêsko�ci tworz¹ pozory podmiotowo�ci, naturalizuj¹
mêsk¹ przemoc i budz¹ negatywny stosunek, zarówno ch³opców, jak i dziew-
cz¹t, do w³asnego cia³a i jego sprawno�ci. Wiele z tych produkcji normalizu-
je seksizm i pasywne, odcz³owieczone wizerunki kobiet.

Z internetem wi¹¿e siê jeszcze inny fenomen, a mianowicie zawieranie
znajomo�ci na portalach spo³eczno�ciowych i randkowych oraz realizacja po-
trzeb seksualnych w �wiecie wirtualnym lub za jego po�rednictwem. W pierw-
szym przypadku zaspokojenie seksualne wystêpuje bez �¿ywego� udzia³u
partnera/ki, a w drugim jest aktem wyizolowanym od blisko�ci i uczuæ. Ko-
lejne do�wiadczenia tego typu mog¹ utrwalaæ przelotno�æ i emocjonaln¹ p³yt-
ko�æ relacji seksualnych. Seks mo¿e byæ traktowany jak sport lub proste za-
spokojenie popêdów poza kontekstem relacji intymnej.

Obecno�æ w sieci jest te¿ zagro¿eniem, szczególnie dla dzieci, które mog¹
byæ wykorzystane seksualnie przez osoby doros³e. Poruszanie siê w tym �wiecie
wymaga �wiadomo�ci i ostro¿no�ci, których brakuje kilkulatkom czy nawet na-
stolatkom. Poza tym opisane wy¿ej zjawiska raczej seksualizuj¹ nieletnich i nie
sprzyjaj¹ procesom rozwojowym w³a�ciwym dla okresu latencji. Internetowa
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seksualizacja ¿ycia zaburza ten wa¿ny okres, który winien sprzyjaæ rozwojowi
poznawczemu, emocjonalnemu, spo³ecznemu i moralnemu m³odego pokolenia.

Wskazane zmiany obyczajowo�ci przek³adaj¹ siê na zmiany biegu proce-
sów rozwojowych, to¿samo�ciowych w takim kontek�cie, jaki znamy z pod-
rêczników do psychologii czy pedagogiki. Stanowi¹ przez to niepoznane,
niejednoznaczne t³o utrudniaj¹ce zadanie wychowawcom i rodzicom. Wy-
magaj¹ te¿ wypracowywania nowych podej�æ, szczególnie w edukacji seksu-
alnej, zw³aszcza je�li bêdziemy j¹ traktowaæ jako dzia³ania, których przed-
miotem jest to¿samo�æ p³ciowa.

Ma³gorzata Fuszara: S¹ takie zmiany w obszarze to¿samo�ci p³ciowej obser-
wowane przez socjologów. Badania prof. Anny Titkow czy prof. Jacka Kurczew-
skiego pokazuj¹, ¿e zanika �podwójny standard� w ocenianiu kobiet i mê¿-
czyzn. Badania pokazuj¹ te¿, ¿e Polki i Polacy godz¹ siê na do�æ powszechne
zamieszkiwanie m³odych ludzi razem bez �lubu. Moje badania nad obraz¹
i znies³awieniem pokazuj¹, ¿e kiedy� tylko kobiety by³y znies³awiane i obra¿a-
ne poprzez okre�lenia czy plotki dotycz¹ce ich ¿ycia seksualnego, teraz przez
odniesienie do tej sfery znies³awiani s¹ tak¿e mê¿czy�ni. Te znies³awienia maj¹
jednak zdecydowanie �genderowy�, zró¿nicowany ze wzglêdu na p³eæ charak-
ter � kobiety nadal próbuje siê znies³awiaæ poprzez zarzucenie im promisku-
ityzmu seksualnego, zdradê czy nie�lubne pochodzenie dziecka, a mê¿czyzn
poprzez zarzucenie im pedofilii lub homoseksualizmu. Nie ulega w¹tpliwo�ci,
¿e s¹ to znaki zmian � pedofilia przecie¿ istnia³a zawsze, ale jej ukrywanie,
brak dyskusji czy przyk³adów ukarania powodowa³y, ¿e nikt o tym nie mówi³,
nikt nikomu takich czynów nie zarzuca³, a wiêc i nikt przed tym siê nie broni³.

Mariola Chomczyñska-Rubacha: Do zmian doprowadza wiele czynników,
a ja chcia³abym zwróciæ uwagê na zmiany w kulturze popularnej. To, co kiedy�
by³o na przyk³ad w filmie uwa¿ne za pornografiê, widzimy teraz w artystycz-
nych filmach. Mo¿na wskazaæ mnóstwo poradników, k¹cików w pismach,
audycji radiowych na ten temat. Tematyka ¿ycia seksualnego jest te¿ czêsta
w reklamach, ostatnio zw³aszcza zwi¹zanych ze �rodkami zwiêkszaj¹cymi
mêsk¹ sprawno�æ seksualn¹. Kiedy� by³o nie do pomy�lenia, aby rozmawiaæ
o impotencji poza gabinetem seksuologa, teraz to temat reklam nadawanych
co godzina w stacjach radiowych. To oczywi�cie musi wp³ywaæ na otwar-
to�æ, zmiany w obyczajowo�ci, ale te¿ na bardziej rozpowszechnion¹ wiedzê
na temat ¿ycia seksualnego i wi¹¿¹cych siê z nim problemów.

Joanna Mizieliñska: Trudno mi odpowiedzieæ na takie pytanie bez prze-
prowadzenia rzetelnych badañ na ten temat. Mogê jedynie opieraæ siê na
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w³asnych obserwacjach i lekturach cudzych badañ. Jak ju¿ wspomnia³am,
m³odzie¿ coraz wcze�niej rozpoczyna ¿ycie seksualne i nie maj¹c elementar-
nej wiedzy na ten temat przekazywanej w szkole, czerpie informacje z ró¿-
nych mediów (g³ównie z internetu � jak pokazuj¹ badania, robi tak 44%) czy
od rówie�ników (55%).

Zbigniew Izdebski: �ledz¹c debaty na temat seksualno�ci cz³owieka, jakie
odbywaj¹ siê w Polsce, ³atwo mo¿na dostrzec znacz¹co odmienne spojrzenie
wyra�nie wyró¿niaj¹cych siê dwóch grup osób. Widaæ to chocia¿by w jêzyku
stosowanym do opisu pewnych problemów. My mówimy na przyk³ad o za-
p³odnieniu, inne osoby o �dziecku poczêtym�, my mówimy o aborcji, a kto�
o zabijaniu dziecka poczêtego. W ostatnich latach nastêpuje zmiana, radyka-
lizacja jêzyka u¿ywanego do opisu problemów zwi¹zanych z seksualno�ci¹
cz³owieka. To ujawnia, ¿e pojawia siê coraz wiêcej radykalnych postaw wo-
bec seksualno�ci. Wydaje mi siê, ¿e kiedy� nie by³o takich silnych ruchów
pro-life, których cz³onkowie wystêpuj¹ w zasadzie przeciwko edukacji sek-
sualnej, nie s¹ zwolennikami mówienia w ramach edukacji seksualnej o anty-
koncepcji, poza spraw¹ naturalnej regulacji p³odno�ci. Powoduje to pewien
radykalizm w my�leniu, przek³adaj¹cy siê w bardzo du¿ym stopniu tak¿e na
postawy ludzi m³odych. I to, wed³ug mnie, jest znacz¹ca przemiana w podej-
�ciu do seksualno�ci. Zwróæmy bowiem uwagê, ¿e osoby doros³e, z pewnym
baga¿em ¿yciowych do�wiadczeñ, czêsto maj¹ bardziej liberalne podej�cie
od tego, które prezentuj¹ niektóre ruchy skupiaj¹ce ludzi m³odych, zw³asz-
cza o bardziej prawicowych pogl¹dach. To w³a�nie ich postawa czêsto stwa-
rza trudn¹ atmosferê do podjêcia konstruktywnej dyskusji na temat kwestii
zwi¹zanych z edukacj¹ seksualn¹. W zwi¹zku z tym dyskusja ta jest przewa¿-
nie prowadzona w czarno-bia³ych barwach, a � w koñcu � nic nie jest do
koñca ani bia³e, ani czarne. W zasadzie trudno mówiæ o jakiej� mo¿liwo�ci
uzyskania konsensusu. Osobi�cie nieraz odmawiam udzia³u w dyskusji, je�li
wiem, kto bêdzie bra³ w niej udzia³, bo szkoda mi czasu na podejmowanie
próby dialogu z lud�mi, którzy nie uznaj¹ prawa innych osób do w³asnych
pogl¹dów, co wiêcej, nie szanuj¹ swoich interlokutorów. Mogê siê nie wia-
domo jak przygotowaæ merytorycznie do debaty, a oni i tak bêd¹ my�leli
swoje, nie zechc¹ nawet spokojnie wys³uchaæ moich argumentów, co wiêcej,
czêsto bêd¹ dosyæ agresywni w wyra¿aniu swoich pogl¹dów.

Joanna Mizieliñska: Protesty z 2015 r. przeciwko unowocze�nieniu pro-
gramu nauczania przedmiotu wychowanie do ¿ycia w rodzinie dowodz¹, ¿e
w Polsce wci¹¿ mamy do czynienia z za�ciankowo�ci¹, je�li chodzi o kwestie
zwi¹zane z seksualno�ci¹, a dominacja bardzo konserwatywnych tre�ci
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w podrêcznikach do tych¿e zajêæ sprawia, ¿e takie podej�cie dominuje w�ród
m³odych. Znajduje to odbicie choæby w wynikach ostatniego badania CBOS-u
o dopuszczalno�ci przerywania ci¹¿y. Okazuje siê, ¿e najwiêcej zwolenników
zaostrzenia ustawy aborcyjnej jest w�ród 18�24-latków. To jest grupa, która
dopiero wkracza w doros³e ¿ycie, jeszcze ma niewyrobione w³asne, wynika-
j¹ce z do�wiadczenia, zdanie na ten temat i dopiero niedawno opu�ci³a szko-
³y, gdzie na lekcjach wychowania do ¿ycia w rodzinie, prowadzonych przez
katechetki i katechetów, niejednokrotnie pokazuje siê przedstawiaj¹cy nie-
prawdziwe informacje o aborcji i epatuj¹cy przemoc¹ film Niemy krzyk,
a aborcjê porównuje siê z Holocaustem. Zatem je�li w dalszym ci¹gu bê-
dziemy mieli tak prowadzony przedmiot, to lepiej, by go w ogóle nie by³o.

Kilka sugestii na temat �modelu idealnego�
wychowania/ edukacji seksualnej w Polsce
w odniesieniu do dzieci/m³odzie¿y/doros³ych

Agnieszka Ko�ciañska: Na pytanie o idealny model wychowania seksu-
alnego odpowied� wydaje siê prosta: to powa¿ne potraktowanie m³odzie¿y
i jej pytañ. Kiedy zestawimy listy pisane w latach piêædziesi¹tych i sze�æ-
dziesi¹tych do �Radaru� (odpowiada³ na nie Miko³aj Kozakiewicz), w la-
tach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych do �itd� (adresowano je do Zbi-
gniewa Lew-Starowicza), cytowane powy¿ej pytania zebrane przez Wies³awa
Sokoluka czy dzisiejsze raporty �Pontonu�, podsumowuj¹ce kwestie poru-
szane w telefonie zaufania � ci¹gle wracaj¹ te same motywy: masturbacja,
pierwszy raz, antykoncepcja, strach przez chorobami, niechcian¹ ci¹¿¹ i prze-
moc¹, a tak¿e nieheteronormatywno�æ. Pytania stawiaj¹ ju¿ uczniowie pod-
stawówek. Powa¿na rozmowa na te tematy i przekazanie szczegó³owych in-
formacji nie bêdzie nadmiernym rozbudzaniem zainteresowania, mo¿e za to
zapobiec niejednej tragedii.

Ma³gorzata Fuszara: Zawsze jest pytanie o to, co przekazywaæ i w jaki
sposób to robiæ. Je�li chodzi o sugestie � sprawa jest do�æ oczywista � wiedza
powinna byæ rzetelna i przekazywana w ka¿dej szkole. Wymaga to odpo-
wiedniego potraktowania wiedzy z tego zakresu. Opracowane przez specja-
listów minimum musi byæ przekazane ka¿demu, tak jak to siê dzieje na in-
nych lekcjach, matematyce czy geografii. Je�li chodzi o pytanie jak � najlepiej,
jak s¹dzê, sprawdza siê metoda przekazywania wiedzy i rozmawiania na ten
temat przez tzw. starszych rówie�ników, a wiêc osoby maksymalnie zbli¿one
wiekiem do tych, którym przekazuj¹ wiedzê. My�lê te¿, ¿e wielk¹ rolê mo¿e
w tym zakresie odegraæ internet. Przekaz umieszczony w przestrzeni inter-
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netowej odegra prawdopodobnie kluczow¹ rolê. Je�li bêdzie to rzetelny,
dostêpny dla ka¿dego przekaz przygotowany przez specjalistów, bêdzie do-
brze.

Joanna Mizieliñska: W raporcie �Pontonu� zebrano parê rekomendacji
samej m³odzie¿y odno�nie do edukacji, a poniewa¿ jestem zwolenniczk¹
oddolnego definiowania potrzeb, to pozwolê sobie te rekomendacje przypo-
mnieæ. Po pierwsze, m³odzie¿ apelowa³a (raport pochodzi z 2009 r.) o wpro-
wadzenie do szkó³ rzetelnej, neutralnej �wiatopogl¹dowo edukacji seksual-
nej. Postulowano te¿ zmianê nazwy na bardziej adekwatn¹. Po drugie,
wyra¿ano pragnienie, by program do nauczania tego przedmiotu by³ realizo-
wany przez przygotowanych do tego kompetentnych nauczycieli i prowa-
dzony podczas normalnych godzin lekcyjnych. I po trzecie, edukacja seksu-
alna powinna odnosiæ siê do wa¿nych dla m³odych ludzi tematów, takich
jak: dojrzewanie dziewcz¹t i ch³opców, profilaktyka chorób przenoszonych
drog¹ p³ciow¹, nowoczesne �rodki antykoncepcyjne, prewencja przemocy
seksualnej, wiedza o asertywno�ci i orientacjach seksualnych.

Mariola Chomczyñska-Rubacha: Moim zdaniem �idealnym modelem�
wychowania seksualnego jest proponowany przez WHO holistyczny pro-
gram wyznaczaj¹cy standardy edukacji seksualnej w Europie. Podej�cie holi-
styczne jest gwarantem traktowania edukacji seksualnej jako instrumentu
wielostronnego stymulowania rozwoju dzieci i m³odzie¿y, a wiêc równocze-
snego rozwoju w sferze poznawczej, emocjonalnej, zdrowotnej, spo³ecznej
i moralnej. Zak³ada pozytywne podej�cie do seksualno�ci, detabuizuje i do-
warto�ciowuje tê sferê funkcjonowania cz³owieka, równomiernie rozk³adaj¹c
akcenty na przyjemno�æ i odpowiedzialno�æ. Daje nadziejê na rozwój kompe-
tencji krytycznych, pozwalaj¹c uczniom i uczennicom uzyskaæ autonomiê dzia-
³añ w sferze seksualnej w my�l za³o¿enia, ¿e im bardziej wyedukowana jest
jednostka, w tym wiêkszym stopniu jest w stanie braæ odpowiedzialno�æ za
swoje zachowanie i dokonywaæ samodzielnych wyborów. Tym samym daje gwa-
rancjê rozwoju zarówno w skali indywidualnej, jak i spo³ecznej.

Idealny model edukacji seksualnej powinien spe³niæ wszystkie przypisa-
ne edukacji funkcje: rekonstrukcyjn¹ (transmisja dorobku ludzko�ci), ada-
ptacyjn¹ (przygotowanie do pe³nienia ról i rozumienia wymagañ spo³ecz-
nych) i emancypacyjn¹ (wyposa¿enie w instrumenty wp³ywania na otoczenie
zgodnie z w³asnymi warto�ciami i potrzebami na podstawie kompetencji
krytyczno-kreatywnych) i realizowaæ je w zrównowa¿ony sposób. Realizacja
funkcji rekonstrukcyjnej wymaga rezygnacji z ograniczania siê jedynie do
transmisji tradycyjnej wizji rodziny w jej monogamicznej i patriarchalnej
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wersji. Wymaga opisu zró¿nicowanych kulturowo form ludzkiej seksualno-
�ci na przestrzeni dziejów. Zaprezentowanie spo³eczno-kulturowych uwarun-
kowañ rodzicielstwa i dzieciñstwa w sposób ujmuj¹cy nie tylko esencjali-
styczne, ale równie¿ konstruktywistyczne podej�cie do seksualno�ci,
rodzicielstwa oraz ró¿nic p³ciowych. Opis zwyczajów seksualnych, rodziny,
rodzicielstwa itd. w ró¿nych kulturach i religiach powinien zachêcaæ do kry-
tycznej i sproblematyzowanej analizy zmieniaj¹cych siê historycznie form ¿ycia
seksualno-rodzinnego.

Funkcja adaptacyjna programów edukacji seksualnej powinna w wiêk-
szym ni¿ dotychczas stopniu odnosiæ siê do zmian zachodz¹cych w nastawie-
niu ludzi do ¿ycia seksualnego i alternatywnych modeli ¿ycia rodzinnego;
zamiast konserwowania stereotypów realizowaæ ideê równo�ci p³ci.

Programy i podrêczniki powinny te¿ w wiêkszym stopniu uwzglêdniaæ
zmieniaj¹ce siê potrzeby uczniów i uczennic. Obecnie na II etapie kszta³ce-
nia (szko³a podstawowa) milczy siê na temat pierwszych zwi¹zków rówie�ni-
czych o podtek�cie seksualnym czy przypadkach przemocy seksualnej, rów-
nie¿ rówie�niczej. Choæ na III etapie (gimnazjum) mówi siê o zagro¿eniach
okresu dojrzewania: presji seksualnej, uzale¿nieniach, pornografii, prosty-
tucji nieletnich, nie do�æ silnie akcentuje siê presje kultury popularnej na
konstrukcje to¿samo�ci p³ciowej. Tre�ci dla kolejnych etapów edukacyjnych
nale¿y bardziej zró¿nicowaæ i w zdecydowanie wiêkszym stopniu problema-
tyzowaæ sferê ¿ycia seksualnego cz³owieka. Nastolatkowie powinni rozmawiaæ
o zawieraniu znajomo�ci przez internet, randkach, o ró¿nicach w traktowaniu
przez rodziców dziewcz¹t i ch³opców itd. Rekonstrukcja i dekonstrukcja rze-
czywistych sytuacji i problemów zwi¹zanych z ¿yciem seksualnym m³odzie¿y
oraz doros³ych kobiet i mê¿czyzn, prezentacja aktualnego stanu wiedzy na
temat form i przejawów aktywno�ci seksualnej wydaje siê dobrym punktem
wyj�cia do konstruowania osobistej, wolnej od stereotypów koncepcji siebie
w rolach p³ciowych.

Funkcjê emancypacyjn¹ nale¿a³oby realizowaæ poprzez tworzenie inspi-
ruj¹cych sytuacji edukacyjnych, umo¿liwiaj¹cych prze¿ywanie dysonansu
poznawczego, twórczego podej�cia w kreowaniu osobistych pogl¹dów oraz
rozstrzyganiu dylematów moralnych zwi¹zanych z t¹ dziedzin¹ ¿ycia. Wa-
runkiem jest jednak rezygnacja ze statycznego i niesproblematyzowanego
prezentowania rzeczywisto�ci, a tak¿e dyskusja na temat ruchów emancypa-
cyjnych (feminizmu, ruchu praw mê¿czyzn), promuj¹cych równo�æ p³ci i rela-
cje partnerskie.

Innym kryterium budowania programów edukacji seksualnej jest kryte-
rium stymulowania rozwoju. Standardem rozwoju w sferze seksualnej jest
zintegrowana, dojrza³a to¿samo�æ p³ciowa, któr¹ ludzie osi¹gaj¹ etapami.
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To¿samo�æ p³ciowa poza swoim aspektem biologicznym ma równie¿ aspekt
spo³eczno-kulturowy. Dotyczy on roli kobiety i mê¿czyzny w spo³eczeñstwie,
ich praw i obowi¹zków, nawi¹zywania zwi¹zków emocjonalnych i seksual-
nych, ¿ycia rodzinnego, ról zawodowych, spo³ecznych nierówno�ci p³ci.
To¿samo�æ p³ciowa jako standard rozwojowy dla wychowania seksualnego
(czyli to, do czego ono zmierza) integruje w sobie rozwój seksualny w sensie
biologicznym z emocjami, wiedz¹, moralno�ci¹, stosunkami miêdzyludzki-
mi, rolami spo³ecznymi itd. Rozwijanie to¿samo�ci p³ciowej oznacza naby-
wanie umiejêtno�ci rozpoznawania swoich mo¿liwo�ci, uczuæ, kierowania
swoim dzia³aniem, dokonywania wyborów moralnych, dobierania partne-
rów, decydowania o stopniu zaanga¿owania w zwi¹zku, ale tak¿e umiejêtno-
�ci dostrzegania nierówno�ci spo³ecznych, prze³amywania stereotypów itd.
Stymulowanie wy¿szych, ni¿ konformizm, faz rozwoju to¿samo�ci p³ciowej
zyskuje wsparcie w badaniach, jakie prowadzi³am na temat presji socjaliza-
cyjnych uruchamianych przez takie agendy, jak rodzina, szko³a, grupa rówie-
�nicza, media, ko�ció³. Wszystkie te agendy podtrzymuj¹ konformizm wo-
bec kulturowych definicji kobieco�ci i mêsko�ci.

Joanna Mizieliñska: We wspomnianym przeze mnie wcze�niej raporcie
�Pontonu� m³odzie¿ �wietnie wychwyci³a wszystkie problemy zwi¹zane
z brakiem edukacji seksualnej w Polsce, krytykuj¹c jej uwik³anie w spory
religijno-ideologiczne. Na pewno rzetelna, bezstronna, neutralna �wiatopo-
gl¹dowo edukacja nie powinna opieraæ siê na nauczaniu Ko�cio³a katolickie-
go (od tego s¹ lekcje religii), ale na naukowych i medycznych standardach
(np. opracowanych przez WHO), z uwzglêdnieniem norm zwi¹zanych z pra-
wami cz³owieka wypracowanych przez ONZ i UE.

Zbigniew Izdebski: Edukacjê seksualn¹ nale¿y widzieæ jako niezbêdn¹
w ca³ym cyklu ¿ycia cz³owieka. Tymczasem, kiedy o niej siê mówi, to czêsto
my�li siê o szkole, zawê¿a siê j¹ do edukacji dzieci i m³odzie¿y. Natomiast ja
ju¿ od kilkunastu lat my�lê o edukacji seksualnej, patrz¹c pokoleniowo �
inna edukacja seksualna jest potrzebna dzieciom, inna ich rodzicom, a inna
osobom w wieku ich dziadków. Wraz z wiekiem zmieniaj¹ siê potrzeby od-
biorców w tym zakresie � co oczywiste � ale nie zmienia siê potrzeba uzyska-
nia wsparcia w rozwi¹zywaniu czêsto bardzo wa¿nych problemów zwi¹za-
nych ze sfer¹ seksualno�ci cz³owieka.

Kiedy� przywi¹zywa³em bardzo du¿¹ wagê do udzia³u rodziców w pro-
cesie edukacji seksualnej, niejednokrotnie twierdzi³em, ¿e to w³a�nie oni
powinni w tym procesie odgrywaæ wiod¹c¹ rolê, powinni odpowiadaæ za
edukacjê seksualn¹ swojego dziecka. Jednak, im jestem starszy, coraz bar-
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dziej zdajê sobie sprawê, ¿e mijaj¹ kolejne dekady, a udzia³ zdecydowanej
wiêkszo�ci rodziców w edukacji seksualnej swoich dzieci jest ¿aden. Decydu-
j¹ o tym ró¿ne uwarunkowania. Niektórzy rodzice nie podejmuj¹ tego zada-
nia, bo sami maj¹ zbyt ma³¹ wiedzê na temat seksualno�ci i rozwoju psycho-
seksualnego, bo koñcz¹ tak¹ szko³ê, w której tematyka ta by³a pomijana albo
realizowana by³a koncepcja wychowania do wstydliwo�ci. Poza tym w szko-
le nie uczymy pewnej swobody mówienia o seksualno�ci, szko³a nie wyposa-
¿a uczniów w wiedzê i umiejêtno�ci mówienia o problemach zwi¹zanych
z seksualno�ci¹. Owocuje to tym, ¿e w przysz³o�ci dla absolwentów tych szkó³
podejmowanie tematyki seksualno�ci z w³asnymi dzieæmi bêdzie bardzo krê-
puj¹ce. Dochodz¹ tu tak¿e pewne bariery pokoleniowe i bariery psycholo-
giczne zwi¹zane z relacjami rodzic � dziecko oraz bariery zwi¹zane z p³ci¹
rodzica i dziecka. Tak wiêc nawet ci rodzice, którzy maj¹ dobr¹ wiedzê na
temat seksualno�ci cz³owieka, nie zawsze podejmuj¹ w domu tê problematy-
kê. Nie maj¹ pewnej psychologicznej swobody koniecznej do podjêcia roz-
mów na ten temat z w³asnymi dzieæmi. My�lê, ¿e nieraz ³atwiej by³oby im
rozmawiaæ na temat seksualno�ci z dzieæmi obcymi ni¿ w³asnymi.

Jestem gotów �odpu�ciæ� trochê rodzicom, je�li chodzi o ich udzia³ w do-
mowej edukacji seksualnej, ale czyniê ich bezwzglêdnie odpowiedzialnymi
za wymaganie od szko³y dobrej realizacji tej tematyki. Tak jak wymagaj¹,
¿eby w szkole dobrze uczono ich dzieci jêzyka polskiego, matematyki czy
biologii, powinni równie bezwzglêdnie i konsekwentnie wymagaæ dobrej
realizacji, dobrego poziomu wychowania seksualnego w szkole. Oczekiwa³-
bym te¿ w tym zakresie dobrej wspó³pracy rodziców ze szko³¹.

Nawi¹zuj¹c do idealnego modelu szkolnej edukacji seksualnej, postulo-
wa³bym tak¿e, aby nauczyciel, który koñczy studia podyplomowe wychowa-
nia seksualnego i jest gotów realizowaæ zajêcia wychowania do ¿ycia w ro-
dzinie w szkole podstawowej, gimnazjalnej czy ponadgimnazjalnej, móg³by
w szkole byæ tak¿e osob¹, która poza realizacj¹ tych zajêæ, pe³ni³aby rolê
doradcy m³odzie¿owego. Zw³aszcza w ma³ych o�rodkach, miasteczkach, na
wsiach osoba taka mog³aby pomóc uczniom odnale�æ siê w tym coraz bar-
dziej skomplikowanym �wiecie. W ramach etatu nauczyciel móg³by zapewne
pe³niæ tak¿e funkcjê doradcy dla rodziców, w ramach pedagogizacji rodzi-
ców realizowaæ tematykê zwi¹zan¹ z rozwojem psychoseksualnym i mo¿li-
wo�ciami wsparcia dzieci i m³odzie¿y w przezwyciê¿aniu problemów zwi¹-
zanych z tym rozwojem.

Je�li chodzi o edukacjê seksualn¹ dla osób doros³ych, to � je�li mówimy,
¿e nauczyciel powinien zapoznaæ z tematyk¹ zajêæ Wd¯wR rodziców uczniów,
to � w pewnej mierze � mo¿na to tak¿e traktowaæ jako edukacjê seksualn¹.
Jednak wiod¹c¹ rolê w przypadku osób doros³ych odgrywaj¹ zapewne media,
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w ostatnich latach przede wszystkim internet, z którego doros³e osoby korzy-
staj¹ masowo, ale tak¿e inne media, zw³aszcza czasopisma. Czasopisma dla
kobiet odgrywaj¹ zreszt¹ w tym zakresie bardzo wa¿n¹ rolê ju¿ od lat i zapew-
ne mo¿na je uznaæ za jedno z najbardziej znacz¹cych �róde³ wiedzy na temat
seksualno�ci cz³owieka, szczególnie w przypadku kobiet, których m³odo�æ
przypad³a na koñcowe dekady XX w. Je�li chodzi o mê¿czyzn, jest z tym wiêk-
szy k³opot, gdy¿ zawsze byli i s¹ bardziej oporni, mniej aktywni w przypadku
poszukiwania wiedzy. Tym wa¿niejsza jest sprawa efektywnej edukacji seksual-
nej realizowanej w wieku szkolnym. Dla niektórych osób mo¿e to bowiem byæ
ostatnia szansa na uzyskanie rzetelnej wiedzy na temat seksualno�ci.

W przypadku ludzi w pó�niejszej fazie ¿ycia rolê agend edukacji seksual-
nej oprócz mediów powinny pe³niæ takie instytucje, jak uniwersytety trzecie-
go wieku, kluby seniorów (choæ nie jestem czasami zachwycony, gdy na spo-
tkaniach z ich s³uchaczami przychodzi mi mówiæ o rado�ci p³yn¹cej z seksu
w starszym wieku, a na sali na 120 osób jest zaledwie kilku panów, bo wtedy
s³yszê od pañ pytanie � a sk¹d wzi¹æ partnerów?). Zadania edukacji seksual-
nej powinni realizowaæ tak¿e lekarze. Kiedy mówimy o zdrowiu seksualnym
cz³owieka, to mówimy nie tylko o fizjologii, ale tak¿e o mi³o�ci, o procesie
komunikowania. Poniewa¿ prawie wszyscy chodz¹ do lekarza, zw³aszcza
osoby w starszym wieku, jestem absolutnie przekonany, ¿e lekarze powinni
pytaæ pacjentów tak¿e o ich stan zdrowia seksualnego, informowaæ, z jakimi
zaburzeniami czy dysfunkcjami seksualnymi zwi¹zanymi z ich wiekiem czy
chorob¹, czasami przewlek³¹ chorob¹, osoby te mog¹ siê spotkaæ, a tak¿e jak
mo¿na temu przeciwdzia³aæ, jak mo¿na te dysfunkcje leczyæ. Edukacja sek-
sualna powinna wiêc byæ wa¿nym komponentem szeroko rozumianej edu-
kacji zdrowotnej.

Joanna Mizieliñska: �wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowa³a
w³asny dokument, który ma na celu wspomo¿enie wprowadzenia holistycznej
edukacji seksualnej. W przeciwieñstwie do tej tradycyjnej, skoncentrowanej
na potencjalnym ryzyku, jakie niesie ze sob¹ seksualno�æ (nieplanowana ci¹¿a,
choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹), holistyczne podej�cie opiera siê na ro-
zumieniu seksualno�ci jako jednego z wa¿nych wymiarów cz³owieczeñstwa.
Ma w ten sposób pomóc m³odym osobom w samookre�leniu ich seksualno�ci
i poznaniu w³asnych potrzeb. Jest to, moim zdaniem, bardzo sensowne podej-
�cie do edukacji seksualnej, szkoda tylko ¿e nie ma w Polsce, jak na razie, szans
na wprowadzenie, ze wzglêdu na ideologiczn¹ walkê wokó³ tego tematu. Dodam
jeszcze na koniec, ¿e w krajach, o czym �wiadcz¹ wyniki badañ, gdzie edukacja
seksualna prowadzona jest rzetelnie (Holandia, Szwecja), spada wiek rozpo-
czynania inicjacji seksualnej oraz liczba nieplanowanych ci¹¿.
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Mariola Chomczyñska-Rubacha: Podsumowuj¹c nasz¹ dyskusjê, chcê
podkre�liæ, ¿e przed polskim systemem o�wiatowym stoi wyzwanie opracowa-
nia wolnego od indoktrynacji, manipulacji, autorytaryzmu, sakralizacji i dogma-
tyzacji modelu edukacji seksualnej. Wymaga to, moim zdaniem, opracowa-
nia adekwatnych programów (najlepiej uwzglêdniaj¹cych standardy WHO)
i rozpoczêcia edukacji seksualnej od przedszkola; napisania nowych, nowo-
czesnych podrêczników, które nie infantylizuj¹ uczniów i uczennic oraz przed-
stawiaj¹ realne problemy i dylematy zwi¹zane z seksualno�ci¹ ludzi w ró¿-
nym wieku. Istotna jest zmiana formu³y przedmiotu z fakultatywnej na
obowi¹zkow¹. Aktualny status przedmiotu zawiera ukryty przekaz, ¿e ten
obszar wiedzy jest niewa¿ny i nie stanowi niezbêdnego przygotowania do
¿ycia. Konieczne jest uruchomienie systemu kszta³cenia nauczycieli/ eduka-
torów seksualnych. Nie mniej wa¿na wydaje siê kwestia nawi¹zania wspó³-
pracy z organizacjami pozarz¹dowymi, które maj¹ bogate do�wiadczenia
w zakresie edukacji seksualnej.

3.p65 17-11-15, 20:3536


