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O PROJEKCIE 
 
Tło powstania Projektu 
 

Projekt pn. „Przegląd treści szkolnych podręczników do biologii, wiedzy 
o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie pod kątem przedstawienia 
w nich problematyki LGBTQ

1
 i treści homofobicznych” jest efektem 

doświadczeń zebranych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób 
Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer „Pracownia 
Różnorodności”. 
Jeszcze w 2010 roku uwagę Pracowni Różnorodności zwrócono na podręcznik 
do wychowania do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości”, przeznaczony dla 
gimnazjów. Okazało się, że w obiegu i – prawdopodobnie – także w użytku 
szkolnym znajdują się wydania tego podręcznika z 1999 roku. To m.in. treść 
fragmentu tego podręcznika poświęconego osobom LGBTQ, homoseksualności, 
biseksualności i transseksualności skłoniła inną organizację – Fundację Wolnej 
Myśli – do skargi do Ministerstwa Edukacji Narodowej; Fundacja domagała się 
wycofania podręcznika. Odpowiedź MEN

2
 była następująca: podręcznik 

„Wędrując ku dorosłości” z 1999 roku „przestaje funkcjonować w szkołach” bo 
w 2008 roku weszła w życie nowa podstawa programowa, w oparciu o którą 
przygotowane zostało – w 2009 roku – nowe wydanie podręcznika. 
W tym miejscu wyjaśnić należy, że – zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o systemie 
oświaty

3
 – „nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników 

dopuszczonych do użytku szkolnego”; ta sama ustawa wskazuje, że: 
 „minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku 

podręczników do szkół artystycznych minister właściwy do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze decyzji administracyjnej, 
dopuszcza do użytku szkolnego odpowiednio podręczniki i podręczniki do 
szkół artystycznych”, 

                                                           
1  LGBTQ – akronim i zbiorczy termin utworzony od ang. lesbians, gays, bisexuals, 
transgenders, queers (lesbijki, geje, osoby biseksualne, osoby transpłciowe, osoby queer) dla 
określenia osób, które nie są heteroseksualne (lesbijki, geje i osoby biseksualne), których 
tożsamość płciowa wymyka się podziałowi kobieta-mężczyzna (osoby transpłciowe, w tym 
osoby transseksualne, czyli takie, u których płeć biologiczna nie zgadza się z płcią psychiczną) 
lub które z innych – niż orientacja seksualna i tożsamość płciowa – przyczyn nie mieszczą się 
w standardzie heteronormatywności (osoby queer). 
2 Pismo Departamentu Programów Nauczania i Podręczników MEN znak DPN-II-MT-50701-
8/10 z 16 sierpnia 2010 roku (patrz rozdział „Załączniki“). 
3 Ustawa z 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 roku, Nr 95, poz. 425 
z pózn. zm.). 
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 „podręcznik może być dopuszczony do użytku szkolnego, jeżeli uzyskał 
pozytywne opinie rzeczoznawców wskazanych odpowiednio przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania lub ministra właściwego do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego spośród rzeczoznawców 
wpisanych na listy rzeczoznawców prowadzone przez tych ministrów”. 

Wprawdzie w/w ustawa przewiduje, że dopuszczenie podręcznika do użytku 
szkolnego może zostać cofnięte jedynie w drodze decyzji administracyjnej

4
, to 

z odpowiedzi, jakiej MEN udzieliło Fundacji Wolnej Myśli płynął wniosek, że 
zbliżony efekt wywiera utrata mocy przez podstawę programową, w oparciu 
o którą podręcznik był przygotowany i recenzowany dla MEN. Na potrzeby 
realizowanego projektu Pracownia Różnorodności przyjęła, że powyższy 
wniosek jest prawdziwy. Znalazło to odbicie w niniejszym opracowaniu, 
w szczególności w rozdziale „Podręczniki”, w którym podano numery 
dopuszczenia poszczególnych podręczników wg zestawienia opublikowanego 
przez MEN w internecie (www.men.gov.pl/podreczniki) a podręczniki, których 
w zestawieniu MEN nie ma – uznano za niedopuszczone do użytku szkolnego. 
Jednocześnie trzeba zauważyć, że na przestrzeni ostatnich 11 lat obowiązywały 
trzy podstawy programowe – każda nowa uchylała swoją poprzedniczkę – 
wprowadzone przez: 
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26 lutego 2002 roku 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 roku, 
Nr 51, poz. 458 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 roku 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 roku, 
Nr 4, poz. 17), 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 czerwca 2012 roku 
w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania 
przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku 
szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 roku, poz. 752), które weszło w życie 
01 września 2012 roku. 

                                                           
4 Art. 22a ust. 7 ustawy o systemie oświaty stanowi: „Minister właściwy do spraw oświaty 
i wychowania, a w przypadku podręczników do szkół artystycznych minister właściwy do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze decyzji administracyjnej, może 
cofnąć dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika: 1)   na wniosek podmiotu, który 
posiada tytuł prawny do podręcznika; 2)   z urzędu – w przypadku gdy co najmniej dwóch 
rzeczoznawców, o których mowa w ust. 4, stwierdzi, że podręcznik utracił aktualność lub 
przydatność dydaktyczną, albo od wyczerpania nakładu minęły 3 lata i nie przewiduje się 
wznowienia wydania”. 
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Podstawy programowe wprowadzone w 2008 roku i w 2012 roku w zasadzie 
się nie różnią, co może przemawiać za tym, że podręczniki przygotowane 
i recenzowane w oparciu o podstawę z 2008 roku zachowają – z punktu 
widzenia MEN – dopuszczenie do użytku szkolnego mimo wprowadzenia nowej 
podstawy programowej w 2012 roku. 
 

W 2010 roku – uwzględniając ówczesny stan prawny i doświadczenia zebrane 
przez Fundację Wolnej Myśli – Pracownia Różnorodności poddała analizie 
wydanie podręcznika „Wędrując ku dorosłości” dla gimnazjów z 2009 roku. 
Analizę przeprowadzono w oparciu o zasoby własne; w jej wynikach wskazano, 
że treści przekazywane przez podręcznik nt. osób LGBTQ, homoseksualności, 
biseksualności i transpłciowości są sprzeczne z ustaleniami nauki. Ustalono przy 
tym, że podstawa programowa dla przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie 
(na poziomie gimnazjum, tj. III etapie edukacyjnym) kwestii LGBTQ nie 
przewiduje wcale, natomiast na IV etapie edukacyjnym wspomina o „tolerancji 
wobec odmienności kulturowych, etnicznych, religijnych, seksualnych”.  
Obszerny wynik analizy przesłano do wiadomości MEN oraz do Elżbiety 
Radziszewskiej

5
, ówczesnej Pełnomocniczki Rządu Do Spraw Równego 

Traktowania – z prośbą o interwencję. W konsekwencji E. Radziszewska 
zwróciła się do MEN o ponowne przeanalizowanie treści przedmiotowego 
podręcznika – stwierdzając, że jego fragmenty zakwestionowane przez 
Pracownię Różnorodności „budzą wątpliwości”

6
. Na początku 2011 roku 

wydawca podręcznika „Wędrując ku dorosłości” dla gimnazjów zgłosił MEN 
zamiar wprowadzenia w nim zmian – dotyczyły one rozdziału 
„Homoseksualizm”, do którego zastrzeżenia zgłosiła Pracownia Różnorodności; 
wydanie podręcznika z 2011 roku zostało dopuszczone przez MEN do użytku 
szkolnego (zarazem dopuszczenia nie utraciło wydanie tego podręcznika z 2009 
roku). 
 

Po tym pierwszym doświadczeniu Pracownia Różnorodności postanowiła 
przyjrzeć się innym podręcznikom. Przygotowana w 2011 roku – ponownie 
w oparciu o zasoby własne – analiza 8 innych tytułów doczekała się przychylnej 

                                                           
5 E. Radziszewska została poproszona o interwencję w tej sprawie w związku ze swoją 
wcześniejszą wypowiedzią. Zapytana o poparcie dla zmiany kodeksu karnego polegającej na 
rozszerzeniu kategorii tzw. przestępstw z nienawiści (art. 119 § 1, art. 256 § 1 i art. 257 kk) na 
czyny motywowane uprzedzeniami na tle m.in. orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, 
E. Radziszewska odparła: „Mam wątpliwości co do tej ustawy. Wsadzenie do więzienia za 
słowa nie jest rozwiązaniem. Ludzi trzeba edukować“ (wywiad „Dostaje mi się z lewa i prawa” 
dla TVP INFO z 02 czerwca 2009 roku). 
6 Pismo Pełnomocniczki Rządu Do Spraw Równego Traktowania znak BPRT-220-7(6)/10/PO 
z 09 września 2010 roku (patrz rozdział „Załączniki“). 
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pisemnej oceny ze strony prof. Zbigniewa Izdebskiego. Pozwoliła ona ustalić, że 
treść podręczników szkolnych wymaga głębszej i eksperckiej analizy – jeśli jej 
wyniki mają służyć poprawie jakości tych podręczników. Stało się to możliwe 
dopiero dzięki wsparciu, którego Pracowni Różnorodności udzieliła – w formie 
grantu – Fundacja im. Stefana Batorego. 
 

Dodać należy, że projekt pn. „Przegląd treści szkolnych podręczników do 
biologii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie pod kątem 
przedstawienia w nich problematyki LGBTQ i treści homofobicznych” nie był 
jedynym, w ramach którego – w ostatnich latach – analizowano treść 
podręczników szkolnych pod kątem m.in. treści dotyczących osób LGBTQ: 
 w latach 2002-2004 Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii 

„Otwarta Rzeczpospolita” zrealizowało program pn. „Szkoła Otwartości”
7
; 

 w latach 2010-2011 Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej 
zrealizowało (dzięki grantowi od Fundacji im. Stefana Batorego) projekt 
pn. „Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie 
edukacji formalnej w Polsce”

8
. 

Wspomniane projekty nie skupiały się na kwestiach LGBTQ ponadto między 
nimi a projektem zrealizowanym przez Pracownię Różnorodności występują 
dość istotne różnice metodologiczne. Uprawnione jest natomiast stwierdzenie, 
że – przy pewnych założeniach – projekt pn. „Przegląd treści szkolnych 
podręczników do biologii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia 
w rodzinie pod kątem przedstawienia w nich problematyki LGBTQ i treści 
homofobicznych” jest kontynuacją, rozwinięciem i uszczegółowieniem projektu 
pn. „Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji 
formalnej w Polsce”. 
 

Opis Projektu i jego cele 
 

W oparciu o swoje doświadczenia – opisane wyżej – Pracownia Różnorodności 
postawiła sobie następujące cele: 
 usunięcie treści homofobicznych z podręczników szkolnych, 
 wprowadzenie do podręczników szkolnych treści opartych na ustaleniach 

nauki oraz kształtujących postawę akceptacji dla osób LGBTQ, 
 zmiana podstawy programowej, 
 eliminacja nieaktualnych podręczników z obiegu. 
Projekt pn. „Przegląd treści szkolnych podręczników do biologii, wiedzy 
o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie pod kątem przedstawienia 

                                                           
7 vide http://otwarta.org/old/szkola-otwartosci.-analiza-podrecznikow,140.html. 
8 vide http://tea.org.pl/pl/SiteContent?subitem=wielka_nieobecna. 
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w nich problematyki LGBTQ i treści homofobicznych” ma być pierwszym 
krokiem dla realizacji powyższych celów. 
 

Pierwszym celem projektu było ustalenie, jakie podręczniki są faktycznie 
używane w szkołach (patrz rozdział „Podręczniki”), przy czym założono, że 
podręczniki do szkół podstawowych można pominąć. 
Skupiono się na trzech przedmiotach: biologii, wiedzy o społeczeństwie (WOS) 
oraz wychowaniu do życia w rodzinie (WDŻR). Za wyborem dwóch ostatnich 
przedmiotów przemawiała podstawa programowa, która: 
 w przypadku WDŻR – w jednym miejscu, w odniesieniu do IV etapu 

edukacyjnego – mówiła o „tolerancji wobec odmienności kulturowych, 
etnicznych, religijnych, seksualnych” (innych wzmianek wskazujących 
wprost i bezpośrednio na problematykę LGBTQ w podstawie programowej 
dla WDŻR nie było ani obecnie nie ma), 

 w przypadku WOS – w jednym miejscu, w odniesieniu do IV etapu 
edukacyjnego na poziomie rozszerzonym – mówiła, że w ramach zagadnień 
Współczesne spory światopoglądowe „Uczeń: (…) rozważa argumenty i 
kontrargumenty stron sporu o przyznanie mniejszościom seksualnym takich 
samych praw, jakie mają osoby heteroseksualne” (innych wzmianek 
wskazujących wprost i bezpośrednio na problematykę LGBTQ w podstawie 
programowej dla WOS nie było ani obecnie nie ma). 

Na analizę podręczników do biologii zdecydowano się pomimo tego, że 
podstawa programowa dla tego przedmiotu nie wspomina 
o homoseksualności, biseksualności, transpłciowości ani nawet o orientacji 
seksualnej. Pomimo tego uznano, że podręczniki do tego przedmiotu mogą – 
choćby z racji tego, że omawiają zagadnienia związane z płciowością 
i rozmnażaniem – poruszać kwestie seksualności. 
W toku przygotowań projektu rozważano objęcie analizą także podręczników 
do języka polskiego oraz do historii, ale ostatecznie się na to nie zdecydowano

9
. 

 

Celem drugim była weryfikacja treści ustalonych podręczników z punktu 
widzenia: 
 seksuologii, 
 gender studies, 
 edukacji seksualnej, 

                                                           
9 W podręcznikach do języka polskiego przeanalizowanych w ramach projektu pn. „Wielka 
nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce“ nie 
znaleziono ani jednej wzmianki dotyczącej osób nieheteroseksualnych, natomiast 
w podręcznikach do historii znaleziono jedną wzmiankę – wskazano w niej, że osoby 
homoseksualne były eksterminowane przez III Rzeszę. 
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 psychologii, 
przez ekspertów z każdej z tych dziedzin. 
 

Trzecim celem było sporządzenie przez każdego z ekspertów „raportu 
cząstkowego”, w którym omówione zostaną wszystkie weryfikowane 
podręczniki. „Raport cząstkowy” każdego eksperta miał wskazać błędy, 
nieprawdy oraz braki wymagające uzupełnienia w weryfikowanych 
podręcznikach. Pod uwagę należało wziąć: 
 prawidłowe użycie terminologii (w tym orientacja seksualna, 

transeksualność, transpłciowość, biseksualność, heteroseksualność, 
homoseksualność, homofobia, coming out, stereotypy, uprzedzenia, 
dyskryminacja), 

 zgodność przedstawionych treści z najnowszymi ustaleniami nauki, 
 sposób przekazania wiedzy (neutralny/nacechowany), 
 dostosowanie treści do wieku osób, dla których przeznaczony jest 

podręcznik, 
 stronę graficzną (rysunki, zdjęcia, kolorystyka, wyróżnienia w tekście),  
 aspekt równościowy (zwłaszcza występowanie kobiet homoseksualnych 

i biseksualnych obok mężczyzn), 
 język (wolny od podziałów i wykluczeń/stosujący lub utrwalający podziały 

i wykluczenia), w tym prezentację treści w sposób atrakcyjny. 
 

Czwartym i ostatnim celem projektu było opracowanie i wydanie sprawozdania 
końcowego, obejmującego „raporty cząstkowe” (każdy z nich stanowi osobny 
rozdział niniejszego opracowania) oraz wnioski i rekomendacje, które pojawiły 
się w toku realizacji projektu odnośnie do: 
 koniecznych zmian, w tym uzupełnień, treści podręczników 

wykorzystywanych w szkołach, 
 koniecznych zmian w podstawie programowej 
– sprawozdaniem tym jest właśnie  opracowanie „Szkoła milczenia”. 
 

Pracownia Różnorodności przekazuje to opracowanie w ręce wszystkich osób, 
którym może pomóc w pracy: 
 sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, 
 senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, 
 kierownictwa MEN oraz kluczowego w tym zakresie Departamentu 

Programów Nauczania i Podręczników MEN, 
 rzeczoznawców i rzeczoznawczyń opiniującym podręczniki dla MEN, 
 Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania 
 Rzeczniczki Praw Obywatelskich, 
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 wydawnictw, których nakładem ukazały się podręczniki obecnie 
dopuszczone do użytku szkolnego. 

Przede wszystkim jednak przekazujemy „Szkołę milczenia” w ręce nauczycielek 
i nauczycieli. To od nauczycieli i nauczycielek zależy, czego w polskich szkołach 
będzie się uczyć nt. lesbijek, gejów, osób biseksualnych i osób transpłciowych. 
Podręczniki są tylko narzędziami – są ważne, ale nie zastąpią nauczycielki ani 
nauczyciela. Poniższe uwagi, spostrzeżenia i rekomendacje czwórki ekspertów 
mają pomóc w pracy z podręcznikami, do których się odnoszą, ale mają też 
pomóc w podjęciu decyzji: czy o osobach LGBTQ będzie się mówiło tak, jak 
mówi nauka, sprzecznie z nauką czy wcale. 
 

Tytuł niniejszego opracowania nie został wybrany przypadkowo – to efekt 
eksperckiej analizy podręczników faktycznie używanych w szkołach. Podręczniki 
te przeważnie milczą nt. osób LGBTQ a jeśli już poruszają tę problematykę – 
przedstawiają ją w sposób sprzeczny z ustaleniami nauki. Czterech ekspertów 
przygotowujących „Szkołę milczenia” znalazło bardzo niewiele wyjątków od tej 
zasady. 
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PODRĘCZNIKI 
 
Celem ustalenia, które podręczniki – spośród wszystkich dostępnych na rynku, 
także używanych i bez dopuszczenia do użytku szkolnego – są faktycznie 
używane w szkołach i których treść ma zostać poddana weryfikacji w ramach 
projektu, Pracownia Różnorodności zleciła przeprowadzenie przygotowanej 
przez siebie ankiety

10
 w: 

 jednej klasie I, jednej klasie II i jednej klasie III w jednym gimnazjum w 
Toruniu, 

 jednej klasie I, jednej klasie II i jednej klasie III w gimnazjum w Grudziądzu, 
 jednej klasie I, jednej klasie II i jednej klasie III w jednym liceum 

ogólnokształcącym w Toruniu z podstawową biologią, 
 jednej klasie I, jednej klasie II i jednej klasie III w jednym liceum 

ogólnokształcącym w Toruniu z rozszerzoną biologią, 
 jednej klasie I, jednej klasie II i jednej klasie III w jednym liceum 

ogólnokształcącym w Toruniu z podstawową WOS, 
 jednej klasie I, jednej klasie II i jednej klasie III w jednym liceum 

ogólnokształcącym w Toruniu z rozszerzoną WOS, 
 wybranych dwóch różnych klasach jednego technikum w Toruniu, 
 jednej klasie I, jednej klasie II i jednej klasie III w jednym liceum 

ogólnokształcącym w Grudziądzu z podstawową biologią, 
 jednej klasie I, jednej klasie II i jednej klasie III w jednym liceum 

ogólnokształcącym w Grudziądzu z rozszerzoną biologią, 
 jednej klasie I, jednej klasie II i jednej klasie III w jednym liceum 

ogólnokształcącym w Grudziądzu z podstawową WOS, 
 jednej klasie I, jednej klasie II i jednej klasie III w jednym liceum 

ogólnokształcącym w Grudziądzu z rozszerzoną WOS, 
 wybranych dwóch różnych klasach jednego technikum w Grudziądzu; 
razem: ankiety w 34 klasach. Przeprowadzenie ankiet w dwóch różnej wielkości 
miastach i w klasach o różnym profilu nauczania umożliwiło uzyskanie 
pełniejszej wiedzy nt. wykorzystywanych podręczników szkolnych. Ankiety 
wypełniane były przez uczniów i uczennice klas wybranych wg powyższego 
zestawienia.  Łącznie zebrano 615 ankiet. 
 

Niezależnie od powyższego sprawdzono, jakie podręczniki do biologii, WOS 
i WDŻR są podręcznikami obowiązującymi w gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych w Toruniu i Grudziądzu. Przypomnieć należy, że – zgodnie 
z art. 22a ust. 2e ustawy o systemie oświaty „dyrektor szkoły podaje do 
publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą 

                                                           
10 Pustą ankietę można zobaczyć w rozdziale „Załączniki”. 
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obowiązywać od początku następnego roku szkolnego”. Podanie zestawu 
podręczników do publicznej wiadomości może nastąpić na różne sposoby – 
także poprzez publikację zestawu na stronie internetowej szkoły. Z tego 
względu sprawdzeniem objęto wszystkie strony internetowe gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych w w/w miejscowościach. 
 

Łącznie badaniem ankietowym oraz uzupełniającym sprawdzeniem stron 
internetowych objęto n/w szkoły (nie wszystkie szkoły opublikowały zestawy 
obowiązujących podręczników na swoich stronach internetowych): 
 Toruń: 

o Gimnazjum nr 3, 
o Gimnazjum nr 6, 
o Gimnazjum nr 7, 
o Gimnazjum nr 8, 
o Gimnazjum nr 10, 
o Gimnazjum nr 21, 
o Gimnazjum nr 24, 
o gimnazjum Zespołu Edukacyjnego „BLOK”, 
o I Liceum Ogólnokształcące, 
o III Liceum Ogólnokształcące, 
o V Liceum Ogólnokształcące, 
o VI Liceum Ogólnokształcące, 
o VII Liceum Ogólnokształcące, 
o VIII Liceum Ogólnokształcące, 
o IX Liceum Ogólnokształcące, 
o X Liceum Ogólnokształcące, 
o XII Liceum Ogólnokształcące, 
o XIII Liceum Ogólnokształcące, 
o technikum Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych 

i Elektronicznych, 
o technikum Zespołu Szkół Ekonomicznych, 
o technikum czteroletnie, technikum uzupełniające trzyletnie oraz 

zasadnicza szkoła zawodowa Zespołu Szkół Gastronomiczno-
Hotelarskich, 

o technikum i zasadnicza szkoła zawodowa Zespołu Szkół Inżynierii 
Środowiska;  

 Grudziądz: 
o Gimnazjum nr 1, 
o Gimnazjum nr 2, 
o Gimnazjum nr 3, 
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o Gimnazjum nr 4, 
o Gimnazjum nr 6, 
o Gimnazjum nr 7, 
o Gimnazjum nr 8, 
o Gimnazjum nr 9, 
o Gimnazjum nr 12, 
o II Liceum Ogólnokształcące, 
o III Liceum Ogólnokształcące, 
o technikum Zespołu Szkół Technicznych. 

 

Zebrane w powyższy sposób dane pokazały, że 
 zestawy podręczników w większości szkół nie zawierają jakiegokolwiek 

podręcznika do WDŻR, 
 zestawy podręczników w niektórych szkołach zawierają podręczniki inne niż 

dopuszczone do użytku szkolnego w myśl przepisów art. 22a ustawy 
o systemie oświaty, 

 część uczniów i uczennic używa podręczników innych niż zawartych 
w zestawach podręczników podanych do wiadomości przez dyrektora danej 
szkoły. 

Konsekwencją powyższych ustaleń jest to, że zestawy podręczników 
obowiązujących w niektórych szkołach oraz faktycznie używanych w szkołach 
nie pokrywają się z listą podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, 
publikowaną przez MEN w internecie (www.men.gov.pl/podreczniki). 
W faktycznym użytku szkolnym jest szereg tytułów, które: 
 niegdyś były do niego dopuszczone, ale nie zostały dopuszczone w oparciu 

o aktualnie obowiązującą podstawę programową, 
 nigdy nie zostały dopuszczone do użytku szkolnego. 
 

W opisany wyżej sposób ustalono listę 51 podręczników jak niżej, które 
przekazano ekspertom do weryfikacji (na liście podano kolejno: tytuł, imiona 
i nazwiska autorek i autorów, wydawcę oraz numer, pod jakim podręcznik 
dopuszczony do użytku szkolnego figuruje w zestawieniu prowadzonym przez 
MEN i publikowanym w internecie; jak wskazano już wcześniej, podręczniki, 
które nie znajdują się w zestawieniu MEN, opisano jako niedopuszczone do 
użytku szkolnego). 
 

biologia – gimnazjum 
1. „Świat biologii. Podręcznik dla gimnazjum. Część 1”, Małgorzata Kłyś, 

Joanna Stawarz, Nowa Era Spółka z o.o., 92/1/2009; 
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2. „Świat biologii. Podręcznik dla gimnazjum. Część 2”, Małgorzata Kłyś, 
Joanna Stawarz, Wiesława Gołda, Jadwiga Wardas, Nowa Era 
Spółka z o.o., 92/2/2010; 

3. „Świat biologii. Podręcznik dla gimnazjum. Część 3”, Małgorzata Kłyś, 
Andrzej Kornaś, Marcin Ryszkiewicz, Nowa Era Spółka z o.o., 92/3/2011; 

4. „Puls życia 1. Podręcznik do biologii dla gimnazjum”, Małgorzata Jefimow, 
Marian Sęktas, Wydawnictwo „Era” Sp. z o.o., 58/1/2009; 

5. „Puls życia 2. Podręcznik do biologii dla gimnazjum”, Małgorzata Jefimow, 
Wydawnictwo „Era” Sp. z o.o., 58/2/2009; 

6. „Puls życia 3. Podręcznik do biologii dla gimnazjum”, Beata Sągin, Andrzej 
Boczarowski, Marian Sęktas, Wydawnictwo „Era” Sp. z o.o., 58/3/2010; 

7. „Ciekawa biologia. Podręcznik dla gimnazjum. Część 1”, Ewa Kłos, 
Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec, 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o., 35/1/2009; 

8. „Ciekawa biologia. Podręcznik dla gimnazjum. Część 2”, Ewa Kłos, 
Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec, 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o., 35/2/2009; 

9. „Ciekawa biologia. Podręcznik dla gimnazjum. Część 3”, Ewa Kłos, 
Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec, 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o., 35/3/2009; 

10. „Biologia 3. Jedność i różnorodność świata żywego”, Barbara Klimuszko, 
ŻAK Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, brak dopuszczenia; 

11. „Biologia 1. Podręcznik dla gimnazjum”, Jolanta Loritz-Dobrowolska, Zyta 
Sendecka, Elżbieta Szedzianis, Ewa Wierbiłowicz, Wydawnictwo 
Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o., 42/1/2009; 

12. „Biologia 2. Podręcznik dla gimnazjum”, Jolanta Loritz-Dobrowolska, Zyta 
Sendecka, Elżbieta Szedzianis, Ewa Wierbiłowicz, Wydawnictwo 
Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o., 42/2/2010; 

13. „Biologia 3. Podręcznik dla gimnazjum”, Jolanta Loritz-Dobrowolska, Zyta 
Sendecka, Elżbieta Szedzianis, Ewa Wierbiłowicz, Wydawnictwo 
Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o., 42/3/2011; 

 

biologia – szkoły ponadgimnazjalne 
14. „Biologia 1. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum 

ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum”, Waldemar 
Lewiński, Jan Prokop, Grażyna Skirmuntt, Jolanta Walkiewicz, 
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o., brak dopuszczenia; 

15. „Biologia 1. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum”, Jacek Balerstet, 

http://atut.osdw.pl/autor/Lewi%F1ski+Waldemar+Prokop+Jan+Skirmuntt+Gra%BFyna+Walkiewicz+Jolanta;jsessionid=8EC6F98B0F5CE0CD834AE78564D12B68.s02
http://atut.osdw.pl/autor/Lewi%F1ski+Waldemar+Prokop+Jan+Skirmuntt+Gra%BFyna+Walkiewicz+Jolanta;jsessionid=8EC6F98B0F5CE0CD834AE78564D12B68.s02
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Waldemar Lewiński, Jan Prokop, Karol Sabath, Grażyna Skirmutt, 
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o., brak dopuszczenia; 

16. „Biologia 2. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum”, Jacek Balerstet, 
Ewa Bartnik, Ewa Holak, Waldemar Lewiński, Małgorzata Łaszczyca, Karol 
Sabath, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o., brak 
dopuszczenia; 

17. „Biologia 2. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum”, Ewa Holak, 
Waldemar Lewiński,  Małgorzata Łaszczyca, Jolanta Walkiewicz, Grażyna 
Skirmuntt, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o., brak 
dopuszczenia; 

18. „Biologia 3. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum”, Jacek Balerstet, 
Ewa Bartnik, Ewa Holak, Waldemar Lewiński, Małgorzata Łaszczyca, Karol 
Sabath, Grażyna Skirmuntt, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 
Sp. z o.o., brak dopuszczenia; 

19. „Biologia 2. Podręcznik kształcenie ogólne w zakresie podstawowym”, 
Andrzej Kornaś, Leopold Śliwa, Małgorzata Kłyś, Robert Konieczny, Nowa 
Era Sp. z o.o., brak dopuszczenia; 

20. „Biologia 3. Podręcznik kształcenie ogólne w zakresie podstawowym”, 
Andrzej Joachimiak, Andrzej Kornaś, Małgorzata Kłyś, Nowa Era Sp. z o.o., 
brak dopuszczenia; 

21. „Biologia. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym. Część 1 i 2. 
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego 
i technikum”, Andrzej Kornaś, Leopold Śliwa, Małgorzata Kłyś, Robert 
Konieczny, Andrzej Joachimiak, Nowa Era Sp. z o.o., brak dopuszczenia; 

22. „Biologia Tom 1 Podręcznik Zakres rozszerzony”, Jerzy  Duszyński, 
Krystyna Grykiel, Lilla Hryniewiecka, Artur Jarmołowski, Wydawnictwo 
Szkolne PWN Sp. z o.o., brak dopuszczenia; 

23. „Biologia Tom 2 Podręcznik Zakres rozszerzony”, Jerzy  Duszyński, Jerzy 
Błoszyk, Krystyna Grykiel, Bogdan Jackowiak, Wydawnictwo Szkolne PWN 
Sp. z o.o., brak dopuszczenia; 

24. „Biologia Tom 3 Podręcznik Zakres rozszerzony”, Jerzy  Duszyński, 
Krystyna Grykiel, Andrzej Lesicki, Lech Ratajczak, Wydawnictwo Szkolne 
PWN Sp. z o.o., brak dopuszczenia; 

25. „Biologia Tom 4 Podręcznik Zakres rozszerzony”, Jerzy Duszyński, Ewa 
Godzińska, Krystyna Grykiel, Bogdan Jackowiak, Wydawnictwo Szkolne 
PWN Sp. z o.o., brak dopuszczenia; 

http://www.bookmaster.pl/szukaj.xhtml?dzial=1&search=Andrzej+Korna%B6&t=6
http://www.bookmaster.pl/szukaj.xhtml?dzial=1&search=Leopold+%A6liwa&t=6
http://www.bookmaster.pl/szukaj.xhtml?dzial=1&search=Ma%B3gorzata+K%B3y%B6&t=6
http://www.bookmaster.pl/szukaj.xhtml?dzial=1&search=Robert+Konieczny&t=6
http://www.bookmaster.pl/szukaj.xhtml?dzial=1&search=Andrzej+Korna%B6&t=6
http://www.bookmaster.pl/szukaj.xhtml?dzial=1&search=Leopold+%A6liwa&t=6
http://www.bookmaster.pl/szukaj.xhtml?dzial=1&search=Ma%B3gorzata+K%B3y%B6&t=6
http://www.bookmaster.pl/szukaj.xhtml?dzial=1&search=Robert+Konieczny&t=6
http://www.bookmaster.pl/szukaj.xhtml?dzial=1&search=Robert+Konieczny&t=6
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26. „Biologia Tom 5 Podręcznik Zakres rozszerzony”, Jerzy Duszyńskiy, 
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marta Krenz-Niedbała, Wydawnictwo 
Szkolne PWN Sp. z o.o., brak dopuszczenia; 

27. „Biologia. Człowiek w równowadze. Część 1”, Beata Jancarz, Marzanna 
Wikiera, Wydawnictwo ZNAK, brak dopuszczenia; 

28. „Biologia. Człowiek w równowadze. Część 2”, Beata Jancarz, Marzanna 
Wikiera, Wydawnictwo ZNAK, brak dopuszczenia; 

 

wiedza o społeczeństwie – gimnazjum 
29. „Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie - podręcznik z ćwiczeniami dla klas 

I-III gimnazjum. Część 1”, Iwona Janicka. Aleksandra Kucia, Tomasz 
Maćkowski, Wydawnictwo „Era” Sp. z o.o., 77/1/2009; 

30. „Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie – podręcznik z ćwiczeniami dla klas 
I-III gimnazjum. Część 2”, Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra 
Kucia, Tomasz Maćkowski, Wydawnictwo „Era” Sp. z o.o., 77/2/2010; 

31. „Wiedza o społeczeństwie. Część 1. Podręcznik dla gimnazjum”, Elżbieta 
Dobrzycka, Krzysztof Makara, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 
Sp. z o.o., 96/1/2009; 

32. „Wiedza o społeczeństwie. Część 1. Podręcznik dla gimnazjum”, Elżbieta 
Dobrzycka, Krzysztof Makara, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 
Sp. z o.o., 96/2/2010; 

33. „Wiedza o społeczeństwie. Część 1”, Piotr Krzesicki, Małgorzata Poręba, 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o., 229/1/2009; 

34. „Wiedza o społeczeństwie. Część 2”, Piotr Krzesicki, Piotr Kur, Małgorzata 
Poręba, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o., 229/2/2009; 

35. „Bliżej świata. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla gimnazjum”, 
Maria Wesołowska-Starnawska, Andrzej Pilipiuk, Witold Starnawski, 
Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o., 140/2009; 

36. „KOSS. Podręcznik i ćwiczenia. Część 1”, praca zbiorowa pod red. Alicji 
Pacewicz i Tomasza Merty, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
169/1/2009; 

37. „KOSS. Podręcznik i ćwiczenia. Część 2”, praca zbiorowa pod red. Alicji 
Pacewicz i Tomasza Merty, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
169/2/2010; 

 
wiedza o społeczeństwie – szkoły ponadgimnazjalne 
38. „Wiedza o społeczeństwie Podręcznik”, Tomasz Stryjek, Elżbieta Tyszko-

Kulik, Piotr W. Zawadzki, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o., brak 
dopuszczenia; 

http://www.znak.com.pl/osoba,nazwa,576,nazwisko,Beata_Jancarz
http://www.znak.com.pl/osoba,nazwa,1575,nazwisko,Marzanna_Wikiera
http://www.znak.com.pl/osoba,nazwa,1575,nazwisko,Marzanna_Wikiera
http://www.znak.com.pl/osoba,nazwa,576,nazwisko,Beata_Jancarz
http://www.znak.com.pl/osoba,nazwa,1575,nazwisko,Marzanna_Wikiera
http://www.znak.com.pl/osoba,nazwa,1575,nazwisko,Marzanna_Wikiera


 

PODRĘCZNIKI 
 

 

Strona 21 z 190 
 

 

39. „Wiedza o społeczeństwie podręcznik zakres podstawowy”, Konstanty 
Adam Wojtaszczyk, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o., brak 
dopuszczenia; 

40. „Wiedza o społeczeństwie podręcznik zakres rozszerzony”, Konstanty 
Adam Wojtaszczyk, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o., brak 
dopuszczenia; 

41. „Historia i wiedza o społeczeństwie”, Stanisław Zając, Zofia Teresa 
Kozłowska, Irena Unger, Piotr Unger, Stowarzyszenie Oświatowców 
Polskich, brak dopuszczenia; 

42. „Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum”, Zbigniew 
Smutek, Janusz Maleska, Beata Surmacz,   Wydawnictwo Pedagogiczne 
OPERON Sp. z o.o., brak dopuszczenia; 

43. „Przewodnik młodego obywatela. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik 
i ćwiczenia. Zakres podstawowy” (wydanie z 2007 roku), red. Andrzej 
Waśkiewicz, Civitas, brak dopuszczenia; 

44. „Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Część II. Zakres rozszerzony”, 
Janusz Maleska, Zbigniew Smutek, Beata  Surmacz, Wydawnictwo 
Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o., brak dopuszczenia; 

45. „Wiedza o społeczeństwie. Matura 2012. VADEMECUM MATURALNE”, 
Piotr Leszczyński, Tomasz Snarski, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 
Sp. z o.o., brak dopuszczenia; 

46. „Wiedza o społeczeństwie. Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, 
technikum. Zakres rozszerzony”, Lech Moryksiewicz, Maria Pacholska, 
Nowa Era Sp. z o.o., brak dopuszczenia; 

47. „Historia i wiedza o społeczeństwie. Zasadnicza szkoła zawodowa. 
Podręcznik”, Zbigniew Smutek, Jarosław Bonecki, Antonina Telicka-
Bonecka, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o., brak 
dopuszczenia; 

 

wychowanie do życia w rodzinie – gimnazjum 
48. „Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów 

klas I-III gimnazjum”, pod red. Teresy Król, Krystyna Maśnik, Wojciech 
Śledziński, Grażyna Węglarczyk, Jadwiga Wronicz, Wydawnictwo 
i Hurtownia „Rubikon”, 205/2009; 

49. „Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów 
klas I-III gimnazjum”, pod red. Teresy Król, Krystyna Maśnik, Wojciech 
Śledziński, Grażyna Węglarczyk, Jadwiga Wronicz, Wydawnictwo 
i Hurtownia „Rubikon”, 205/2011/z1; 

http://www.podreczniki-gandalf.pl/a/zajac-stanislaw/
http://www.podreczniki-gandalf.pl/a/kozlowska-zofia-teresa/
http://www.podreczniki-gandalf.pl/a/kozlowska-zofia-teresa/
http://www.podreczniki-gandalf.pl/a/unger-irena/
http://www.podreczniki-gandalf.pl/a/unger-piotr/
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=Smutek+Zbigniew%2C+Maleska+Janusz%2C+Surmacz+Beata&start=1
http://www.ceneo.pl/Podreczniki_szkolne;030ps1=Lech~~MMoryksiewicz~~H~~MMaria~~MPacholska.htm
http://www.podreczniki-gandalf.pl/a/smutek-zbigniew/
http://www.podreczniki-gandalf.pl/a/bonecki-jaroslaw/
http://www.podreczniki-gandalf.pl/a/telicka-bonecka-antonina/
http://www.podreczniki-gandalf.pl/a/telicka-bonecka-antonina/
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50. „Wychowanie do życia w rodzinie”, Felicja Kalinowska, Efka Wydawnictwa 
Szkolne, Felicja Kalinowska, 243/2009; 

 

wychowanie do życia w rodzinie – szkoły ponadgimnazjalne 
51. „Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych”, Teresa Król, Maria Ryś, Wydawnictwo 
i Hurtownia „Rubikon”, brak dopuszczenia. 

 

Siłą rzeczy tylko część podręczników z powyższej listy mogła dotyczyć 
problematyki LGBTQ – trudno oczekiwać, że znajdzie się ona w podręczniku dla 
każdej klasy i każdego z trzech w/w przedmiotów. 
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SYLWETKI EKSPERTÓW 
 
Na kolejnych stronach przedstawiamy sylwetki czwórki ekspertów 
uczestniczących w projekcie pn. „Przegląd treści szkolnych podręczników do 
biologii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie pod kątem 
przedstawienia w nich problematyki LGBTQ i treści homofobicznych”. Każdy 
z nich jest uznanym specjalistą w swojej dziedzinie i ma bogate doświadczenie, 
z którego korzystał przygotowując swój „raport cząstkowy”: 
 dr hab. Jacek Kochanowski jest autorem części opracowania przygotowanej 

z punktu widzenia gender studies, 
 dr Robert Kowalczyk jest autorem części opracowania przygotowanej 

z punktu widzenia psychologii, 
 dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz jest autorem części opracowania 

przygotowanej z punktu widzenia seksuologii, 
 dr Krzysztof Wąż jest autorem części opracowania przygotowanej z punktu 

widzenia edukacji seksualnej. 
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Dr hab. Jacek Kochanowski – socjolog, zajmuje się socjologią seksualności, 
gender/queer studies, myślą Michela Foucault, socjologią i filozofią kultury, 
studiami postkolonialnymi oraz performatyką. Doktorat (2003) uzyskał 
w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, habilitację (2011) 
w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. 
Adiunkt habilitowany w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Warszawskiego, w Katedrze Socjologii Moralności i Aksjologii 
Ogólnej. wykładowca Gender Studies Uniwersytetu Warszawskiego, członek 
Rektorskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji. 
Wybrane publikacje: 
 J. Kochanowski, „Fantazmat zróżNICowany. Socjologiczne studium przemian 

tożsamości gejów”, Kraków 2004; 
 J. Kochanowski (red. z Małgorzatą Bieńkowską), „Teatr płci. Eseje 

z socjologii gender”, Łódź 2008; 
 J. Kochanowski, „Spektakl i wiedza. Perspektywa społecznej teorii queer”, 

Łódź 2009; 
 J. Kochanowski, „Socjologia seksualności. Marginesy”, Warszawa 2013 

(w druku). 
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Dr Robert Kowalczyk – psycholog, seksuolog kliniczny (specjalizacja 2007), 
biegły sądowy. Absolwent Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie (2003), Studiów podyplomowych z zakresu opiniowania sądowo-
psychologicznego: Uniwersytet Śląski w Katowicach (2007), Studium 
Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Zabrzu (2007). 
Kierownik Zakładu Seksuologii Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Współpracuje 
(wykładowca) z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Akademią 
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 
Autor i współautor ponad 60. publikacji medycznych i psychologicznych 
o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Uczestniczy w realizacji wielu 
projektów naukowo-badawczych z dziedziny seksuologii, psychologii oraz 
psychiatrii. 
Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Członek Rady Naukowej 
(MSM) Krajowego Centrum ds. AIDS. 
Zainteresowania naukowe: Zdrowie seksualne pacjentów cierpiących na 
schorzenia somatyczne i psychiczne, osób należącym do mniejszości 
seksualnych i genderowych oraz problematyka wczesnej interwencji 
seksuologicznej w grupie dzieci i dorosłych. 
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Dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz – lekarz psychiatra i psychoterapeuta, 
seksuolog, kierownik Zakładu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii w Studium 
Kliniczno-Dydaktycznym Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
w Warszawie, kierownik Katedry Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji 
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Promotor 
i recenzent prac doktorskich. Biegły sądowy. Popularyzator wiedzy 
o seksualności. 
Prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Członek korespondent  
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. 
Krajowy Konsultant w dziedzinie seksuologii. 
Wybrane publikacje: 
 Z. Lew-Starowicz, M. Lew-Starowicz, „Homoseksualizm”, Warszawa 1999; 
 Z. Lew-Starowicz, „Zarys seksuologii sądowej dla prawników”, Warszawa 

2000; 
 A. Długołęcka-Lach, Z. Lew-Starowicz, „Edukacja seksualna”, Warszawa 

2006; 
 Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec, „Podstawy seksuologii”, Warszawa 2010. 
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Dr Krzysztof Wąż – pedagog, adiunkt w Zakładzie Poradnictwa i Seksuologii 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nauczyciel dyplomowany, edukator. W latach 
1990-2003 dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. 
Założyciel i dyrektor V LO w Zielonej Górze (1993-2003). Absolwent „Szkoły 
Praw Człowieka” Fundacji Helsińskiej. Współzałożyciel Lubuskiego Komitetu 
Europejskiego oraz Zielonogórskiego Towarzystwa Edukacyjnego „Civilitas”; 
członek zarządu Stowarzyszenia Do Walki z Dziecięcą Prostytucją i Pornografią  
„PRO - ECPAT”. Jego zainteresowania naukowe dotyczą: edukacji i profilaktyki 
seksualnej, obyczajowości seksualnej, pedagogiki rodziny oraz pedeutologii. 
Obok opracowania i realizacji projektów badawczych oraz publikacji z tego 
zakresu, ma też w swoim dorobku wiele przedsięwzięć związanych 
z tworzeniem i wdrażaniem do praktyki edukacyjnej nowatorskich rozwiązań 
w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli a także edukacji młodzieży 
licealnej. Koordynator prac, zleconych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
i Sportu, związanych z opracowaniem koncepcji programu profilaktyki 
wczesnego rodzicielstwa Wychowanie do odpowiedzialności i partnerstwa 
w rodzinie a także jego wdrożeniem do praktyki edukacyjnej i ewaluacji.  
Wybrane publikacje: 
 K. Wąż (red.), „Bądź odpowiedzialny. Wychowanie do odpowiedzialności 

i partnerstwa w rodzinie”, Zielona Góra 2008; 
 K. Wąż, „Znaczenie kultury popularnej w (re)konstruowaniu obyczajowości 

seksualnej”, w: „Kultura popularna – tożsamość – edukacja”, red. Daria 
Hejwosz, Witold Jakubowski, Kraków 2010; 

 Z. Izdebski, T. Niemiec, K. Wąż, „(Zbyt)młodzi rodzice”, Warszawa 2011; 
 Z. Izdebski, K. Wąż, „Edukacja seksualna. Potrzeba, oczekiwania społeczne, 

realizacja”, w: „Edukacja. Studia. Badania. Innowacje”, nr 1 (113) 2011. 
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ZBIGNIEW LEW-STAROWICZ 
PRZEGLĄD PODRĘCZNIKÓW Z PUNKTU WIDZENIA SEKSUOLOGII 

 
Dokonanie analizy dowolnych treści zawartych w poszczególnych publikacjach 
wymaga określenia przyjmowanej perspektywy, a także scharakteryzowania 
wyznaczników zastosowanego kryterium. Niniejsza ocena będzie więc 
dokonywana z perspektywy naukowej seksuologii i za punkt odniesienia 
przyjmować będzie rozstrzygające w tym zakresie normy. Normy te domagają 
się jednak bliższej charakterystyki.  
 

I. Normy w seksuologii  
 

1. Normy seksualne  
 

W literaturze fachowej nie udało się dotychczas wypracować jednej 
powszechnie akceptowanej definicji seksualności człowieka. Termin ten jest 
opisywany poprzez takie określenia, jak: aktywność seksualna, bycie 
seksualnym, wszelkie aspekty zachowań związanych z płcią i seksem, 
zasadniczy czynnik motywujący ludzi do nawiązywania relacji 
interpersonalnych, nadrzędne pojęcie obejmujące wszelkie procesy fizyczne 
i psychiczne związane ze sferą seksualną w jej wymiarze indywidualnym 
i społecznym (Lew-Starowicz 2010). Definicję seksualności charakteryzującą się 
wyjątkową wszechstronnością zaproponowano w 2005 r. Ma ona następujące 
brzmienie: seksualność jest podstawowym elementem bycia człowiekiem przez 
całe życie, obejmującym seks, płciową identyfikację i role, orientację seksualną, 
erotyzm, pożądanie, intymność i reprodukcję. Seksualność jest doświadczana 
i wyrażana w myślach, fantazjach, przeżyciach, przekonaniach, wartościach, 
zachowaniach, rolach i związkach. Seksualność powstaje na skutek interakcji 
czynników biologicznych, psychologicznych, społecznych, ekonomicznych, 
politycznych, kulturowych, etycznych, prawnych, historycznych, religijnych 
i duchowych (Laphimon 2005; przekład własny). 
Takie ujęcie unaocznia wielość sfer funkcjonowania człowieka, które mają 
wpływ na jego kondycję seksualną. Seksualność człowieka, w rozmaitych jej 
aspektach, regulowana jest przez różnego rodzaju normy. Normy seksualne 
mogą oznaczać, po pierwsze, ogólnie przyjęte w danej kulturze zasady 
zachowania seksualnego, które wyznaczają zarówno wzorzec postępowania, 
jak i kryterium oceny oraz, po drugie, względne reguły kształtujące poglądy 
i sposoby działania. W zakres norm seksualnych wg drugiego z wyróżnionych 
sposobów ich rozumienia wchodzą normy: 
 statystyczne – dostarczające informacji na temat częstości występowania 

(stopnia rozpowszechnienia) poszczególnych przejawów seksualności 
w populacji ludzkiej; 
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 religijne  – wyznaczające aprobowane i nieaprobowane wzorce zachowań 
seksualnych w odniesieniu do konkretnych systemów wierzeń; 

 społeczne/obyczajowe – odnoszące się do przyjętych w poszczególnych 
grupach społecznych sposobów zachowań seksualnych oraz do 
występujących lokalnie nawyków, rytuałów czy tradycji dotyczących 
seksualności; 

 prawne – dotyczące specyficznych dla danych systemów prawnych 
reglamentacji zachowań seksualnych; 

 medyczne – odnoszące się do przyjętych w zakresie seksualności sposobów 
ujmowania zdrowia i choroby (patologii, zaburzeń); 

 partnerskie – rozpatrujące poszczególne aspekty seksualności w kontekście 
układu partnerskiego (Lew-Starowicz 2001). 

 

2. Norma seksualna w ujęciu klinicznym  
 

Ponieważ seksuologia jest nauką interdyscyplinarną, a więc wszystkie 
z wymienionych norm mogą dostarczać na jej gruncie istotnych informacji na 
temat szerokiego kontekstu funkcjonowania seksualnego człowieka. Mają one 
jednak charakter fragmentaryczny i nierzadko zmienny (w kontekście np. czasu 
czy kultury) dlatego żadna z nich nie może stanowić bezwzględnego kryterium 
prawidłowości. Co więcej, należy pamiętać o dwóch podstawowych celach 
seksuologii, tj. naukowym (polegającym na ustaleniu na drodze poznania 
empirycznego stanu faktycznego seksualności człowieka) oraz klinicznym 
(polegającym na wykorzystaniu posiadanej wiedzy w leczeniu osób 
doświadczających problemów w zakresie ich seksualności), co sprawia, że 
wyszczególnione normy mają różny stopień użyteczności w odniesieniu do 
norm formułowanych na gruncie tej nauki.  
I tak, normy statystyczne umożliwiają odniesienie się do powszechności 
występowania poszczególnych aspektów seksualności człowieka poprzez 
zlokalizowanie ich na krzywej Gaussa. Za normalne będą zatem uchodziły te 
przejawy życia seksualnego człowieka, które znajdują się bliżej środka rozkładu 
zmiennych. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że statystyczne rozumienie normy 
seksualnej jest wolne od wartościowania, a zatem stosowanie w tym 
kontekście określenia „normalne” i „nienormalne” oznaczają jedynie 
„powszechne/często spotykane/często występujące” i „mało 
rozpowszechnione/rzadko spotykane/rzadko występujące”. Terminów tych nie 
należy zatem stosować w celu określania prawidłowego funkcjonowania 
seksualnego i patologii w tym zakresie. Imieliński (1982) zaznaczył, że podejście 
to jest przestarzałe i zdyskredytowane, głównie z powodu ignorowania faktu 
różnic indywidualnych. Takie rozumienie normy seksualnej nadal jednak 
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pokutuje w opiniach potocznych na temat seksualności, przyczyniając się do 
negatywnego wartościowania względnie rzadko spotykanych przejawów 
seksualności człowieka.  
Z kolei normy religijne i społeczne/obyczajowe pozwalają zrozumieć 
przyjmowane zasady regulujące zachowania seksualne oraz kontekst ich 
postrzegania w określonych społecznościach i systemach wierzeń. Jednak 
z uwagi na czasową zmienność i wielość nierzadko kolidujących ze sobą 
systemów reguł i nawyków, różny stopień identyfikowania się z nimi przez 
poszczególne jednostki, a także na ich pozanaukowe sposoby uzasadniania, nie 
mogą one mieć decydującego znaczenia.  
Rozstrzygającej roli nie posiadają także normy prawne, które odnoszą się 
jedynie do kryminogenności poszczególnych zachowań seksualnych. Owa 
kryminogenność nie musi być tożsama z patologią seksualną np. w sensie 
medycznym. Ponadto rozmaite porządki prawne mogą w różny sposób 
regulować poszczególne warunki dopuszczalności określonych aktywności 
seksualnych (np. wiek partnerów, stopień ich pokrewieństwa, określone 
praktyki).  
Normy medyczne i partnerskie nabierają natomiast szczególnie istotnego 
znaczenia przy uwzględnieniu wyszczególnionych powyżej ogólnych celów 
seksuologii, a zwłaszcza funkcji terapeutycznej tej nauki. Dlatego też można je 
wspólnie ujmować jako norma kliniczna, której podstawowym celem będzie 
ochrona zdrowia seksualnego.  
 

2.1 Zdrowie seksualne  
Koncepcja zdrowia seksualnego jest ściśle związana ze współczesnym 
sposobem pojmowania zdrowia w ogóle, oznaczającego nie tylko brak chorób 
i zaburzeń ale pewien swoisty stan optymalnego funkcjonowania jednostki we 
wszystkich sferach jej życia. Ponadto, ze względu na komponenty 
psychologiczne zdrowia seksualnego, jego adekwatne rozumienie domaga się 
również uwzględnienia istotnych składowych zdrowia psychicznego, takich jak: 
 tendencje do rozwoju i samorealizacji, 
 umiejętność kierowania własnym postępowaniem dla osiągnięcia celów 

stawianych sobie zgodnie z systemem indywidualnym wartości, 
 zdolność do akceptacji i adekwatnego spostrzegania siebie i otoczenia, 
 zdolność do uczenia się w oparciu o osobiste doświadczenie (Imieliński 

1982).  
Dlatego też zdrowie seksualne nie jest obecnie sprowadzane tylko do zdolności 
reprodukcyjnej i braku dysfunkcji, ale opiera się także na dążeniu do 
wzbogacenia indywidualnego rozwoju i osobowości uwzględniającym elementy 
hedonistyczne i więziotwórcze (Imieliński 1982). Zgodnie ze współczesnym 
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sposobem pojmowania zdrowia, tj. paradygmatem biopsychospołecznym, 
zdrowie seksualne wymaga podejścia interdyscyplinarnego, czego wyraz 
stanowić ma definicja tego zagadnienia sformułowana przez Światową 
Organizację Zdrowia (WHO). Definicję te przedstawia Ramka 1. 
 

Ramka 1: Definicja zdrowia seksualnego wg Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) 
Zdrowie seksualne polega na zdrowym rozwoju seksualnym, równych 
i odpowiedzialnych relacjach partnerskich, satysfakcji seksualnej, wolności od 
chorób, niedomagań, niesprawności seksualnej, przemocy i innych 
krzywdzących praktyk związanych z seksualnością. Jego celem jest 
promowanie wartości życia i związków międzyludzkich. 

 

2.2 Deklaracja Praw Seksualnych  
 

WHO przyjęła w 2002 wydaną przez Światowe Towarzystwo Seksuologiczne 
Deklarację Praw Seksualnych, która określa warunki zabezpieczające zdrowie 
seksualne zarówno w aspekcie indywidualnym, jak i społecznym. 
Przestrzeganie tego dokumentu, obligatoryjne dla seksuologów, wyznacza 
także kanon podstawowych wytycznych odnośnie prawidłowości zachowań 
seksualnych. Z uwagi na lapidarność sformułowania omawianego dokumentu, 
został on przedstawiony w całości w Ramce 2. 
 

Ramka 2: Deklaracja Praw Seksualnych Światowej Organizacji Zdrowia 
 

Deklaracja Praw Seksualnych
11

 
WHO - sierpień 2002 roku 

 

Seksualność jest integralną częścią osobowości każdej istoty ludzkiej. Jej pełny 
rozwój zależy od zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb, takich jak 
pragnienie obcowania, intymności, ekspresji uczuć, czułości i miłości. 
 

Seksualność wynika z interakcji zachodzących między jednostką a otaczającą ją 
strukturą społeczną. Pełen rozwój seksualności jest niezbędny do osiągnięcia 
dobrostanu w wymiarze indywidualnym, interpersonalnym oraz społecznym. 
 

Prawa seksualne należą do uniwersalnych praw człowieka, bazujących na 
niezbywalnej wolności, godności i równości wszystkich istot ludzkich. 
Ponieważ zdrowie jest fundamentalnym prawem człowieka, tak samo 
podstawowym prawem musi być jego zdrowie seksualne. 
 

                                                           
11 Tłumaczenie własne – dr hab. Z. Lew-Starowicz. 
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W celu zapewnienia zdrowego rozwoju seksualności jednostek ludzkich 
i społeczeństw wszystkie społeczeństwa muszą uznawać, promować, 
szanować poniższe prawa seksualne i bronić ich wszystkimi środkami. Zdrowie 
seksualne rozwija się w środowisku, które uznaje, respektuje i szanuje te 
prawa seksualne. 
 

1. Prawo do wolności seksualnej 
Wolność seksualna obejmuje możliwość jednostki do wyrażania pełni 
potencjału seksualnego. Jednakże wyklucza wszelkie formy przymusu 
seksualnego, wykorzystywania oraz nadużyć w jakimkolwiek czasie 
i jakiejkolwiek sytuacji życiowej. 
 

2. Prawo do odrębności seksualnej, integralności oraz bezpieczeństwa 
seksualnego ciała 

 Prawo to pozwala człowiekowi podejmować niezależne decyzje dotyczące 
własnego życia seksualnego, zgodne z własną moralnością i etyką społeczną. 
Obejmuje ono również możliwość sprawowania kontroli oraz zadowolenia 
z własnego ciała, z wykluczeniem tortur, okaleczeń i jakiejkolwiek przemocy. 
 

3. Prawo do prywatności seksualnej 
Obejmuje możliwość podejmowania indywidualnych decyzji i zachowań 
w sferze intymnej w stopniu, w jakim nie naruszają one praw seksualnych 
innych osób. 
 

4. Prawo do równości seksualnej 
Odwołuje się do wolności do wszystkich form dyskryminacji, niezależnie od 
płci, orientacji seksualnej, wieku, rasy, klasy społecznej, religii lub 
niesprawności fizycznej albo emocjonalnej. 
 

5. Prawo do przyjemności seksualnej 
Przyjemność seksualna, włączając zachowania autoerotyczne, jest źródłem 
fizycznego, psychologicznego, intelektualnego i duchowego dobrostanu. 
 

6. Prawo do emocjonalnego wyrażania seksualności 
Wyrażanie seksualności obejmuje więcej niż przyjemność erotyczną lub 
zachowanie seksualne. Ludzie mają prawo do wyrażania swojej seksualności 
poprzez komunikowanie się, dotyk, wyrażanie uczuć i miłości. 
 

7. Prawo do swobodnych kontaktów seksualnych 
Oznacza możliwość zawarcia związku małżeńskiego lub nie zawierania go, 
przeprowadzenia rozwodu oraz ustanowienia innych opartych na 
odpowiedzialności form związków seksualnych. 
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8. Prawo do podejmowania wolnych i odpowiedzialnych decyzji 
dotyczących posiadania potomstwa. 

Obejmuje możliwość podejmowania decyzji o posiadaniu lub nieposiadaniu 
potomstwa, jego liczbie, różnicy wieku między potomstwem oraz prawo do 
pełnego dostępu do środków regulacji płodności.  
 

9. Prawo do informacji seksualnej opartej na badaniach naukowych 
Prawo to implikuje, że poszukiwanie informacji dotyczących seksualności 
będzie realizowane na drodze nieskrępowanych, lecz naukowo etycznych 
badań, a ich odpowiednie rozpowszechnianie będzie następować na 
wszystkich poziomach społecznych. 
 

10. Prawo do wyczerpującej edukacji seksualnej 
Jest ona procesem trwającym od momentu narodzin, przez całe życie 
i powinny być zaangażowane wszystkie instytucje społeczne. 
 

11. Prawo do seksualnej opieki zdrowotnej 
Seksualna opieka zdrowotna powinna być dostępna w celu zapobiegania 
i leczenia wszelkich problemów, chorób i zaburzeń seksualnych. 
 

Prawa seksualne stanowią fundamentalne i uniwersalne prawa człowieka. 
 

2.3 Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych 
Światowej Organizacji Zdrowia ICD-10 

 

Posługiwanie się normą kliniczną w zakresie seksualności wymaga dodatkowo 
bezwzględnego przestrzegania formułowanych przez organizacje zrzeszające 
ekspertów w zakresie zdrowia wytycznych odnośnie sposobów definiowania, 
rozpoznawania i leczenia poszczególnych chorób i zaburzeń. Takich wytycznych 
dostarcza aktualnie obowiązująca dziesiąta wersja Międzynarodowej 
Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Światowej Organizacji Zdrowia 
ICD-10 (w USA obowiązuje Klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego – DSM). W zakresie seksualności człowieka, klasyfikacja ta 
przyjmuje za rozstrzygające kryteria medyczne i jasno określa to, jakie jej 
aspekty mogą być uznawane za patologiczne, pozwalając na zakwalifikowanie 
ich jako wymagających leczenia. W Ramce 3 przedstawiono wykaz zaburzeń 
seksualnych zawartych w ICD-10. Posługiwanie się normą kliniczną wymaga 
jednak dodatkowo odwoływania się do konsensusów zespołów ekspertów, 
z powodu konieczności uwzględniania nowych wyników badań mających 
wpływ na definicje i kryteria diagnozowania poszczególnych zaburzeń. Owe 
konsensusy nabierają wówczas statusu tymczasowej normy do czasu 
wprowadzenia kolejnej edycji ICD (Lew-Starowicz 2010). 
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Ramka 3: Zaburzenia seksualne wg ICD-10 
 

ZESPOŁY BEHAWIORALNE ZWIĄZANE Z ZABURZENIAMI FIZJOLOGICZNYMI 
I CZYNNIKAMI FIZYCZNYMI (F50-F59) 
 

DYSFUNKCJE SEKSUALNE NIE SPOWODOWANE ZMIANAMI ORGANICZNYMI 
ANI CHOROBĄ SOMATYCZNĄ (F52) 
 Brak lub utrata potrzeb seksualnych (oziębłość) 
 Awersja seksualna i brak przyjemności seksualnej 
 Brak reakcji genitalnej (zaburzenia erekcji u mężczyzn oraz zaburzenia 

pobudzenia seksualnego u kobiet) 
 Zaburzenia orgazmu (zahamowanie orgazmu) 
 Wytrysk przedwczesny 
 Pochwica nieorganiczna 
 Dyspareunia nieorganiczna (ból w czasie stosunku) 
 Nadmierny popęd seksualny 
 Inne dysfunkcje seksualne bez przyczyn organicznych lub chorobowych. 
 

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI I ZACHOWANIA DOROSŁYCH (F60-F69) 
 

ZABURZENIA IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ (F64) 
 Transseksualizm 
 Transwestytyzm o typie podwójnej roli 
 Zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie 
 

ZABURZENIA PREFERENCJI SEKSUALNYCH (F65) 
 Fetyszyzm 
 Transwestytyzm fetyszystyczny 
 Ekshibicjonizm 
 Oglądactwo (voyeurism) 
 Pedofilia 
 Sadomasochizm 
 Złożone zaburzenia preferencji seksualnej 
 

ZABURZENIA PSYCHOLOGICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA ZWIĄZANE 
Z ROZWOJEM I ORIENTACJĄ SEKSUALNĄ (F66) 
 Zaburzenia dojrzewania seksualnego 
 Orientacja seksualna niezgodna z ego (ego-dystoniczna) 
 Zaburzenie związków seksualnych 
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2.4 Norma partnerska  
 

W zakres normy klinicznej w seksuologii wchodzi także norma partnerska 
zawierająca istotne wyznaczniki pozwalające na odróżnienie normy od patologii 
w odniesieniu do układu partnerskiego. W Polsce powszechnie stosuje się 
(choć w nieco bardziej uaktualnionej wersji) normę partnerską opracowaną 
przez Imielińskiego (1982), która stanowi modyfikację normy seksualnej 
zaproponowanej przez Instytut Seksuologii w Hamburgu. Norma partnerska wg 
tego ujęcia obejmuje następujące warunki: 
1) Różnica płci (warunek zdezaktualizowany) – warunek ten sformułowano 

w oparciu o zasadniczy podział ludzi na płeć męską i żeńską, a także ich 
dążenie do wzajemnego „zjednoczenia” (dostarczającego rozkoszy) 
i uzupełniania się. Został on uwzględniony jeszcze w czasach, w których 
homoseksualizm i biseksualizm uznawane były za zaburzenia preferencji 
seksualnych (zboczenia seksualne). W świetle długoletnich badań wykazano 
jednak, że kierunek popędu seksualnego stanowi jedyną cechą odróżniającą 
homoseksualizm i biseksualizm od heteroseksualizmu, a osoby 
homoseksualne i biseksualne nie przejawiają cech pozwalających na 
stwierdzenie u nich zaburzeń preferencji seksualnych (Imieliński 1982). 
Konsekwencją tego było usunięcie przez Amerykańskie Towarzystwo 
Psychiatryczne (APA) homoseksualizmu i biseksualizmu z klasyfikacji 
zaburzeń psychicznych (DSM) w 1973 r. W 1991 r. to samo uczyniła 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w przypadku klasyfikacji ICD 
(Bojarska, Kowalczyk 2010). Warunek ten współcześnie nie ma znaczenia 
dla seksuologii.  

2) Dojrzałość – spełnienie tego wymogu jest niezbędne dla tworzenia relacji 
seksualnych o charakterze partnerskim, nie zaś zależnościowym. Opiera się 
on na założeniu, że osoby angażujące się w aktywność seksualną powinny 
potrafić rozpoznawać znaczenie swoich zachowań i mieć zdolność do 
kierowania nimi, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie satysfakcji oraz 
uniknięcie niepożądanych konsekwencji stosunków seksualnych. 
Oczywistym następstwem tego warunku jest wykluczenie z interakcji 
seksualnych z osobami dorosłymi dzieci, które, z uwagi na specyfikę procesu 
rozwojowego, nie spełniają wspominanych założeń, co z kolei sprawia, że 
nie są w stanie wyrazić wolnej i świadomej zgody na kontakt seksualny 
(Imieliński 1982). W prawie polskim podejmowanie kontaktów seksualnych 
z osobą poniżej 15 roku życia uznawane jest za przestępstwo na mocy 
art. 200 kk (Filar 2010). 

3) Obustronna akceptacja (dobrowolność) – warunek ten sprzeciwia się 
angażowaniu się w kontakty seksualne wymuszane siłą, przymusem, 
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podstępem, nadużyciem władzy bądź wykorzystaniem krytycznej sytuacji, 
czy też niemożliwością wyrażenia wolnej i świadomej zgody (Imieliński 
1982). Niespełnienie go pociąga za sobą pogwałcenie wolności osobistej 
innych osób, wiąże się z ryzykiem wystąpienia traum psychofizycznych 
(w tym seksualnych), a zatem stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia 
jednostki, a także zakłóca współżycie w społeczeństwie.  

4) Dążenie do obustronnej przyjemności – Imieliński (1982) uznaje uzyskanie 
rozkoszy za warunek „integralnie związany z istotą kontaktu seksualnego”. 
Zaspokojenie potrzeby seksualnej, wiążące się z redukcją napięcia 
seksualnego, powoduje subiektywne odczucie rozkoszy, przyjemności, 
satysfakcji, odprężenia i komfortu. Frustracja potrzeb seksualnych, 
zwłaszcza długotrwała, może mieć wyraźne konsekwencje dla 
funkcjonowania psychofizycznego człowieka. Współcześnie jednak bardziej 
akcentuje się element dążeniowy i wzajemnościowy niniejszej normy, co 
ma na celu unikanie nadmiernego patologizowania ewentualnych trudności 
w osiąganiu rozkoszy oraz zapobieganie instrumentalizacji partnera.  

5) Nieszkodzenie zdrowiu – warunek ten wyklucza wszelkie zachowania 
seksualne, które mogą (nawet potencjalnie) wiązać się z ryzykiem 
uszczerbku w zakresie zdrowia bądź jego utraty w wymiarze zarówno 
fizycznym, jak i psychicznym.  

6) Nieszkodzenie innym (społeczeństwu) – warunek ten wymaga odniesienia 
danego zachowania seksualnego do kontekstu społecznego w którym ono 
występuje. Należy tu jednak pamiętać, że potępienie określonego 
zachowania seksualnego przez obyczajowość, moralność czy prawo nie jest 
wystarczającym warunkiem zakwalifikowania go jako patologicznego 
w sensie klinicznym. Takiego charakteru nabiera ono gdy powoduje 
cierpienie osoby angażującej się w dane zachowania, jest przez nią 
nieakceptowane, prowadzi do wewnętrznych konfliktów lub zaburza w 
znacznym stopniu jej funkcjonowanie w związku oraz innych sferach życia 
(Imieliński 1982). Warunek ten w praktycznym aspekcie zabezpiecza osoby 
postronne przed angażowaniem ich w niepożądaną i niechcianą aktywność 
seksualną innych osób. 

 

2.5 Dodatkowe kryteria oceny  
 

Ponadto ocena normy i patologii seksualnej musi w każdym przypadku brać 
pod uwagę: 
1. czynniki osobowościowe: 

a. stopień zharmonizowania rozwoju seksualnego z całością osobowości 
– wymaga dokonania oceny stopnia rozwoju i dojrzałości 
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poszczególnych aspektów osobowości oraz oszacowania poziomu 
ewentualnych dysproporcji między nimi; należy tu pamiętać, że 
poszczególne aspekty osobowościowe mają zróżnicowaną dynamikę 
rozwoju w warunkach prawidłowych; 

b. stopień zharmonizowania między aktywnością seksualną 
a aktywnością we wszystkich pozostałych sferach funkcjonowania 
danej jednostki (norma ilościowa) – ocena na tym wymiarze musi 
uwzględniać kontekst osobowości oraz wydolności społecznej danej 
jednostki; należy tu pamiętać, że ewentualne zaburzenia w tym zakresie 
mogą mieć charakter okresowy, fizjologiczny czy sytuacyjny, dlatego nie 
zawsze wskazują na patologię seksualną; 

c. stopień samoakceptacji własnej seksualności – wymaga odniesienia się 
do zinternalizowanych przez daną jednostkę postaw i norm kulturowych 
(w tym społecznych i religijnych) regulujących konkretne wzorce 
zachowań seksualnych; kluczowe znaczenie ma tu konflikt między 
seksualnością danej jednostki a uwewnętrznionymi przez nią postawami 
i normami, co przejawia się poczuciem cierpienia, choroby 
i nienormalności, które zakłóca jej społeczne funkcjonowanie; w tym 
przypadku stan patologiczny będący wskazaniem do wdrożenia 
interwencji terapeutycznych wynika nie z samej specyfiki skłonności 
seksualnych, lecz z objawów stanowiących reakcję na wewnętrzny 
konflikt; 

2. kontekst sytuacyjny – częsta płynność i nieostrość granicy normy 
seksualnej i rozmaitych odstępstw od niej wymaga rozpatrywania 
poszczególnych aspektów seksualności w aspekcie indywidualnego 
kontekstu sytuacyjnego; 

3. układ partnerski – wymaga dokonania oceny ogólnego funkcjonowania 
układu partnerskiego, nie tylko w kontekście seksualnym; wynika to z faktu 
wzajemnego oddziaływania na siebie sfery seksualnej oraz sfer 
pozaseksualnych w funkcjonowaniu układu partnerskiego (Imieliński 1982).  

 

2.6 Kategorie normy klinicznej  
 

Ze względu na zarówno społeczne, jak indywidualne wzorce ustosunkowywania 
się do poszczególnych aspektów seksualności, można wyróżnić trzy kategorie 
normy w kontekście klinicznym: 
1. norma optymalna – najbardziej pożądane i aprobowane praktyki 

i zachowania seksualne, uznawane za godne propagowania jako modele 
wychowawcze; 
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2. norma akceptowana – praktyki i zachowania seksualne nie uznawane za 
optymalne, jednak nie stanowiące ograniczenia dla indywidualnego rozwoju 
danej jednostki i nie będące przeszkodą dla budowania pogłębionych relacji 
interpersonalnych; 

3. norma tolerowana – praktyki i zachowania seksualne spotykające się w 
kontekście normy i patologii ze zróżnicowaną oceną, która dodatkowo 
powinna uwzględniać kontekst osobowościowy, sytuacyjny oraz charakter 
układu partnerskiego; wzory zachowania potencjalnie ograniczające (choć 
niewykluczające) danej jednostce możliwości harmonijnego doboru 
seksualnego (zmniejszenie liczby potencjalnych partnerów oraz możliwości 
nawiązania z nimi pogłębionych więzi) (Imieliński 1982).  

 

Imieliński (1982) zauważa tutaj wyraźną rozbieżność między perspektywą 
kliniczną, dla której wszystkie trzy wyróżnione kategorie spełniają kryteria 
prawidłowości, a perspektywą pedagogiczną, która z kolei aprobuje jedynie 
normę optymalną (ewentualnie akceptowaną). W odniesieniu do współczesnej 
edukacji seksualnej można zaobserwować wyraźny konflikt między tymi 
stanowiskami.  
 

II. Ocena podręczników 
 

1. Duszyński J., Kozłowska-Rajewicz A., Krenz-Niedbała A. (2005). Biologia. 
Podręcznik tom 5. Zakres rozszerzony. Wydawnictwo Szkolne PWN. 

 

prawidłowe użycie 
terminologii (w tym 
orientacja seksualna, 
transseksualność, 
transpłciowość, 
biseksualność, 
heteroseksualność, 
homoseksualność, 
homofobia, coming out, 
stereotypy, uprzedzenia, 
dyskryminacja) 

1. Objaśnienia zastosowanych w tekście terminów: 
heteroseksualizm, homoseksualizm, 
heteroseksualiści, homoseksualiści, biseksualiści, 
orientacja seksualna oraz transseksualizm są 
bardzo lapidarne i uproszczone ale nie wykazują 
nieprawidłowości (str. 228-229).  

2. Warto zaznaczyć, że w ramce Warto przeczytać 
dokonano rozróżnienia pojęć transseksualizm i 
transwestytyzm (mimo błędu w określeniu tego 
drugiego; patrz inne uwagi) (str. 229). 

zgodność 
przedstawionych w 
podręczniku treści z 
najnowszymi ustaleniami 
nauki 

1. Fragment: Pewną rolę mogą odgrywać różnice w 
produkcji i działaniu hormonów płciowych, 
wpływające na anatomie i fizjologię nerwowych 
ośrodków odpowiedzialnych za popęd płciowy. 
Różnice te mogą być spowodowane między 
innymi wadami genetycznymi w obrębie 
receptorów dla tych hormonów lub kuracją 
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hormonalną matki w czasie trwania ciąży 
(str. 228) jest zgodne z obecnym stanem wiedzy, 
jednak stanowi tylko niewielki wycinek rozważań 
na temat biologicznego uwarunkowania 
orientacji seksualnej (zob. Bancroft 2011).  

2. Brak wzmianki o hipotezach genezy 
homoseksualizmu i biseksualizmu odnoszących 
się do czynników pozabiologicznych, co jednak 
może być uzasadnione zakresem przedmiotowym 
podręcznika.  

3. Fragment dotyczący zróżnicowania pierwiastka 
kobiecości i męskości (str. 229) w kontekście 
orientacji seksualnej świadczy o braku 
dostrzegania różnicy między tożsamością 
seksualną a tożsamością płciową. 

4. Ramka Warto przeczytać (str. 229) przedstawia 
względnie prawidłowe z punktu widzenia 
współczesnej seksuologii zróżnicowanie 
aspektów postrzegania płci (płeć 
chromosomalna, płeć hormonalna, płeć 
somatyczna oraz płeć psychiczna), choć pomija 
kwestię płci społeczno-kulturowej.  

sposób przekazania 
wiedzy – ze wskazaniem, 
czy jest on neutralny czy 
nacechowany oraz 
wskazaniem tego 
nacechowania 

1. Materiał przedstawiony w niniejszej pracy nie 
budzi zastrzeżeń w zakresie neutralności sposobu 
przekazania wiedzy. 

2. Fragment Niektórzy ludzie (…) uważają, że 
homoseksualizm jest chorobą lub „zboczeniem”, 
jednak takie poglądy nie znajdują potwierdzenia 
medycznego (str. 228) wskazuje na przyjmowanie 
jako rozstrzygającej w zakresie seksualności 
człowieka normy medycznej, podobnie jak 
odwołanie się do decyzji WHO odnośnie 
wykreślenia homoseksualizmu z listy chorób i 
zaburzeń. 

3. Brak innych odwołań do seksualnej normy 
klinicznej.  

dostosowanie treści do 
wieku osób, dla których 
przeznaczony jest 
podręcznik  

Brak zastrzeżeń  
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strona graficzna (rysunki, 
zdjęcia, wyróżnienia w 
tekście) 

Brak zastrzeżeń  

aspekt równościowy 
(zwłaszcza występowanie 
– w treści podręczników – 
kobiet homoseksualnych i 
biseksualnych obok gejów 
i mężczyzn biseksualnych) 

1. Brak rozróżnienia na płeć w kontekście 
przedstawienia orientacji seksualnej i 
transseksualizmu.  

2. Opis przyczyn orientacji seksualnej dotyczy tylko 
homo- i biseksualizmu. Bancroft (2011) zauważył 
natomiast, że heteroseksualność jest traktowana 
jako domyślny kierunek uformowania 
seksualności a analizie poddawane są tylko 
czynniki mogące mieć wpływ na odmienny 
przebieg tego procesu. W konsekwencji tego 
nadal stosunkowo niewiele wiadomo na temat 
zarówno kształtowania się heteroseksualności, 
jak i homoseksualności.  

3. Przy wzmiance o wykreśleniu przez WHO 
homoseksualizmu z listy chorób i zaburzeń 
(str. 228) powinno zostać wspomniane, że 
decyzja ta dotyczyła również biseksualizmu.  

język – ze wskazaniem czy 
jest on wolny od 
podziałów i wykluczeń, 
stosujący i utrwalający 
podziały i wykluczenia, a 
także prezentacja treści w 
sposób atrakcyjny 

We współczesnych naukach medycznych i 
społecznych można zaobserwować tendencję do 
stopniowego odchodzenia od stosowania terminów: 
heteroseksualizm, homoseksualizm, biseksualizm czy 
transseksualizm, jako mających stricte medyczne 
podłoże, na rzecz terminów odpowiednio: 
heteroseksualność, homoseksualność, biseksualność i 
transseksualność. Nie oznacza to jednak 
nieprawidłowości w zakresie zastosowanej w 
niniejszej pracy terminologii.  

inne uwagi  1. Zaprezentowana charakterystyka 
transwestytyzmu (str. 228) jest błędna, ponieważ 
miesza ze sobą dwa jego typy: transwestytyzm 
o typie podwójnej roli oraz transwestytyzm 
fetyszystyczny. 

2. Stwierdzenie Przyczyną transwestytyzmu mogą 
być zaburzenia identyfikacji z płcią (str. 228) jest 
adekwatne przede wszystkim do pierwszego 
spośród wymienionych typów.  
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2. Leszczyński P., Snarski T. (2011). Wiedza o społeczeństwie. Matura 2012. 
VADEMECUM MATURALNE. Operon. 

 

prawidłowe użycie 
terminologii (w tym 
orientacja seksualna, 
teanseksualność, 
transpłciowość, 
biseksualność, 
heteroseksualność, 
homoseksualność, 
homofobia, coming out, 
stereotypy, uprzedzenia, 
dyskryminacja) 

1. Termin homoseksualizm zdefiniowany został 
tylko poprzez pociąg seksualny do osobników tej 
samej płci. W definicji tej brakuje określenia 
wyłączny lub dominujący, przez co nie 
odróżniono należycie homoseksualizmu od 
biseksualizmu. Odniesienie się tylko do kierunku 
odczuwanego pociągu seksualnego to bardzo 
duże uproszczenie, jednak samo w sobie nie 
stanowi błędu. Wielu seksuologów stosuje 
bowiem tę charakterystykę jako główne 
kryterium określania orientacji seksualnej.  

2. W dalszej części znajduje się poprawne 
wyjaśnienie skrótu LGBT. 

3. Ponadto autorzy posługują się terminem 
mniejszości seksualne, który także nie budzi 
zastrzeżeń merytorycznych w kontekście 
seksuologii.  

zgodność 
przedstawionych w 
podręczniku treści z 
najnowszymi ustaleniami 
nauki 

Dane dot. rozpowszechnienia homoseksualistów w 
populacji ogólnej (4-10%) wydają się być nieco 
przeszacowane. Liczne rozbieżności między 
badaniami populacyjnymi na temat tego zagadnienia 
wynikają z braku jednolitego kryterium definiowania 
orientacji seksualnej. Ogromne znaczenie ma tu 
rozróżnianie między homo- i biseksualizmem. 
Współcześnie często uznaje się, że bardziej 
adekwatne kryterium stanowi tu aspekt 
identyfikacyjny. Bancroft (2011) podaje np., że jako 
osoby wyłącznie homoseksualne identyfikuje się ok. 
2-3% mężczyzn i ok. 1-2% kobiet. 

sposób przekazania 
wiedzy – ze wskazaniem, 
czy jest on neutralny czy 
nacechowany oraz 
wskazaniem tego 
nacechowania 

1. Materiał przedstawiony w niniejszej pracy nie 
budzi zastrzeżeń w zakresie neutralności sposobu 
przekazania wiedzy. 

2. Podanie rozpowszechnienia występowania osób 
homoseksualnych w populacji odnosi się do 
normy statystycznej.  

3. Wskazanie na zróżnicowany status prawny 
związków jednopłciowych na świecie stanowi 
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odniesienie do normy prawnej w kontekście 
seksualnym.  

dostosowanie treści do 
wieku osób, dla których 
przeznaczony jest 
podręcznik  

Brak zastrzeżeń  

strona graficzna (rysunki, 
zdjęcia, wyróżnienia w 
tekście) 

Brak zastrzeżeń  

aspekt równościowy 
(zwłaszcza występowanie 
– w treści podręczników – 
kobiet homoseksualnych i 
biseksualnych obok gejów 
i mężczyzn biseksualnych) 

1. Wspomniany powyżej brak odpowiedniego 
rozróżnienia na homo- i biseksualizm w przyjętej 
przez autorów definicji homoseksualizmu. 

2. W dalszej części zaznaczono, że oprócz gejów i 
lesbijek, również osoby bi- i transseksualne 
wchodzą w zakres społeczności LGBT.  

język – ze wskazaniem czy 
jest on wolny od 
podziałów i wykluczeń, 
stosujący i utrwalający 
podziały i wykluczenia, a 
także prezentacja treści w 
sposób atrakcyjny 

We współczesnych naukach medycznych i 
społecznych można zaobserwować tendencję do 
stopniowego odchodzenia od stosowania terminu 
homoseksualizm, jako mającego stricte medyczne 
podłoże, na rzecz terminu homoseksualność. Nie 
oznacza to jednak nieprawidłowości w zakresie 
zastosowanej w niniejszej pracy terminologii.  

inne uwagi  Informacje dotyczące zróżnicowania poglądów na 
równouprawnienie związków jednopłciowych tylko 
pod kątem głównego podziału sceny politycznej 
(prawica-lewica) są zbyt uproszczone i bardzo często 
nieadekwatne.  

 

3. Król T., Maśnik K., Śledziński W., Węglarczyk G., Wronicz J. (2009). 
Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów 
klas I-III gimnazjum (dopuszczenie 205/2009). 

 

prawidłowe użycie 
terminologii (w tym 
orientacja seksualna, 
teanseksualność, 
transpłciowość, 
biseksualność, 
heteroseksualność, 
homoseksualność, 
homofobia, coming out, 
stereotypy, uprzedzenia, 
dyskryminacja) 

1. Ograniczone tylko do jednego aspektu 
i nieprecyzyjne zdefiniowanie homoseksualności 
– odnosi się do pociągu płciowego do osób tej 
samej płci (str. 115-116) – takie ujęcie nie 
pozwala na odróżnienie od siebie homo- 
i biseksualności.  

2. Prawidłowe zdefiniowanie terminu „gay” – jest 
terminem odnoszącym się głównie do 
świadomości i akceptacji homoseksualnej 



 

PRZEGLĄD PODRĘCZNIKÓW Z PUNKTU WIDZENIA SEKSUOLOGII – Z. LEW-STAROWICZ 
 

 

Strona 45 z 190 
 

 

orientacji, i do dzielenia się tą świadomością 
z innymi (str. 116). 

3. Nieadekwatne stwierdzenie: Skłonności 
homoseksualne u kobiet nazywane są „miłością 
lesbijską” (str. 115). Termin ten oznacza bowiem 
relacje seksualne między kobietami.  

4. Prawidłowe określenie homoseksualizmu 
pozornego (str. 116).  

5. Zdefiniowanie homoseksualizmu rzeczywistego 
poprzez odwołanie się do definicji z 
Encyklopedycznego słonika psychiatrii z 1986 
(str. 116) budzi zastrzeżenie odnośnie 
zastosowania zwrotu odchylenie popędu 
płciowego, co błędnie może sugerować 
nieprawidłowość tej orientacji seksualnej. Owo 
odchylenie dotyczy tylko częstości występowania 
(norma statystyczna) nie zaś normy klinicznej.  

6. Prawidłowe, choć niekompletne określenie 
tożsamości płci – świadomość własnej 
przynależności do określonej płci (…) (str. 116). 
Pominięto w nim bowiem wymiar 
autoidentyfikacyjny.  

7. Prawidłowe, choć ograniczone tylko do jednego 
aspektu, określenie biseksualizmu jako popędu 
seksualnego do osób obu płci (str. 117). 

8. Błędne określenie orientacji seksualnej jako 
związanej przede wszystkim płcią biologiczną 
i tożsamością płci (str. 117), a nie z tożsamością 
seksualną.  

9. Brak zdefiniowania terminów tożsamość 
seksualna i wyjście z ukrycia, mimo że pojawiają 
się one w tekście (str. 118-119). 

10. Prawidłowe zdefiniowanie transseksualizmu – 
stan polegający na rozbieżności między 
poczuciem psychicznym płci a morfologiczno-
biologiczną budową ciała (str. 122).  

zgodność 
przedstawionych w 
podręczniku treści z 
najnowszymi ustaleniami 

1. Prawidłowe rozróżnienie między 
homoseksualnością a autoidentyfikacją jako gej 
(str. 115-116). 
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nauki 2. Właściwe zaznaczenie, że orientacja seksualna 
stanowi spektrum między wyłączną 
homoseksualnością a wyłączną 
heteroseksualnością. Wskazanie na 
występowanie stanów pośrednich, które jednak 
nie zostały określone wprost jako biseksualizm 
(str. 116). 

3. Prawidłowe zaznaczenie różnicy między 
homoseksualizmem rzeczywistym a pozornym 
(str. 116).  

4. Prawidłowe wskazanie na możliwość 
występowania rozbieżności w zakresie 
preferencji i zachowań seksualnych (str. 116). 

5. Zdanie: Niektórzy ludzie niedojrzali emocjonalnie 
(zarówno chłopcy, jak i dziewczęta) podejmują 
takie działania kierując się np. ciekowością, nie 
zdając sobie sprawy z konsekwencji dla swojego 
rozwoju psychoseksualnego (str. 116) wydaje się 
donosić się do homofilijnej fazy rozwoju 
seksualnego człowieka i niepotrzebnie sugeruje 
owe konsekwencje. Wystąpienie tej fazy oraz 
angażowanie się w tym okresie w różnego 
rodzaju zachowania seksualne z rówieśnikami tej 
samej płci same w sobie nie modyfikują rozwoju 
seksualnego człowieka (zob. Beisert 2010). 

6. Poprawna charakterystyka formowania się 
tożsamości płci (str. 116-117).  

7. Błędne wskazanie na to, że w okresie dojrzewania 
pojawia się popęd seksualny skierowany do osób 
innej płci (…), tej samej (…) czy obu płci (…) 
(str. 117) ponieważ popęd seksualny towarzyszy 
człowiekowi od najwcześniejszych etapów jego 
rozwoju, choć jego specyfika ulega zmianom 
(zob. Beisert 2010). Ponadto pociąg seksualny do 
drugiej osoby może występować jeszcze przed 
okresem dojrzewania (zob. Bancroft 2011).  

8. Błędne wskazanie na to, że tożsamość płciowa 
określa zachowania seksualne (str. 117). 
Zachowania te warunkowane są bowiem przede 
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wszystkim przez tożsamość seksualną, w 
kształtowaniu której może odgrywać rolę 
tożsamość płci (zob. Bancroft 2011). 

9. Prawidłowa charakterystyka czynników, które nie 
muszą świadczyć o skłonnościach 
homoseksualnych, w tym homoseksualizmu 
pozornego i zastępczego, które jednak nie zostały 
nazwane wprost (str. 117-118).  

10. Fragment Zagrożenia dla tożsamości seksualnej 
(str. 118) błędnie wskazuje na możliwość 
powstania orientacji homoseksualnej poprzez: 
Wielokrotne, głębokie doświadczenia seksualne 
nastolatka z dorosłą osobą homoseksualną, chęć 
zweryfikowania lęków odnośnie własnej 
seksualności poprzez eksperymenty seksualne 
oraz Intensywny, wieloletni kontakt z pornografią 
homoseksualną, ponieważ wymienione 
charakterystyki świadczą bardziej o pierwotnym 
występowaniu orientacji homoseksualnej.   

11. Podana na str. 118 informacja o karalności 
nakłaniania osób małoletnich do kontaktów 
homoseksualnych wymaga sprostowania, 
ponieważ prawo polskie faktycznie penalizuje 
takie zachowania, jednak nie różnicuje ich w 
odniesieniu do ich charakteru (homo- czy 
heteroseksualnego).  

12. Prawidłowe wskazanie, że Geneza 
homoseksualizmu nie jest do końca znana 
(str. 118).  

13. Zdanie: Teorie biologiczne homoseksualizmu (…) 
nie sprawdziły się (str. 118) wskazuje na 
porzucenie tej grupy hipotez. Tymczasem są one 
nadal intensywnie badane wykazując istnienie 
pewnych prawidłowości (zob. Bancroft 2011). 

14. Zdanie: Mimo wielu poszukiwań genetycznych 
badacze nie znaleźli genu odpowiedzialnego za 
homoseksualizm (str. 118) jest prawdziwe, choć 
należy tu wspomnieć, że badania nad 
poszczególnymi kandydatami genetycznymi są 
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nadal w toku (zob. Bancroft 2011).  
15. Błędne zinterpretowanie wniosków z badań na 

temat homoseksualizmu wśród bliźniąt 
monozygotycznych, jako przeczących koncepcji 
genetycznego podłoża tej orientacji seksualnej. 
Zdanie: Okazało się jednak, że jeżeli jeden z 
bliźniaków był homoseksualny, to w prawie 
połowie par bliźniąt drugi brat nie podzielał jego 
orientacji seksualnej (str. 118) wskazuje na 
bardzo wyraźną zależność między stopniem 
pokrewieństwa a orientacją seksualną. Ponadto 
odnotowano większe współwystępowanie 
homoseksualizmu wśród bliźniąt 
monozygotycznych niż wśród bliźniąt 
dyzygotycznych (zob. Bancroft 2011). 

16. Zdanie: Brak istnienia „genu homoseksualizmu” 
nie wyklucza jednak ewentualnej predyspozycji 
wieloczynnikowej (str. 119) w pierwszej części na 
wyrost przesądza od braku takiego genu. 
Pozostała część jest poprawna.  

17. Fragment: Homoseksualizm jako zaburzenie 
tożsamości (str. 119) odnosi się do 
stereotypowych i niepotwierdzonych naukowo 
przekonań odnośnie genezy homoseksualizmu 
związanej z zaburzeniami funkcjonowania rodziny 
i traumatycznych doświadczeń seksualnych w 
dzieciństwie. Fragment dodatkowo mylnie 
wskazuje na odziedziczalność cech osobowości, 
podczas gdy odziedziczalne może być jedynie 
temperamentalne podłoże osobowości. 

18. Trafne zaznaczenie braku dotychczasowego 
wyjaśnienia przyczyn homoseksualizmu 
(str. 119). 

19. Zdanie: Znaczny wpływ odgrywają czynniki 
psychologiczne, społeczne i kulturowe; nie można 
też wykluczyć wpływu czynników biologicznych 
(str. 119) wymaga sprostowania. Otóż wpływ 
każdego z wymienionych czynników nadal jest 
jedynie zakładany i wymaga dalszego badania. 
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Współczesna nauka ponadto w takim samym 
stopniu akcentuje udział czynników biologicznych 
i pozabiologicznych (zob. Bancroft 2011). 

20. Prawidłowe zaznaczenie możliwości zmiany 
zachowań seksualnych (str. 120), które wymaga 
jednak uściślenia, że, w oparciu o współczesną 
naukę, nie ma możliwości dokonania zmiany w 
zakresie ukierunkowania preferencji i potrzeb 
seksualnych odnośnie płci partnera.  

21. Przywołane w tekście wyniki mające świadczyć 
o sukcesach terapii konwersyjnej (nie nazwanej 
wprost) powinny zostać dokładnie wyjaśnione ze 
względu na zróżnicowane kryteria i metody 
weryfikacji owych sukcesów. Należy tu 
podkreślić, że nie przedstawiono do tej pory 
żadnych wyników badań spełniających kryteria 
poprawności metodologicznej, które wykazałyby 
faktyczną zmianę orientacji homoseksualnej na 
heteroseksualną poprzez jakiekolwiek 
oddziaływanie terapeutyczne. Istnieje jednak 
możliwość dokonania zmian w aspekcie 
behawioralnym. 

22. W opisie terapii mającej zmieniać zachowania 
homoseksualne brakuje informacji o braku 
wskazań medycznych do takiej formy pomocy, 
kontrowersjach, jakie budzi ona w środowisku 
profesjonalnych klinicystów oraz o jej 
potencjalnej szkodliwości.  

23. Błędne zaliczenie transseksualizmu do zaburzeń 
rozwoju psychoseksualnego (str. 121-122). 
Transseksualizm zaliczany jest do zaburzeń 
identyfikacji płciowej.  

24. Wyróżniony na str. 184 fragment: Szczególne 
zagrożenie zakażaniem HIV niosą częste zmiany 
partnerów seksualnych oraz niektóre formy 
kontaktów homoseksualnych wymaga 
uzupełnienia o podanie informacji o szczególnie 
wysokim ryzyku zakazania poprzez krew (np. 
stosowanie jednej igły) (co znalazło się jednak w 
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części opisowej) oraz doprecyzowania, że o ile 
kontakty analne między mężczyznami bez 
zastosowania prezerwatywy faktycznie wiążą się 
z szczególnie dużym ryzykiem, to kontakty 
seksualne między kobietami cechują się 
wskaźnikiem zakażeń niższym niż w przypadku 
kontaktów heteroseksualnych.  

25. Zdanie: Główną przyczyną szerzenia się chorób 
przenoszonych drogą płciową jest wzrastająca 
swoboda seksualna; najważniejszymi czynnikami 
epidemiologicznymi są: wczesna inicjacja, częste 
zmiany partnerów, kontakty przygodne, 
nietypowe preferencje seksualne (homo- 
i biseksualizm)(str. 188) jest błędne. Do 
podstawowych czynników ryzyka należą bowiem 
w tym przypadku: brak odpowiedniej edukacji 
seksualnej oraz podejmowanie ryzykownych 
zachowań seksualnych (niezależnie od preferencji 
seksualnych) bez zastosowania prezerwatywy.  

sposób przekazania 
wiedzy – ze wskazaniem, 
czy jest on neutralny czy 
nacechowany oraz 
wskazaniem tego 
nacechowania 

1. Zamieszczony na początku rozdziału 
Homoseksualizm cytat autorstwa Z. Freuda (str. 
115) sugeruje kluczową rolę relacji rodzinnych, a 
konkretnie więzi z ojcem, w kształtowaniu się 
orientacji homoseksualnej. W badaniach grup 
nieklinicznych wykazano natomiast, że tendencja 
do negatywnej oceny relacji z rodzicami wśród 
osób homoseksualnych związana była z 
neurotyzmem, a nie z orientacją seksualną per se 
(zob. Bancroft 2011). Podobnie rzecz się ma w 
przypadku przytoczenia opinii J. Nicolossiego i 
sformułowanego poniżej pytania (str. 121). 

2. We fragmencie: Przyczyny homoseksualizmu 
(str. 118-119) wyraźne jest akcentowanie roli 
czynników pozabiologicznych w genezie 
homoseksualizmu. Tylko informacje dotyczące 
biologicznego podłoża homoseksualizmu zostały 
skomentowane, zresztą błędnie. Koncepcje 
upatrujące przyczyn homoseksualizmu w 
zaburzeniu tożsamości oraz wolnym wyborze 
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pozostawiono natomiast bez stosowanego 
komentarza.  

3. Podrozdział Homoseksualizm zawiera sugestię 
odnośnie patologicznej (związanej 
z traumatycznymi przeżyciami w dzieciństwie czy 
z zaburzonymi relacjami rodzinnymi) 
proweniencji homoseksualizmu. 

4. Sformułowanie Zagrożenia dla tożsamości 
seksualnej (str. 118) wraz z zamieszczonym 
poniżej tekstem wskazuje, że jako tożsamość 
seksualna domyślnie rozumiany jest 
heteroseksualizm (co stanowi błąd 
merytoryczny), a przez to negatywnie 
wartościuje nieheteroseksualne orientacje.  

5. Praca nie zawiera odniesień do Deklaracji Praw 
Seksualnych, definicji zdrowia seksualnego, ICD-
10, normy partnerskiej bądź innych czynników 
branych pod uwagę w klinicznej ocenie normy 
seksualnej.  

6. Akcentowanie możliwości zmiany zachowań 
seksualnych osób homoseksualnych poprzez 
terapię konwersyjną (str. 120) wiąże się z ich 
wyraźnie negatywnym wartościowaniem.  

7. Przytoczone stanowisko Kościoła katolickiego 
wskazuje na posługiwanie się normą religijną. 
Brak odniesień do nauk innych religii w tej 
materii.  

8. Zdanie: Główną przyczyną szerzenia się chorób 
przenoszonych drogą płciową jest wzrastająca 
swoboda seksualna; najważniejszymi czynnikami 
epidemiologicznymi są: wczesna inicjacja, częste 
zmiany partnerów, kontakty przygodne, 
nietypowe preferencje seksualne (homo- i 
biseksualizm)(str. 188) ma charakter 
moralistyczny. 

dostosowanie treści do 
wieku osób, dla których 
przeznaczony jest 
podręcznik  

Podrozdział Homoseksualizm prezentuje treści 
zawierające błędy merytoryczne. Ponadto 
dostrzegalna jest w nim tendencyjność w opisywaniu 
zjawiska. Uczniowie gimnazjum z dużym 



 

PRZEGLĄD PODRĘCZNIKÓW Z PUNKTU WIDZENIA SEKSUOLOGII – Z. LEW-STAROWICZ 
 

 

Strona 52 z 190 
 

 

prawdopodobieństwem nie potrafią jeszcze 
krytycznie ocenić zaprezentowanego materiału, co 
czyni je szczególnie podatnymi na kształtowanie ich 
przekonań zgodnie z poglądami autora.  

strona graficzna (rysunki, 
zdjęcia, wyróżnienia w 
tekście) 

1. Wyróżniona na str. 118 informacja o karalności 
nakłaniania osób małoletnich do kontaktów 
homoseksualnych wymaga sprostowania, 
ponieważ prawo polskie faktycznie penalizuje 
takie zachowania, jednak nie różnicuje ich w 
odniesieniu do ich charakteru (homo- czy 
heteroseksualnego).  

2. Wyróżniony na str. 184 fragment wymaga 
uzupełnienia i doprecyzowania.  

aspekt równościowy 
(zwłaszcza występowanie 
– w treści podręczników – 
kobiet homoseksualnych i 
biseksualnych obok gejów 
i mężczyzn biseksualnych) 

1. Wskazanie na występowanie homoseksualizmu 
zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet (str. 115-
116). 

2. Brakuje wskazania różnicy między 
homoseksualnością a byciem lesbijką 
analogicznego do przedstawionej różnicy między 
homoseksualinością a byciem gejem (str. 115). 

3. Wskazanie na występowanie transseksualizmu 
zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet (str. 122).  

4. Sugerowane negatywne wartościowanie 
zachowań homoseksualnych poprzez 
akcentowania możliwości ich zmiany (str. 120). 

język – ze wskazaniem czy 
jest on wolny od 
podziałów i wykluczeń, 
stosujący i utrwalający 
podziały i wykluczenia, a 
także prezentacja treści w 
sposób atrakcyjny 

Brak zastrzeżeń  

inne uwagi  1. Błędne zaliczenie ekshibicjonizmu, pedofilii, 
sadyzmu i masochizmu do zaburzeń rozwoju 
psychoseksualnego (str. 121-122). Zaliczane są 
one bowiem do zaburzeń preferencji 
seksualnych.  

2. Praca promuje tradycyjne role płciowe, poglądy o 
dziewictwie, seksie przedmałżeńskim. 

3. Książka promuje metody naturalne a inne 
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metody antykoncepcyjne opisuje w formie 
zniechęcającej do ich stosowania, koncentrując 
się na ich negatywnych następstwach. 

4. Książka promuje model aktywności seksualnej 
wyłącznie w małżeństwie (str.196-197). 

5. W wykazie literatury dominują pozycje 
światopoglądowe (str. 220-223). 

 

4. Król T., Maśnik K., Śledziński W., Węglarczyk G., Wronicz J. (2011). 
Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas 
I-III gimnazjum. Rubikon (dopuszczenie: 205/2011/z1) 

 

prawidłowe użycie 
terminologii (w tym 
orientacja seksualna, 
teanseksualność, 
transpłciowość, 
biseksualność, 
heteroseksualność, 
homoseksualność, 
homofobia, coming out, 
stereotypy, uprzedzenia, 
dyskryminacja) 

1. Prawidłowe zdefiniowanie homoseksualności – 
odnosi się do wyłącznego lub prawie wyłącznego 
ukierunkowania zainteresowań i potrzeb 
seksualnych na osoby własnej płci (…) (str. 115).  

2. Prawidłowe zdefiniowanie terminu gej – oznacza 
mężczyznę, który jest zorientowany 
homoseksualnie i akceptuje swoją orientację 
(str. 115). 

3. Nieadekwatne stwierdzenie: Skłonności 
homoseksualne u kobiet nazywane są „miłością 
lesbijską” (str. 115). Termin ten oznacza bowiem 
relacje seksualne między kobietami.  

4. Prawidłowe określenie homoseksualizmu 
pozornego (str. 116).  

5. Prawidłowe, choć niekompletne określenie 
tożsamości płci – świadomość własnej 
przynależności do określonej płci (…) (str. 117). 
Pominięto w nim bowiem wymiar 
autoidentyfikacyjny.  

6. Prawidłowe, choć ograniczone tylko do jednego 
aspektu, określenie biseksualizmu jako popędu 
seksualnego do osób obu płci (str. 117). 

7. Błędne określenie orientacji seksualnej jako 
związanej przede wszystkim płcią biologiczną i 
tożsamością płci (str. 117), a nie z tożsamością 
seksualną.  

8. Prawidłowe zdefiniowanie transseksualizmu – 
stan polegający na rozbieżności między 
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poczuciem psychicznym płci a morfologiczno-
biologiczną budową ciała (str. 120). 

zgodność 
przedstawionych w 
podręczniku treści z 
najnowszymi ustaleniami 
nauki 

1. Prawidłowe rozróżnienie między 
homoseksualnością a autoidentyfikacją jako gej 
(str. 115). 

2. Zdanie: Wśród naukowców nie ma zgody co do 
ostatecznych przyczyn skłonności 
homoseksualnych (str. 116) jest prawidłowe.  

3. Przywołane na str. 116 pytanie zadane przez 
K. Boczkowskiego jest w świetle współczesnej 
nauki źle postawione. Notuje się bowiem większe 
rozpowszechnienie homoseksualizmu wśród 
rodzeństwa tej samej płci niż w populacji ogólnej. 
Większe współwystępowanie homoseksualizmu 
jest obserwowane także wśród bliźniąt 
monozygotycznych niż dyzygotycznych (zob. 
Bancroft 2011).  

4. Właściwe zaznaczenie, że orientacja seksualna 
stanowi spektrum między wyłączną 
homoseksualnością a wyłączną 
heteroseksualnością. Wskazanie na 
występowanie stanów pośrednich, które jednak 
nie zostały określone wprost jako biseksualizm 
(str. 116). 

5. Prawidłowe zaznaczenie różnicy między 
homoseksualizmem rzeczywistym a pozornym 
(str. 116).  

6. Prawidłowe wskazanie na możliwość 
występowania rozbieżności w zakresie 
preferencji i zachowań seksualnych (str. 117). 

7. Poprawna charakterystyka formowania się 
tożsamości płci (str. 117).  

8. Błędne wskazanie na to, że w okresie 
dojrzewania pojawia się popęd seksualny 
skierowany do osób innej płci (…), tej samej (…) 
czy obu płci (…) (str. 117) ponieważ popęd 
seksualny towarzyszy człowiekowi od 
najwcześniejszych etapów jego rozwoju, choć 
jego specyfika ulega zmianom (zob. Beisert 
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2010). Ponadto pociąg seksualny do drugiej 
osoby może występować jeszcze przed okresem 
dojrzewania (zob. Bancroft 2011).  

9. Błędne wskazanie na to, że tożsamość płciowa 
określa zachowania seksualne (str. 117). 
Zachowania te warunkowane są bowiem przede 
wszystkim przez tożsamość seksualną, w 
kształtowaniu której może odgrywać rolę 
tożsamość płci (zob. Bancroft 2011). 

10. Prawidłowa charakterystyka czynników, które nie 
muszą świadczyć o skłonnościach 
homoseksualnych, w tym homoseksualizmu 
pozornego i zastępczego, które jednak nie 
zostały nazwane wprost (str. 117-118).  

11. Błędne zaliczenie transseksualizmu do zaburzeń 
rozwoju psychoseksualnego (str. 121-122). 
Transseksualizm zaliczany jest do zaburzeń 
identyfikacji płciowej.  

12. Wyróżniony na str. 182 fragment: Szczególne 
zagrożenie zakażaniem HIV niosą częste zmiany 
partnerów seksualnych oraz niektóre formy 
kontaktów homoseksualnych wymaga 
uzupełnienia o podanie informacji o szczególnie 
wysokim ryzyku zakazania poprzez krew (np. 
stosowanie jednej igły) (co znalazło się jednak w 
części opisowej) oraz doprecyzowania, że o ile 
kontakty analne między mężczyznami bez 
zastosowania prezerwatywy faktycznie wiążą się 
z szczególnie dużym ryzykiem, to kontakty 
seksualne między kobietami cechują się 
wskaźnikiem zakażeń niższym niż w przypadku 
kontaktów heteroseksualnych.  

13. Zdanie: Główną przyczyną szerzenia się chorób 
przenoszonych drogą płciową jest wzrastająca 
swoboda seksualna; najważniejszymi czynnikami 
epidemiologicznymi są: wczesna inicjacja, częste 
zmiany partnerów, kontakty przygodne, 
nietypowe preferencje seksualne (homo- i 
biseksualizm)(str. 188) jest błędne. Do 
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podstawowych czynników ryzyka należą bowiem 
w tym przypadku: brak odpowiedniej edukacji 
seksualnej oraz podejmowanie ryzykownych 
zachowań seksualnych (niezależnie od 
preferencji seksualnych) bez zastosowania 
prezerwatywy. 

sposób przekazania 
wiedzy – ze wskazaniem, 
czy jest on neutralny czy 
nacechowany oraz 
wskazaniem tego 
nacechowania 

1. Odwołanie się do decyzji WHO oraz ICD-10 
wskazuje na zastosowanie normy medycznej.  

2. Brak innych odwołań do normy klinicznej.  
3. We fragmencie: Geneza homoseksualizmu 

(str. 116) wyraźne jest akcentowanie roli 
czynników środowiskowych. 

4. Odwołanie się do Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej wskazuje na zastosowanie normy 
prawnej. 

5. Odwołanie się do nauczania trzech 
podstawowych religii monoteistycznych 
wskazuje na zastosowanie normy religijnej.  

6. Zwrócenie uwagi w tekście na to, że W 
dzisiejszych czasach zdarzają się przypadki braku 
tolerancji i akceptacji osób o orientacji 
homoseksualnej (str. 116) oraz zawarcie 
Wezwania do szacunku i tolerancji (str. 118) 
sugeruje afirmatywny stosunek do osób 
homoseksualnych. 

7.  Zdanie: Główną przyczyną szerzenia się chorób 
przenoszonych drogą płciową jest wzrastająca 
swoboda seksualna; najważniejszymi czynnikami 
epidemiologicznymi są: wczesna inicjacja, częste 
zmiany partnerów, kontakty przygodne, 
nietypowe preferencje seksualne (homo- 
i biseksualizm)(str. 188) ma charakter 
moralistyczny. 

dostosowanie treści do 
wieku osób, dla których 
przeznaczony jest 
podręcznik  

Brak zastrzeżeń  

strona graficzna (rysunki, 
zdjęcia, wyróżnienia w 
tekście) 

Wyróżniony na str. 182 fragment wymaga 
uzupełnienia i doprecyzowania. 
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aspekt równościowy 
(zwłaszcza występowanie 
– w treści podręczników – 
kobiet homoseksualnych i 
biseksualnych obok gejów 
i mężczyzn biseksualnych) 

1. Wskazanie na występowanie homoseksualizmu 
zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet (str. 115). 

2. Skoncentrowanie się w podrozdziale 
Homoseksualizm w większym stopniu na 
homoseksualizmie męskim.  

3. Brakuje wskazania różnicy między 
homoseksualnością a byciem lesbijką 
analogicznego do przedstawionej różnicy między 
homoseksualnością a byciem gejem (str. 115).  

4. Wskazanie na występowanie transseksualizmu 
zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet (str. 120). 

język – ze wskazaniem czy 
jest on wolny od 
podziałów i wykluczeń, 
stosujący i utrwalający 
podziały i wykluczenia, a 
także prezentacja treści w 
sposób atrakcyjny 

Brak zastrzeżeń  

inne uwagi  1. Błędne zaliczenie ekshibicjonizmu, pedofilii, 
sadyzmu i masochizmu do zaburzeń rozwoju 
psychoseksualnego (str. 121-122). Zaliczane są 
one bowiem do zaburzeń preferencji 
seksualnych.  

2. W wykazie literatury dominują pozycje 
światopoglądowe (str. 220-223). 

 

5. Kalinowska F. (2009/10). Wychowanie do życia w rodzinie. Piła: „Efka”. 
 

prawidłowe użycie 
terminologii (w tym 
orientacja seksualna, 
transseksualność, 
transspłciowość, 
biseksualność, 
heteroseksualność, 
homoseksualność, 
homofobia, coming out, 
stereotypy, uprzedzenia, 
dyskryminacja) 

1. W tekście znajduje się skrótowy opis zaburzenia 
tożsamości płciowej (str. 52), mogący sugerować 
odniesienie się do (nienazwanego wprost) 
transseksualizmu. Towarzyszy temu 
zamieszczona obok nieadekwatna definicja 
transwestytyzmu (patrz: inne uwagi).  

2. Prawidłowe zdefiniowanie tożsamości płciowej – 
oznacza akceptowane poczucie przynależności do 
własnej płci (str. 69). 

3. Właściwe zdefiniowanie heteroseksualizmu – 
popęd płciowy, w którym zainteresowania, 
potrzeby i aktywność seksualna dotyczą płci 
przeciwnej (str. 69 i 71). 
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4. Nieprecyzyjna, bo skoncentrowana tylko na 
aspekcie behawioralnym definicja 
homoseksualizmu – podejmowanie zachowań 
seksualnych i osiąganie satysfakcji seksualnej 
z osobami tej samej płci (str. 69), która nie 
pozwala na rozróżnienie między homo- a 
biseksualizmem.  

5. Poprawna, choć bardzo lapidarna definicja 
biseksualizmu – seksualny pociąg do obu płci 
(str. 69). 

6. Prawidłowa, choć bardzo skrótowa, 
charakterystyka zaburzenia tożsamości płciowej 
jako poczucia rozbieżności między płcią 
psychiczną a biologiczną (str. 52).  

7. Zbyt uproszczona definicja dewiacji – odstępstwo 
od normy (str. 72). Poprawne zastosowanie 
terminu dewiacja seksualna wymaga bowiem 
odniesienia albo do normy statystycznej albo do 
normy społeczno-obyczajowej. Niezależnie 
jednak od tego stwierdzenie dewiacji nie musi 
jednak oznaczać odstępstwa od normy w sensie 
klinicznym (zob. Imieliński 1982). Stosowanie 
tego terminu jest obecnie coraz częściej 
zarzucane na gruncie seksuologii z uwagi na jego 
stygmatyzujące nasycenie. 

zgodność 
przedstawionych w 
podręczniku treści z 
najnowszymi ustaleniami 
nauki 

1. Poprawne zwrócenie uwagi na fakt 
występowania osób o orientacji homoseksualnej 
we wszystkich społeczeństwach (str. 70). 

2. Oszacowanie występowania orientacji 
homoseksualnej w populacji ogólnej (2-5%) 
(str. 70) wymaga odniesienia się do 
zastosowanych w poszczególnych badaniach 
kryteriów orientacji seksualnej.  

3. Zdanie Lęk przed AIDS i świadomość łatwości 
zarażenia się tą chorobą w trakcie stosunków 
homoseksualnych spowodowały, że w wielu 
środowiskach zmniejszyła się liczba osób 
nawiązujących tego typu kontakty seksualne 
(str. 70) jest trudne do potwierdzenia w aspekcie 
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rzeczywistego zredukowania odsetka osób 
angażujących się w kontakty seksualne z osobami 
tej samej płci. Poza tym może generować mylne 
przekonanie na temat tego, że kontakty 
seksualne z osobami tej samej płci nieuchronnie 
wiążą się z większym ryzykiem zakażenia 
wirusem HIV. O ile bowiem kontakty analne 
między mężczyznami bez zastosowania 
prezerwatywy faktycznie wiążą się z szczególnie 
dużym ryzykiem, to kontakty seksualne między 
kobietami cechują się wskaźnikiem zakażeń 
niższym niż w przypadku kontaktów 
heteroseksualnych.  

4. Trafne zauważenie, że żadna teoria usiłująca 
wyjaśnić źródła homoseksualizmu współcześnie 
nie jest w pełni zadowalająca (str. 70). 

5. Zdanie: Badania wskazują na to, że ludzka 
orientacja seksualna ma wiele przyczyn – od 
wrodzonej do tworzącej się w wyniku określonych 
przeżyć czy doświadczeń (str. 71) byłoby 
adekwatne do obecnego zasobu wiedzy w tej 
materii pod warunkiem zastąpienia słowa ma 
zwrotem  może mieć bądź poprzedzenia go 
słowem prawdopodobnie. 

6. Podrozdział Problemy związane z TOŻSAMOŚCIĄ 
PŁCIOWĄ (str. 71-72) w przeważającej większości 
ma błędną zawartość. Do wymienionej w tytule 
kategorii zakwalifikowano poprawnie tylko 
transseksualizm. Pozostałe treści odnoszą się 
natomiast do homo- i biseksualizmu, co wskazuje 
na mylenie ze sobą pojęć tożsamości płciowej 
i tożsamości seksualnej oraz sugeruje wiązanie 
niehetroseksualnych orientacji seksualnych 
z zaburzeniami w sferze tożsamości płciowej. 
W dalszej części natomiast wspomniano o 
wybranych zaburzeniach preferencji seksualnych, 
co z kolei świadczy o braku rozróżnienia między 
tą kategorią a zaburzeniami tożsamości płciowej. 
Na koniec wspomniano o przemocy seksualnej. 
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7. Trafne wskazanie, że W przypadku biseksualizmu 
zdarza się, że dominującą formą aktywności 
seksualnej są kontakty heteroseksualne lub 
homoseksualne (str. 71). 

8. Właściwe wskazanie, że leczenie 
transseksualizmu obejmuje terapię hormonalną 
oraz procedury chirurgiczne, choć warto byłoby 
wspomnieć także aspekcie 
psychoterapeutycznym leczenia (str. 71). 

9. Zwrot: zabiegami chirurgicznymi zmieniającymi 
płeć (str. 71) nie jest w pełni adekwatny. Zabiegi 
chirurgiczne w przypadku osób transseksualnych 
mają bowiem na celu upodobnienie ich ciał 
(zwłaszcza genitaliów) zgodnie z ich płcią 
psychiczną. Sama zmiana płci jest natomiast 
względnie długotrwałym i bardzo złożonym 
procesem wykraczającym poza tylko interwencje 
chirurgiczne.  

10. Zdanie: Tylko niewielka grupa osób przyznaje się 
do swojej homoseksualnej orientacji (str. 71) 
wymaga sprecyzowania kontekstu i podania 
konkretnych danych. Poza tym należy tu 
pamiętać, że proces ujawniania 
niehetoreseksualnej orientacji jest złożony 
i niejednorodny. Także kolejne zdanie: Większość 
gejów i lesbijek ma heteroseksualnych 
partnerów, dzieci, normalne rodziny (str. 71) 
wymaga odniesienia się do konkretnego 
kontekstu społeczno-kulturowego. Wyraźne są tu 
bowiem zmiany w zakresie adaptacji życiowej 
osób nieheteroseksualnych postępujące wraz ze 
zmianami obyczajowości oraz emancypacją 
środowiska LGBT.  

11. Przywołane badania CBOS (str. 71) wymagają 
aktualizacji. Wskazane byłoby także odwołanie 
się do innych źródeł.  

12. Zdania : Identyfikacja z własną PŁCIĄ kształtuje 
się przede wszystkim w środowisku rodzinnym 
(str. 69) i Rodzina i środowisko są miejscem, 
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gdzie kształtuje się tożsamość płciowa, określana 
także jako identyfikacja z własną z płcią (str. 73) 
wymagają uzupełnienia o potencjalne 
biologiczne podłoże formułowania się tożsamości 
płciowej (zob. Nowosielski 2010).  

13. Fragment: Tożsamość płciowa oznacza 
akceptowane poczucie przynależności do własnej 
płci i wiąże się z wypełnianiem określonej roli 
płciowej męskiej lub żeńskiej (str. 73)wymaga 
doprecyzowania tego, czy jako własna płeć 
pojmowana jest płeć w wymiarze biologicznym, 
psychologicznym czy społecznym. Ma to bowiem 
kluczowe znaczenie w przypadku ewentualnych 
rozbieżności między tymi wymiarami.  

sposób przekazania 
wiedzy – ze wskazaniem, 
czy jest on neutralny czy 
nacechowany oraz 
wskazaniem tego 
nacechowania 

1. Przywołanie decyzji odnośnie wykreślenia 
homoseksualizmu z listy chorób i zaburzeń przez 
WHO (str. 70) wskazuje na zastosowanie normy 
medycznej. 

2. Przywołanie zapisów z Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, zaleceń Rady Europy 
oraz orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka (str. 70) wskazuje na zastosowanie 
normy prawnej. 

3. Wskazanie na występowanie osób 
homoseksualnych we wszystkich społecznościach 
i podanie oszacowania ich odsetka (str. 70) 
zawiera odniesienie do normy statystycznej. 

4. Przywołanie nauki Kościoła katolickiego (str. 70) 
wskazuje na zastosowanie normy religijnej. Brak 
odniesienia do nauk w zakresie 
nieheteroseksualnych kontaktów seksualnych z 
perspektywy innych religii.  

5. Zaakcentowanie problemów w zakresie 
akceptacji własnego homoseksualizmu z uwagi 
na negatywną ocenę tego zjawiska w 
społeczeństwie (str. 70-71).  

6. Zdanie: Większość gejów i lesbijek ma 
heteroseksualnych partnerów, dzieci, normalne 
rodziny (str. 71) może być postrzegane jako 
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wartościujące poszczególne układy partnerskie, 
ze względu na zastosowanie terminu normalne 
mogącego domyślnie odnosić się do układu 
heteroseksualnego. 

dostosowanie treści do 
wieku osób, dla których 
przeznaczony jest 
podręcznik  

Brak zastrzeżeń  

strona graficzna (rysunki, 
zdjęcia, wyróżnienia w 
tekście) 

Wyróżnione na str. 69 i 73 zdania wymaga 
doprecyzowania. 

aspekt równościowy 
(zwłaszcza występowanie 
– w treści podręczników – 
kobiet homoseksualnych i 
biseksualnych obok gejów 
i mężczyzn biseksualnych) 

1. Wskazanie na występowanie zaburzeń 
tożsamości płciowej zarówno wśród mężczyzn, 
jak i kobiet (str. 52).  

2. Wskazanie na występowanie homoseksualizmu 
zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet (str. 70). 

3. Przy wzmiance o wykreśleniu przez WHO 
homoseksualizmu z listy chorób i zaburzeń (str. 
70) powinno zostać wspomniane, że decyzja ta 
dotyczyła również biseksualizmu. 

język – ze wskazaniem czy 
jest on wolny od 
podziałów i wykluczeń, 
stosujący i utrwalający 
podziały i wykluczenia, a 
także prezentacja treści w 
sposób atrakcyjny 

Brak zastrzeżeń  

inne uwagi  1. Zaprezentowana charakterystyka 
transwestytyzmu (str.52) jest za wąska ponieważ 
odnosi się tylko do transwestytyzmu 
fetyszystycznego. Pomija natomiast 
transwestytyzm o typie podwójnej roli.  

2. Fragment: Istnieją także nietypowe zachowania 
seksualne, które kodeks karny określa jako 
przestępstwo. Są to: pedofilia, kazirodztwo, 
ekshibicjonizm (str. 72) zawiera wyraźne błędy. 
Otóż kodeks karny reguluje wiek dopuszczalności 
kontaktów seksualnych, dopuszczalnego stopnia 
pokrewieństwa partnerów oraz zabezpiecza 
wolność seksualną wszystkich osób, ale nie 
zawiera bezpośrednio tych terminów. We 
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fragmencie tym zaznacza się pomieszanie ze 
sobą porządku prawnego i klinicznego.  

3. Błędne wskazanie na to, że nietypowe 
zachowania seksualne karane w prawie polskim 
określane są jako dewiacje seksualne czy 
zboczenia płciowe (str. 72). Mowa tu bowiem 
o zaburzeniach preferencji seksualnych, których 
przejawy mogą niekiedy nabierać znaczenia 
kryminogennego. Ponadto termin zboczenia 
płciowe od dawna nie jest stosowany w 
seksuologii. Stopniowo odchodzi się także od 
posługiwania się terminem dewiacja seksualna. 
Trzeba także zaznaczyć, że ich utożsamienie ze 
sobą jest rażącym błędem merytorycznym (zob. 
Imieliński 1982).  

4. Wyjaśnienie, że wymienione powyżej terminy 
stanowią formy zaspokajania popędu płciowego 
w sposób nietypowy dla danej kultury (str. 72) 
jest niewystarczające, ponieważ wymaga 
odniesienia się do innych norm seksualnych 
(poza sugerowaną w tekście normą społeczno-
obyczajową), zwłaszcza do normy klinicznej.  

5. Stereotypy płci (str. 42). 
6. Negatywna ocena zachowań masturbacyjnych 

(str. 52). 
7. Tradycyjna definicja pornografii (str.59) 

sugerująca, że złem jest samo podniecenie 
seksualne. 

 

6. Król T., Ryś M. (red.) (2002). Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do 
życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Rubikon. 

 

prawidłowe użycie 
terminologii (w tym 
orientacja seksualna, 
teanseksualność, 
transpłciowość, 
biseksualność, 
heteroseksualność, 
homoseksualność, 
homofobia, coming out, 
stereotypy, uprzedzenia, 

1. Błędne określenie dewiacji poprzez utożsamienie 
tego terminu z zaburzeniami seksualnymi – 
Mówimy wtedy o tak zwanych dewiacjach czyli 
zaburzonym, nienormalnym życiu 
psychoseksualnym (str. 81). 

2. Prawidłowe zdefiniowanie transseksualizmu – To 
rozbieżność między poczuciem własnej płci a 
budową anatomiczną: „biologiczny” mężczyzna 
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dyskryminacja) uważa się za kobietę lub kobieta traktuje siebie 
jako mężczyznę. Osoba dotknięta tym 
zaburzeniem postrzega własne ciało jako obce 
i często usilnie dąży do jego zmiany poprzez 
zabiegi operacyjne i ingerencję hormonalną 
(str. 82). 

3. Prawidłowe, choć ograniczone tylko do jednego 
aspektu, zdefiniowanie homoseksualizmu 
zawierające jednak wyraźny element 
wartościujący – Homoseksualizmem w sensie 
ścisłym nazywamy relacje między osobami tej 
samej płci (mężczyznami lub kobietami), które 
odczuwają do siebie wyłączny, dominujący 
pociąg seksualny, co czyni je niezdolnymi do 
pełnych relacji heteroseksualnych (str. 90). 

4. Podanie w nawiasie terminu inwersja seksualna 
(str. 90) jako alternatywnego określenia 
homoseksualizmu budzi pewne zastrzeżenia. 
Termin ten, stosowany w pracach Havelocka 
Ellisa (zob. Mijas 2012), ma współcześnie 
znaczenie już tylko historyczne i nie funkcjonuje 
obecnie w seksuologii.  

zgodność 
przedstawionych w 
podręczniku treści z 
najnowszymi ustaleniami 
nauki 

1. Charakterystyka prawidłowego życia seksualnego 
(normy seksualnej), określana jako zawierającej 
w sobie potencjalną możliwość spełnienia (…) 
funkcji: 
•prokreacyjnej (…), 
• psychologicznej (…),  
•społecznej (…), (str. 81) odzwierciedla nieco 
przestarzałą perspektywę ujmowania 
prawidłowości seksualnej poprzez sens i cel 
funkcji seksualnych (zob. Imieliński 1982). Takie 
stanowisko wymaga arbitralnego przyjęcia czysto 
teoretycznych założeń odnośnie owej 
sensowności i celowości seksualności, przez co 
naraża normę seksualną na zbyt silny wpływ 
czynników światopoglądowych. Wyznaczniki 
współcześnie stosowanej w seksuologii normy 
seksualnej scharakteryzowano w pierwszej części 
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niniejszego opracowania. 
2. Błędne wskazanie kryteriów określania 

nieprawidłowości seksualnych – wiążące się 
z trwałym wykluczeniem możliwości spełnienia 
funkcji prokreacyjnej lub tworzenia więzi między 
ludźmi (str. 81). Rozstrzygające znaczenie mają w 
tym przypadku wyznaczniki normy klinicznej.  

3. Zdanie: I chociaż w homoseksualizmie wzajemnie 
przyciąganie się osób tej samej płci jest nieraz 
silne, to jednak jest ono nie tyle wyrazem 
prawdziwej miłości, co raczej zaspokojenia 
pewnego „przymusu” emocjonalno-seksualnego 
jest oceną, nie zaś stwierdzeniem faktu. Wymaga 
jednak pewnego sprostowania merytorycznego. 
Wskazuje bowiem, poprzez zastosowanie słowa 
przymus, na kompulsywną, czyli de facto 
nerwicową proweniencję homoseksualności. Jest 
to stwierdzenie nieprawdziwe i wynikające 
z błędnego pojmowania homoseksualności 
w przeszłości (zob. Grabski 2012). 

4. Prawidłowe rozróżnienie między 
homoseksualizmem rzeczywistym a pozornym 
(str. 92). 

5. Przywołanie niejasnego i niestosowanego we 
współczesnej seksuologii terminu 
homowrażliwość związanego, zapewne, z 
homofilijną fazą rozwoju i sugerującego 
nerwicowe podłoże homoseksualizmu.  

6. Fragment: Innym źródłem pytań o swoją 
normalność seksualną (…) (str. 93) wskazuje, że 
homoseksualizm stanowi odstępstwo od normy 
seksualnej, co jest sprzeczne z współczesnym 
stanowiskiem nauki.  

7. Trafne zauważenie, że pojedyncze doświadczenia 
i wyobrażenia homoseksualne nie muszą 
oznaczać trwałych tendencji homoseksualnych 
(str. 93). 

8. Cały fragment Przyczyny homoseksualizmu (str. 
93) stanowi powielenie niepotwierdzonych 
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naukowo przekonań dopatrujących się źródeł 
homoseksualizmu w: nieprawidłowym rozwoju 
osobowości, nieprawidłowych relacjach 
rodzinnych (głównie z ojcem), uwiedzeniu przez 
osobę homoseksualną (deprawacja 
homoseksualna) czy braku akceptacji płciowości 
dziecka. Ponadto argument odnoszący się do 
relacji rodzinnych autor usiłuje dodatkowo 
uwiarygodnić poprzez zwrot: według większości 
psychologów, co jest podaniem fałszywej 
informacji. 

9. Zdanie: Hipotezy o genetycznych 
uwarunkowaniach homoseksualizmu nie znalazły 
do tej pory należytego uzasadnienia (str. 93) 
wymaga sprostowania. O ile bowiem nie udało 
się do tej pory dokładnie wyjaśnić mechanizmu 
dziedziczenia homoseksualności, to w 
poszczególnych badaniach zaobserwowano 
wyraźne związki między występowaniem 
homoseksualności a stopniem pokrewieństwa 
(zob. Bancroft 2011).  

10. Zdanie: Ważnym założeniem w dążeniu do 
przezwyciężenia rzeczywistych skłonności 
homoseksualnych jest wewnętrzne pragnienie 
osiągnięcia dojrzałości emocjonalno-seksualnej 
zawiera, po pierwsze, wyraźną sugestię 
możliwości zmiany orientacji seksualnej, co nie 
znajduje potwierdzenia w nauce (nie 
zanotowano ani jednego poprawnie 
udokumentowanego przypadku rzeczywistej 
zmiany orientacji seksualnej). Po drugie, 
wskazuje, że homoseksualizm oznacza 
niedojrzałość w sferze zarówno emocjonalnej, 
jak i seksualnej. Otóż w ocenie dojrzałości w 
zakresie tych sfer homoseksualizm nie stanowi 
żadnego wyznacznika czy kryterium.  

11. Szczególne zaniepokojenie budzi zdanie: Aby 
móc korzystać z terapii, osoba naznaczona 
skłonnością homoseksualną musi zazwyczaj 
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pokonać w sobie wewnętrzny opór wobec takiej 
pomocy (str. 94). Sugeruje ono bowiem pewien 
przymus oddziaływań terapeutycznych wobec 
osób homoseksualnych. Trzeba tu zatem 
dobitnie zaznaczyć, że homoseksualność sama 
w sobie nie stanowi przesłanki klinicznej do 
wdrożenia oddziaływań terapeutycznych. 
Ponadto należy tu pamiętać, że choć opór wobec 
określonych oddziaływań terapeutycznych jest 
nieodłącznym elementem procesu 
terapeutycznego, to samo podjęcie terapii musi 
mieć charakter dobrowolny. Terapia 
przymusowa jest prowadzona tylko w bardzo 
sporadycznych przypadkach (najczęściej 
w wyniku skierowania na leczenie przez sąd).  

12. Fragmenty: Ważnym elementem terapii osób 
homoseksualnych jest dostarczenie im 
odpowiednich informacji na temat istoty 
ludzkiej seksualności, by mogły same 
rozeznawać, co w ich płciowości jest 
prawidłowe, a co jest anomalią (str. 94) oraz 
Terapia (…) winna od początku ukazywać 
obiektywne ukierunkowanie ludzkiej seksualności 
na małżeństwo, na prokreację oraz na 
zachowanie czystości seksualnej (str. 94) 
uzasadniają połączenie ze sobą oddziaływań 
terapeutycznych i moralizatorskich, co stanowi 
wyraźne pogwałcenie etyki zawodu 
psychoterapeuty (zob. pkt. 1 i 3 rozd. II Kodeksu 
Etycznego Psychoterapeuty Polskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego). Wskazuje także, 
że homoseksualność stanowi anomalię 
w zakresie seksualności, co jest sprzeczne 
z współczesnymi ustaleniami.  

13. Zdanie: Problem homoseksualny jest jedynie 
przejawem innego zasadniczego problemu, jakim 
jest brak poczucia tożsamości osobowej jako 
kobiety lub jako mężczyzny (str. 94) błędnie 
patologizuje homoseksualizm i wskazuje na jego 
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uwarunkowanie problemami w zakresie 
tożsamości płci.  

14. Zamieszczony na str. 95 tytuł: Czy wyleczenie 
homoseksualizmu jest możliwe? jest błędnie 
sformułowany ponieważ homoseksualizm nie 
stanowi choroby czy zaburzenia, czyli nie 
zachodzą żadne przesłanki do zastosowania 
pomocy leczniczej. 

15. Zdanie: Rzeczywiste przezwyciężenie samych 
skłonności homoseksualnych zależy od wielu 
czynników: od głębi skłonności homoseksualnych, 
od zaangażowania osobowego pacjenta, od 
kompetentnej pomocy terapeutycznej oraz – 
może najbardziej – od głębi i siły jej motywacji 
(str. 95) jest błędne, ponieważ zmiana orientacji 
homoseksualnej na heteroseksualną nie jest 
możliwa bez względu na wymienione powyżej 
czynniki. 

16. W zdaniu: W sytuacjach, w których – szczególnie 
u ludzi młodych – przeważają bardziej 
subiektywne przekonania lękowe dotyczące 
własnych skłonności niż rzeczywiste tendencje, 
wyjście z problemu może okazać się stosunkowo 
łatwe (str. 95) mowa jest o homoseksualizmie 
pozornym, który faktycznie łatwo jest 
wyeliminować poprzez oddziaływanie 
terapeutyczne.  

17. Fragment: powierzchowne skłonności 
homoseksualne mogą się cofać w miarę szybko, 
jeżeli nie towarzyszyło im czynne życie 
homoseksualne (str. 95) jest niejasny, ponieważ 
nie sprecyzowano kryterium owej 
powierzchowności. 

18. Fragment: Pomoc terapeutyczna okazuje się 
najbardziej skuteczna w okresie dojrzewania 
psychoseksualnego lub tuż po nim. Im wcześniej 
bowiem rozpoczyna się terapię, tym bardziej 
może ona okazać się owocna (str. 95) wymaga 
wyjaśnienia. Otóż w przypadku osób 
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dorastających, u których tożsamość seksualna 
może się jeszcze formułować bardzo trudno jest 
stwierdzić występowanie konkretnej orientacji 
seksualnej. Może tu dojść do pomylenia 
rzeczywistej orientacji homoseksualnej z 
homofilijną fazą rozwoju seksualnego, która 
ustępuje samoistnie, co może być błędnie 
poczytywane za sukces terapeutyczny.  

19. Można przyjąć, że zawarty w dalszej części 
fragment mający mniejszy rozmiar czcionki 
odnosi się do faktycznej orientacji 
homoseksualnej. W tym przypadku, jak słusznie 
zauważono, osiągnięcie zmiany jest niemożliwe. 
Przedstawiona w tym przypadku możliwość 
zaniechania zachowań homoseksualnych (str. 95) 
podyktowana jest pobudkami 
światopoglądowymi i uzasadniona z punktu 
widzenia klinicznego tylko w przypadkach, w 
których pacjent (a nie terapeuta) rzeczywiście 
tego pragnie ze względu na swoje przekonania.  

20. Zdanie: Należałoby wówczas mówić nie tyle 
o wyleczeniu, ile raczej o pewnych zmianach 
emocjonalnych, dzięki którym osoba 
homoseksualna jest w stanie postrzegać swój 
problem jako zranienie, które nie determinuje 
jednak jej zachowań i czynów (str. 95) zawiera 
kolejną niejasność konkretnie w odniesieniu do 
słowa zranienie. Może być tu zawarte wskazanie 
na doznanie określonej krzywdy jako źródła 
orientacji homoseksualnej, co jest błędne w 
świetle współczesnych ustaleń.  

21. Zdanie: Życie pokazuje, że wielki wysiłek 
emocjonalny i duchowy podjęty w celu 
przekroczenia głębokich nawet skłonności 
homoseksualnych może czynić te osoby zdolnymi 
do zawarcia związku małżeńskiego (str. 96) 
wymaga dookreślenia kryteriów owej zdolności. 
Osoby homoseksualne mogą bowiem 
nawiązywać związki heteroseksualne, jednak 
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współżycie seksualne w nich nie rokuje 
pozytywnie, niezależnie od przejścia 
jakiejkolwiek terapii.  

sposób przekazania 
wiedzy – ze wskazaniem, 
czy jest on neutralny czy 
nacechowany oraz 
wskazaniem tego 
nacechowania 

1. Zastosowanie terminu ingerencja hormonalna 
(str. 82) w kontekście dążenia osób 
transseksualnych do zmiany płci może 
wskazywać na negatywne wartościowanie tej 
procedury leczniczej. 

2. Podrozdział Homoseksualizm praktycznie 
w całości nacechowany jest silnym 
wartościowaniem z perspektywy 
światopoglądowej. Wartościowanie to zaznacza 
się już na etapie definiowania pojęć, o czym 
świadczy tytuł: Pojęcie homoseksualizmu i jego 
ocena moralna (str. 90). 

3. Przyjmowana za rozstrzygającą norma religijna 
jest tu ewidentna, choć niewyrażana wprost lub 
sygnalizowana tylko pośrednio poprzez np. 
powołanie się na koncepcję prawa naturalnego, 
nauczanie Jana Pawła II (str. 91) czy konieczność 
wiary w Boga w przezwyciężaniu skłonności 
homoseksualnych (str.95), co dodatkowo może 
wprowadzać czytelników w błąd co do tego, że 
zaprezentowane treści mają wartość naukową. 

4. Praca nie zawiera odniesień do Deklaracji Praw 
Seksualnych, definicji zdrowia seksualnego, 
ICD-10, normy partnerskiej bądź innych 
czynników branych pod uwagę w klinicznej 
ocenie normy seksualnej. Ponadto nie 
wprowadza żadnych podziałów norm 
seksualnych, co wskazuje na założenie 
o arbitralności przyjmowanego kryterium.  

5. Negatywne wartościowanie homoseksualizmu 
w odniesieniu do pełnych relacji 
heteroseksualnych zostało zaznaczone już na 
etapie jego definiowania (str. 90).  

6. Tekst usiłuje tendencyjnie wykazać 
pozabiologiczną i psychopatologiczną 
proweniencję homoseksualizmu (str. 93-95), 
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przez co patologizuje zjawisko nieakceptowane 
z pobudek moralnych. 

7. W tekście kwestionuje się prawdziwość miłości 
między osobami tej samej płci oraz możliwość 
tworzenia przez nie rzeczywistego małżeństwa 
i życia rodziny (str. 91), co jest wyrażoną wprost 
oceną światopoglądową.  

8. Silnie zaakcentowano konieczność zmiany 
homoseksualnej orientacji, co także ma 
charakter subiektywnej opinii dokonywanej 
w oparciu o nienaukowe kryteria (str. 94-96).  

9. Wyraźna tendencyjność zaznacza się ponadto 
w części poświęconej terapii osób 
homoseksualnych (94-96), ponieważ 
scharakteryzowano w niej wyłącznie te elementy 
oddziaływań terapeutycznych, które mogą się 
odnosić do tzw. terapii konwersyjnej 
(reparatywnej). Terapia ta jest świadczona tylko 
przez poszczególne ośrodki religijne. Na gruncie 
profesjonalnej psychoterapii i terapii seksualnej 
terapia konwersyjna uważana jest za klinicznie 
nieuzasadnioną, nieskuteczną (w zakresie 
deklarowanych celów), nieetyczną i potencjalnie 
szkodliwą.  

dostosowanie treści do 
wieku osób, dla których 
przeznaczony jest 
podręcznik  

1. Podrozdział Homoseksualizm prezentuje treści 
błędne merytorycznie oraz inspirowane 
określonym stanowiskiem światopoglądowym. 
Wiąże się to zatem z próbą wywierania wpływu 
na potencjalnych czytelników, w celu 
podejmowania przez nich decyzji odnośnie 
własnej seksualności po linii przekonań autora. 
Takie działanie ma oczywisty wydźwięk 
manipulacyjny oraz stanowi pogwałcenie  praw 
seksualnych, a także wiąże się z potencjalnym 
zagrożeniem dla zdrowia seksualnego. Uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych mogą nie dysponować 
jeszcze odpowiednio wyrobionymi 
umiejętnościami krytycznej oceny 
zaprezentowanego materiału, co czyni je 
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szczególnie podatnymi na tego typu 
oddziaływania. 

2. Należy także pamiętać, że na okres nauki 
w szkole średniej przypada już względnie duża 
świadomość własnej tożsamości seksualnej. 
W przypadku homoseksualnych adolescentów 
podręcznik ten może kształtować u nich mylne 
przekonania o nieprawidłowościach w sferze ich 
seksualności, a przez to nieuzasadnione lęki i 
poczucie winy oraz fałszywie zapewniać 
o możliwości zmiany własnej orientacji 
seksualnej. Może to dodatkowo skłaniać ich do 
poddawania się nieefektywnej i potencjalnie 
szkodliwej terapii konwersyjnej.  

strona graficzna (rysunki, 
zdjęcia, wyróżnienia w 
tekście) 

1. Podrozdział Homoseksualizm opatrzony jest na 
str. 90 zdjęciem przedstawiającym zarys twarzy 
(prawdopodobnie nastoletniego chłopca) oraz 
latarnię na czarnym tle, co sugeruje ponurą 
tematykę nie pozbawianą jednak pewnej nadziei. 

2. Na str. 91 postawiono ewidentnie tendencyjne 
pytanie: Dlaczego na związku homoseksualnym 
nie można zbudować rzeczywistego małżeństwa 
i rodziny? Odniesienie do tekstu pozwala na 
udzielenie odpowiedzi w oparciu o nauczanie 
Jana Pawła II.  

3. Zawarte na stronach 92-93 pytania odnoszą się 
do kwestii dojrzałości płciowej, a także modelów 
męskości – kobiecości, męża – żony i ojca – 
matki, co w odniesieniu do tekstu zawierać może 
sugestię, że homoseksualizm wiąże się 
z niedojrzałością w zakresie tożsamości płci. 

4. Opatrzona wykrzyknikiem informacja: Ważnym 
elementem terapii osób homoseksualnych jest 
dostarczenie im odpowiednich informacji na 
temat istoty ludzkiej seksualności, by mogły 
same rozeznawać, co w ich płciowości jest 
prawidłowe, a co jest anomalią (str. 94) zawiera 
błędną informację w kontekście etyki zawodu 
psychoterapeuty.  
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5. Ramka Warto zapamiętać zawiera błędną w 
świetle współczesnej nauki informację – 
pragnienie przezwyciężenia trudności oraz 
kompetentna pomoc terapeutyczna mogą 
umożliwić przekroczenie skłonności 
homoseksualnych (str. 96).  

aspekt równościowy 
(zwłaszcza występowanie 
– w treści podręczników – 
kobiet homoseksualnych i 
biseksualnych obok gejów 
i mężczyzn biseksualnych) 

1. Wskazanie na występowanie transseksualizmu 
zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet (str. 82).  

2. Wskazanie na występowanie homoseksualizmu 
zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet (str. 90). 

3. Brak rozróżnienia na homo- i biseksualność. 
4. Wyraźne wartościowanie homoseksualizmu jako 

patologicznego i niemoralnego.  
język – ze wskazaniem czy 
jest on wolny od 
podziałów i wykluczeń, 
stosujący i utrwalający 
podziały i wykluczenia, a 
także prezentacja treści w 
sposób atrakcyjny 

Zastosowany na stronach 90-96 język wyraźnie 
negatywnie wartościuje homoseksualność względem 
heteroseksualności. 

inne uwagi  1. Fragment: Przestępstwem jest (…) pedofilia czyli 
molestowanie seksualne dziecka (str. 81) zawiera 
w sobie dwa zasadnicze błędy. Po pierwsze, 
żadna z parafilii nie jest przestępstwem samym 
w sobie, choć ich przejawy niekiedy mogą mieć 
znaczenie kryminogenne. Po drugie zaś, 
zastosowane wyjaśnienie pedofilii jest 
nieadekwatne ponieważ nie każdy przypadek 
dopuszczenia się molestowania seksualnego 
wobec dziecka oznacza występowanie pedofilii 
oraz nie każdy przypadek występowania 
tendencji pedofilskich pociąga za sobą 
dopuszczenie się molestowania seksualnego 
dziecka.  

2. W analizie wieku przedszkolnego brak informacji 
o seksualności (str.26). 

3. Nieaktualna obecnie koncepcja wieku latencji, 
czyli seksualnego uśpienia (str.50). 

4. Promowanie poglądu o czystości i daru siebie dla 
drugiej osoby – koncepcja papieża Jana Pawła II. 
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Traktowanie jej jako celu wychowawczego 
w okresie dojrzewania (str. 54) wyraźnie 
wskazuje na jasno zarysowaną linię 
światopoglądową opracowania .  

5. Promowanie poglądu, że współżycie seksualne 
zostało zarezerwowane dla małżeństwa (str.67). 

6. Promowanie poglądu o współżyciu seksualnym 
jedynie w małżeństwie (str.86).  

7. Twierdzenie, że pornografia prowadzi do jawnej 
lub ukrytej przemocy (str.216), seksualność bez 
miłości jest zawsze jakąś formą przemocy  
(str.216).  

8. W wykazie literatury dominują pozycje 
światopoglądowe. 

 

Pozostałe spośród 51 podręczników nie zawierają treści interesujących 
z punktu widzenia seksuologii.  
 

III. Wnioski  
 

Seksualność człowieka może być normowana na różne sposoby w zależności od 
kontekstu formułowanych sądów. Wśród norm seksualnych wyróżnić można 
normy statystyczne, religijne, społeczne/obyczajowe, prawne, medyczne 
i partnerskie. Spośród nich, tylko dwie ostatnie mają rozstrzygającą rangę na 
obszarze seksuologii naukowej. Pozostałe zaś, mają znaczenie informacyjne. 
Normy medyczne i partnerskie wchodzą w zakres normy klinicznej. Głównym 
priorytetem dla tej normy jest ochrona zdrowia seksualnego, rozumianego 
współcześnie zgodnie z definicją stworzoną przez WHO. Istnieje pewien kanon 
praw seksualnych mający na celu zabezpieczenie zdrowia seksualnego 
w wymiarze zarówno jednostkowym, jak i społecznym. Mowa tu o Deklaracji 
Praw Seksualnych przyjętej przez WHO. Rozstrzyganie o normie i patologii 
seksualnej w sensie klinicznym wymaga odniesienia się do klasyfikacji ICD-10, 
która wyznacza listę zaburzeń seksualnych wraz z odpowiednimi kryteriami 
diagnostycznymi. Z uwagi na konieczność ciągłego uaktualniania informacji na 
temat zaburzeń seksualnych, praktyka kliniczna musi uwzględniać także 
konsensusy zespołów ekspertów, które pełnią wówczas rolę norm 
tymczasowych. Dla normy klinicznej szczególną rolę odgrywa także norma 
partnerska, w przypadku której niezbędne jest spełnienie pięciu wymogów 
dotyczących seksualności w układzie partnerskim: dojrzałości, obustronnej 
akceptacji, dążenia do obustronnej przyjemności, nieszkodzenia zdrowiu oraz 
nieszkodzenia innym. Orzekanie o normie i patologii seksualnej wymaga także 



 

PRZEGLĄD PODRĘCZNIKÓW Z PUNKTU WIDZENIA SEKSUOLOGII – Z. LEW-STAROWICZ 
 

 

Strona 75 z 190 
 

 

uwzględniania czynników osobowościowych, kontekstu sytuacyjnego oraz 
układu partnerskiego. W zakresie normy klinicznej można wyróżnić jej trzy 
kategorie: optymalną, akceptowaną oraz tolerowaną.  
 

Poddane ocenie podręczniki zawierały rozmaite niedoskonałości, a nawet błędy 
merytoryczne w odniesieniu do ukazywania problematyki LGBTQ, które 
powinny zostać skorygowane. Można było w nich doszukać się odniesień do 
różnych norm regulujących seksualność człowieka, w tym również to norm 
medycznych. W żadnym spośród przejrzanych podręczników nie odwołano się 
jednak do seksuologicznej normy klinicznej w pełnym jej wymiarze. Co więcej, 
niektóre prace przedstawiały omawianą problematykę w całości bądź 
w poszczególnych fragmentach w sposób wyraźnie inspirowany 
światopoglądowo. Na ogół współwystępowało to licznymi błędami 
merytorycznymi.   
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JACEK KOCHANOWSKI 
WSPÓŁPRACA: PIOTR WÓJTOWICZ 

PRZEGLĄD PODRĘCZNIKÓW Z PUNKTU WIDZENIA GENDER STUDIES 
 

I. Wprowadzenie i założenia analizy 
 

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy socjologicznej ogromne, jeśli nie 
decydujące znaczenie dla ukształtowania postaw prorównościowych, postaw 
otwartości, tolerancji, respektowania różnorodności społeczeństwa, ma proces 
edukacji szkolnej i to począwszy od najwcześniejszego jej etapu. Chodzi nie 
tylko o to, w jaki sposób problematyka odmienności, inności, różnorodności 
kulturowej i społecznej jest prezentowana w treściach nauczania (podstawach 
programowych, materiałach dydaktycznych dla nauczycieli wraz ze 
scenariuszami lekcji oraz w podręcznikach), ale także o to, w jaki sposób 
kształtuje się postawy prorównościowe w tzw. „ukrytym programie” szkolnym, 
czyli w relacjach pomiędzy nauczycielami a uczniami oraz pomiędzy uczniami.  
Dotychczas przeprowadzone badania w tym zakresie, zarówno te w ramach 
naukowych projektów badawczych

12
, jak i te prowadzone przez organizacje 

pozarządowe
13

, przynoszą jednoznacznie złe wieści. Na podstawie tych badań 
jestem skłonny zaryzykować tezę radykalną: 
 

polska szkoła nie tylko nie uczy tolerancji, nie przygotowuje uczennic ani 
uczniów do życia w nowoczesnym, różnicowanym społeczeństwie 
wielokulturowym, lecz przeciwnie, bardzo często jest przestrzenią reprodukcji 
stereotypów i uprzedzeń, w tym także tych, które odnoszą się do osób 
homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych czy osób queer. Szkoły 
wszystkich poziomów, nawet jeśli nie reprodukują wprost homofobii (choć 
także i z takim zjawiskiem mamy niekiedy do czynienia), to z pewnością kładą 
solidny grunt pod postawy ksenofobiczne. 
 

Nie miejsce tu na szczegółowe wyjaśnienie tego zjawiska, mogę tylko 
zaznaczyć, że, jak słusznie wskazuje w swoich badaniach dr Tomasz Wrzosek

14
, 

program (jawny i ukryty) szkoły jest bardzo silnie nacechowany dyskursem 

                                                           
12  Zob. np. Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji, 
red. L. Kopciewicz, E. Zierkiewicz, Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 
2009. 
13 Zob. np. Wielka nieobecna. O edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej 
w Polsce, red. M. Abramowicz, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa 2011. 
14 Zob. Tomasz Wrzosek, Dyskurs nacjonalistyczny w polskiej edukacji, w: Nowe studia 
kulturowe. Wybrane zagadnienia, red. J. Kochanowski, P. Wójtowicz, T. Wrzosek, WUW, 
Warszawa 2012. 
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nacjonalistycznym, który z otwartością i szacunkiem dla odmienności, w tym 
seksualnej, ma niewiele wspólnego. 
Wstępne założenia do badania, rezultaty którego przedstawia niniejszy raport 
cząstkowy, założenia oparte na obecnym stanie wiedzy o reprodukcji postaw 
dyskryminacyjnych w polskim systemie edukacji formalnej, są zatem 
pesymistyczne: analiza treści podręczników do trzech przedmiotów: biologii, 
wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie zapewne potwierdzi 
po raz kolejny fakt, iż w dalszym ciągu problematyka osób 
nieheteroseksualnych i transpłciowych jest albo całkowicie pomijana, albo 
przedstawiana w sposób negatywny, niezgodny z aktualnych stanem wiedzy 
naukowej na ten temat, w sposób sprzyjający reprodukcji 
antyhomoseksualnych i antytranspłciowych stereotypów oraz homofobicznych 
i transfobicznych uprzedzeń. 
 

Przyjętą metodą badawczą jest socjologiczna analiza treści (z pewnymi 
elementami analizy dyskursu). Podstawową jednostką analizy, zgodnie 
z sugestiami osób kierujących projektem, był podręcznik. Każdy z podręczników 
badany był osobno, najpierw pod kątem występowania w nim problematyki 
osób nieheteroseksualnych i/lub transpłciowych (analiza wg. słów kluczowych), 
a następnie pod kątem sposobu przedstawiania problematyki płci, seksualności 
i szerzej: zróżnicowania społecznego, inności, odmienności, tolerancji itp. 
(analiza kontekstowa). Nałożenie na siebie tych dwóch typów analizy dało 
możliwość ukazania nie tylko jawnych treści dotyczących badanych założeń, ale 
także ukrytych założeń dotyczących płci i/lub seksualności, w tym także mniej 
lub bardziej niejawnych założeń ontologicznych, epistemologicznych, 
antropologicznych i – jak się okazało, bardzo ważnych dla większości 
analizowanych podręczników – teologicznych. 
 

Przeprowadzono zatem analizę jakościową treści podręczników, ponieważ jest 
to analiza umożliwiająca „głębokie” zbadanie nie tylko zdań, które wprost 
odnoszą się do problematyki LGBTQ, ale całego pola semantycznego, w którym 
kwestie te są umieszczone. Z tego powodu pominięto analizę ilościową jako 
nieprzydatną z punktu widzenia celów badawczych (pominięto zatem proste 
zliczanie słów kluczowych). Przyjęcie metody jakościowej pozwoliło zatem na 
osiągnięcie podstawowych celów badawczych, jakimi były: 
 zbadanie, czy w przedstawionych do analizy podręcznikach pojawia się 

problematyka dotycząca osób nieheteroseksualnych i transpłciowych, 
 zbadanie, w jakim kontekście teoretycznym, związanym z ogólnymi 

założeniami danego podręcznika, umieszczona jest ta problematyka, 
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 zbadanie, czy sposób prezentacji tej problematyki jest zgodny z aktualnym 
stanem wiedzy naukowej, 

 zbadanie, czy sposób prezentacji tej problematyki umożliwia kształtowanie 
postaw antydyskryminacyjnych i sprzyja zachowaniom prorównościowm 
w odniesieniu do osób nieheteroseksualnych i traspłciowych. 

 

Reasumując. Podstawowym celem badawczym było sprawdzenie, czy wiedza 
w interesującym nas zakresie przedstawiona jest w sposób rzetelny 
i obiektywny. Przeprowadzona analiza jest analizą socjologiczną, a zatem 
w badaniu pominięto te aspekty i zagadnienia, do omówienia których 
odpowiednie kompetencje posiadają inni uczestniczący w projekcie 
badawczym specjaliści. Kwestie pominięte zostały wskazane w poszczególnych 
częściach raportu. 
 

W pracach badawczych oraz w przygotowaniu niniejszego raportu wspomagał 
mnie mgr Piotr Wójtowicz, któremu bardzo dziękuję. 
 

II. Analiza treści podręczników 
 

II.1 Podręczniki przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” 
 

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas I – 
III gimanzjum, Teresa Król, Krystyna Maśnik, Wojciech Śledziński, Grażyna 
Węglarczyk, Jadwiga Wronicz, Wydawnictwo Rubikon, Kraków. (do analizy 
otrzymałem dwie wersje podręcznika: wersję rok dopuszczenia 2009, nr 
dopuszczenia 205/2009 [dalej oznaczam jako WkD09] oraz wersję rok 
dopuszczenia 2011, nr dopuszczenia 205/2011/z1 [dalej oznaczam jako 
WkD11]). 
 

Obie wersje podręcznika nie różnią się bardzo między sobą, jednak jedną ze 
znamiennych różnic jest podrozdział poświęcony homoseksualizmowi, o czym 
niżej.  
 

W ramach uwag wstępnych należy stwierdzić, że bez wątpienia podręcznik 
reprezentuje podejście heteronormatywne w odniesieniu do sposobu 
charakteryzowania ludzkiej seksualności i związków emocjonalnych (zakłada 
się, że relacje heteroseksualne są społeczną, psychiczną i medyczną normą, 
obowiązującą wszystkich) oraz konserwatywne w odniesieniu do 
prezentowania modelu życia rodzinnego. 
 

Całkowicie pominięto problematykę rodzin jednopłciowych, rodzin złożonych 
homo- czy biseksualnych, rodzin queer (rodzin, w których świadomie 
kontestowane są płciowe i seksualne identyfikacje). Wizja rodzin 
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heteroseksualnych jest także mocno zawężająca (brak informacji o rodzinach 
opartych na otwartych relacjach seksualnych czy rodzinach poliamorycznych).  
 

W swoim raporcie staram się skupiać wyłącznie na problemach seksualności 
nienormatywnej i sposobu ich reprezentacji w analizowanych tekstach, toteż 
tylko tytułem uwagi marginalnej chciałbym zauważyć, iż nie tylko omawiany tu 
podręcznik, ale także wszystkie przedstawione mi do badania podręczniki 
„wychowania do życia w rodzinie” reprezentują niebywale esencjalistyczne 
podejście do problematyki płci, binarnie ujmowanej męskości i kobiecości. Nie 
tylko chodzi o to, że nie poddaje się pod rozwagę problemu zróżnicowania 
modeli identyfikacji płciowej (co pozwoliłoby wprowadzić do świadomości 
młodzieży fakt istnienia osób w różny sposób transpłciowych: od 
transseksualnych po osoby przekraczające w swoim stylu bycia binaryzm 
płciowy), ale problem polega na tym, że ta domknięta, binarna definicja płci 
staje się wtórnie znaturalizowanym „uzasadnieniem” normatywności 
heteroseksualizmu. Jeśli zatem na str. 15 czytamy:  
 

Dojrzewanie to czas, w którym dziewczynka staje się kobietą, a chłopiec – 
mężczyzną. Ich ciała zmieniają się, a zamiany te mają na celu przygotowanie do 
przekazywania życia. (WkD09 i WkD11),  
 

to nie dziwi już nas, że na stronie 22 tego samego podręcznika dowiadujemy 
się, iż w okresie dojrzewania  
 

[d]o głosu dochodzi zainteresowanie płcią przeciwną, pierwsze zauroczenia 
i zakochania. W przyszłości zaowocują one miłością, założeniem rodziny i 
pojawieniem się potomstwa. (tamże)  
 

Taka koncepcja dojrzewania, taka koncepcja płci, taka koncepcja seksualności, 
taka koncepcja rodziny nadają ton obu wersjom analizowanego podręcznika. Są 
to koncepcje, co pragnę podkreślić, niezgodne ze współczesnym stanem wiedzy 
naukowej ani z tym, w jaki sposób w naszym kręgu kulturowym 
w społeczeństwie realnie tworzone są różnego typu płciowe i seksualne 
identyfikacje oraz różnego typu modele życia rodzinnego. Wszystkie te 
koncepcje oparte są na katolickiej wizji płci, życia seksualnego i rodziny, 
a niektóre sformułowania brzmią, jakby były wprost zaczerpnięte z Katechizmu 
Kościoła katolickiego. Ale skoro o dopuszczeniu podręcznika nie decydował 
prof. Zbigniew Lew-Starowicz, przewodniczący Polskiego Towarzystwa 
Seksuologicznego i najwybitniejszy polski seksuolog, tylko ks. Józef Augustyn, 
trudno oczekiwać innego efektu. To zasadnicze, ideologiczne i wręcz 
wyznaniowe zorientowanie podręcznika (na str. 24 czytamy, że „(…) pragnienie 
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dostrzeżenia sensu życia, uwielbienia, kontaktu z Bogiem – to uczucia 
najwyższe” [WkD09 i WkD11, podkreślenie oryginalne (sic!)] wpływa na 
wszelkie prezentowane w nim treści i sprawia, że podręcznik powinien mieć 
tytuł „wychowanie do życia w rodzinie heteronormatywnej” albo po prostu 
„wychowanie do życia w rodzinie katolickiej”. To ostatnie byłoby najbardziej 
uczciwym postawieniem sprawy.  
 

Powtarzam: koncepcja ludzkiej płciowości i seksualności oraz relacji rodzinnych, 
jaką prezentuje podręcznik, wyklucza, pomija, marginalizuje lub wręcz 
patologizuje zarówno nienormatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego osób 
heteroseksualnych (lub biseksualnych), jak i nienormatywne identyfikacje 
płciowe (a zatem m.in. problematykę modeli życia rodzinnego osób 
transseksualnych) oraz seksualne (a zatem problematykę rodzin 
jednopłciowych).  
 

Wyznaniowy w istocie charakter podręcznika widoczny jest w niemal każdym 
jego akapicie, gdzie nieustannie stwierdzenia seksuologiczne czy 
psychologiczne „ubarwiane są” ideologicznymi komentarzami. Na przykład 
zachęcając młodzież do abstynencji seksualnej autorzy podręcznika 
stwierdzają, że jedną z korzyści płynących z abstynencji jest fakt, że „(n)ie ma 
zagrożenia aborcją”. Definiowanie aborcji jako „zagrożenia” nie jest 
uzasadnione stanem wiedzy naukowej, jest stwierdzeniem czysto 
ideologicznym, wyznaniowym. 
Z powodu jednak zaleconych mi ograniczeń objętości niniejszego raportu 
skupię się już tylko na sposobie charakteryzowania homoseksualności 
w omawianym podręczniku. Pomiędzy jego dwiema wersjami istnieją pewne 
różnice. W wersji z 2009 roku omawiany jest problem „fazy homofilnej” okresu 
dojrzewania, czyli po prostu ewentualnych „fascynacji” osobami tej samej płci 
podejmowanymi w tym okresie. Autorzy podkreślają, że takie zachowania 
mogą budzić „lęki homoseksualne” (WkD09: 107), czyli obawy, że te uczucia 
mogą świadczyć o homoseksualności dorastającej osoby. W wersji z 2011 
złagodzono wymowę i pisze się już jedynie o „niepokoju, czy nie są to 
skłonności homoseksualne” (WkD11: 107). W obu jednak wersjach podkreśla 
się, że tego rodzaju potrzeby nie mają nic wspólnego z „prawdziwą orientacją 
seksualną” (określenie w WkD09: tamże), natomiast mogą prowadzić do tego, 
że osoby doświadczające „homofilnych” pragnień „mogą sami sobie przyczepić 
etykietkę homoseksualizmu, której czasem trudno się pozbyć.” (w obu 
wersjach podręcznika tak samo, tamże). Bardziej fachową analizę tego 
fragmentu pozostawiam przygotowującym raporty cząstkowe seksuologom, 
natomiast chciałbym tu podkreślić: pierwsza w podręczniku wzmianka 
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o innych, niż heteroseksualne potrzebach seksualnych jest zarazem wzmianką 
jednoznacznie patologizującą homoseksualizm. Wymowa tego akapitu jest 
jednoznaczna: „zdrowy” rozwój psychoseksualny człowieka sprawia, że czasem 
te niebezpieczne „ciągoty” zanikają, ustępując „naturalnemu” pragnieniu 
heteroseksualnemu. Należy zatem unikać owych „homoseksualnych lęków” 
oraz nie „przyczepiać sobie” etykiety osoby homoseksualnej, która to etykieta 
niewątpliwie jest czymś złym i patologicznym. Nie znajdujemy ani słowa w tym 
akapicie (dotyczącym „normalnego” rozwoju seksualnego) o osobach 
biseksualnych czy homoseksualnych, u których pragnienia takie nie zanikają. 
Możemy się domyślać, że skazane są one na ową przykrą „etykietę 
homoseksualizmu”… 
 

Istotnie, ten sposób myślenia pojawia się w podrozdziale dotyczącym 
homoseksualizmu. W wersji dopuszczonej w 2009 roku (WkD09: 115-122) 
pojawia się rozróżnienie na homoseksualizm rzeczywisty i homoseksualizm 
pozorny, przy czym homoseksualizm rzeczywisty definiowany jest jako 
„odchylenie popędu płciowego” (odchylenie od normy, oczywiście). Ponadto 
pojawia się rozróżnienie na „skłonności homoseksualne” i „praktykę 
homoseksualną”, które znajdziemy w Katechizmie Kościoła katolickiego i które 
umożliwia wprowadzenie katolickiej wersji „tolerancji”, polegającej na tym, że 
trzeba „szanować” osoby o skłonnościach homoseksualnych, ale potępiać owe 
„praktyki seksualne”.  
 

W moim przekonaniu jest to retoryka będąca próbą ukrycia stanowiska 
jednoznacznie homofobicznego, niezwykle szkodliwa, ponieważ do pewnego 
stopnia przejęta nie tylko przez katolicko-konserwatywną część naszego 
społeczeństwa, ale także przez część bardziej „liberalną”. W ten sposób ta 
szczególna „sofistyka” wpływa na społeczny status osób homoseksualnych 
w Polsce, ponieważ prowadzi do „schizofrenicznej”, liberalnej homofobii: 
tolerujemy osoby homoseksualne (= zgadzamy się, by ich nie wsadzano do 
więzień czy wypędzano), ale nie mogą one w żaden sposób publicznie 
ujawniać swoich skłonności (owych „praktyk”).  
 

Ten pogląd jest przede wszystkim niebezpieczny z socjologicznego punktu 
widzenia, gdyż uzasadnia i legitymizuje mowę nienawiści i przemoc, także 
fizyczną, wobec widzialnych (to jest widocznych w przestrzeni społecznej) osób 
nieheteroseksualnych. Dwie osoby tej samej płci trzymające się w miejscu 
publicznym za rękę (przede wszystkim dwaj mężczyźni) mogą zatem być 
uznane za osoby demonstrujące swoje „praktyki” homoseksualne, które – 
zgodnie z przedstawionym wyżej sposobem myślenia nie powinny być 
akceptowane, są bowiem „odchyleniem”. 
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Jednocześnie w podręczniku tym, a zwłaszcza w jego wersji z 2009 roku 
wyraźna jest jednoznaczna próba wystraszenia młodych ludzi bliżej 
nieokreślonymi „konsekwencjami dla swojego rozwoju psychoseksualnego”. 
Ostrzeżenie takie pojawia się po podobnie brzmiącym rozróżnieniu obecnym 
w obu wersjach podręcznika, twierdzącym iż:  
 

Istnieją osoby, które posiadają rzeczywiste skłonności homoseksualne 
ujawniające się przez silne pragnienia, wyobrażenia, sny, ale nigdy nie podjęły 
czynnego życia seksualnego. Z drugiej strony istnieją osoby, które nie posiadają 
rzeczywistych skłonności homoseksualnych, ale jednak podejmują akty 
seksualne z osobami tej samej płci. (WkD09: 116) 
 

Opisywanie w ten sposób homoseksualności z socjologicznego punktu widzenia 
tworzy nieprawdziwy obraz osób homoseksualnych czy biseksualnych 
(o których tu się w ogóle nie wspomina). Brak tu rzetelnego wyjaśnienia, że 
powstrzymywanie się przed podejmowaniem współżycia (homo)seksualnego 
wynika z internalizacji antyhomoseksualnych komponentów wychowania 
religijnego (albo po prostu kulturowej zasady obowiązkowego 
heteroseksualizmu), zaś podejmowanie sporadycznych kontaktów z osobą tej 
samej płci może być wyrazem orientacji biseksualnej, choć osoba podejmująca 
takie kontakty może posiadać heteroseksualną autoidentyfikację. Wspomniane 
ostrzeżenia pojawiają się w dalszej części tego akapitu, gdzie znajdujemy 
niezwykle bulwersujący, absurdalny i niezgodny ze stanem wiedzy naukowej 
punkt „Zagrożenia dla tożsamości seksualnej”, który w sposób ukryty 
wprowadza czytelnika do zawartej w katolickiej etyce seksualnej teorii 
uwiedzenia. Teoria ta głosi, że w znacznej części przypadków homoseksualizm 
powstaje poprzez utrwalenie „pragnień homofilnych” okresu dojrzewania (stąd 
potrzebne było opisane wyżej rozróżnienie na homoseksualizm „pozorny” 
i „rzeczywisty”) poprzez (a) uwiedzenie nastolatka przez dorosłą osobę 
homoseksualną, (b) opisany wyżej „lęk homoseksualny” skłaniający do 
„eksperymentów homoseksualnych” oraz (c) długotrwały kontakt z pornografią 
seksualną.  
 

We wszystkich tych przypadkach „niebezpieczeństwo” utrwalenia pragnień 
homoseksualnych” (bo na tym polegają owe „zagrożenia dla tożsamości 
seksualnej”) polega głównie na pośrednich lub bezpośrednich kontaktach ze 
światem „praktyk homoseksualnych”.  
 

Pomijając absurdalność tych tez z perspektywy seksuologicznej, ponownie 
retoryka ta pozwala pozycjonować „świat homoseksualnych” (szczególnie 
owych niebezpiecznych „dorosłych homoseksualistów”) jako świat 
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zagrażający normalnemu rozwojowi seksualnemu młodego człowieka. Teoria 
uwiedzenia jest w moim przekonaniu odmianą mowy nienawiści, ponieważ 
uzasadnia postawy wrogości wobec osób homoseksualnych i środowisk 
homoseksualnych jako groźnych dla dzieci i młodzieży.  
 

Dopuszczenie do użytku szkolnego tego rodzaju treści uważam za skandal. 
Oczywiście nie mają one żadnego uzasadnienia naukowego, są jedynie 
wyrazem katolickiej etyki seksualnej i ich jedynym skutkiem może być 
utrwalenie antyhomoseksualnych stereotypów i uprzedzeń, a co za tym idzie 
legitymizowanie homofobii i aktów nienawiści.  
Czymś już absolutnie kuriozalnym jest umieszczenie w tej wersji podręcznika 
osobnego, wyodrębnionego ostrzeżenia następującej treści: „Nakłanianie 
nieletnich do kontaktów homoseksualnych jest sądownie karane (Kodeks 
karny, art. 168, 170, 175, 176)”. Pozwolę sobie zacytować te artykuły, ponieważ 
mamy tu do czynienia z jawną manipulacją. Art. 168 kk:  „Kto czyni 
przygotowania do przestępstwa określonego w art. 163 § 1, art. 165 § 1, art. 
166 § 1 lub w art. 167 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” Nie 
tylko zatem w tym artykule, ale także w artykułach, do których on odsyła nie 
ma mowy o zachowaniach homoseksualnych. Jedynie w art. 165 § 1 kk 
czytamy: „Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób 
albo dla mienia w wielkich rozmiarach: 1) powodując zagrożenie 
epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub 
roślinnej (…)”. Czyżby zatem autorzy podręcznika uważali, że nakłanianie do 
homoseksualizmu jest rodzajem „przygotowania” (art. 168 kk) do „szerzenia 
choroby zakaźnej” (art. 165), jaką jest ich zdaniem homoseksualizm? Dalej: 
autorzy wskazują na art. 170 kk: „Kto uzbraja lub przysposabia statek morski 
przeznaczony do dokonania na morzu rabunku lub na takim statku przyjmuje 
służbę, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”. Nie umiem 
powiedzieć, jaki związek ma ten przepis z homoseksualizmem. Dalej: 
art. 175 kk: „Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w art. 173 
§ 1 kk, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” Artykuł 173 kk dotyczy 
przestępstw komunikacyjnych. I jako ostatni wskazany jest art. 176 kk: „§ 1. Nie 
podlega karze sprawca przestępstwa określonego w art. 174, który 
dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo. §2.Wobec sprawcy 
przestępstwa określonego w art. 173 § 1 lub 2 sąd może zastosować 
nadzwyczajne złagodzenie kary, jeżeli sprawca dobrowolnie uchylił 
niebezpieczeństwo grożące życiu lub zdrowiu wielu osób.” 
 

Jak zatem widać to wyodrębnione „ostrzeżenie” z groźnie brzmiącymi 
odesłaniami do Kodeksu karnego to czysta manipulacja, mająca po prostu 
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wzmocnić w młodzieży poczucie zagrożenia ze strony osób homoseksualnych, 
szczególnie dorosłych gejów i lesbijek. Jest patologizacją homoseksualizmu 
poprzez retoryczne powiązanie go z zachowaniami kryminalnymi.  
 

Ten fragment zniknął z wersji podręcznika dopuszczonej w 2011 roku, ale moim 
zdaniem ujawnia on podstawy cel, jaki przyświecał Autorom podczas tworzenia 
podrozdziału o homoseksualizmie: jest nim porządne nastraszenie dzieci 
i młodzieży homoseksualizmem jako odchyleniem od normy 
i niebezpieczeństwem zagrażającym ich zdrowiu. Autorzy nie obawiają się 
nawet sięgać w tym celu po manipulację i kłamstwo: nakłanianie nieletnich 
(jakiejkolwiek orientacji seksualnej) nie jest sądownie karane. Nieletni to w 
rozumieniu prawa karnego osoba, która w momencie popełnienia czynu 
zabronionego nie ukończyła 17 roku życia. Kodeks karny przewiduje jedynie 
(art. 200), że karane jest „obcowanie płciowe” oraz doprowadzenie do „innych 
czynności seksualnych” z osobą małoletnią, tj. taką, która nie ukończyła 15 roku 
życia, przy czym kodeks karny nie rozróżnia rodzaju stosunku seksualnego czy 
czynności seksualnej (tego, czy zachodzi on między osobami tej samej, czy 
odmiennej płci). Zatem także z tego powodu owo wyodrębnione w tekście 
i specjalnie oznaczone „ostrzeżenie” jest po prostu kłamstwem i manipulacją.  
 

W dalszej części podręcznika Autorzy zajmują się „przyczynami 
homoseksualizmu”, co jest oczywiście błędnym i tendencyjnym postawieniem 
sprawy, sugerującym, że homoseksualizm jest zaburzeniem lub chorobą. 
Poprawnym z naukowego punktu widzenia jest pytanie o czynniki warunkujące 
orientację seksualną. Jednak opisując owe „przyczyny homoseksualizmu” 
autorzy odnoszą się do teorii opisującej homoseksualizm jako zaburzenie 
tożsamości, teorii całkowicie odrzuconej przez medycynę i psychologię. 
Odwołują się także do teorii uznającej, że kwestia orientacji seksualnej jest 
kwestią wyboru – teorie te także nie są teoriami naukowo uzasadnionymi. 
Sądzę, że lepiej na ten temat wypowiedzą się w swoich raportach cząstkowych 
pozostali eksperci uczestniczący w tym projekcie badawczym.  
 

Co jeszcze bardziej bulwersujące, w wersji podręcznika z 2009 r. (WkD09: 120) 
pojawia się sugestia odwołująca się do tzw. terapii reparatywnej, terapii 
„leczącej” homoseksualizm, terapii uznanej przez APA za nie tylko 
nieskuteczną, ale także za szkodliwą. I wreszcie w kończącym ten rozdział 
wykazie „zaburzeń rozwoju psychoseksualnego”, obok pedofilii pojawia się… 
transseksualizm. Wprawdzie istotnie transeksualizm znajduje się nadal w 
wykazie zaburzeń, jednak w środowiskach psychologicznych, psychiatrycznych i 
seksuologicznych trwa burzliwa dyskusja nad zmianą tego stanu rzeczy, 
natomiast bez wątpienia zestawienie bez komentarza transseksualizmu obok 
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pedofilii jest czymś absolutnie kuriozalnym i niezwykle krzywdzącym dla osób 
transpłciowych.  
 

W rozdziale o AIDS obydwu wersji podręcznika pojawia się wyodrębniona 
i wyróżniona uwaga mówiąca o tym, że „[s]zczególne zagrożenie zakażeniem 
HIV niosą częste zmiany partnerów seksualnych oraz niektóre formy kontaktów 
homoseksualnych” (WkD09: 184 i WkD11: 182). Jest to kolejny przykład 
ideologicznego, homofobicznego nachylenia omawianego podręcznika. 
Niektóre techniki seksualne, uprawiane bez zabezpieczenia, niosą ze sobą 
większe ryzyko zakażenia HIV, ale dotyczy to w takim samym stopniu osób 
homoseksualnych i heteroseksualnych. Równie absurdalna jest uwaga, że 
wśród najważniejszych czynników epidemiologicznych chorób przenoszonych 
drogą płciową są m.in. „nietypowe preferencje seksualne (homo- 
i biseksualizm) (…)” (WkD09: 188 i WkD11: 186). Zarówno ta, jak i poprzednia 
teza nie zostały w żaden sposób szerzej omówione, choć treści poświęcone 
AIDS i innym chorobom przenoszonym drogą płciową zajmują ponad 10 stron. 
Wzmianki te, nie będące uprawnionymi z naukowego punktu widzenia, służą 
zatem ponownemu wzbudzeniu poczucia zagrożenia i są wyrazem 
homofobicznego podejścia Autorów omawianego podręcznika. 
 

Wersja podręcznika dopuszczona z 2011 r. zachowuje wszystkie błędy 
i uproszczenia dotyczące współczesnych modeli życia rodzinnego, na jakie 
wskazywałem wyżej. Jedynej istotnej zmiany dokonano w podrozdziale 
dotyczącym homoseksualizmu usuwając najbardziej kontrowersyjne 
fragmenty. Ta wersja jest o wiele bliższa standardom wiedzy naukowej, 
m.in. wskazuje się, że homoseksualizm został wykreślony z listy zaburzeń 
(WkD11: 116), usunięto dziwaczne odwołanie do Kodeksu karnego, usunięto 
nawiązania do teorii uwiedzenia, teorii reparatywnej oraz odwołanie do 
Katechizmu Kościoła Katolickiego. Pojawia się za to cytat z Konstytucji RP 
o zakazie dyskryminacji. 
 

Z perspektywy socjologicznej można wskazać na zastrzeżenia dotyczące bardzo 
lakonicznego omówienia przemian postaw społecznych, jakie następują w 
odniesieniu do osób nieheteroseksualnych na świecie, w tym także zmian 
prawnych. Z pewnością niezbędne jest poświęcenie znaczenie większej uwagi 
problemowi nietolerancji, dyskryminacji, wykluczenia i cierpień osób 
nieheteroseksualnych, ale postulaty i rekomendacje wobec podręczników 
przedstawię, jak wspomniałem, w ostatniej części raportu. 
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Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik gimnazjum, Felicja Kalinowska, 
wyd. Felicja Kalinowska - „EFKA”, Piła (rok dopuszczenia 2009, nr 
dopuszczenia 243/2009, dalej oznaczam jako FK). 
 

Drugi z podręczników przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”, jaki 
przedstawiono mi do analizy oceniam jako o wiele bardziej kompetentny. 
M.in. bardzo kompetentny jest podrozdział dotyczący dorastania, gdzie 
podkreśla się, że dojrzałość oznacza akceptację własnej seksualności oraz 
własnej identyfikacji płciowej (FK: 14). Szkoda, że Autorka nie wykorzystała 
szansy by podkreślić, że owa samoakceptacja oznacza także te sytuacje, 
w które owa płciowa identyfikacja i/lub seksualność jest odmienna od modelu 
dominującego. Podoba mi się także podkreślanie, że współcześnie zmianie 
ulegają wzory płci. 
 

Niestety, mam też podstawowe zarzuty. Podręcznik ten, podobnie jak 
analizowany wyżej, także reprezentuje konserwatywną, heteronormatywną 
koncepcję rodziny jako związku kobiety i mężczyzny, którzy posiadają dzieci. 
Pomijając już, że nie wspomina się o rodzinach nieheteroseksualnych (co jest, 
bardzo to podkreślam, stanowiskiem ideologicznym, sprzecznym ze 
standardami naukowymi, ponieważ m.in. socjologia rozpoznaje i opisuje m.in. 
rodziny jednopłciowe czy rodziny queer), podręcznik nie wskazuje także na 
inne, alternatywne modele życia rodzinnego: od rodzin, które nie są oparte na 
małżeństwie, przez rodziny monoparentalne, rodziny złożone, rodziny 
świadomie bezdzietne itp. Jest to o tyle absurdalne, że wiele dzieci, do których 
adresowany jest ten podręcznik, wychowuje się właśnie w takich i innych 
typach rodzin.  
 

Zastanawiam się – a uwaga ta dotyczy wszystkich podręczników 
analizowanych w moim raporcie – dlaczego Autorki i Autorzy tego rodzaju 
ideologicznie ograniczonej charakterystyki rodzin nie wezmą pod uwagę 
uczuć tych dzieci, które dorastają w rodzinie „niestandardowej”, a z 
podręcznika dowiadują się, że ich rodzina nie spełnia definicji rodziny 
„prawdziwej”, „zdrowej” itp.? Czy przedmiot „wychowanie do życia w 
rodzinie” ma służyć przygotowaniu dzieci i młodzieży do życia w realnych 
warunkach współczesnych form życia rodzinnego, czy też służyć ma zaklinaniu 
rzeczywistości, ignorowaniu przemian i tępej, nachalnej reprodukcji modelu 
konserwatywnego?  
 

Przykładem owego ideologicznego nachylenia podręcznika może być 
następujący fragment: 
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We współczesnym wychowaniu propaguje się model stałego i trwałego 
związku. Jest to model społecznie korzystny, a w niektórych religiach wręcz 
wymagany. W przypadku chrześcijaństwa jest to model monogamicznego 
związku, którego podstawą jest miłość dwojga ludzi. (FK: 43) 
 

Po pierwsze Autorce, podobnie jak Autorom podręcznika analizowanego wyżej, 
mylą się przedmioty: propagowaniu katolickiego modelu rodziny służą lekcje 
religii, natomiast podręcznik do wychowania do życia w rodzinie powinien 
przynosić obiektywną wiedzę o tym, w jaki sposób ludzie tworzą związki. 
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (zob. Główny Urząd 
Statystyczny, Rocznik demograficzny, Warszawa 2011, s. 220 – 239) aktualnie 
w Polsce znacząco rośnie liczba rozwodów: w ciągu ostatnich trzech dekad 
liczba wzrosła ponad dwukrotnie! Obecnie rozwodzi się mniej więcej co 
czwarte małżeństwo. Czy zatem podkreślanie, że „model trwałego związku” 
jest „społecznie korzystny” i jego usilne propagowanie uwzględnia fakt, że 
znaczna część dzieci uczestniczących w zajęciach z wychowania do życia 
w rodzinie bądź doświadczyła, bądź doświadcza, bądź doświadczy rozwodu 
swoich rodziców (o ile nie są wychowywani w rodzinie monoparentalnej lub 
rodzinie rozszerzonej, będąc np. dzieckiem z drugiego małżeństwa swoich 
rodziców)? Nie wspominając już o tym, że jeśli utrzyma się trend wzrostu liczby 
rozwodów (a wszystko na to wskazuje, szczególnie jeśli porównać sytuację 
demograficzną Polski z sytuacją demograficzną państw Europy Zachodniej), 
mniej więcej co trzecie dziecko uczące się obecnie o korzyściach „stałego 
i trwałego” związku, rozwiedzie się. Czy szkoła przygotowuje je zatem na tego 
rodzaju doświadczenia? Czy tego rodzaju zdanie, jak cytowane powyżej, ma 
walor obiektywnego opisu sytuacji, czy też jego jedynym celem jest 
reprodukcja katolicko-konserwatywnego modelu związku?  
 

Kolejny mój poważny zarzut dotyczy sposobu, w jaki w podręczniku 
przedstawiono transpłciowość, w tym transseksualność. Na stronie 52 
podręcznika czytamy: 
 

Przyczyną zaburzenia identyfikacji z własną płcią w dzieciństwie może być: 
niezadowolenie rodziców z płci dziecka pomijające jego płeć biologiczną, 
nadmierna więź uczuciowa matki z synem, identyfikowanie się syna z matką, 
negatywne relacje między ojcem a synem, brak ojca i wiele innych. (FK: 52) 
 

Seksuologiczną i psychologiczną ocenę tych zaskakujących (a wyróżnionych 
w podręczniku jako szczególnie ważne) stwierdzeń pozostawiam pozostałym 
ekspertom uczestniczącym w niniejszym projekcie badawczym. Dlaczego 
jednak nie pisze się w tym miejscu, że przyczyną trudności w zaakceptowaniu 
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własnej płci może być także transseksualność lub inna odmiana 
transpłciowości? Poza tym w mojej ocenie tekst ten reprezentuje także 
stereotypy antyhomoseksualne (co jasne się staje po przeczytaniu fragmentu 
analizowanego podręcznika dotyczącego homoseksualizmu, o czym niżej), 
ponieważ autorka wyraźnie skupia się na „zaburzonych” relacjach syna 
z rodzicami. Katoliccy „seksuologowie” często wskazują, że „przyczyną” 
homoseksualizmu jest właśnie albo „nadmierna” więź z rodzicem tej samej płci 
(szcz. syna z matką), albo nieobecność ojca lub konflikt z ojcem.  
 

O tym, że Autorce bliski jest taki właśnie sposób myślenia, że łączy ona 
„zaburzenie” identyfikacji płciowej ze homoseksualnością i biseksualnością 
świadczy następujący fragment: 
 

Bywa, że w dzieciństwie pojawia się niezadowolenie z własnej płci, któremu 
towarzyszy zainteresowanie ubraniem i sposobem postępowania drugiej płci. 
Dziewczynki wówczas zachowują się jak chłopcy – przyjmują męskie wzory 
zachowań. Również chłopcy w początkowych fazach rozwoju 
psychoseksualnego przy braku akceptacji własnej płci interesują się ubraniem i 
przyjmują kobiece wzory zachowań. W takiej sytuacji w okresie dojrzewania 
może wystąpić niepewność co do identyfikacji z płcią lub co do orientacji 
seksualnej. Może się pojawić trudność w określeniu własnej orientacji, która 
może być heteroseksualna, homoseksualna lub biseksualna. (FK: 69) 
 

Ponownie: ani słowa o transpłciowości, w tym transseksualności, co jest 
w moim przekonaniu dużym błędem merytorycznym. Ponadto jasnym jest, że 
Autorka łączy „etiologię” homoseksualizmu z zaburzeniem identyfikacji 
płciowej co, po pierwsze jest niezgodne z obecnym stanem wiedzy naukowej, 
po drugie zaś patologizuje homoseksualizm, pozycjonując go jako efekt 
zaburzenia identyfikacji płci. 
 

Patologizacja ta staje się jawna, gdy podrozdział o homoseksualności Autorka 
rozpoczyna (sic!) stwierdzeniem: „Niektóre osoby uważają, że homoseksualizm 
jest chorobą (…)” (FK: tamże). Wprawdzie dalej stwierdza, że homoseksualizm 
został przez WHO wykreślony z listy chorób (co zresztą nie jest informacją 
prawdziwą ponieważ, o ile mi wiadomo, homoseksualizm figurował na liście 
zaburzeń, nie chorób), ale nie dodaje, że owe „osoby” uznające 
homoseksualizm za chorobę to zwykle publicyści lub naukowcy powiązani 
z różnymi wspólnotami wyznaniowymi, a zatem występujący z pozycji 
ideologicznych, a nie naukowych.  
Nikt, kto reprezentuje obiektywny stan wiedzy w przedmiotowym zakresie 
nie uważa homoseksualizmu za chorobę i umieszczenie cytowanego zdania 
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na początku rozdziału o homoseksualności ma charakter homofobicznej 
mowy nienawiści. 
 

W tekście występują dwie nieścisłości. Jedna ma za zadanie minimalizować 
zjawisko homoseksualności: Autorka stwierdza, że „taką orientację seksualną 
ujawnia tylko 2-5 proc. populacji.” (FK: 70). Jest to informacja oczywiście 
nieścisła, ponieważ, po pierwsze dotyczy osób wyłącznie homoseksualnych (wg 
skali Kinseya), a nie odsetka wszystkich osób, które podejmują kontakty 
seksualne z osobą tej samej płci, a po drugie, co łatwo sprawdzić w monografii 
prof. Zbigniewa Lwa Starowicza poświęconej homoseksualizmowi, różni 
badacze podejmują bardzo różne dane dotyczące osób wyłącznie 
homoseksualnych (od 1% do 15% populacji), ponadto wszystkie te liczby oparte 
są na szacunkach, a nie na rzetelnych metodologicznie badaniach 
socjologicznych, zatem ich podawanie jest wątpliwe z naukowego punktu 
widzenia. Druga nieścisłość jest nieco bardziej absurdalna: 
 

Lęk przed AIDS i świadomość łatwości zarażenia się tą chorobą w trakcie 
stosunków homoseksualnych spowodowały, że w wielu środowiskach zmniejsza 
się liczba osób nawiązujących tego typu kontakty seksualne. (FK: 70) 
 

Nie istnieją żadne badania, które potwierdzałyby zmniejszanie się liczby osób 
homoseksualnych po wybuchu epidemii HIV/AIDS. Jest to zdanie z naukowego 
punktu widzenia absurdalne, ale jego funkcja w konstruowanym przez Autorkę 
dyskursie o homoseksualności jest oczywista: wywołać ma w uczniach 
i uczennicach skojarzenie homoseksualizmu z chorobą.  
 

Naturalnie ze względu na profilaktykę HIV/AIDS jest to zdanie szkodliwe: 
sugerowanie, że problem AIDS dotyczy wyłącznie lub przede wszystkim osób 
homoseksualnych naraża osoby heteroseksualne na podejmowanie 
ryzykownych praktyk seksualnych usprawiedliwianych świadomością, że nam 
(heteroseksualistom) nic nie grozi. 
 

Następnie pojawia się wyrażona wprost sugestia, że homoseksualizm jest 
efektem zaburzeń identyfikacji płciowej: „Kwestie te dotyczą osób, które mają 
kłopoty z identyfikacją swojej płci.” (FK: 71) Zdanie to jest oczywistą nieprawdą. 
Następnie, z trudnych do wyjaśnienia przyczyn, następuje krótka informacja 
o transseksualności (czy Autorka identyfikuje oba te zjawiska?), a cały passus 
kończy wyliczenie przestępczych zachowań seksualnych. Wrzucenie wszystkich 
tych zjawisk (homoseksualizmu, biseksualizmu, transseksualności, pedofilii, 
kazirodztwa i ekshibicjonizmu) do jednego podrozdziału zatytułowanego 
„Problemy związane z identyfikacją płciową” to nierzetelna manipulacja, 
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mająca po raz kolejny sugerować patologiczny charakter wszystkich zachowań 
seksualnych innych, niż heteroseksualne. 
 

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, red. Teresa Król, Maria Ryś, Wydawnictwo Rubikon, 
Kraków (dalej oznaczam jako KR). 
 

Podręcznik ten jest kontynuacją podręcznika dla szkół gimnazjalnych i powiela 
wszystkie jego wady, zaś niektóre twórczo rozwija. To, co przede wszystkim 
rzuca się w oczy, to ponownie fakt, że Autorkom i Autorom wyraźnie pomyliły 
się przedmioty i znaczna część podręcznika wypełnia treści programowe lekcji 
religii, wprost reprezentując światopogląd katolicki – czasem jedynie, dla 
zachowania pozorów, zaznaczając, że dana wypowiedź dotyczy „ludzi 
wierzących”. Jednak czytamy już na pierwszych stronach podręcznika: 
 

Zjawisko religijności ludzi jest powszechne, mimo że w ciągu wieków wiele 
systemów i osób ogłaszało koniec religii. (…) Być religijnym to być zdolnym do 
przekraczania siebie i nawiązania osobowego kontaktu, osobowej więzi z Istotą 
wyższą od siebie, z Bogiem. (…) W osobowości wierzącego religia pełni wiele 
funkcji pozytywnych: (…) kształtuje system wartości (…). (KR: 18) 
 

Jako socjolog nie rozumiem, co oznacza, że „zjawisko religijności jest 
powszechne”, szczególnie w kontekście gwałtownie postępującej w naszym 
kręgu kulturowym (w tym w Polsce) sekularyzacji. Mam natomiast odczucie, że 
Autorzy i Autorki podręcznika sugerują, że tylko osoby religijne są zdolne do 
„przekraczania siebie” (przypuszczam, że w tym sformułowaniu zaczerpniętym 
z języka teologii pastoralnej chodzi o zdolność do empatii i altruistycznych 
zachowań) i że tylko osoby religijne mogą posiadać ukształtowany system 
wartości. Te przypuszczenia są o tyle uzasadnione, że powszechnie znane są 
katolickie tezy o tym, że ateizm prowadzi do amoralizmu i „etycznego 
nihilizmu”. Ciekawa jest także definicja „bycia religijnym” – o ile mi, jako 
socjologowi, wiadomo, istnieją religie, które nie zakładają „osobowej” więzi 
z żadnym bóstwem. Należy do nich m.in. buddyzm. Autorzy i Autorki zatem 
próbują uniwersalizować katolickie rozumienie pojęcia religijności. A wszystkie 
te zdania można uznać za „deklarację programową” całego podręcznika. Na 
przykład na str. 84 umieszczono fragment wiersza Czesława Miłosza „Jeżeli 
Boga nie ma / To nie wszystko człowiekowi wolno / Jest stróżem brata swego / 
i nie wolno mu brata swego zasmucać / opowiadając, że Boga nie ma” (KR: 82). 
Fragment umieszczono w rozdziale o seksualności i następnie zaleca się 
uczniom i uczennicom, by dokonali analizy wiersza w kontekście „(a) postawy 
akceptującej integrację seksualną, (b) postawy liberalnej wobec seksu” (tamże). 
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Jest to zatem przykład bezpośredniej indoktrynacji światopoglądowej, 
indoktrynacji wprost i bez osłonek. Zresztą cała pojawiająca się w podręczniku 
koncepcja „integracji seksualnej” jest koncepcją zaczerpniętą wprost 
z katolickiej etyki seksualnej, ale ocenę tego pozostawiam bardziej fachowym 
ekspertom.  
 

Dla mojej analizy niezbędne jest podkreślenie faktu, iż charakteryzowany 
podręcznik jest jednoznacznie zorientowany ideologiczne i nie jest 
podręcznikiem w sposób obiektywny opisującym problem płci i seksualności.  
 

Odnoszą się zatem do tego podręcznika wszystkie zarzuty, jakie formułowałem 
wyżej w stosunku do jego wersji przeznaczonej dla szkół gimnazjalnych: 
reprezentuje katolicką etykę seksualną, katolicko-konserwatywną wizję 
rodziny, nie opisuje w sposób obiektywny współczesnych form życia 
małżeńsko-rodzinnego, lecz normatywizuje jego konserwatywną formę, jest 
podręcznikiem heteronormatywnym, a jak za chwilę pokażę, także 
homofobicznym i transfobicznym. 
 

Nie jest celem projektu badawczego, jakiego elementem jest niniejszy raport 
cząstkowy, analizowanie sposobu prezentowania problematyki płci i wzorów 
płciowych (poza kwestią transpłciowości, o czym niżej), ale nie mogę pominąć 
faktu, że problematyka tożsamości płciowej prezentowana jest 
w analizowanym podręczniku w sposób wyjątkowo konserwatywny, 
esencjalistyczny, ideologiczny, a w niektórych miejscach zwyczajnie 
seksistowski. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak można było dopuścić do 
funkcjonowania w państwowym systemie oświaty podręcznik, w którym 
zawarte są na przykład następujące rewelacje: 
 

Dominantą kobiecej psychiki jest macierzyństwo. Podobnie jak ciało kobiety 
nastawione jest na poczęcie, noszenie i urodzenie dziecka, tak również psychika 
służy temu zadaniu. (…) Głównym celem zabiegów kobiety jest dom, który 
traktuje jako bezpieczną przystań, ciepłe i zasobne gniazdo. (KR: 56) 
 

Dalej czytamy, że wiele kobiet współczesnych poza pracą w domu podejmuje 
aktywność zawodową, ale Autorzy i Autorki nie omieszkają dodać, że „nie jest 
łatwo godzić te dwie ważne role” (KR: 57). Być może ta wizja kobiecości, 
kobiecej cielesności i kobiecej psychiki jest zgodna z teologiczną koncepcją 
św. Tomasza z Akwinu, natomiast z pewnością nie ma nic wspólnego ze 
współczesną wiedzą naukową na temat płci. Pomijam już nawet 
jednoznacznie ideologiczne uwagi na temat aborcji – tam mamy do czynienia 
już wprost z katolicką katechezą.  
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O transseksualności mowa jest (oczywiście) jedynie w rozdziale 
„Nieprawidłowości życia psychoseksualnego”, gdzie znajdujemy jedynie krótką 
wzmiankę o tym „bardzo rzadkim” (KR: 82) zaburzeniu.  
 

Oznacza to, że problematyka przekraczania wzorów płci, różnych odmian 
transpłciowości, jak również kwestia zmian, jakie zachodzą w medycznym, 
psychologicznym i socjologicznym rozumieniu transpłciowości, w tym 
transseksualizmu, zostały w analizowanym podręczniku całkowicie 
pominięte.  
 

Ale zagadnienie problemów z akceptacją własnej płci pojawia się w innym 
kontekście: 
 

Brak ojca może spowodować zachwianie identyfikacji seksualnej, które 
u chłopca może objawiać się lękiem przed byciem mężczyzną, a u dziewczynek – 
lękiem przed mężczyznami. Nieobecność obojga rodziców lub ich niewłaściwa 
postawa wobec siebie (…) mogą przyczynić się do nieprawidłowego 
ukierunkowania popędu seksualnego dziecka. (KR: 49) 
 

A zatem problem z akceptacją własnej płci (biologicznej) pojawia się 
w podręczniku jedynie jako skutek „nieprawidłowego” funkcjonowania rodziny 
i przyczyna… zapewne homoseksualizmu. Te kuriozalne i nie mające nic 
wspólnego ze współczesną wiedzą naukową absurdy przy okazji ujawniają, 
w jaki sposób twórcy podręcznika rozumieją przyczyny homoseksualizmu: 
u chłopców to lęk przed byciem mężczyzną (i „zniewieściałość”, czyli 
odrzucenie wzorów męskości), u kobiet – lęk przed mężczyznami.  
 

Przejdźmy zatem do kluczowego dla niniejszego projektu badawczego rozdziału 
poświęconego homoseksualizmowi. Autorem tego rozdziału jest ks. Józef 
Augustyn, jezuita szeroko znany ze swych agresywnie antyhomoseksualnych 
poglądów. Z powodu jawnie ideologicznej orientacji analizowanego 
podręcznika wybór ten mnie absolutnie nie dziwi: ks. Augustyn jest najlepszą 
osobą, by przedstawić katolicką wizję homoseksualności. Wizję nie mającą nic 
wspólnego ze współczesną wiedzą naukową.  
 

Już na wstępie ks. Augustyn odpowiednio pozycjonuje problem: 
 
Organizacje zrzeszające homoseksualistów urządzają protesty, wiece i marsze 
na rzecz równouprawnienia małżeństw heteroseksualnych z tzw. (sic! – JK) 
„małżeństwami homoseksualnymi”. Domagają się także praw do adopcji 
dzieci. (…) Ale czy zmiana nastawienia społecznego do homoseksualizmu (…) 
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może zmienić zasady etyczne i moralne, na których budowana jest miłość 
małżeńska i rodzicielska? (KR: 90, podkreślenie JK). 
 

Jest to stwierdzenie jawnie homofobiczne, bowiem ignorując zmiany 
kulturowe i społeczne, ale także ignorując współczesny stan wiedzy naukowej 
o homoseksualności, w sposób obraźliwy dla osób homoseksualnych sugeruje, 
że małżeństwo „prawdziwe” może być tylko małżeństwem heteroseksualnym 
(stąd podkreślone przeze mnie określenie „tzw.”), zaś „właściwie” pojęta etyka 
i moralność prawo do „miłości małżeńskiej i rodzicielskiej” rezerwuje tylko dla 
osób heteroseksualnych. Podkreślam, że analizuję tu nie prywatne poglądy 
ks. Augustyna, ale treści podręcznika dopuszczonego do użytku szkolnego. 
Komunikat zawarty w podręczniku brzmi: związki osób tej samej płci to parodia 
prawdziwego małżeństwa i rodzicielstwa. Fragmentów jawnie homofobicznych 
jest więcej: „I chociaż w homoseksualizmie wzajemne przyciąganie się osób tej 
samej płci jest nieraz silne, to jednak jest ono nie tyle wyrazem prawdziwej 
miłości, co raczej zaspokojenia pewnego „przymusu” emocjonalno-
seksualnego” (KR: 91). Ta obraźliwa dla lesbijek, gejów i osób biseksualnych 
wypowiedź wsparta jest równie homofobicznymi wypowiedziami Jana Pawła II 
i niemal dosłownymi (niejawnymi) cytatami z Katechizmu Kościoła Katolickiego. 
Mamy zatem ponownie do czynienia z podręcznikiem do religii. 
 

Jestem przekonany, że biorący udział w niniejszym projekcie badawczym 
seksuologowie nie zostawią suchej nitki na tym fragmencie podręcznika. 
Wbrew stanowi wiedzy naukowej jako przyczynę homoseksualizmu podaje się 
zatem (zgodnie z tym, o czym pisałem wyżej) niewłaściwe relacje w rodzinie lub 
„teorię uwiedzenia”, oba całkowicie nienaukowe. Homoseksualizm nazywa się 
„trudnościami homoseksualnymi” (KR: 94), a lesbijki i gejów „osobami 
naznaczonymi skłonnością homoseksualną” (tamże). Następnie zostaje 
szczegółowo opisana jako słuszna i zalecana tzw. „terapia reparatywna”, 
odrzucona przez psychologię jako szkodliwa. Dzięki tej „terapii” pacjent ma 
zrozumieć swoją „anomalię” i postrzegać homoseksualizm jako „przeszkodę, 
która ma być pokonana na drodze do dojrzałej miłości” (tamże). Ostatecznie w 
„pokonaniu” skłonności homoseksualnej najlepszej pomocy udziela, zdaniem 
Autora rozdziału podręcznika szkolnego z zakresu wiedzy o seksualności, Bóg: 
 
Najważniejszej siły do stawiania czoła swoim skłonnościom osoba 
homoseksualna nie znajdzie jednak w analizie psychologicznej lub też w samych 
radach terapeuty. Konieczne jest odwołanie się do „ostatecznego źródła siły”, 
jakim jest doświadczenie wiary w Boga i sumienie. (KR: 95) 
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Reasumując: analizowany w przedmiotowym zakresie podręcznik prezentuje 
treści sprzeczne z obecnym stanem wiedzy naukowej, reprodukuje 
antyhomoseksualne stereotypy i uprzedzenia,  wiele zaś z przytoczonych 
fragmentów spełnia kryteria mowy nienawiści. Jest to podręcznik głęboko 
szkodliwy, ideologiczny, homofobiczny i seksistowski. Powinien być 
natychmiast wycofany z funkcjonowania w systemie szkolnym. 
 
II. 2 Podręczniki przedmiotu „Biologia” 
 

Jako socjolog mam trudności z analizowaniem treści w podręcznikach do 
przedmiotu „biologia”, ponieważ nie jestem specjalistą w tym zakresie, 
ponadto mam wątpliwości, czy problematyka nieheteroseksualności czy 
transpłciowości powinna być prezentowana w ramach przedmiotu, który 
skupia się na fizjologiczno-anatomicznych aspektach ludzkiego organizmu 
(w tym tzw. „układu rozrodczego”, który chyba poprawniej byłoby nazywać 
„układem seksualnym”, bowiem rozmnażanie to tylko jedna z jego funkcji), 
pomija natomiast kwestie kulturowe i społeczne, tak istotne dla zrozumienia 
fenomenu płci i seksualności człowieka. Być może kompetentniej w tej sprawie 
wypowiedzą się pozostali eksperci biorący udział w projekcie. Ja odniosę się 
tylko do jednego podręcznika, w którym odnalazłem informację dotyczącą 
przedmiotu niniejszego badania. 
 

Biologia. Podręcznik. Tom 5. Liceum ogólnokształcące zakres rozszerzony. 
Jerzy Duszyński, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marta Krenz-Niedbała, 
Andrzej Lesicki Kazimierz Ziemnicki, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o., 
Poznań 2005 (numer dopuszczenia 31/06, dalej oznaczam jako B). 
 

Spośród przedstawionych mi do analizy podręczników do „biologii” podręcznik 
ten jest jedynym tytułem zawierającym wzmiankę na nieheteroseksualności. 
W rozdziale „Rozmnażanie i rozwój”, kończącym ostatni tom podręcznika dla 
licealistów z rozszerzonym programem nauczania z zakresu biologii, 
znajdujemy prawidłowo uzasadnione z biologicznego punktu widzenia 
rozróżnienie na trzy orientacje seksualne (hetero-, homo- i biseksualną). 
Następnie Autorzy i Autorki podręcznika podejmują się podania „biologicznych 
przyczyn homoseksualizmu i biseksualizmu” oraz podsumowania: 

 
Niektórzy ludzie w związku z tym uważają, że homoseksualizm jest chorobą lub 
„zboczeniem”, jednak takie poglądy nie znajdują potwierdzenia medycznego. 
Pierwiastek męskości i żeńskości, warunkowany między innymi gospodarką 
hormonów płciowych, jest także bardzo zróżnicowany u heteroseksualistów. 
Pamiętajmy, że mężczyźni, oprócz testosteronu i innych androgenów, produkują 
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estrogeny i progesteron, a kobiety, oprócz estrogenów i progesteronu – 
testosteron. W 1991 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wykreśliła 
homoseksualizm z listy chorób i zaburzeń. Został on uznany za normalny 
przejaw zmienności człowieka. (B: 228-229) 
 

W powyższym fragmencie, choć w zasadzie prezentuje treści zgodne 
z obecnym stanem wiedzy naukowej, dostrzegam jednak dość dziwne 
„pomieszanie porządków”. Po pierwsze moją uwagę zwraca fakt, iż 
w sąsiedztwie uzasadnień naukowych podaje się pogląd związany jedynie ze 
skrajnie homofobiczną postawą społeczną (określającą homoseksualizm jako 
chorobę lub „zboczenie”), ale doceniam podkreślenie, iż pogląd taki nie jest 
zgodny ze stanem współczesnej wiedzy naukowej. Dziwią mnie też dość 
niejasne określenia „pierwiastek męskości i żeńskości” – nie sądzę, aby tego 
rodzaju określenie można było uznać za precyzyjne określenie naukowe. 
Z socjologicznego i etycznego punktu widzenia – o czym wspominałem 
analizując podręczniki „wychowania do życia w rodzinie” – kontrowersyjnym 
jest również rozważanie „biologicznych przyczyn” powstawania orientacji 
nieheteroseksualnych – poprawnym z naukowego punktu widzenia jest 
stawianie pytania o czynniki warunkujące orientację seksualną, pytania, na 
które zresztą nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W analizowanym podręczniku 
znajduje się jeszcze wzmianka o transseksualizmie, która bardzo skrótowo, lecz 
kompetentnie opisuje to zagadnienie rozróżniając transseksualizm od 
transwestytyzmu. 
 

Sądzę, że jeśli w podręczniku do biologii ma znajdować się informacją 
o orientacji seksualnej oraz o zjawiskach transpłciowości (różnych jej odmian), 
to należy przede wszystkim położyć nacisk na informację o zróżnicowaniu 
ludzkiej seksualności wraz z komunikatem, że przyczyny tego zróżnicowania nie 
są jeszcze dobrze rozpoznane i dopiero w takim kontekście wprowadzić 
typologię orientacji seksualnych. Podobnie przy informacji o różnicach płci 
należy poinformować, że istnieje również pewna kategoria osób, która 
z różnych przyczyn przekracza granicę płci.  
 

Wiedza o osobach nieheteroseksualnych oraz transpłciowych powinna być 
jednoznacznie podana jako wyraz zróżnicowania płciowych i seksualnych 
identyfikacji/zachowań, nie zaś jako wyraz „odstępstwa” od reguły czy 
normy, wyjątku od „prawidłowych” wzorów płci i/lub seksualności. 
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II. 3 Podręczniki przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” 
 

Przedstawione mi do analizy podręczniki przeznaczone do nauczania w zakresie 
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” są 
nasycone treściami z takich dziedzin nauki, jak socjologia, politologia czy 
prawo. Każdy z analizowanych przeze mnie podręczników w sposób dość 
podobny podejmuje szereg podstawowych zagadnień z tych dziedzin. 
Z perspektywy socjologicznej widoczne jest wyraźnie normatywne 
przedstawienie „społeczeństwa”, polegające na skupieniu się na zasadach 
prawnych funkcjonowania wszelkich grup i organizacji społecznych. Po 
pierwsze oznacza to przyjęcie „strukturalnej” wizji społeczeństwa (wizji 
dominującej, niestety, w polskiej socjologii), co prowadzi do trudności 
z uchwyceniem społeczeństwa w procesie przemian, a zatem tego, co Zygmunt 
Bauman określa „płynnością” współczesnych społeczeństw i co związane jest 
m.in. z coraz większą widzialnością tych strategii, które wiążą się 
z przekraczaniem różnych granic, m.in. płci czy normatywnie ujmowanej 
seksualności. Po drugie chyba przyjęcie tego właśnie paradygmatu sprawia, że 
prawie wszystkie Autorki i wszyscy Autorzy podręczników do „wiedzy 
o społeczeństwie” unikają problematyki tożsamościowej w zakresie 
różnorodności, edukacji antydyskryminacyjnej, równości. Bardzo nieliczne 
wzmianki dotyczą przemocy czy dyskryminacji, ale są to wzmianki lakoniczne, 
niemal marginalne. Jest to zadziwiające, bowiem od dwudziestu lat polskie 
społeczeństwo przechodzi różnego typu zmiany (polityczne, gospodarcze, 
społeczne i kulturowe), w wyniku których zróżnicowanie, wielokulturowość 
i pluralizm stają się coraz wyraźniej widocznymi cechami życia społecznego 
w naszym kraju. Zatem unikanie wspomnianej problematyki oznacza 
marginalizowanie zjawisk w istotny sposób warunkujących nie tylko procesy 
ogólnospołeczne, ale wpływające także na codzienne życie obywateli 
i obywatelek. Czy zatem taka wiedza jest rzeczywiście rzetelną wiedzą 
o współczesnym, polskim społeczeństwie? 
 

W kontekście celów analizy należy przede wszystkim ze smutkiem stwierdzić, 
iż treści w badanych podręcznikach nie obejmują niemal w ogóle 
problematyki orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Tematyka ta jest 
w zdecydowanej większości z tych publikacji całkowicie pomijana. Bardzo 
nieliczne wyjątki od tej reguły, charakteryzujące się jedynie 
zasygnalizowaniem obecności takiego zjawiska, jak homoseksualność, 
zostaną opisane poniżej. Nie zostały przeze mnie zidentyfikowane 
w przedstawionych podręcznikach żadne odniesienia do transseksualności, 
transpłciowości, biseksualności; nigdzie nie pojawia się wyjaśnienie takich 
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terminów, jak homofobia czy coming out. Nieobecna jest także problematyka 
dyskryminacji wielokrotnej (tzw. intersekcjonalności). 
 

Temat bardzo ogólnie pojętej dyskryminacji, tj. wyjaśnienie problemu 
stereotypów i uprzedzeń, bądź nietolerancji w wielu podręcznikach jest 
obecny, choć zawsze w niezwykle skrótowej formie. Jeśli ta problematyka 
w ogóle się pojawia, to zazwyczaj wyłącznie w kontekście dyskryminacji ze 
względu na narodowość i rasę. W tym zakresie wszelkie te wzmianki w sposób 
kompetentny wyjaśniają przyczyny i skutki dyskryminacji, jednak (poza kilkoma 
wyjątkami) brak w nich odniesienia do najbardziej nas interesujących 
przesłanek, czyli nienormatywności seksualnej i płciowej. Znajdujemy niekiedy 
odwołanie do innych przesłanek, takich jak płeć, czy wyznanie, ale zawsze 
w niezwykle skrótowej, wręcz hasłowej formie.  
 

Taka jest zatem smutna reguła w analizowanych podręcznikach. Wyjątkami od 
tej reguły są poniższe cztery podręczniki, gdzie znajdujemy wzmianki 
o orientacji seksualnej. 
 

1. Wiedza o społeczeństwie. Gimnazjum. Podręcznik. Część I, Piotr Krzesicki, 
Małgorzata Poręba, WSiP, Warszawa 2009 (nr dopuszczenia 229/1/2009, 
dalej oznaczam jako WoS1). 
2. Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zbigniew Smutek, 
Janusz Maleska, Beata Surmacz, Wydawnictwo pedagogiczne OPERON, 
Gdynia (nr dopuszczenia 139/04, dalej oznaczam jako WoS2). 
3. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik część I dla liceum ogólnokształcącego. 
Zakres rozszerzony, Zbigniew Smutek, Janusz Maleska, Beata Surmacz, 
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia (nr dopuszczenia 100/1/10/S, 
dalej oznaczam jako WoS3). 
4. Wiedza o społeczeństwie. Liceum ogólnokształcące. Zakres rozszerzony, 
Lech Moryksiewicz, Maria Pacholska, Nowa Era, Warszawa 2011 (nr 
dopuszczenia 279/03 i DKOS-4015-151/02, dalej oznaczam jako WoS4). 
 

Pierwszy z wymienionych podręczników określa istotę mniejszości narodowej, 
która to „[c]zasem spotyka się z dyskryminacją i prześladowaniem.” 
(Wos1: 116). Pojęcie dyskryminacji wyjaśniając jako: „złe traktowanie albo 
prześladowanie jednostki lub grupy społecznej ze względu na jej narodowość, 
rasę, wyznanie, płeć, orientację seksualną.” (tamże). To wszystko, co Autorzy 
tego podręcznika mają do powiedzenia na temat dyskryminacji lesbijek, gejów, 
osób biseksualnych, transpłciowych i osób queer. 
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Podręczniki drugi (WoS2: 48) i trzeci (WoS3: 55-56, ten podręcznik jest jedynie 
rozszerzoną wersją WoS2) podają w zagadnieniu „Prawa jednostki”, iż: 
 

W wielu przypadkach przyczyną łamania praw człowieka jest nietolerancja. 
Tolerancja (łac. tolerare – wytrzymywać, znosić) polega na świadomym 
uznawaniu prawa innych ludzi do wyznawania wiary, posiadania poglądów 
politycznych i wyboru stylu życia. Nietolerancja polega więc na ograniczaniu 
praw i represjonowaniu osób, które wyznają inną wiarę, mają odmienne 
poglądy polityczne, reprezentują nieakceptowane przez większość preferencje 
seksualne, a nawet tych, którzy inaczej się ubierają lub słuchają innej muzyki. 
 

Zwraca uwagę użycie określenia „nieakceptowane przez większość preferencje 
seksualne”, co jest określeniem wartościującym i sugerującym, ale przede 
wszystkim niezgodnym ze stanem faktycznym. W komunikacie z badań CBOS 
z lipca 2010 roku czytamy: 
 

W społeczeństwie dominuje (86%) opinia, że homoseksualizm jest odstępstwem 
od normy, przy czym większość osób, które tak sądzą (63%), uważa, że należy 
go tolerować, a jedna czwarta (23%) – że nie wolno. (…) W ciągu ostatnich 
dwóch lat  (…) przybyło natomiast (o 11 punktów) osób wskazujących na 
postulat tolerancji,  a ubyło (o 8 punktów) takich, które uważają, że 
homoseksualizmu nie należy tolerować. (CBOS 2010, kom. BS/95/2010, 13) 
 

Wprawdzie badania ilościowe nie są najlepsze do badania tzw. „wrażliwych” 
problemów (badani bowiem raczej prezentują poglądy, które sądzą, że powinni 
prezentować, niż te, które naprawdę posiadają), niemniej nawet z tych badań 
wynika, że na podstawowym poziomie większość Polek i Polaków toleruje 
homoseksualizm (nawet jeśli uważa, że jest on odstępstwem od normy). 
 

Ostatni z wymienionych wyżej podręczników dość dokładnie wyjaśnia 
mechanizm powstawania stereotypów i uprzedzeń, po czym podaje przykłady 
przesłanek dyskryminacyjnych:  
 

Człowiek jest skłonny jednoznacznie pozytywnie lub jednoznacznie negatywnie 
oceniać każdego Niemca, Japończyka, żołnierza, myśliwego, homoseksualistę 
czy mieszkańca innej dzielnicy, niezależnie od tego, jakim człowiekiem jest 
naprawdę. Negatywne uprzedzenia są podstawą specyficznego zachowania 
w stosunku do innych, czyli dyskryminacji. (…) Przykładem zachowań 
dyskryminujących w pracy jest uniemożliwienie awansu lub niższe zarobki ze 
względu na wiek, płeć, rasę, wyznanie czy orientację seksualną pracownika 
(WoS4: 14). 
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Dowiadujemy się tutaj także czym jest „tzw. dyskryminacja pozytywna” 
(Wos4: 15), jakie są społeczne skutki myślenia stereotypowego oraz co można 
zrobić, aby działanie stereotypów niwelować. Jest to, w porównaniu z innymi 
podręcznikami, dość wyczerpująca i kompetentna, uwzględniająca przesłankę 
orientacji seksualnej informacja. 
 

Pierwsze trzy wymienione podręczniki wskazują na swoich kartach raz, 
a drugi dwa razy orientację seksualną jako czynnik mogący prowadzić do 
jakiegoś rodzaju dyskryminacji. W pozostałych, jak zostało to powiedziane już 
wyżej, uczennice i uczniowie nie znajdą żadnego odwołania do problematyki 
społecznej obecności i problemów osób nieheteroseksualnych, a tym bardziej 
transpłciowych.  
 

Publikacją, która zasługuje tutaj na odrębne przywołanie jest jeszcze: 
 

5. Wiedza o społeczeństwie. Matura 2012. Vademecum maturalne, Piotr 
Leszczyński, Tomasz Snarski, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 
2006 (brak dopuszczenia jako podręcznik, dalej oznaczam jako WoS5). 
 

W tym adresowanym do maturzystów kompendium, oprócz wyjaśnienia 
zjawiska stereotypów na zasadzie przywołanej wcześniej, tzn. odwołania się 
jedynie do kontekstu narodowości (WoS5: 12-13) oraz nietolerancji bez 
podania przesłanki orientacji seksualnej wśród wymienionych licznych innych 
(WoS5: 60), znajdujemy dwie wzmianki na temat homoseksualności. Pierwsza 
z nich, zatytułowana „Prawa homoseksualistów”, sąsiaduje z wzmiankami 
„Aborcja” i „Eutanazja” w zagadnieniu „Problemy moralne współczesnych 
społeczeństw (I)” (WoS5: 24) i obejmuje m.in. wyjaśnienie, iż:  
 

Homoseksualizm to wrodzony lub nabyty pociąg seksualny do osobników tej 
samej płci. Według różnych badań w każdym społeczeństwie homoseksualiści 
stanowią od 4% do 10% populacji. (tamże) 
 

Jest to mocno uproszczona definicja (wyżej pisałem już o aktualnym stanie 
wiedzy naukowej w kwestii czynników warunkujących orientację seksualną 
oraz wskazywałem na problematyczność odnoszenia się do 
tzw. „rozpowszechnienia homoseksualizmu”), po której następuje wskazanie 
na podstawowe problemy prawne i społeczne związane z „dyskryminacją 
z powodu orientacji seksualnej” oraz charakterystyka stosunku wobec 
mniejszości seksualnych „partii lewicowych” i „prawicowych”. Jest to dość 
stereotypowy obraz politycznego stosunku do mniejszości seksualnych, gdyż 
nie dowiadujemy się o jakie (i z jakiego kraju) partie polityczne chodzi. Po tym 
następuje jednak dość rzeczowa, lecz krótka charakterystyka stanu prawnego 
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dot. małżeństw homoseksualnych, związków partnerskich oraz adopcji dzieci 
przez pary homoseksualne w Polsce i innych krajach europejskich. 
 

Drugim miejscem w opisywanym podręczniku, w którym przywołano kwestię 
orientacji seksualnej jest informacja charakteryzująca socjaldemokratyczną 
myśl polityczną, wedle której:  
 

Społeczeństwo powinno się opierać na takich wartościach, jak sprawiedliwość 
społeczna pojmowana jako sprawiedliwy podział dóbr, równość społeczna 
interpretowana jako równość szans, oraz równość wobec prawa. Stąd postulaty 
równouprawnienia mniejszości seksualnych czy emigrantów oraz zniesienia 
wszelkich przywilejów. (WoS5: 94). 
 

Podkreślić zatem należy, że jedyna w miarę kompetentna (choć bardzo 
pobieżna i zdecydowanie niewystarczająca) charakterystyka sytuacji osób 
homoseksualnych pojawia się nie w dopuszczonym do użytku szkolnego 
podręczniku, ale w vademecum dla maturzystów. Oczywiście brak nawet 
odniesienia do sytuacji osób biseksualnych czy transpłciowych, brak też 
zarysowania różnic pomiędzy dyskryminacją mężczyzn nieheteroseksualnych i 
kobiet nieheteroseksualnych. 
 

W prawie każdym z analizowanych podręczników pojawia się problematyka 
praw człowieka. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jest ona jednak traktowana 
dość wybiórczo i schematycznie. Autorzy i Autorki podręczników do „wiedzy o 
społeczeństwie” w bardzo małym stopniu próbują wyjaśnić na czym polega 
problem nieprzestrzegania praw człowieka, jakie są możliwości działania na ich 
rzecz czy uzyskiwania pomocy prawnej. Nie dziwi zatem, że problematyka osób 
nieheteroseksualnych czy transpłciowych jest w tych podręcznikach po prostu 
niemal nieobecna. 
 
III. Wnioski i rekomendacje 
 

III. 1 Wnioski ogólne 
 

Ogólne wnioski, jakie można sformułować na podstawie przeprowadzonej 
analizy podręczników objętych badaniem nie są optymistyczne.  
 

Żaden z badanych podręczników do trzech przedmiotów: biologii, wychowania 
do życia w rodzinie oraz wiedzy i społeczeństwie nie charakteryzuje społecznej, 
prawnej i kulturowej sytuacji osób nieheteroseksualnych i transpłciowych, 
a także nie wyjaśnia we właściwy sposób samego zjawiska homoseksualności, 
biseksualności czy transpłciowości. Problematyka ta jest albo zupełnie 
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pomijana (jak w większości podręczników z zakresu wiedzy o społeczeństwie), 
albo przedstawiana w sposób ideologiczny, negatywny, niekiedy spełniający 
znamiona mowy nienawiści (jak w większości podręczników z zakresu 
wychowania do życia w rodzinie). 
 

Trudno zatem w tej sytuacji przygotować rekomendacje dotyczące każdego 
podręcznika, poniżej przedstawiam ewentualne rekomendacje do 
poszczególnych zakresów tematycznych. 
 

Tytułem podsumowania wspomnę jedynie, że postawiona na początku tego 
raportu hipoteza została w pełni potwierdzona podczas przeprowadzonej 
analizy. Polska szkoła reprodukuje szkodliwe, antyhomoseksualne 
i antytranspłciowe stereotypy, przyczyniając się do utrwalania w polskim 
społeczeństwie postaw homofobicznych, bifobicznych i transfobicznych. Nie 
przygotowuje uczniów i uczennic do życia w zróżnicowanym społeczeństwie, 
gdzie spotkać można wiele wzorów płciowej i seksualnej identyfikacji. Nie uczy 
o seksualnej i płciowej różnorodności, będącej wyrazem bogactwa 
człowieczeństwa. 
 

Warto także pamiętać, że wśród młodzieży szkolnej są także osoby 
nieheteroseksualne czy transpłciowe, które nie tylko nie są przygotowane przez 
szkołę do zaakceptowania swojej płci czy seksualności, ale przede wszystkim 
konfrontowani są z treściami, które więcej mają wspólnego z mową nienawiści, 
niż z wiedzą. Cierpienie tych osób, słuchających o swojej „dewiacji”, 
„nienormalności”, swoich „patologicznych rodzinach” i „zaburzeniach 
emocjonalnych” to najwyższa cena, jaką muszą płacić za absolutną 
ideologizację przekazywanej w szkole wiedzy na temat ludzkiej seksualności.  
 

Dopuszczenie takich treści do systemu formalnej edukacji w Polsce jest po 
prostu oburzającym skandalem. Niezbędna jest natychmiastowa, radykalna 
reforma podstaw programowych i podręczników w tym (a zapewne i nie 
tylko w tym) zakresie. W przeciwnym wypadku polska szkoła wychowywać 
będzie kolejne pokolenia homofobów i ksenofobów, a kolejne pokolenia 
młodych osób nieheteroseksualnych i transpłciowych skazywać będzie na 
katusze związane z odrzucaniem własnych pragnień, potrzeb i identyfikacji 
w imię życia zgodnego z ideologiczną „normą”. 
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III. 2 Podręczniki do „Wychowania do życia w rodzinie” – rekomendacje 
 

 Dostosowanie treści dotyczących orientacji seksualnych, w tym 
heteroseksualności, homoseksualności i biseksualności a także 
transpłciowości do aktualnego, nieuwarunkowanego ideologicznymi 
przekonaniami, stanu wiedzy na ten temat. Przekazywana wiedza nie może 
ograniczać się do wyodrębniania niehetroseksualności (sprowadzanej 
często do hasła homoseksualizm) jako problematycznej orientacji 
seksualnej, lecz winna polegać na obiektywnym, wolnym od stereotypizacji 
oraz uprzedzeń opisie każdego typu orientacji seksualnej. 

 Uwzględnienie problematyki homo-, bi- i transfobii poprzez wyjaśnienie 
mechanizmu tworzenia się uprzedzeń i przemocy na tym tle oraz 
przeciwdziałania im, a także metod zasięgania pomocy w sytuacji 
dyskryminacji lub nierównego traktowania osób o tej orientacji seksualnej 
i tożsamości płciowej w kontekście obecności osób nieheteroseksualnych 
i transpłciowych w przestrzeni publicznej, relacji rówieśniczych i rodzinnych. 

 Jednoznaczne wyjaśnienie problematyki tożsamości płciowej, oparte 
o aktualny stan wiedzy z zakresu socjologii i gender studies. Podręczniki 
adresowane do młodzieży szkolnej muszą zawierać obiektywne wyjaśnienie 
różnorodności społecznej w tym zakresie oraz wyraźnie opowiadać się 
przeciw jakimkolwiek uprzedzeniom i przemocy obecnej w społecznościach 
szkolnych na tym tle. 

 Potrzebnym jest uwzględnianie problematyki dyskryminacji wielokrotnej 
(krzyżowej). 

 Wprowadzenie pojęć: coming out (wyjście z ukrycia) oraz korekta płci 
biologicznej i – szczególnie ważnych dla młodych osób - problemów, na 
jakie mogą napotkać w ich trakcie. 

 Uwzględnienie kontekstu prawnego, w tym instytucjonalnego, związanego 
z ochroną praw człowieka w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji 
i zapewnienia równego traktowania na tle orientacji seksualnej i tożsamości 
płciowej. 

 Wprowadzenie i odnoszenie tematyki różnorodności społecznej w sposób 
jednoznacznie pozytywny, także za pomocą innych niż tekst narzędzi 
w podręcznikach, także do osób i związków nieheterosekualnych oraz osób 
o nienormatywnej ekspresji płciowej. 

 Podjęcie tematyki zróżnicowania modeli relacji rodzinnych, 
z uwzględnieniem obecności społecznej rodzin tworzonych w oparciu 
o związki jednopłciowe. 

 Jednoznaczne oddzielenie tematyki związanej z orientacjami seksualnymi 
od zagadnień związanych z patologiami i przemocą na tle seksualnym. 
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III. 3. Podręczniki do „Wiedzy o społeczeństwie” – rekomendacje 
 

 Włączenie na każdym etapie edukacji tego przedmiotu analizy przyczyn, 
przeciwdziałania i skutków istnienia stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji 
na tle różnych przesłanek, w tym orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. 
Rozwijanie tej problematyki poza przesłankę narodowości/etniczności/rasy, 
podawanie przykładów dotyczących różnych grup narażonych na 
dyskryminację i przemoc. 

 Jednoznaczne ujęcie problematyki dyskryminacji i nierównego traktowania 
w kontekście społecznym i prawnym. Przekazanie wiedzy na temat praktyk 
przeciwdziałania tym zjawiskom oraz metod uzyskiwania pomocy na 
każdym etapie życia i w każdym kontekście np. szkoły, rodziny czy pracy. 

 Wprowadzenie tematyki mniejszości seksualnych polegające na wyjaśnieniu 
sytuacji społecznej i zmian prawnych odnoszących się do problemów osób 
nieheteroseksualnych oraz historii ruchu emancypacyjnego związanego 
z postulatami tej społeczności. 

 Dostosowanie treści dotyczących orientacji seksualnych, w tym 
heteroseksualności, homoseksualności i biseksualności a także 
transpłciowości do aktualnego, nieuwarunkowanego ideologicznymi 
przekonaniami, stanu wiedzy na ten temat. 

 Rozszerzenie wiedzy na temat historii i ewolucji współczesnego sytemu 
praw człowieka. Uwzględnienie kontekstu prawnego, w tym 
instytucjonalnego, związanego z ochroną praw człowieka w zakresie 
przeciwdziałania dyskryminacji i zapewnienia równego traktowania na tle 
orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. 

 Wprowadzenie i odnoszenie tematyki różnorodności społecznej w sposób 
jednoznacznie pozytywny, także za pomocą innych niż tekst narzędzi 
w podręcznikach, także do osób i związków nieheterosekualnych oraz osób 
o nienormatywnej ekspresji płciowej. 

 Podjęcie tematyki zróżnicowania modeli relacji rodzinnych, 
z uwzględnieniem obecności społecznej rodzin tworzonych w oparciu 
o związki jednopłciowe. 

 Jednoznaczne oddzielenie tematyki związanej z orientacjami seksualnymi 
od zagadnień związanych z patologiami i przemocą na tle seksualnym. 

 Ujmowanie działań publicznych związanych ze sferą polityki a odnoszących 
się do mniejszości seksualnych ze szczegółowym wyjaśnieniem kontekstu 
ich występowania. 
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III. 4 Podręczniki do „Biologii” 
 

Jako socjologowi trudno mi w odniesieniu do zakresu nauk przyrodniczych 
sformułować jednoznaczne rekomendacje. Nie jest przekonany, jak pisałem 
wyżej, czy przedmiot ten jest właściwą przestrzenią do prezentowania wiedzy 
o nienormatywności płciowej i seksualnej, bowiem wymaga to uwzględnienia 
kontekstu społecznego i kulturowego. Pozostaję w przekonaniu, że pozostali 
eksperci uczestniczący w badaniu mogą o wiele kompetentniej wypowiedzieć 
się na ten temat. 
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KRZYSZTOF WĄŻ 

PRZEGLĄD PODRĘCZNIKÓW Z PUNKTU WIDZENIA EDUKACJI SEKSUALNEJ 
 
Wstęp 
 

Według otrzymanego przeze mnie zlecenia, przegląd (analiza treści) wybranych 
podręczników wiedzy o społeczeństwie, biologii i wychowania do życia 
w rodzinie ma polegać na wskazaniu błędów, nieprawdy oraz braków 
wymagających uzupełnienia w każdym z tych podręczników. Dobór 
podręczników wykonano na podstawie informacji o ich wykorzystywaniu 
otrzymanych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Toruniu 
i Grudziądzu oraz analizy informacji na ten temat umieszczonych na stronach 
internetowych tych szkół. Analiza ma uwzględniać takie aspekty i elementy, jak: 
 prawidłowe użycie terminologii (w tym orientacja seksualna, 

transseksualność, transpłciowość, biseksualność, heteroseksualność, 
homoseksualność, homofobia, coming out, stereotypy, uprzedzenia, 
dyskryminacja), 

 zgodność przedstawionych w podręczniku treści z najnowszymi ustaleniami 
nauki, 

 sposób przekazania wiedzy – ze wskazaniem, czy jest on neutralny czy 
nacechowany oraz wskazaniem tego nacechowania, 

 dostosowanie treści do wieku osób, dla których przeznaczony jest 
podręcznik, 

 strona graficzna (rysunki, zdjęcia, kolorystyka, wyróżnienia w tekście), 
 aspekt równościowy (zwłaszcza występowanie – w treści podręczników – 

kobiet homoseksualnych i biseksualnych obok gejów i mężczyzn 
biseksualnych), 

 język – ze wskazaniem czy jest wolny od podziałów i wykluczenia, stosujący 
lub utrwalający podziały i wykluczenia, a także prezentacja treści w sposób 
atrakcyjny. 

 

Ponieważ w wielu z poddanych analizie podręcznikach nie zamieszczono żadnej 
wzmianki na temat problematyki, która ma być przedmiotem analizy, bardzo 
ważnym zagadnieniem staje się nie tylko to, jakie treści mogłyby się w nich 
znaleźć, lecz także kwestia przyczyn nieumieszczenia w analizowanych 
książkach treści związanych z problematyką LGBTQ. W związku z tym, 
w pierwszej części opracowania umieściłem analizę tych fragmentów 
poszczególnych podręczników, które zawierały treści mające być przedmiotem 
przeglądu, w drugiej zaś odniosłem się do kwestii nieuwzględnienia 
w podręcznikach poszczególnych przedmiotów problematyki LGBTQ. 
W podsumowaniu formułuję szereg wniosków wynikających 
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z przeprowadzonej analizy, a także dotyczących działań, które należałoby 
podjąć dla polepszenia opisanej sytuacji. 
 
I. Analiza szczegółowa treści podręczników. Problematyka LGBTQ 
 

1.1. Podręczniki wiedzy o społeczeństwie – gimnazja 
 

W dziewięciu poddanych analizie podręcznikach wiedzy o społeczeństwie do 
gimnazjów [WOSG1 - 9]

15
 nie zamieszczono żadnych treści, które dosłownie 

dotyczyłyby problematyki LGBTQ. 
Jedynym wyjątkiem jest tutaj podręcznik Alicji Pacewicz i Tomasza Merty, 
KOSS. Podręcznik i ćwiczenia. Część 1, [WOSG8], w którym jako ilustrację 
modułu „Bez tolerancji ani rusz”, na stronie 55 zaprezentowano plakat 
stworzony przez uczniów z okazji Europejskiego Roku Dialogu 
Międzykulturowego. Na plakacie umieszczono rysunki czterech osób, wśród 
nich osobę, która - jak można przypuszczać - jest osobą homoseksualną, gdyż 
ma różowe ubranie i zadaje pytanie: „Czy chcesz porozmawiać o orientacji?” 
Ponieważ treść plakatu nie jest w książce skomentowana, nie mamy pewności, 
czy chodzi rzeczywiście o osobę homoseksualną. 
 

1.2. Podręczniki wiedzy o społeczeństwie – szkoły ponadgimnazjalne 
 

W sześciu spośród dziesięciu podręczników wiedzy o społeczeństwie 
przeznaczonych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszczono wzmianki 
na temat analizowanej problematyki [WOSP1, 2, 6, 7, 9 i 10], w pozostałych 
[WOSP3, 4, 5, 8] nie napotkałem w trakcie analizy treści dotyczących 
problematyki LGBTQ. 
 

 W podręczniku Tomasza Stryjka, Elżbiety Tyszko-Kulik i Piotra 
W. Zawadzkiego, Wiedza o społeczeństwie. Szkoły ponadgimnazjalne. 
Zakres podstawowy i rozszerzony [WOSP1] autorzy charakteryzując 
przemiany stylów  życia w czasach współczesnych (s.26) wskazują, że 
jednym z symptomów tych przemian jest pojawienie się na szerszą skalę 
innych niż małżeństwa związków partnerskich, tj. konkubinatu, związków 
typu LAT oraz związków osób homoseksualnych. W innym miejscu (s.137-
138), charakteryzując ugrupowania występujące na współczesnej scenie 
politycznej (na świecie i w Polsce) wymieniają, jako elementy ich programu, 
między innymi: sprzeciw wobec legalizacji związków homoseksualnych 
(partie narodowe, prawicowe - Liga Polskich Rodzin oraz partie agrarne, 

                                                           
15 W tekście rozdziału posłużono się oznaczeniami poszczególnych podręczników przyjętymi 
w bibliografii zamieszczonej na końcu rozdziału. 
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ludowe) oraz zagwarantowanie praw mniejszości seksualnych i zgodę na 
rejestrację związków homoseksualnych (partie socjalistyczne 
i socjaldemokratyczne – SLD i SDPL). Obie wzmianki podane są rzeczowym 
językiem, szerzej nie są komentowane. 

 

 W podręczniku pod redakcją Konstantego A. Wojtaszczyka Wiedza 
o społeczeństwie. Podręcznik. Zakres podstawowy [WOSP2] można odnaleźć 
wzmiankę o tym, że jednym z celów młodzieżowego ruchu 
kontrkulturowego przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych był 
sprzeciw wobec dyskryminacji grup mniejszościowych: rasowych, 
etnicznych i seksualnych. Informacja jest podana rzeczowo, umieszczono ją 
w bloku rozszerzającym, nie jest obdarzona żadnym komentarzem. W tej 
samej książce, w punkcie „Katalog wolności, praw i obowiązków człowieka i 
obywatela” autorzy omawiając prawa czwartej generacji zaznaczają, że są 
one w trakcie wyodrębniania i „należą do nich zwłaszcza prawa mniejszości 
seksualnych, np. prawo do małżeństwa, adopcji dzieci” (s. 123). Informacja 
nie jest rozwinięta ani komentowana. 

 

 W podręczniku Piotra Krzesickiego, Piotra Kura i Małgorzaty Poręby, Wiedza 
o społeczeństwie. Część 2 [WOSG6]  przy okazji omawiania pojęcia tolerancji 
zaprezentowano wyniki reprezentatywnych badań zrealizowanych przez 
PBS w 2007 roku dla „Gazety Wyborczej” i fragment tekstu Piotra Pacewicza 
Gej i Cygan – nie. Nieuk może być, w którym przytoczono wyniki tych badań. 
Autor cytowanego artykułu sięga także do innych badań (Eurobarometru) 
i wykazuje, że niechęć do osób homoseksualnych jest w Polsce silniejsza, niż 
niechęć do innych kategorii osób i zdecydowana większość badanych uważa 
iż „ujawnianie homoseksualności w pracy jest trudne”, a tylko co czwarty 
badany Polak (najmniej w UE) uważa, że walczymy z dyskryminacją gejów 
i lesbijek. Przytoczone wyniki badań nie są wprost komentowane, ale są dla 
autorów podręcznika wstępem do zaprezentowania tolerancji, jako jednej 
z podstawowych zasad życia w społeczeństwie pluralistycznym. Ten 
fragment według mnie należy uznać za cenny. Podano w nim fakty, 
osadzono je w szerszym kontekście. Ani śladu dydaktyzmu. Dobra podstawa 
do zaaranżowania w toku lekcji dyskusji nad istotą tolerancji. 

 

 W podręczniku Janusza Maleski, Zbigniewa Smutka, Beaty  Surmacz, Wiedza 
o społeczeństwie. Podręcznik. Część I. Zakres rozszerzony [WOSP7] autorzy 
tego podręcznika, omawiając zjawisko nietolerancji, tłumaczą młodym 
czytelnikom, że polega ona na „ograniczaniu praw i represjonowaniu osób, 
które wyznają inną wiarę, mają odmienne poglądy polityczne, reprezentują 
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nieakceptowane przez większość preferencje seksualne
16

, a nawet tych, 
którzy inaczej się ubierają lub słuchają innej muzyki” (s. 55-56). Ponieważ 
teza ta nie została rozwinięta i szerzej skomentowana, nie sposób 
jednoznacznie stwierdzić, jakie to preferencje seksualne (nieakceptowane 
przez większość) autorzy mają na myśli. Odrębną kwestią jest, w jaki sposób 
może – przy takim zapisie – skomentować to nauczyciel. 

 

 Następna książka - Piotr Leszczyński, Tomasz Snarski, Wiedza 
o społeczeństwie. Matura 2012. [WOSP9] – nie jest podręcznikiem. Ma 
charakter materiałów pomocniczych dla ucznia. Na stronie 24 tego 
opracowania, w podrozdziale „Problemy moralne współczesnych 
społeczeństw” autorzy zamieścili punkt „Prawa homoseksualistów”, 
w którym informują czytelników o tym, czym jest homoseksualizm, jaka jest 
jego skala, jakie problemy są współcześnie udziałem osób homoseksualnych 
(rejestracja związków partnerskich lub małżeństw homoseksualnych, 
adopcja dzieci, dyskryminacja z powodu orientacji seksualnej), jakie 
stanowisko zajmują wobec osób należących do społeczności LGBT partie 
lewicowe i prawicowe oraz czym je uzasadniają, w jakich krajach 
europejskich istnieje już prawna możliwość zawierania małżeństw 
homoseksualnych, a w jakich związków partnerskich oraz gdzie 
dopuszczalna jest przez prawo adopcja dzieci przez pary homoseksualne. 
W punkcie tym wyjaśniony jest także skrót LGTB oraz ukazana tęczowa 
flaga, jako symbol społeczności LGTB. Można powiedzieć, że w tym 
stosunkowo krótkim fragmencie analizowanego opracowania jego autorzy 
zawarli wiele rzeczowych informacji. Za dyskusyjną, a wręcz nieprawdziwą, 
można uznać definicję homoseksualizmu („wrodzony lub nabyty pociąg 
seksualny do osobników tej samej płci”), a także stwierdzenie, że 
„w większości pozostałych państw Europy Zachodniej zalegalizowane są 
związki partnerskie, których przywileje są bardziej ograniczone niż 
w wypadku par homoseksualnych”. W pierwszym przypadku może to 
powodować fałszywe przeświadczenie, że orientacja seksualna może być 
wynikiem takich, a nie innych doświadczeń życiowych, w drugim, że związki 
partnerskie nie mogą być zawierane przez osoby heteroseksualne.  
W tej samej książce, charakteryzując programy najważniejszych polskich 
partii politycznych, autorzy opisują stosunek do rejestracji związków 
homoseksualnych (obok stosunku do legalizacji aborcji i stosunku do 
eutanazji) jako jeden z elementów tych programów. W przypadku 
programów niektórych partii jest mowa o sprzeciwie wobec legalizacji 

                                                           
16 Wyróżnienia w raporcie pochodzą od autora rozdziału. 
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małżeństw homoseksualnych, w jednym przypadku (UPR) o „sprzeciwie 
wobec przywilejów dla mniejszości seksualnych (małżeństw)”. Choć – być 
może – jest to cytat ze znanych z homofobii wystąpień lidera UPR, to 
uczniowie mogą odnieść wrażenie, że propozycje legislacyjne do których 
odnoszą się programy partyjne mają charakter przywileju a nie zapewnienia 
równouprawnienia. 

 

 Ostatni podręcznik w tej grupie - Lecha Moryksiewicza i Marii Pacholskiej , 
Wiedza o społeczeństwie. Liceum ogólnokształcące. Zakres rozszerzony 
[WOSP10] zawiera jedną wzmiankę dotycząca omawianej problematyki. 
Autorzy charakteryzując zjawisko dyskryminacji w pracy, wśród czynników, 
które nie powinny być brane pod uwagę przy awansie i ustalaniu wysokości 
zarobków wymieniają (obok wieku, płci, rasy i wyznania) także orientację 
seksualną pracownika. 

 

Reasumując, można stwierdzić, że w podręcznikach wiedzy o społeczeństwie 
do szkół ponadgimnazjalnych problematyka LGTBQ pojawia się sporadycznie, 
najczęściej są to wzmianki umieszczone w tekście, który jest poświęcony 
innemu problemowi. Tylko w jednym przypadku [WOSP9] można mówić 
o próbie omówienia różnych aspektów tego zagadnienia. Ze względu na to, 
dosyć trudno jest odnieść się do kryteriów według których miał być 
zrealizowany przegląd zawartości podręczników. O poprawności użytych 
sformułowań i treści oraz wątpliwościach w tym zakresie pisałem już wyżej. Co 
do sposobu przekazania wiedzy, to jest on według mnie rzeczowy, neutralny, 
wolny od podziałów i wykluczenia. Nie dostrzegam w użytych sformułowaniach 
manifestacji homofobii, czy tendencji do dyskryminacji. Treści są dostosowanie 
do wieku uczniów, dla których przeznaczony jest podręcznik. Aspekt 
równościowy został uwzględniony. Autorzy piszą albo o homoseksualistach / 
osobach homoseksualnych, albo o „gejach i lesbijkach”. Tylko w jednym 
przypadku treści zostały zilustrowane rysunkiem [WOSP9]. W przypadku tej 
samej książki treści dotyczące osób homoseksualnych umieszczono 
w wydzielonym punkcie. 
 

1.3. Podręczniki biologii – gimnazja 
 

W trzynastu poddanych analizie podręcznikach wiedzy o społeczeństwie do 
gimnazjów [WB1 - 13] nie zamieszczono żadnych treści, które dosłownie 
dotyczyłyby problematyki LGBTQ. 
 
 
 
 
 

http://www.ceneo.pl/Podreczniki_szkolne;030ps1=Lech~~MMoryksiewicz~~H~~MMaria~~MPacholska.htm
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1.4. Podręczniki biologii – szkoły ponadgimnazjalne 
 

W piętnastu poddanych analizie podręcznikach biologii przygotowanych dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych [BP1 - 15]  tylko w jednej – Jerzy Duszyński, 
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marta Krenz-Niedbała, Andrzej Lesicki, 
Kazimierz Ziemicki, Biologia, Tom 5, Podręcznik Zakres rozszerzony [BP13] – 
odnaleźć można dwie wzmianki, które dosłownie odnoszą się do problematyki 
LGBTQ. Autorzy w rozdziale poświęconym rozmnażaniu i rozwojowi (temat: 
„Układ rozrodczy człowieka”) umieścili punkt poświęcony orientacjom 
seksualnym (s. 228-229) oraz blok „Warto poczytać” poświęcony płci człowieka 
(s. 229).  
Autorzy wprowadzają definicję orientacji seksualnej („pociąg seksualny do 
osób określonej płci”) i wskazują na istnienie trzech kategorii osób: 
heteroseksualiści, homoseksualiści i biseksualiści. Informują, że „nie wiadomo 
dokładnie, jakie są biologiczne przyczyny homoseksualizmu i biseksualizmu”. 
Formułują hipotezę o możliwości warunkowania innej niż heteroseksualnej 
orientacji seksualnej różnicami w produkcji i działaniu hormonów płciowych 
(wywołanymi np. przez wady genetyczne lub kuracją hormonalną matki 
w czasie trwania ciąży). Piszą też jednak, osłabiając tę hipotezę, że „pierwiastek 
męskości i żeńskości, warunkowany między innymi gospodarką hormonów 
płciowych, jest bardzo zróżnicowany także u heteroseksualistów”. Autorzy 
informują także, że poglądy traktujące homoseksualizm, jako chorobę lub 
zboczenie „nie znajdują potwierdzenia medycznego”. Na zakończenie 
informują, że „w 1991 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wykreśliła 
homoseksualizm z listy chorób i zaburzeń” i o tym, że został on uznany za 
„normalny przejaw zmienności człowieka”.  
Pisząc o płci człowieka autorzy podręcznika wskazują na istnienie płci 
chromosomalnej, hormonalnej, somatycznej i psychicznej („subiektywne 
odczuwanie płci”). Informują, że transseksualizm jest przykładem niezgodności 
płci chromosomalnej, somatycznej i psychicznej polegającej na „uwięzieniu” 
w ciele odmiennej płci oraz o tym, że transseksualiści często poddają się terapii 
hormonalnej i chirurgicznej „dopasowując” swoje ciało do psychiki. Wyjaśniają 
także różnice pomiędzy transseksualizmem a transwestytyzmem.  
Obie wzmianki w analizowanym opracowaniu należy uznać za cenne 
w dostarczaniu uczniom wiedzy na temat osób LGBT. Zawierają szereg 
ważnych, podanych rzeczowym, nie zideologizowanym językiem informacji. Za 
szczególnie cenne uznałbym wprowadzenie informacji o sposobie traktowania 
homoseksualizmu wprowadzonym przez WHO oraz podjęcie próby wyjaśnienia 
złożonego charakteru płci człowieka i wprowadzenie kategorii „płeć 
psychiczna”. Można mieć co prawda wątpliwości na ile w zrozumieniu tej 
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problematyki uczniom pomoże nieco mętne przedstawienie jednej z hipotez 
dotyczących etiologii homoseksualizmu, czy też operowanie uproszczonymi 
metaforami w przypadku charakterystyki osób transseksualnych („uwięzienie”, 
„dopasowanie”), ale – przyjmując, że chodziło tu o próbę przekazania uczniom 
skomplikowanej problematyki w sposób dla nich zrozumiały, można zrozumieć 
intencje autorów podręcznika. Sposób przekazania wiedzy jest neutralny, 
wolny od podziałów i wykluczenia („większość ludzi odczuwa pociąg seksualny 
do osób przeciwnej płci”). Nie dostrzegam przejawów homofobii, czy tendencji 
do dyskryminacji. Aspekt równościowy został uwzględniony. Autorzy piszą 
o „homoseksualistach”, nie określając ich płci. 
W pozostałych podręcznikach biologii objętych analizą nie uwzględniono – jak 
już wspomniałem – treści dotyczących problematyki LGBTQ. Niemniej jednak, 
w niezwykle bogatym materiale poświęconym biologii zwierząt, można 
napotkać fragmenty, które korespondują z tą problematyką, mogą być 
przydatne w  jej omówieniu i wyjaśnieniu. Przykładami takich wzmianek mogą 
być: umieszczenie w podręczniku Jerzego  Duszyńskiego, Krystyny Grykiel, 
Andrzeja Lesickiego i Lecha Ratajczaka, Biologia, Tom 3 [BP11]  na stronie 253 
krótkiej charakterystyki obojnactwa (hermafrodytyzmu), czy też sposób 
wyjaśniania przez autorów innego opracowania – Jerzy Duszyński, Ewa 
Godzińska, Krystyna Grykiel, Bogdan Jackowiak, Katarzyna A. Koszycka, Marcin 
Ryszkiewicz, Biologia, Tom 4 [BP12]  – pojęcia „wpajanie” (imprinting), jako 
procesu uczenia się niewymagającego stosowania wzmocnienia i zachodzącego 
tylko w ściśle określonym oknie czasowym, najczęściej w dzieciństwie, który 
może mieć wpływ na preferencje okazywane później, na przykład podczas 
wyboru partnera seksualnego (s. 262). 
 

1.5. Podręczniki wychowania do życia w rodzinie – gimnazja 
 

We wszystkich podręcznikach wychowania do życia w rodzinie przeznaczonych 
dla uczniów gimnazjów objętych analizą zamieszczono treści dosłownie 
odnoszące się do problematyki LGBTQ.  
 

 Pierwszy podręcznik – Teresy Król (red), Krystyny Maśnik, Wojciecha 
Śledzińskiego, Grażyny Węglarczyk i Jadwigi Wronicz, Wędrując ku 
dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum 
[WDŻG1] został opublikowany w 2009 roku i uzyskał dopuszczenie do 
użytku szkolnego w oparciu o starą podstawę programowa, tak więc w roku 
szkolnym 2011/2012 nie powinien być już wykorzystywany przez nauczycieli 
gimnazjów. 
W książce odnaleźć można kilka wzmianek na temat będący przedmiotem 
analizy, a w rozdziale VI Seksualność człowieka autorzy zamieścili odrębny 



 

PRZEGLĄD PODRĘCZNIKÓW Z PUNKTU WIDZENIA EDUKACJI SEKSUALNEJ – K. WĄŻ 
 

 

Strona 114 z 190 
 

 

punkt 4. Homoseksualizm (s.115-121), w którym omawiane są, między 
innymi, takie zagadnienia, jak: charakterystyka homoseksualizmu, 
rozróżnienie pomiędzy „homoseksualizmem rzeczywistym” 
i „homoseksualizmem pozornym”, przyczyny homoseksualizmu, stanowisko 
kościoła katolickiego wobec homoseksualizmu.  
Autorzy homoseksualność charakteryzują jako odchylenie – „Jeżeli jest to 
rzeczywisty homoseksualizm, wówczas na subiektywne przekonanie 
o skłonnościach homoseksualnych nakłada się odchylenie popędu 
płciowego, wyrażające się w skierowaniu pożądania seksualnego do osoby 
tej samej płci”. Obok tego wymieniają tzw. „homoseksualizm pozorny” 
rozumiany, jako „subiektywne przekonanie o tendencjach 
homoseksualnych, ale nie towarzyszą mu rzeczywiste skłonności seksualne” 
(s.116). Ten wywód trudno poddać jednoznacznej interpretacji, nie do 
końca bowiem wiadomo co autorzy mają na myśli zestawiając „subiektywne 
przekonanie o skłonnościach” ze „skłonnością seksualną” – czy chodzi o to, 
że część osób homoseksualnych powstrzymuje się od podejmowania 
aktywności seksualnej ze względów religijnych, pod wpływem presji 
otoczenia, albo w rezultacie terapii, którą w innym miejscu podręcznik 
wskazuje jako możliwość „zawrócenia z drogi” i zrezygnowania 
z „homoseksualnego stylu życia”? (s.120). 
Według innego rozróżnienia zawartego w tekście podręcznika geja („gay’a” 
– taka pisownia obowiązuje w książce) odróżnia od homoseksualisty 
„świadomość i akceptacja homoseksualnej orientacji, dzielenie się tą 
świadomością z innymi” (s.116). Wydaje się więc, że autorzy zakładają, iż 
część osób homoseksualnych nie posiada świadomości swojej orientacji 
seksualnej. 
W podręczniku stosunkowo wiele miejsca poświęca się przyczynom 
homoseksualizmu (s.118-119). Autorzy dezawuując biologiczne 
uwarunkowania homoseksualizmu („nie wykryto genu odpowiedzialnego za 
homoseksualizm”), prezentują uczniom, jako obowiązujące takie 
wyjaśnienia, jak: teoria psychologiczno-społeczna, czy teoria wyboru nie 
zważając na to, że pewne hipotezy i ustalenia z tego zakresu zostały 
zanegowane przez naukę. Przy tym, omawiając teorię psychologiczno-
społeczną posługują się od lat upowszechnianymi stereotypami, które łączą 
orientację seksualną chłopców z ich nadmierną wrażliwością, delikatnością, 
łagodnością i wykazywaniem przez nich zdolności artystycznych, natomiast 
orientację seksualną dziewcząt z takim czynnikiem, jak wykorzystywanie 
seksualne w dzieciństwie przez członków rodziny. 
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Te informacje niejako dopełnia wyliczenie czynników, które stanowią wg 
autorów zagrożenie dla tożsamości seksualnej. Ich lista jest bardzo niepełna 
i – w dużej mierze - sprowadzona do doświadczeń homoseksualnych: 
współżycie nastolatka z dorosłą osobą homoseksualną, inicjacja seksualna 
z osobą homoseksualną (i możliwość wdrukowania takiego doświadczenia, 
jako modelowego – imprinting), przeżywanie przez nastolatka „lęków 
homoseksualnych”, intensywny, wieloletni kontakt z pornografią 
homoseksualną” (s.118). Jak widać autorzy w sposób jednoznaczny 
ograniczyli listę zagrożeń do czynników mających związek 
z homoseksualizmem i – tym samym – wskazali na to, że orientacja inna niż 
heteroseksualna może być wynikiem presji, czy przemocy (kontakt 
homoseksualny z osobą dorosłą) oraz na to, że wszelkie doświadczenia tego 
rodzaju, nawet myśli i lęki należy traktować, jako zagrożenia rozwoju 
psychoseksualnego. Przytoczenie pod tym fragmentem tekstu, w specjalnie 
wydzielonym i oznakowanym bloku, informacji o tym, że polski kodeks 
karny zawiera aż cztery artykuły, które dotyczą „nakłaniania nieletnich do 
kontaktów homoseksualnych” mają zapewne w oczach uczniów zrodzić 
ponadto przekonanie, że dążenie przez osoby homoseksualne do podjęcia 
współżycia seksualnego z nastolatkiem jest wyjątkowo groźnym, często 
spotykanym i poddanym niezwykle rozległej penalizacji przestępstwem. To, 
że autorzy przywołują w tym miejscu przepisy nie odnoszące się do 
kontaktów homoseksualnych, a w części nawet nie odnoszące się do 
współżycia z osobą nieletnią oraz to, że przywołano artkuły z kodeksu 
karnego, który w momencie publikacji książki już nie obowiązywał, jest 
zabiegiem – zwłaszcza w zestawieniu z tym, jakie może wywołać 
przeświadczenie u uczniów – niedopuszczalnym (prawnie, moralnie, 
wychowawczo). 
Kolejnym problemem poruszanym w analizowanym podręczniku jest 
stanowisko Kościoła Katolickiego wobec homoseksualizmu. Autorzy 
przytaczają wybrane przez siebie fragmenty „Katechizmu Kościoła 
Katolickiego”, mówiące – między innymi - o tym, że ludzie „nie wybierają 
swej kondycji homoseksualnej; dla większości z nich stanowi ona trudne 
doświadczenie (…), powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak 
niesłusznej dyskryminacji” (s. 120). Homoseksualizm jest więc 
zaprezentowany tu, jako nieszczęście, które przydarza się ludziom i które 
wymaga współczucia, a nie podejmowania działań restrykcyjnych. Autorzy 
pominęli te fragmenty cytowanego przez siebie dokumentu, które 
jednoznacznie wskazują na konieczność powstrzymywania się przez 
człowieka chcącego przestrzegać norm kościelnych od jakiejkolwiek 
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aktywności homoseksualnej, jako sprzecznej z naturą, „nieuporządkowanej” 
i wykluczającej prokreację („dar życia”). Tak więc w tym miejscu znowu 
zastosowano manipulację. Być może spowodowane to było tym, aby nie 
zniechęcać uczniów do doktryny religijnej, która – jak wszystko wskazuje – 
była podstawą doboru treści w całym podręczniku, jak i ukierunkowała 
liczne komentarze i rady adresowane do uczniów.  
W opinii autorów podręcznika, można i warto „zawrócić z drogi…” i poddać 
się leczeniu (terapii), aby pokonać skłonności homoseksualne. Ma temu 
służyć terapia konwersyjna (reparatywna). Ta porada być może w sposób 
najbardziej jaskrawy odsłania rzeczywiste poglądy autorów, którzy - wbrew 
stanowisku WHO sformułowanemu przeszło 20 lat temu – traktują 
homoseksualizm jako zaburzenie, chorobę oraz – wbrew ustaleniom 
naukowym i stanowisku Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – 
proponują metodę „leczenia”, która może przynieść jej uczestnikom wiele 
szkód, cierpienia i zaburzeń zdrowia seksualnego.  
Wydźwięk części podręcznika poświęconej homoseksualizmowi jest 
wzmocniony treściami wzmianek na ten temat umieszczonymi w innych 
miejscach opracowania. Omawiając rozwój seksualny człowieka autorzy 
piszą o „lękach homoseksualnych”, czyli obawach o to, że chwilowa 
fascynacja osobą tej samej płci może być przejawem homoseksualności. Co 
prawda w tej fazie rozwoju psychoseksualnego nastoletnia dziewczyna, czy 
chłopak mogą przeżywać różne niepokoje i lęki związane z poszukiwaniem 
swojej tożsamości seksualnej, to użyte w książce określenie jest 
niefortunne. Tym bardziej, że towarzyszy mu komentarz, w którym 
nastoletnich adresatów książki uspokaja się, że nie ma ono nic wspólnego 
z prawdziwą orientacją homoseksualną i mija najczęściej z pierwszym 
zakochaniem heteroseksualnym, więc nie warto sobie przyczepiać etykietki 
homoseksualizmu, lepiej cierpliwie poczekać do 20. roku życia, gdyż 
wcześniej nie można „stwierdzić z całą pewnością orientacji 
homoseksualnej” (s.107). Trudno o lepszy przykład na ukazywanie orientacji 
nieheteroseksualnej, jako czegoś, czego można się obawiać, czegoś, co 
ujawnione może przynieść negatywne reakcje otoczenia społecznego 
(„etykietowanie”). 
Kolejnym fragmentem podręcznika, w którym pojawiają się wzmianki na 
temat homoseksualności, jest punkt poświęcony profilaktyce i leczeniu 
chorób przenoszonych drogą płciową, w szczególności HIV/AIDS. Autorzy 
twierdzą, że: szczególne zagrożenie zakażeniem HIV niosą częste zmiany 
partnerów seksualnych oraz niektóre formy kontaktów homoseksualnych” 
(s.184). Ponieważ nie ma czegoś takiego, jak „formy kontaktów 
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homoseksualnych” (możemy mówić jedynie o takich formach aktywności 
seksualnej, które - z oczywistych względów – z większą częstotliwością są 
podejmowane przez osoby homoseksualne, np. w przypadku mężczyzn 
homoseksualnych – kontakty analne), to twierdzenie zawarte 
w podręczniku jawi się jako nieprawdziwe i naznaczające osoby 
homoseksualne, poprzez wskazywanie ich, jako tych, z którymi kontakt 
seksualny jest bardziej ryzykowny. Można więc uznać, że autorzy nawiązują 
tutaj do dawno odrzuconej koncepcji „grup ryzyka”, która obowiązywała 
w pierwszych latach po wystąpieniu pandemii HIV/AIDS. Potwierdza to inny 
cytat z tego samego fragmentu książki. „Główną przyczyną szerzenia się 
chorób przenoszonych drogą płciową jest wzrastająca swoboda seksualna; 
najważniejszymi czynnikami epidemiologicznymi są: wczesna inicjacja, 
częste zmiany partnerów, kontakty przygodne, nietypowe preferencje 
seksualne (homo- i biseksualizm)” (s.188). Pomijając to, że autorzy kolejny 
raz mylą orientację seksualną z preferencjami seksualnymi, wskazanie na 
posiadanie orientacji nieheteroseksualnej, jako czynnik ryzyka jest 
sprzeczne z dzisiejszą wiedzą. Umieszczenie na tej liście, w kolejnym zdaniu, 
takich czynników, jak nikotynizm oraz stosowanie domacicznych 
i doustnych środków antykoncepcyjnych nie tylko pogłębia to wrażenie, ale 
każe uznać, że autorzy wpisali na nią wszystko, co uznali za niewłaściwe, czy 
wręcz niemoralne. 
W analizowanym podręczniku autorzy zajęli się także transseksualizmem. 
Uczniowie dowiadują się, że jest to „stan polegający na rozbieżności 
pomiędzy poczuciem psychicznym płci a morfologiczno-biologiczną budową 
ciała”, że „transseksualista czuje się kobietą umieszczoną w ciele mężczyzny 
lub mężczyzną umieszczonym w ciele kobiety” a także tego, że osoby 
transseksualne „wykazują silne pragnienie przekształcenia swego ciała” 
poprzez poddanie się zabiegom chirurgicznym i kuracji hormonalnej (s.122). 
Wywód ten należy uznać za zbyt uproszczony, nawet jeśli weźmiemy pod 
uwagę chęć przekazania informacji nastoletnim uczniom. Większą krytykę 
wzbudza jednak kontekst w którym autorzy osadzili tę informację. Znalazła 
się ona w bloku treści „zaburzenia rozwoju psychoseksualnego”, obok 
ekshibicjonizmu, pedofilii, narcyzmu, sadyzmu, masochizmu i kazirodztwa. 
Co prawda autorzy transseksualizm traktują, jako „odrębny rodzaj zaburzeń 
seksualnych”, ale w innym miejscu piszą, że „trzeba wiedzieć o najczęściej 
występujących zaburzeniach, aby umieć odróżnić patologię od tego, co jest 
normalne”. Ta teza oraz zestawienia transseksualizmu, między innymi, 
z pedofilią i kazirodztwem mogą wzbudzać uzasadnione wątpliwości 
zarówno, co do intencji autorów, jak i sposobu odbioru przez uczniów 
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informacji na temat transseksualizmu, wywołanego kontekstem w jakim je 
otrzymują. 
Problem praw osób LGBT pojawia się w podręczniku w punkcie „wyjście z 
ukrycia”, co sprawia tym dziwniejsze wrażenie, że samo określenie nie jest 
wytłumaczone. Autorzy podają, że „ruch gejowski albo ruch Praw Gejów” 
(„w zachodniej kulturze wielki ruch polityczny i medialny”) podejmuje 
działania na rzecz poszerzania praw gejów i lesbijek są podejmowane przez 
organizowanie demonstracji i parad równości (s. 119-120). 
Krytycznie należy odnieść się także do pozycji literatury, które zostały 
przywołane w analizowanym tekście. Na 10 wskazanych w przypisach 
pozycji książkowych, 6 tytułów zostało wydanych przez wydawnictwa 
katolickie (są to publikacje, w których homoseksualizm traktuje się, zgodnie 
z doktryną kościoła katolickiego w sposób restrykcyjny, jako zaburzenie, 
a aktywność homoseksualną – jako działanie niemoralne). Pozostałe 
publikacje, wydane przed 20-40 laty, prezentują często dzisiaj już 
anachroniczne, nieaktualne w świetle nauki, ustalenia. 
Reasumując, można stwierdzić, że w podręczniku wychowania do życia 
w rodzinie dla uczniów gimnazjum pod red. T. Król  [WDŻG 1] problematyka 
LGTBQ została zaprezentowana w relatywnie szerokim zakresie, jednak 
analiza zamieszczonych treści wykazała szereg różnorodnych i bardzo 
znaczących uchybień i manipulacji. Autorzy w sposób nieprawidłowy 
posługują się podstawową terminologią, nie omawiają szeregu ważnych 
pojęć, takich, jak homofobia, czy coming out. Jak wykazałem, w co najmniej 
kilku przypadkach można mówić o przekazywaniu uczniom wiedzy 
nierzetelnej, niezgodnej z prawdą i najnowszymi ustaleniami nauki. Sposób 
przekazania wiedzy nie ma nic wspólnego z neutralnością. Lektura 
podręcznika daje wszelkie podstawy do tego, aby stwierdzić, że autorzy 
traktują heteroseksualność jako jedyną „naturalną” orientację seksualną, 
która stanowi dla nich normatywny punkt odniesienia. Homoseksualność 
jest w tym kontekście orientacją nienaturalną, „innością seksualną”, 
zagrożeniem rozwojowym, czymś złym, może nie do końca zawinionym, ale 
czymś, czemu nie należy się „poddawać” i co należy próbować „pokonać”. 
Autorzy książki nie ukrywają, że zarówno w doborze treści, jak też sposobie 
ich komentowania posługują się taką wizją homoseksualności, jaką 
proponuje kościół katolicki. Widać to również w treści i sposobie 
formułowania licznych porad adresowanych do nastoletnich czytelników. 
Język, którym operują autorzy podręcznika trudno uznać za wolny od 
podziałów i wykluczenia i choć nie można mu przypisać cech „mowy 
nienawiści”, to używanie takich pojęć, jak: inność seksualna, 
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homoseksualizm pozorny, straszenie konsekwencjami doświadczeń 
seksualnych i wskazywanie „jedynej poprawnej” ścieżki rozwojowej 
zapewne w znaczący sposób może wpłynąć na kształtowanie negatywnego 
stosunku do osób o nieheteroseksualnej orientacji oraz na samopoczucie 
tych z uczniów, którzy orientację homoseksualną posiadają. Nie specjalnie 
w tym może pomóc uznanie, że należy im się „ludzkie podejście” i to, że 
należy unikać „niesłusznej” dyskryminacji. Inną konsekwencją tak 
skonstruowanego wywodu, w którym w istocie restryktywne stanowisko 
wobec osób LGTB próbuje się połączyć z takim sposobem jego prezentacji, 
który wymaga „poprawność” przewidziana przez dokumenty opisujące 
szkolną edukację, jest mała komunikatywność opracowania 
i niedostateczne dostosowanie treści do wieku osób, dla których 
przeznaczony jest podręcznik.  
Poza heteronormatywnością należy także zwrócić uwagę na to, że we 
fragmentach podręcznika poświęconym osobom nieheteroseksualnym jest 
prawie wyłączne mowa o mężczyznach, tak jakby homoseksualna orientacja 
była domeną mężczyzn, oraz o osobach homoseksualnych (o biseksualizmie 
autorzy wspominają tylko jeden raz). Można stwierdzić natomiast, że aspekt 
równościowy nie został pominięty w rysunkach towarzyszących 
podrozdziałowi na temat homoseksualizmu. Na trzech z nich przedstawiono 
symbole płci, przy czym można dostrzec, że na pierwszym z nich 
symbolizują one parę heteroseksualną, na drugim parę lesbijek, natomiast 
na trzecim parę gejów. 

 

 Ponieważ kolejna książka – Teresy Król (red), Krystyny Maśnik, Wojciecha 
Śledzińskiego, Grażyny Węglarczyk i Jadwigi Wronicz, Wędrując ku 
dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum 
[WDŻG 2] jest tylko zmodyfikowaną wersją omawianego wyżej podręcznika, 
przygotowaną w 2011 roku ze względu na wejście  w życie nowej podstawy 
programowej i zawierającą – w dużej mierze – treści poddane poprzednio 
analizie, w tym miejscu skoncentruję się tylko na omówieniu zakresu 
dokonanych zmian i odniosę do nowych treści.  
W nowej wersji podręcznika tekst poświęcony homoseksualizmowi został 
nieco skrócony. Można dostrzec też znaczące zmiany. Za korzystne należy 
uznać: 
o wyeliminowanie najbardziej nieuprawnionych określeń 

homoseksualizmu, takich, jak: „inność seksualna”, czy „odchylenie 
popędu płciowego”; uzyskano przez to osłabienie heteronormatywności 
przekazu; niestety w tekście nie ma jeszcze klarownej i poprawnej siatki 
pojęciowej; autorzy stosują takie określenia, jak „skłonności 
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homoseksualne”, „preferencja seksualna”, a nawet „nietypowe 
preferencje seksualne”; 

o wprowadzenie informacji o usunięciu homoseksualizmu 
z międzynarodowej klasyfikacji psychiatrycznej i wykreślenie go przez 
WHO z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń (s. 116); 

o usunięcie informacji o możliwościach leczenia homoseksualizmu 
poprzez zastosowanie terapii; 

o wyeliminowanie z punktu poświęconego genezie homoseksualizmu 
(s.116) wielu fragmentów, w których przedstawiano ustalenia niezgodne 
z wiedzą naukową, takich, jak tezy o homoseksualizmie jako wyborze 
człowieka, czy też jako zaburzeniu tożsamości; omawiany punkt został 
bardzo skrócony i przeredagowany; w rezultacie uczeń otrzymuje 
informację sprowadzającą się do tezy, iż jedni naukowcy uważają, że 
homoseksualizm jest wrodzony a inni, że jest on nabyty; 

o usunięcie punktu traktującego o doświadczeniach homoseksualnych 
jako zagrożeniach dla tożsamości seksualnej; 

o usunięcie specjalnie wydzielonej, nieprawdziwej informacji na temat 
tego, że polski kodeks karny zawiera aż cztery artykuły, które dotyczą 
„nakłaniania nieletnich do kontaktów homoseksualnych”; 

o dodanie informacji (w kontekście działalności funkcjonowania „ruchów 
na rzecz gejów i lesbijek”) o tym, że współcześnie „zdarzają się przypadki 
braku tolerancji i akceptacji osób o orientacji homoseksualnej” (s. 116); 

o wprowadzenie bardzo ważnego stwierdzenia: ”w okresie dojrzewania 
pojawia się popęd seksualny, skierowany do osób innej płci 
(heteroseksualizm), tej samej płci (homoseksualizm) czy obu płci 
(biseksualizm)” (s. 116), które nieco przełamuje heteronormatywny 
wydźwięk tekstu; 

o w bloku poleceń dla ucznia („pomyśl i odpowiedz”) do opisu sytuacji, 
w której o chłopcu, który „zachowywał się jak dziewczyna” i któremu 
wydawało się że jest modelem, mówiono, że jest gejem dodano opis: 
„te dwie trzymają się razem, jakby były lesbijkami”; (uczniowie mają za 
zadanie określić „jak powinni zareagować koledzy i koleżanki, którzy są 
świadkami przypinania innym takich ‘łatek’ ”); zabieg ten wyraźnie 
wzmacnia aspekt równościowy w prezentowaniu homoseksualnych 
kobiet i mężczyzn i ich problemów; 

o zrezygnowano z przytaczania stanowiska Kościoła Katolickiego wobec 
homoseksualizmu (zaprezentowanego w poprzedniej wersji w sposób 
wybiórczy, niepełny i – poprzez to nieprawdziwy); w zamian za to 
przytoczono art. 233 Konstytucji RP mówiący zakazie dyskryminacji oraz 
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informację na temat stosunku judaizmu, chrześcijaństwa i islamu do 
homoseksualizmu, które wg autorów: „mimo, że nie akceptują 
zachowań i działań homoseksualnych, jednak nawołują do szacunku, 
akceptacji, tolerancji wszystkich osób bez względu na ich orientację 
i tożsamość psychoseksualną”; pomimo uproszczeń dostrzegalnych w tej 
tezie, zmianę w treści należy ocenić pozytywnie; 

o radykalnie zmieniono literaturę do której autorzy odwołują się 
w przypisach; wyeliminowano poprzednio występujące opracowania; 
wprowadzono książkę A. Długołęckiej i Z. Lew-Starowicza, Edukacja 
seksualna oraz książkę K. Boczkowskiego, Homoseksualizm; zmianę tę 
należy ocenić korzystnie, biorąc pod uwagę poprzedni wykaz literatury, 
chociaż zapewne można uznać, że te odwołania do literatury nie są 
wystarczające. 

Niestety, w analizowanym podręczniku pozostawiono wiele treści, które 
ewidentnie wymagają radykalnej zmiany.  
 Pozostawiono (co prawda nieco je ograniczając) fragmenty – zawierające 
mało klarowne i mogące kształtować niepoprawne przekonania wyjaśnienia 
– dotyczące tego co autorzy określają „homoseksualizmem pozornym 
i rzeczywistym” a także tego, czym różni się gej od homoseksualisty. 
W podręczniku nie ma już – co prawda – mowy o „lękach 
homoseksualnych” w okresie dojrzewania i zastąpiono je o wiele 
fortunniejszym i bliższym prawdy stwierdzeniem, iż niektóre sytuacje 
„mogą budzić w młodych ludziach niepokój, czy nie są to skłonności 
seksualne”. Ponadto skojarzono ten opis z fazą homofilną w dojrzewaniu 
(niestety nie tłumacząc, co jest jej istotą. Jednak w dalszym ciągu autorzy 
twierdzą, że brak wiedzy może powodować przyczepianie sobie „etykietki 
homoseksualizmu” i wyjaśniają, że przed 19-20 roku życia „nie można 
stwierdzić z całą pewnością orientacji homoseksualnej” (s. 107). Tak więc 
wydźwięk pozostaje ten sam - orientacja nieheteroseksualna, jest czymś, 
czego można się obawiać, czymś, co ujawnione może przynieść negatywne 
reakcje otoczenia. 
We fragmentach książki poświęconym HIV/AIDS nadal utrzymano zapisy 
o „niektórych formach kontaktów homoseksualnych”, jako czynniku 
stwarzającym szczególne zagrożenie zakażeniem HIV (s.182), a także 
o „nietypowych preferencjach seksualnych (homo- i biseksualizmie)”, jako 
jednej z głównych przyczyn szerzenia się chorób przenoszonych drogą 
płciową (s.186). Niepoprawność tych określeń oraz to, że  lektura tych 
wywodów może wywołać / wzmocnić wrażenie, że aktywność 
podejmowana przez osoby nieheteroseksualne może być czymś 
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zagrażającym komentowałem już wcześniej. W tym miejscu może warto 
ponadto zauważyć, że tak skonstruowana informacja jest niebezpieczna 
z punktu widzenia profilaktyki HIV/AIDS i promocji zdrowia seksualnego – 
heteroseksualny uczeń może odnieść wrażenie, że może poczuć się 
bezpieczniej od osoby homoseksualnej podejmując zachowania ryzykowne 
lub nie zakwalifikować do nich pewnych form aktywności seksualnej. 
Autorzy bez zmian pozostawili fragment poświęcony transseksualizmowi. 
Niestety jest on nadal omawiany w punkcie „zaburzenia rozwoju 
psychoseksualnego”, po zaprezentowaniu kilku parafilii, takich jak pedofilia 
i kazirodztwo, co – jak już pisałem – może stwarzać mylne i negatywne 
skojarzenia u uczniów.  
Podsumowując, można stwierdzić, że w nowej wersji podręcznika 
wychowania do życia w rodzinie dla uczniów gimnazjum pod red. T. Król  
[WDŻG 2] w sposobie prezentowania problematyki LGTBQ zaszły bardzo 
znaczące i liczne, w większości korzystne zmiany. W rezultacie 
w analizowanych fragmentach tekstu jest o wiele mniej uchybień 
i manipulacji, mniej błędów w posługiwaniu się podstawową terminologią, 
mniej przypadków operowania informacjami nierzetelnymi, niezgodnymi 
z prawdą i najnowszymi ustaleniami nauki. Autorzy nadal nie omawiają 
szeregu ważnych pojęć, takich, jak homofobia, czy coming out. Sposób 
przekazania wiedzy jest nieco bardziej obiektywny, chociaż niektóre 
fragmenty tekstu nadal nie mają nic wspólnego z neutralnością. Autorzy 
o wiele rzadziej traktują heteroseksualność jako „naturalną” orientację 
seksualną, która stanowi dla nich normatywny punkt odniesienia. We 
fragmentach podręcznika poświęconym osobom nieheteroseksualnym 
nieco częściej jest mowa o kobietach, chociaż dalej odnosi się wrażenie, że 
homoseksualizm jest domeną mężczyzn. W analizowanej części podręcznika 
zachowano rysunki respektujące aspekt równościowy. Rozbudowano też 
zadanie dla uczniów w ten sposób, aby obok chłopca wyśmiewanego ze 
względu na posądzenie o homoseksualizm, znalazła się dziewczyny 
zachowujące się tak „jakby były lesbijkami”. 

  

 Trzecia książka przeznaczona dla uczniów szkół gimnazjalnych, to praca 
Felicji Kalinowskiej, Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik. 
Gimnazjum [WDŻG3].  
Problematykę osób LGTB umieszczono w tym podręczniku w rozdziale XII 
„Czy wiem, kim jestem?”. Autorka zaprezentowała uczniom definicje trzech 
orientacji seksualnych: heteroseksualizmu („popęd płciowy, w którym 
zainteresowania, potrzeby i aktywność seksualna dotyczą płci przeciwnej”), 
homoseksualizmu („podejmowanie zachowań seksualnych i osiąganie 
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satysfakcji seksualnej z osobami tej samej płci”) oraz biseksualizmu 
(„seksualny pociąg do obu płci”) – s. 69. Zamieszczenie obok siebie tych 
definicji można uznać za przejaw równoprawnego traktowania wszystkich 
orientacji seksualnych, chociaż sposób konstruowania definicji nie w pełni 
już o tym świadczy. W przypadku definicji orientacji homoseksualnej można 
mówić o utożsamianiu jej z zachowaniem seksualnym. Tymczasem 
orientacja (każda) nie zawsze prowadzi do podejmowania aktywności 
seksualnej. Nawiasem mówiąc, nawet stosunkowo najbardziej poprawna 
definicja heteroseksualizmu też nie jest pełna, gdyż nie zawiera informacji 
o jej psychicznym i emocjonalnym komponencie. 
W podręczniku Felicji Kalinowskiej spotykamy duży chaos pojęciowy. 
Spowodowany jest on głównie chaotycznym układem treści. Nie sposób 
stwierdzić, czy zaważyła na tym niestaranna redakcja, czy nieprofesjonalny 
skład komputerowy. Przykładami, które potwierdzają tę ocenę mogą być: 
umieszczenie obok tekstu poświęconego transseksualizmowi definicji 
heteroseksualizmu, omawianie w jednym akapicie specyfiki aktywności 
seksualnej osób biseksualnych oraz istoty transseksualizmu (s. 71), czy też 
umieszczenie definicji trzech orientacji seksualnych w obrębie bloku treści 
zatytułowanych „brak akceptacji własnej płci” (s. 69). 
Pomimo relatywnie niewielkich rozmiarów tekstu na temat osób 
homoseksualnych i ich problemów, uczniowie mogą dowiedzieć się 
z podręcznika wielu ważnych rzeczy. Najważniejszą z nich jest informacja 
o tym, że „Światowa Organizacja Zdrowia dawno już wykreśliła 
homoseksualizm z rejestru chorób psychicznych”(s. 71). W książce 
określono także szacunkowy udział osób homoseksualnych 
w społeczeństwie. Autorka podaje też wyniki badań CBOS potwierdzające 
to, że w Polsce istnieje brak społecznej akceptacji na wprowadzenie zmian 
legislacyjnych polegających na stworzeniu możliwości zawierania 
małżeństw i dokonywania adopcji przez osoby homoseksualne. 
W podręczniku przywołano też zapisy i omówienia szeregu aktów 
prawnych. Autorka cytuje zapisy w Konstytucji RP dotyczące małżeństwa, 
jako związku kobiety i mężczyzny oraz zakaz dyskryminacji. Pomimo, że te 
zapisy nie dotyczą wprost osób homoseksualnych (przy konstytucyjnym 
zakazie dyskryminacji nie uwzględniono orientacji seksualnej) mogą dać to 
nauczycielowi pretekst do podjęcia z uczniami rozmowy na ten temat. 
Zwłaszcza, że autorka przywołuje także stanowisko Rady Europy, zalecające 
wprowadzenie przepisów krajowych umożliwiających legalizację związków 
partnerskich (podaje także przykłady krajów, które zalegalizowały 
jednopłciowe związki partnerskie, zaznaczając, że jest to możliwe 



 

PRZEGLĄD PODRĘCZNIKÓW Z PUNKTU WIDZENIA EDUKACJI SEKSUALNEJ – K. WĄŻ 
 

 

Strona 124 z 190 
 

 

z ograniczoną możliwością adopcji dzieci) oraz zakaz dyskryminacji ze 
względu na orientację seksualną, a także orzeczenie Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka wykluczające możliwość stosowania orientacji 
seksualnej do różnicowania możliwości korzystania z praw i wolności 
zapisanych w Konwencji Praw Człowieka (s. 70). Autorka pisze także, że 
Kościół katolicki nie tylko nie potępia homoseksualizmu, ale postuluje aby 
osoby homoseksualne traktować z respektem i podejmować wobec nich 
działania integrujące (ta informacja deformuje rzeczywiste stanowisko 
Kościoła, gdyż nie ukazuje, że potępia on podejmowanie aktywności 
homoseksualnej). 
Autorce nie udało się jednak uniknąć jednak określeń, które trudno byłoby 
udowodnić na podstawie istniejących badań i mających charakter 
naznaczania – „większość gejów i lesbijek ma heteroseksualnych 
partnerów, dzieci, normalne rodziny” (s. 71). W innym miejscu 
omawianego podręcznika autorka informuje, że: „lęk przed AIDS i 
świadomość łatwości zakażenia się HIV w trakcie stosunków 
homoseksualnych spowodowały, że w wielu środowiskach zmniejsza się 
liczba osób nawiązujących tego typu kontakty seksualne” (s. 70). Taka 
informacja, zwłaszcza bez podkreślenia tego, że jest to opis  sytuacji sprzed 
wielu lat oraz tego, że dzisiaj zakażenie wirusem HIV następuje przede 
wszystkim w trakcie kontaktów heteroseksualnych i należy unikać 
zachowań ryzykownych bez względu na posiadaną orientację seksualną, jest 
informacją mogącą stygmatyzować osoby homoseksualne. 
Odnosząc się do teorii dotyczących źródeł homoseksualności autorka 
twierdzi, że żadna z nich nie jest w pełni zadowalająca. Podkreśla iż 
„badania wskazują, że ludzka orientacja seksualna ma wiele przyczyn – od 
wrodzonej do tworzącej się w wyniku określonych przeżyć czy 
doświadczeń” (s. 71). W innym miejscu podręcznika czytamy także: niektóre 
osoby uważają, że homoseksualizm jest chorobą, a jego przyczyny mogą 
mieć np. charakter genetyczny lub powstają w okresie prenatalnym” (s. 70). 
Pomimo dyskusyjnego ujęcia tego zagadnienia, należy dostrzec, że 
Kalinowska – jako jedyna wśród autorów omawianych tekstów – próbuje 
odnieść się do źródeł orientacji seksualnych, nie ograniczając ich do 
orientacji homoseksualnej, co od razu rodzi podejrzenie 
o heteronormatywność. 
W podręczniku F. Kalinowskiej znalazły się także fragmenty poświęcone 
transseksualizmowi. Jak twierdzi autorka, „transseksualista odczuwa 
rozbieżność (sprzeczność) pomiędzy płcią biologiczną a psychiczną” (s. 71). 
W dalszej części tej charakterystyki mamy do czynienia ze znaną z innych 
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książek metaforą „mężczyzny uwięzionego w ciele kobiety oraz kobiety 
uwięzionej w ciele mężczyzny”, jednak należy docenić to, że autorka 
wprowadziła do niej kategorie „płeć biologiczna” i „płeć psychiczna”, przez 
co uczyniła ją bardziej rzetelną. Szkoda, że uczniowie nie otrzymali przy tej 
okazji szerszego omówienia tych, jakże ważnych pojęć. W innym miejscu 
książki autorka omawiając pojęcia kobiecości i męskości zauważa, że 
następują radykalne zmiany dotyczące wyglądu, stylu życia i przepisów ról 
płciowych,  „a mass media  informują nas o możliwości zmiany płci” (s. 42), 
nie odnosi się jednak do problemów osób transseksualnych. W książce 
przytoczono także określenie transwestytyzmu (s. 52). Należy żałować, że 
tych informacji nie zgromadzono i nie skomentowano w jednym miejscu, 
bowiem te i inne – z pozoru podobne – określenia są często, nie tylko przez 
młodych ludzi, mylone. 
Podsumowując, można stwierdzić, że podręcznik Felicji Kalinowskiej, 
pomimo tego, że poświęca problematyce osób LGBT niezbyt wiele miejsca, 
przekazuje stosunkowo dużo rzeczowych informacji na ich temat. Książka, 
choć nie pozbawiona fragmentów i określeń, które nie mają neutralnego 
charakteru, jest na ogół napisana w sposób rzetelny. Niestety, także w niej 
brak jest omówienia wielu określeń, takich jak: homofobia, coming out, 
stereotypy, uprzedzenia, a problem motywowanych uprzedzeniami reakcji 
otoczenia wobec osób homoseksualnych potraktowany został bardzo 
ogólnie. Autorka stara się zadbać o aspekt równościowy, w kilku miejscach 
pisze o lesbijkach, niemniej jednak tekst o osobach homoseksualnych 
odnosi się częściej do mężczyzn. Wrażenie to potęgują dwie ilustracje na 
których prezentowane są postacie mężczyzn. O biseksualizmie 
w podręczniku wspomina się tylko sporadycznie. Najwięcej uwag wzbudza 
układ treści podręcznika. Panuje w tym zakresie tak duży chaos, że może to 
wywołać nie tylko kłopoty z trafnym odbiorem treści i zniechęcić do lektury, 
ale także spowodować duże niebezpieczeństwo pomylenia 
charakteryzowanych pojęć. Tak więc, pomimo tego, że treść podręcznika 
można uznać za dostosowaną do wieku uczniów, jego forma, układ treści 
mogą być i są nieczytelne dla każdego odbiorcy, nie tylko uczniów 
gimnazjów, do których książka jest adresowana. 

 

1.6. Podręcznik wychowania do życia w rodzinie – szkoły ponadgimnazjalne 
 

W zestawie znalazł się jeden podręcznik adresowany do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych – Wędrując ku dorosłości, pod redakcją  Teresy Król i Marii 
Ryś [WDŻP1].   
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W rozdziale „Seksualność człowieka” autorstwa Leszka Putyńskiego w punkcie 
„Nieprawidłowości życia seksualnego” zawarte są informacje na temat 
transseksualizmu. Uczniowie mogą się dowiedzieć, że jest to bardzo rzadkie 
zaburzenie seksualne polegające na rozbieżności pomiędzy poczuciem własnej 
płci a budową anatomiczną w którym „biologiczny” mężczyzna uważa się za 
kobietę lub kobieta traktuje siebie jako mężczyznę oraz że „osoba dotknięte 
tym zaburzeniem postrzega swoje ciało jako obce i często usilnie dąży do jego 
zmiany poprzez zabiegi operacyjne i ingerencję hormonalną” (s. 82). Autor, co 
prawda, pisze, że transseksualizm jest „innym rodzajem” zaburzenia 
seksualnego, ale  umieszcza je na liście dewiacji (wraz z fetyszyzmem, 
sadyzmem, masochizmem, ekshibicjonizmem, kazirodztwem i pedofilią), które 
są „zaburzonym, nienormalnym życiem psychoseksualnym” i wiążą się 
z „trwałym wykluczeniem możliwości spełnienia funkcji prokreacyjnej lub 
tworzenia więzi między ludźmi” (s. 81). Potraktowanie transseksualizmu, jako 
zaburzenia seksualnego i dewiacji, zestawienie go z pedofilią i kazirodztwem, 
pozwala uznać, że u uczniów może powstać mylne przekonanie, że jest to nie 
tylko poważna, lecz także zagrażająca otoczeniu przypadłość. 
Podrozdział poświęcony homoseksualizmowi napisał w analizowanym 
podręczniku jezuita, ksiądz prof. Józef Augustyn. Według autora 
homoseksualizm (inwersja seksualna) to „relacja między osobami tej samej płci 
(mężczyznami lub kobietami), które odczuwają do siebie wyłączny, dominujący 
pociąg seksualny, co czyni je niezdolnymi do pełnych relacji heteroseksualnych” 
(s. 90). Ta definicja, umieszczona na wstępie podrozdziału, jednoznacznie każe 
uczniom potraktować osoby homoseksualne, jako osoby gorsze, niezdolne do 
„pełnych” relacji seksualnych, a heteroseksualizm i możliwości prokreacyjne 
czyni punktem odniesienia. To wrażenie jest spotęgowane następnymi 
stwierdzeniami, w których jest mowa o tym, że homoseksualizm nie tyle jest 
wyrazem prawdziwej miłości, co raczej zaspokojenia pewnego „przymusu” 
emocjonalno-seksualnego; „akty homoseksualne są sprzeczne z prawem 
naturalnym, ponieważ nie wypływają z prawdziwego dopełniania się 
uczuciowego i seksualnego” oraz wykluczają płodność, „która jest integralną 
częścią dojrzałych i odpowiedzialnych relacji seksualnych” (s. 91). Żeby nie było 
wątpliwości, na jakiej podstawie autor pozbawia osoby homoseksualne nie 
tylko prawa do tworzenia małżeństw i adopcji dzieci, ale także odmawia 
uznania ich relacji za „normalne”, „pełne” i oparte na miłości, tekst jest 
uzupełniony cytatami z wypowiedzi papieża Jana Pawła II. 
Autor wprowadza rozróżnienie pomiędzy „homoseksualizmem rzeczywistym” 
i „homoseksualizmem pozornym”. Homoseksualizm rzeczywisty występuje wg 
niego wtedy, kiedy „rzeczywiste przekonanie subiektywne o własnych 
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skłonnościach homoseksualnych nakłada się na istniejący naprawdę pociąg 
seksualny do osób tej samej płci” (s. 92). Te subiektywne, nieuprawnione 
i wyraźnie ocenne (nie odnoszące się do innych orientacji seksualnych) 
informacje zostały w podręczniku jako niezwykle ważne i wyeksponowane – 
akapit na ten temat został wydrukowany pogrubioną czcionką. 
Omawiając zagadnienie przyczyn homoseksualizmu Józef Augustyn twierdzi, że 
„hipotezy o genetycznych uwarunkowaniach homoseksualizmu nie znalazły do 
tej pory należytego uzasadnienia” i eksponuje tezę, zawartą w starej wersji 
monografii K. Boczkowskiego

17
, że „homoseksualizm ma uwarunkowanie 

w nieprawidłowym rozwoju osobowości, przy czym czynniki środowiskowe 
odgrywają [tu] zasadniczą rolę” (s. 93). Rozwijając tę tezę J. Augustyn wymienia 
takie „przyczyny” homoseksualizmu, jak: niewłaściwe relacje między rodzicami, 
całkowita nieobecność jednego z rodziców, najczęściej ojca, deprawacja 
homoseksualna, zwłaszcza między 9 a 14 rokiem życia, silna nieakceptacja 
płciowa dziecka połączona z próbami wychowania go w odmiennej od 
posiadanej przez nie seksualności (s. 93). Te rozważania należy uznać jako nie 
mające potwierdzenia w obowiązującej literaturze naukowej. 
W tekście analizowanej książki sporo pisze się także o tym, że „subiektywne 
przekonanie o tendencjach homoseksualnych” może być przyczyną lęków, 
obaw i pytań „o swoją normalność seksualną” (s. 92-93). Może być to 
spowodowane zdaniem autora takimi czynnikami, jak: trudności w relacjach 
z płcią przeciwną, wykorzystanie seksualne, zahamowania w rozwoju 
seksualnym, przypadkowe doświadczenia homoseksualne, a nawet 
„zasugerowanie takich skłonności przez osoby posiadające pewien autorytet”. 
Tak więc uczniowie po lekturze takich dywagacji mogą uwierzyć, że „tendencje 
homoseksualne” są nabyte i można je nawet komuś „wmówić”. Trudno takie 
rozważania ocenić inaczej, jak nieprawdziwe i mające charakter naznaczania 
i manipulacji. 
Zdecydowanie najwięcej miejsca w omawianej części podręcznika znajdują 
rozważania o możliwościach i potrzebie pomocy terapeutycznej i duchowej dla 
osób homoseksualnych. Józef Augustyn pisze wprost, że homoseksualizm jest 
chorobą i bardzo wyraźnie wskazuje na to, założeniem terapii i pomocy 
adresowanej do młodych osób „naznaczonych skłonnością homoseksualną” 
jest „osiągnięcie dojrzałości seksualnej”. Ma to się dziać, między innymi, 
poprzez dostarczenie wiedzy, która umożliwi im „rozeznawać, co w ich 
płciowości jest prawidłowe, a co jest anomalią”. Nie można chyba było mocniej 
wyrazić tego co jest normą a co patologią wymagającą zabiegów naprawczych. 

                                                           
17 K. Boczkowski, Homoseksualizm, PZWL, Warszawa 1988, s.8. 
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Na pytanie, „czy wyleczenie homoseksualizmu jest możliwe?” autor 
w zasadzie odpowiada  - tak, chociaż jest to trudne i zależy od wielu czynników. 
Za „stosunkowo łatwe” uznaje te sytuacje, kiedy terapia realizowana jest 
w okresie dojrzewania psychoseksualnego lub tuż po nim, u których 
„przeważają bardziej subiektywne przekonania lękowe dotyczące własnych 
skłonności niż rzeczywiste tendencje” (s. 95). W innych, trudnych przypadkach 
celem terapii należy mówić „nie tyle o wyleczeniu, ile raczej o pewnych 
zmianach emocjonalnych, dzięki którym osoba homoseksualna jest w stanie 
postrzegać swój problem jako zranienie, które nie determinuje jednak jej 
zachowań i czynów”. Krótko mówiąc, przynajmniej w niektórych z tych 
przypadków „terapia może doprowadzić do zaniechania zachowań 
homoseksualnych”.  
Umieszczenie w podręczniku szkolnym takiego opisu terapii konwersyjnej 
należy uznać za nieuprawnione i szkodliwe, zwłaszcza, że jest to procedura 
nieskuteczna, wręcz szkodliwa i nie mająca nic wspólnego z dzisiejszym 
rozumieniem genezy i istoty orientacji seksualnej.  
Nie wszystkie informacje dotyczące problematyki LGTB umieszczone 
w omawianym podręczniku można ocenić tak krytycznie, jak te zawarte 
w podrozdziale na temat homoseksualizmu. We fragmencie opracowania 
poświęconym chorobom przenoszonym droga płciową autorstwa Małgorzaty 
Leyko, w punkcie dotyczącym AIDS autorka zamieściła graficznie wyodrębniony 
blok „wart zapamiętać”, z którego uczeń może się dowiedzieć, że do zakażenia 
HIV dochodzi, między innymi, „drogą płciową przez kontakty hetero- 
i homoseksualne” (s. 104). Co prawda użycie pojęcia „kontakty” jest za mało 
konkretne i zbyt ogólne w kontekście profilaktyki, jednak wskazanie na ich 
heteroseksualny, bądź homoseksualny charakter nie razi. Można mieć, co 
najwyżej, pretensje do autorki, że nie była konsekwentna, gdyż na następnej 
stronie wykazowi zasad związanych z podejmowaniem kontaktów seksualnych, 
formułowanych w kontekście możliwości zakażenia HIV, towarzyszy symbol 
graficzny prezentujący parę / związek heteroseksualny (s. 105). 
Reasumując, zakres i sposób prezentowania w podręczniku Wędrując ku 
dorosłości, pod redakcją Teresy Król i Marii Ryś [WDŻP1] problematyki LGTBQ 
należy ocenić niezwykle krytycznie. Nie ma on nic wspólnego z neutralnością 
Szczególnie razi sposób ujęcia zagadnień związanych z homoseksualizmem 
przez Józefa Augustyna. Ma on charakter indoktrynacji, oparty jest na 
nieprawdziwych, nieznajdujących potwierdzenia w dorobku współczesnej 
nauki, opartych na doktrynie kościoła katolickiego tezach. Można wręcz mówić 
o jego homofobicznym charakterze. 
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W książce brak jest informacji o usunięciu homoseksualizmu 
z międzynarodowej klasyfikacji psychiatrycznej i wykreślenie go przez WHO 
z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń. Analiza wykazała, że autor 
traktuje heteroseksualność jako jedyną „naturalną” orientację seksualną, która 
stanowi normatywny punkt odniesienia. Homoseksualizm traktuje  jako 
chorobę, „niepełną”, nienaturalną, niedojrzałą, pozbawioną miłości, sprzeczną 
z naturą relację seksualną. Homoseksualizm należy więc – zdaniem autora – 
leczyć. W podręczniku brak jest wielu ważnych informacji, zwłaszcza 
o funkcjonowaniu osób homoseksualnych, o dyskryminacji tych osób, 
o homofobii, o trudnościach ujawnianiem własnej orientacji seksualnej 
(„coming out”). 
Języka podręcznika nie można uznać za wolnego od podziałów i wykluczenia. 
Może on w znaczący sposób wpłynąć na kształtowanie negatywnego stosunku 
do osób o orientacji homoseksualnej (zwłaszcza takich, które nie będą chciały 
poddać się terapii, bądź – przynajmniej – nie zrezygnują z podejmowania 
aktywności homoseksualnej). Zdecydowanie restrykcyjne poglądy autora 
wyrażone w podręczniku mają przynajmniej jeden walor – tekst jest klarowny, 
napisany poprawnym, komunikatywnym językiem. 
We fragmentach podręcznika poświęconym osobom homoseksualnym jest 
zdecydowanie częściej mowa o mężczyznach (chociaż w definicji 
homoseksualizmu uwzględniono osoby obu płci). Niemal nie wspomina się 
także o biseksualizmie.  
Fotografia na której młoda osoba wpatruje się w zapaloną lampę uliczną – 
jedyny jasny wyróżnik w atramentowej wręcz ciemności i tło strony na której 
zawarto rozważania o skuteczności terapii adresowanej do osób 
homoseksualnych, w którym umieszczono nieostrą, „rozmytą” sylwetkę 
człowieka, to jedyne ilustracje w części książki poświęconej 
homoseksualizmowi. Te elementy graficzne wydają się korespondować 
z treściami, a zwłaszcza ze sposobem ich przedstawiania. Nie podejmuję się 
jednak ich interpretacji, gdyż możliwość wielu skojarzeń sprawia, że każda 
interpretacja byłaby tu zbyt subiektywna. 

* 
Podręczniki wychowania do życia w rodzinie poddane analizie są zbiorem 
publikacji, który – jak wykazałem – nie spełnia kryteriów, jakimi powinny 
cechować się materiały adresowane do uczniów. Najbardziej razi operowanie 
przez autorów informacjami nieprawdziwymi, nie mającymi pokrycia 
w ustaleniach nauki, prezentowanie błędnych definicji, mylenie pojęć. Niemniej 
krytycznie należy ocenić subiektywny, naznaczający, heteronormatywny 
wydźwięk treści fragmentów podręczników poddanych analizie, zwłaszcza 



 

PRZEGLĄD PODRĘCZNIKÓW Z PUNKTU WIDZENIA EDUKACJI SEKSUALNEJ – K. WĄŻ 
 

 

Strona 130 z 190 
 

 

poświęconych osobom homoseksualnym, które w niektórych książkach 
([WDŻG1], [WDŻP1]) wręcz namawia się do leczenia, poddania się terapii 
reparatywnej. W tych samych książkach brak jest informacji na temat tego, że 
od prawie 40 lat homoseksualizm nie widnieje na liście zaburzeń 
sklasyfikowanych przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (DSM III-R), 
a od ponad 20 lat w obowiązującej w Polsce klasyfikacji Światowej Organizacji 
Zdrowia (IDC-10).  
Analizowane książki różnią się od siebie w omawianym zakresie. Najwięcej 
uwag można sformułować w odniesieniu do dwóch z nich, w których wiodącą 
rolę redakcyjną pełniła Teresa Król ([WDŻG1], [WDŻP1]). To, że można 
zdecydowanie osłabić naznaczający i homofobiczny wydźwięk treści 
podręcznika, udowodnił  zespół autorów przygotowując nową wersję jednego 
z tych opracowań ([WDŻG2]). Najkorzystniej pod względem rzetelności 
prezentowanych treści została oceniona książka Felicji Kalinowskiej (WDŻG3). 
Przy analizie sposobu zaprezentowania problematyki LGTB w omawianych 
podręcznikach nie można pominąć kontekstu, tego jak prezentowane są inne, 
ważne z punktu widzenia treści poddanych analizie, problemy. W związku z tym 
należy zauważyć, że w większości podręczników ([WDŻG1], [WDŻG2], [WDŻP1]) 
autorzy prezentują restrykcyjną, zgodną z konserwatywnymi, wywiedzionymi 
z religii normami etykę w podejściu do seksualności człowieka (traktowaną, 
jako jedyny uprawniony punkt odniesienia). W książce Kalinowskiej ([WDŻG3]), 
mimo tego, że nie eksponowana jest rola religii i norm religijnych w obszarze 
seksualności, także nie obowiązuje permisywny, przyzwalający typ etyki 
seksualnej

18
. Ma to swoje liczne konsekwencje. Uczniowie spotykają się 

w podręcznikach z heteronormatywnym porządkiem relacji międzyludzkich 
oraz tradycyjnym modelem rodziny. Człowiek rodzi się, dojrzewa, zawiera 
małżeństwo, płodzi i wychowuje dzieci – taki obraz dominuje 
w podręcznikowym przekazie. Nie ma w nim miejsca na intymne relacje 
nastolatków (co najwyżej znajdziemy wzmiankę o zakochaniu, oczywiście 
dziewczyny i chłopaka), na związki nieformalne, zarówno heteroseksualne, jak i 
homoseksualne (jednopłciowe). Nie ma nic o ludziach wybierających życie 
w pojedynkę (singlach). Przed ślubem należy zachować abstynencję seksualną. 
Jedyną występującą w książkach, a więc aprobowaną przez ich autorów formą 
kontaktów seksualnych i relacji emocjonalnych jest małżeństwo, rozumiane 
jako związek kobiety i mężczyzny. Małżonkowie powinni korzystać jedynie 
z naturalnych metod planowania rodziny. Podstawową funkcją małżeństwa jest 
prokreacja. Rodzina jest prezentowana jako „rodzina pełna”, składająca się 

                                                           
18 Por. M. Kozakiewicz, Moralne aspekty wychowania seksualnego, w: K. Imieliński (red.), 
Seksuologia społeczna, PWN, Warszawa 1997, s. 421. 
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z męża, żony i dzieci. Wszystkie inne warianty budzą niepokój autorów (nawet 
rodzina niepełna czy zastępcza). Nie ma w ogóle mowy o innych, 
alternatywnych formach życia rodzinnego. 
Sposób doboru i charakter przekazywanych informacji wpłynął w sposób 
jednoznaczny na komunikatywność i dostosowanie do możliwości 
percepcyjnych uczniów treści podręczników. Najlepiej pod tym względem 
oceniam podręcznik adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
(WDŻP1), być może dlatego, że autor tekstu o homoseksualizmie – Józef 
Augustyn – w sposób niezawoalowany i poprzez to spójny, zaprezentował 
poglądy na ten temat ściśle odpowiadające stanowisku Kościoła Katolickiego. 
Najlepiej ocenianą pod względem rzetelności doboru i interpretacji treści 
książkę Felicji Kalinowskiej ([WDŻG3) dyskredytuje, jako podręcznik, kompletny 
chaos i bałagan redakcyjny. 
 

II. Analiza ogólna. Zawartość podręczników a podstawa programowa 
 

Aby odpowiedzieć na pytanie o to, jakie są braki w prezentowaniu 
problematyki LGTBQ w analizowanych podręcznikach, trzeba odnieść się do 
tego, jaka jest przyczyna tak skromnego zakresu występowania tych zagadnień, 
zwłaszcza w podręcznikach wiedzy o społeczeństwie i biologii. W pierwszym 
rzędzie decyduje o tym podstawa prawna, na której opierają się autorzy 
podręczników szkolnych, to jest podstawa programowa kształcenia ogólnego. 
Przy tym należy podkreślić, że prezentowana analiza jest sporządzana w bardzo 
skomplikowanym w tym zakresie momencie, bowiem w roku szkolnym 
2011/2012 w gimnazjach obowiązywała już tzw. nowa podstawa programowa 
przyjęta przez MEN w 2008 roku

19
, natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych 

rok 2011/2012 był ostatnim rokiem obowiązywania starej wersji tego 
dokumentu, z 2002 roku.

20
 W części wstępnej nowej podstawy programowej 

kształcenia ogólnego czytamy, między innymi: „W procesie kształcenia 
ogólnego szkoła na III i IV etapie edukacyjnym kształtuje u uczniów (…) 
szacunek dla innych ludzi (…). Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu 
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

21
  

                                                           
19 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół (Dz. U. z 2009 roku, Nr 4, poz. 17). 
20 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26 lutego 2002 roku w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 roku, Nr 51, poz. 458 z późn. zm.). 
21 Załącznik nr 4 do Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po 
zdaniu egzaminu maturalnego, s. 3 
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Kolejnym, ważnym elementem, ważącym na obrazie szkolnej edukacji, są 
programy nauczania. Od 2009 r. wzrosła w tym zakresie autonomia szkoły 
i nauczyciela -zaproponowany przez nauczyciela program nauczania danego 
przedmiotu dopuszcza do użytku w szkole jej dyrektor. Autorzy podręczników, 
zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem MEN

22
 chcąc, uzyskać dla swojego 

opracowania dopuszczenie do użytku szkolnego, muszą pamiętać o tym, że 
taka książka, między innymi: „umożliwia uczniom (…) nabycie umiejętności 
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego” (§ 6. Punkt 8.4), 
„uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej (…), jest przystosowany do danego 
poziomu kształcenia, zwłaszcza pod względem (…) właściwego doboru pojęć, 
nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania” (§ 6. Punkt 8.1), „zawiera treści 
zgodne z przepisami prawa, w tym ratyfikowanymi umowami 
międzynarodowymi” (§ 6. Punkt 8.6). Tak więc zgodność treści z podstawą 
programową jest warunkiem podstawowym. Co więcej, biorąc pod uwagę to, 
że podstawa programowa jest bardzo bogata (co prowadzi do encyklopedyzmu 
i nierealistycznych oczekiwań w odniesieniu do efektywności, a wręcz 
możliwości jej zrealizowania) trudno oczekiwać od autorów podręczników 
rozbudowania ich treści o zagadnienia, które nie są dosłownie zapisane 
w podstawie programowej danego przedmiotu.  
 

2.1. Podręczniki wiedzy o społeczeństwie 
 

W podstawie programowej wiedzy o społeczeństwie dla III etapu 
edukacyjnego (gimnazjum) można znaleźć między innymi, następujące treści 
nauczania: uczeń (…) wyjaśnia, jak tworzą się podziały w grupie 
i w społeczeństwie (np. na „swoich” i „obcych”) i podaje możliwe sposoby 
przeciwstawiania się przejawom nietolerancji; (…) przedstawia przykłady 
działania organizacji pozarządowych i społecznych (…) i uzasadnia ich znaczenie 
dla obywateli; (…) wyjaśnia zasady: większości, pluralizmu i poszanowania praw 
mniejszości w państwie demokratycznym (…) wyjaśnia, czym są prawa 
człowieka i uzasadnia ich znaczenie we współczesnej demokracji; korzystając 
z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej omawia podstawowe prawa i wolności 
w niej zawarte. Można więc powiedzieć, że podstawa programowa 
zobowiązuje autorów podręczników do zawarcia w nich treści dających okazję 
do kształtowania szacunku dla wszystkich ludzi i przeciwdziałania dyskryminacji 
oraz daje im szansę do ich rozwinięcia w co najmniej kilku działach 

                                                           
22 Aktualnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 czerwca 2012 roku 
w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego 
i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 
roku, poz. 752). 
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programowych. Twórcy podstawy programowej nie stworzyli takiej szansy 
w odniesieniu do problematyki LGTBQ w innych działach programowych, 
np. przy omawianiu problematyki mniejszości jednoznacznie zawężają ją do 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup migrantów, pomijając inne, 
w tym seksualne; przy analizie problemów współczesnego świata jest mowa 
o globalizacji, biedzie, ekologii, uchodźcach, czy terroryzmie – nie wspomina 
się o dyskryminacji czy homofobii. 
W starej podstawie programowej wiedzy o społeczeństwie, obowiązującej 
jeszcze w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012, wśród 
celów edukacyjnych odnaleźć można, co prawda, zapis: „rozwijanie postaw 
tolerancji i eliminowania postaw ksenofobicznych”, ale w treściach nauczania 
nie łatwo odnaleźć takie, które mogłyby służyć temu celowi. Nie ma też 
dosłownych odwołań do problematyki mniejszości seksualnych. Autorzy 
podręczników mogliby jednak wykorzystać hasła programowe dotyczące: praw 
człowieka, organizacji pozarządowych, czy takie zapisy, jak: „rozumienie 
stanowisk uczestników debaty publicznej i umiejętność krytycznej analizy ich 
argumentów”, czy też „analizowanie motywów działań i wyborów 
dokonywanych przez uczestników życia publicznego z punktu widzenia 
podstawowych wartości życia społecznego”. 
Twórcy podstawy programowej znacząco ograniczyli niektóre hasła, które 
mogłyby służyć poruszaniu problemów tolerancji i dyskryminacji. Wśród 
problemów i zagrożeń społecznych we współczesnej Polsce wymieniają tylko: 
sekty, handel ludźmi, uzależnienia, prostytucję nieletnich; wśród postaw 
prospołecznych: odwagę cywilną, prawdomówność, wrażliwość społeczną 
i solidarność; natomiast formy naruszania etyki życia społecznego sprowadzili 
do korupcji. 
Zestawiając możliwości prezentacji problematyki LGTBQ, jakie daje podstawa 
programowa, z zakresem treści podręczników wiedzy o społeczeństwie 
poddanych analizie w części I niniejszego opracowania, można stwierdzić, że 
autorzy tych książek nie w pełni wykorzystali te możliwości. W analizowanych 
podręcznikach, pomimo incydentalnego występowania w nich treści 
dotyczących problematyki LGTBQ, zawarto jednak wiele zagadnień 
i problemów, które w większej lub mniejszej mierze korespondują z nią, bądź są 
ważne w jej zrozumieniu. Można do nich zaliczyć takie zagadnienia, jak: 
rodzina, jej współczesne przemiany i uregulowania prawne w zakresie prawa 
rodzinnego i cywilnego; tolerancja  i nietolerancja – jej rodzaje i sposoby 
manifestowania; demokracja jako rządy większości przy poszanowaniu praw 
mniejszości; społeczeństwo obywatelskie, stowarzyszenia i fundacje, prawa 
i wolności człowieka, itp. Jednak dokładniejsza analiza tych treści pozwala 



 

PRZEGLĄD PODRĘCZNIKÓW Z PUNKTU WIDZENIA EDUKACJI SEKSUALNEJ – K. WĄŻ 
 

 

Strona 134 z 190 
 

 

dostrzec, że przy omawianiu poszczególnych zagadnień starannie omijana jest 
problematyka osób LGTBQ. Nie wykorzystywane są więc nawet te możliwości, 
które daje obowiązująca podstawa programowa. Na przykład rodzina 
prezentowana jest w sposób tradycyjny, podkreśla się rolę małżeństwa, 
akcentując jego konstytucyjny opis (jako związku kobiety i mężczyzny) i funkcję 
prokreacyjną.  
Przy omawianiu problematyki mniejszości nie mówi się o mniejszościach 
seksualnych. Omawiając problemy społeczne i moralne współczesnego świata, 
czy Polski nie wspomina się o problemie dyskryminacji ze względu na orientację 
seksualną, o homofobii, itd. Dla autorów ważne są inne zagadnienia. Trzeba 
jednak zauważyć, że – jak wyżej wykazałem – takie podejście jest zgodne 
z podstawą programową.  
 

2.2. Podręczniki biologii 
 

W podstawie programowej biologii dla III etapu edukacyjnego (gimnazjum) na 
liście obowiązujących treści nauczania nie ma dosłownych odniesień do 
problematyki LGBT. W wykazie tym można jednak znaleźć zagadnienia, które 
dotyczą anatomii i fizjologii człowieka. Założono, że w wyniku ich realizacji 
uczeń, między innymi: przedstawia biologiczną rolę: (…) testosteronu, 
estrogenów; (…) przedstawia budowę i funkcje narządów płciowych (męskich 
i żeńskich) oraz rolę gamet w procesie zapłodnienia; (…) przedstawia przebieg 
ciąży i wyjaśnia wpływ różnych czynników na prawidłowy rozwój zarodka 
i płodu; przedstawia cechy i przebieg fizycznego, psychicznego i społecznego 
dojrzewania człowieka; (…) przedstawia dziedziczenie płci u człowieka i podaje 
przykłady cech człowieka sprzężonych z płcią. W starej podstawie programowej 
biologii, obowiązującej w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 
2011/2012, wśród celów edukacyjnych umieszczono: pogłębianie rozumienia 
podstaw działania własnego organizmu w stosunku do wiedzy nabytej 
w gimnazjum. Treści nauczania obejmują takie hasła programowe, jak: 
organizm człowieka jako zintegrowana całość i prawidłowe jego 
funkcjonowanie; główne funkcje organizmu i struktury anatomiczne 
odpowiedzialne za wypełnianie tych funkcji;  mózg jako główny ośrodek 
kontrolno-integracyjny organizmu: zmysły, neuroprzekaźniki, plastyczność 
działania mózgu (rozwój, uczenie się, pamięć), stres, emocje i ich zaburzenia, 
osobowość; (…) rozwój człowieka: poczęcie, rozwój zarodka i płodu, poród, 
rozwój noworodka.  
Przegląd celów edukacyjnych i treści nauczania zamieszczonych w podstawie 
programowej biologii wykazuje, że nie zawarto w nich zagadnień, które 
kazałyby autorom podręczników (i nauczycielom) podejmować takie 
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zagadnienia, jak orientacja seksualna czy transseksualizm. Nie ma także 
kategorii ogólniejszych, takich, jak: płeć biologiczna i psychologiczna, czy rozwój 
psychoseksualny. Nie można w związku z tym, zwłaszcza jeśli uwzględnimy 
nakaz realizacji podstawy programowej oraz niezwykle bogatą listę zagadnień 
już w niej uwzględnionych, oczekiwać, że autorzy podręczników wzbogacą je 
o problematykę LGTBQ – biologia zawsze była i jest podawana za najbardziej 
jaskrawy przykład zbyt rozbudowanego programu i wiążącego się z tym 
encyklopedyzmu, który uznaje się za jedną z największych wad polskiego 
systemu edukacyjnego.  
 

2.3. Podręczniki wychowania do życia w rodzinie 
 

Nowa podstawa programowa wychowania do życia w rodzinie dla III etapu 
edukacyjnego (gimnazjum) w bardzo małym zakresie różni się od obowiązującej 
od 2002 roku. Można w niej znaleźć cele kształcenia dotyczące bezpośrednio, 
bądź pośrednio problematyki LGBT, takie jak: okazywanie szacunku innym 
ludziom (…), rozwiązywanie problemów i pokonywanie trudności okresu 
dorastania, znajomość organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian oraz 
akceptacja własnej płciowości; umiejętność obrony własnej intymności 
i nietykalności seksualnej (…), umiejętność korzystania z systemu poradnictwa 
dla dzieci i młodzieży. W treściach nauczania wdż w gimnazjum zawarto, 
między innymi, następujące hasła programowe: podstawowe informacje 
o rozwoju seksualnym człowieka: tożsamość płciowa, kobiecość i męskość; 
różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców, postawy 
i wzajemne oczekiwania; kształtowanie i akceptacja tożsamości płciowej; 
możliwości pomocy w pokonywaniu trudności związanych z tożsamością 
płciową; główne funkcje płciowości: wyrażanie miłości, budowanie więzi 
i rodzicielstwo; wartości związane z seksualnością człowieka: męskość, 
kobiecość, miłość, małżeństwo, rodzicielstwo; znaczenie odpowiedzialności 
w przeżywaniu własnej płciowości oraz budowaniu trwałych i szczęśliwych 
więzi. 
Dla omawianego tu problemu ważne są nie tylko zapisy w podstawie 
programowej, ale jej forma i zastosowany w niej język (system pojęć). 
Podstawa programowa jest na tyle ogólnym, kierunkowym dokumentem, że 
trudno oczekiwać  aby znalazły się w niej zagadnienia szczegółowe, a zwłaszcza 
egzemplifikacje poszczególnych zagadnień. Jej twórcy jednak zrobili wiele, aby 
dać do zrozumienia o jaką wykładnię tego dokumentu im chodzi. Jeśli 
prześledzimy z perspektywy omawianego w tym raporcie problemu wybrane 
hasła programowe zawarte w podstawie programowej wychowania do życia 
w rodzinie obowiązującej w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach 
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ponadgimnazjalnych, to możemy dostrzec zakładany przez jej twórców 
kierunek  interpretacji poszczególnych zapisów. Na zajęciach należy 
kształtować u uczniów, między innymi, „akceptację i szacunek dla osób płci 
odmiennej”, ale już tylko „tolerancję wobec odmienności seksualnych”.  Uczeń 
nie ma otrzymywać wiedzy na temat tożsamości płciowej, ale analizować 
„trudności w jej osiąganiu”. Ponadto uznano, że tylko w tej sytuacji warto 
omówić „możliwości pomocy”. W zagadnieniu „przeżywanie własnej 
płciowości i budowaniu emocjonalnych więzi” wyeksponowano jedynie 
„znaczenie odpowiedzialności”. Skąd takie akcenty i sformułowania? Myślę, że 
odpowiedź można znaleźć sięgając do jednego z celów kształcenia zapisanych 
w nowej podstawie programowej wychowania do życia w rodzinie – „przyjęcie 
integralnej wizji ludzkiej seksualności” – który wskazuje na światopoglądowe 
inspiracje autorów tego dokumentu. 
Taka forma i zakres tematyczny oraz sposób zapisu poszczególnych zagadnień 
nie przesądza jeszcze o tym, co znajdzie się w programach nauczania 
i podręcznikach wychowania do życia w rodzinie. Nie ma tu miejsca na analizę 
różnych programów WDŻR, zresztą – jak pisałem – od kilku lat nauczyciel może 
sam taki program tworzyć, co taką analizę w znaczący sposób by utrudniało. 
Może jednak warto przytoczyć fragment jednego z  programów, który był 
podstawą do opracowania najbardziej krytycznie ocenionej w niniejszym 
raporcie książki ([WDŻG4]). „(…) seksualizm człowieka, który nie respektuje 
duchowości i norm etycznych oznacza dezintegrację osobowości i staje się 
krzywdzący dla osoby ludzkiej. Istotnym elementem wychowania, szczególnie 
w tej dziedzinie, jest pomaganie uczniowi, by zrozumiał prawdziwy sens swojej 
seksualności oraz by przyjął wobec niej dojrzałą postawę. Złożoność 
psychofizyczną człowieka odzwierciedlają zasady personalizmu i integralne 
ujęcie ludzkiej płciowości”

23
. 

 

Co do podręczników, to analiza przeprowadzona w pierwszej części tego 
opracowania pokazała, że kształt podstawy programowej nie przesądza o ich 
treści i sposobie ujęcia poszczególnych zagadnień. Mogą występować 
i występują w tym zakresie bardzo duże różnice pomiędzy książkami 
opracowanymi przez poszczególnych autorów ([WDŻG1], [WDŻP3]), a nawet 
tego samego zespołu autorskiego ([WDŻG1], [WDŻP2]). Można powiedzieć 
jeszcze więcej: w oparciu o praktycznie tą samą podstawę programową 
powstawały też podręczniki wychowania do życia w rodzinie, które 

                                                           
23 T. Król, M. Ryś, Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program 
nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo „Rubikon”, Kraków 2010. 
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problematykę LGBT prezentowały uczniom w sposób rzetelny, otwarty, oparty 
na ustaleniach nauki

24
. 

 
Podsumowanie 
Seksualność człowieka zmienia się w toku jego życia, ale wczesna i późna faza 
adolescencji (w takim wieku są uczniowie gimnazjum i szkoły 
ponadgimnazjalnej), to ten okres, w którym rozwój psychoseksualny jest 
najbardziej intensywny. Na progu dojrzewania proces identyfikacji płciowej, 
czyli odkrycie i świadomość posiadanej płci jest już zakończony, ale trwa nadal 
proces rozwoju tożsamości płciowej, którego koniec przypada ok. 18. – 20. roku 
życia. Dopiero wtedy pojawia się utrwalona zgodność pomiędzy płcią 
biologiczną i psychospołeczną, czyli akceptacja własnej płci

25
. 

Okres ten, trudny dla wszystkich nastolatków, niektórym z nich przysparza 
jeszcze więcej problemów. Dzieje się tak na przykład w przypadku osób 
u których poziom biologiczny i psychospołeczny kształtowania się płci rozwija 
się w opozycji, czego skrajnym przykładem jest transseksualizm, ale w innych 
przypadkach nieakceptowanie własnej płci też może występować, choć 
w mniejszym stopniu

26
. Inną kategorią osób, które w sposób szczególny 

przeżywają okres dojrzewania psychoseksualnego mogą być dziewczęta 
i chłopcy o orientacji homoseksualnej. „Dla osób z tej grupy lata dorastania 
mogą być szczególnie trudne, ponieważ mają one dodatkowe zadania 
w procesie formowania własnej tożsamości, na przykład radzenie sobie 
z odrzuceniem, nietolerancją w momencie, gdy ujawnią swoją orientację lub 
życie ze świadomością „podwójnej” tożsamości, gdy zatają ten fakt przed 
innymi”

27
.  

Młody człowiek potrzebuje w tym okresie mądrego wsparcia osób dorosłych. 
W socjalizacji seksualnej nastolatków rolę pierwszoplanową pełnić powinni 
rodzice. Nie wszyscy jednak chcą i potrafią sprostać temu zadaniu. Możemy 
mówić także o kryzysie innych agend socjalizacji seksualnej, takich jak: kościół, 
instytucje kultury, organizacje młodzieżowe. Najważniejszą rolę w tym zakresie 
pełni kultura masowa, szczególnie media, zwłaszcza Internet oraz rówieśnicy. 

                                                           
24 Jako przykład może tu służyć podręcznik dla uczniów gimnazjum Zbigniewa Izdebskiego 
i Andrzeja Jaczewskiego, Kocha, lubi, szanuje. Wychowanie do życia w rodzinie, Wyd. Szkolne 
PWN, Warszawa 1999. 
25 W. Sokoluk, Wychowanie do życia w rodzinie. Poradnik metodyczny dla nauczycieli, WSiP, 
Warszawa  2003, s.120 -121. 
26  M. Bardziejewska, Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków?, 
w: A. I. Brzezińska, Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, 
GWP, Gdańsk  2005, s. 362. 
27 Tamże, s. 362. 
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Nasycenie przekazu medialnego treściami seksualnymi i erotycznymi, 
powszechny dostęp do pornografii, kult ciała, trendy w modzie młodzieżowej – 
wszystkie te czynniki wywołują zjawisko „seksualizacji” nastolatków, zwłaszcza 
dziewcząt i zmiany w obyczajowości seksualnej młodzieży

28
. Nic dziwnego, że 

w opisanej sytuacji, nawet osoby w pełni akceptujące prymat rodziców 
w wychowaniu seksualnym nastolatków (jednoznacznie podkreślany 
w stanowisku Kościoła Katolickiego), bardzo ważną rolę w tym procesie 
wyznaczają szkole

29
. Szkolna edukacja seksualna ma przy tym potencjalną 

szansę, aby pełnić funkcję kontrolną wobec różnorodnych wpływów 
socjalizacyjnych, zwłaszcza wobec oddziaływania mediów i rówieśników. 
„Znajomość tych wpływów umożliwia nauczycielom rozmawianie z uczniami 
językiem, który ci ostatni rozumieją. Daje szansę spojrzenia na świat oczami 
współczesnego dziecka, które prowadzi grę z wielością narracji 
dekonstruujących jego tożsamość. (…) dzięki takiemu podejściu można 
pracować z uczniami na materiale, który pochodzi z odległych (choćby 
najszlachetniejszych) ideologii i utopii, lecz stanowi obszar ich codziennych 
doświadczeń”

30
. Nie wszyscy nauczyciele taką rolę chcą i potrafią pełnić. 

Z punktu widzenia edukacji seksualnej adresowanej do uczniów w okresie 
adolescencji, tematyka rozwoju psychoseksualnego, mniejszości seksualnych, 
istnienia różnych orientacji psychoseksualnych, czy dyskryminacji ze względu 
na orientację seksualną jest niezwykle ważna. Szkoła powinna im zapewnić 
rzetelną, wolną od indoktrynacji wiedzę.  
Edukacja seksualna w Polsce jest realizowana na mocy art. 4 ustawy 
z 07 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego 
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78). W tym 
celu odpowiednie akty prawne wydane przez Ministra Edukacji Narodowej

31
 

wprowadziły do szkół wychowanie do życia w rodzinie. Warto zauważyć, że są 
to „zajęcia edukacyjne”, a nie przedmiot nauczania. Podkreśla to ich szczególny 

                                                           
28  Szerzej na ten temat: K. Wąż, Socjalizacja seksualna i przemiany w obyczajowości 
seksualnej młodzieży, w: Izdebski Z, Niemiec T, Wąż K, (Zbyt)młodzi rodzice, Wydawnictwo 
TRIO, Warszawa 2011. 
29 J. Augustyn, Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole, Wydawnictwo WAM, Kraków 
2008, s. 33-34. 
30  M. Chomczyńska-Miliszkiewicz, Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. 
Konteksty pedagogiczne i psychologiczne, UMCS, Lublin 2002, s.267. 
31 Rozporządzenie z 12 sierpnia 1999 roku w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz 
zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego 
i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz 
metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego (Dz.U. z 1999 roku, Nr 67, poz. 756 z póżn. zm.). 
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charakter, kładzie akcent na funkcję wychowawczą, która w tym przypadku 
winna być równie istotna, jak funkcja kształcąca. Tak więc powinno się w ich 
toku nie tylko przekazywać złożoną, interdyscyplinarną wiedzę na temat 
ludzkiej seksualności, lecz także kształtować postawy i umiejętności społeczne, 
ukazywać wartości, normy i modele postępowania, które są elementami etyki 
i obyczajowości seksualnej. Rodzi to, jak każde działanie wychowawcze, pokusy 
indoktrynacyjne. Niestety można dostrzec, że wiele osób się tym pokusom nie 
oparło (wykazała to także analiza treści podręczników zamieszczona 
w niniejszym rozdziale). Edukacja seksualna w polskich szkołach, zwłaszcza jej 
zasadniczy komponent, który odbywa się na zajęciach wychowania do życia 
w rodzinie, nie tylko ma charakter światopoglądowy, ale jest – jak twierdzą 
niektórzy autorzy analiz poświęconych temu zagadnieniu – polityczną edukacją 
seksualną, a jej program jest „w znacznym stopniu rezultatem zmowy Państwa 
i Kościoła”

32
. Nie jest też edukacją powszechną. Co prawda, zajęcia wychowania 

do życia w rodzinie w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych mają od 
2009 roku charakter obligatoryjny dla ucznia i winny być realizowane 
w wymiarze czternastu godzin w ciągu roku, ale ich niski status w oczach 
uczniów i rodziców (udział w zajęciach nie podlega ocenie i nie wpływa na 
promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie przez niego 
szkoły) a także możliwość zwolnienia dziecka z tych zajęć przez rodziców 
(w formie pisemnego oświadczenia), skrzętnie wykorzystywana przez 
niektórych dyrektorów szkół, ograniczają w sposób bardzo znaczący 
rzeczywistą skalę udziału młodzieży w tych zajęciach

33
.  

Problematyka seksualności człowieka jest w Polsce traktowana w sposób 
specyficzny ze względu na jej włączenie w bardzo ostry spór światopoglądowy 
i ideologiczny, a – co za tym idzie – także polityczny. Jedną z konsekwencji tej 
sytuacji jest bardzo duży opór w umieszczaniu treści dotyczących seksualności 
człowieka, jego płciowości w podstawach programowych kształcenia 
ogólnego, programach nauczania i podręcznikach szkolnych. Dotyczy to 
zwłaszcza problematyki LGBTQ, która przez większość uczestników 
wspomnianego sporu ideologicznego uznawana jest za szczególnie 
kontrowersyjną. W rezultacie treści te występują w podstawie programowej 
przedmiotów, które – z racji swojej specyfiki – są szczególnie podatne na 

                                                           
32 D. Obidniak, Polityczna edukacja seksualna, w : D. Obidniak, M. Konarzewska (red.), 
Czytanki o edukacji. Dyskryminacja, ZNP, Warszawa 2011, s. 149 -150. 
33 Szerzej na temat aktualnego stanu edukacji seksualnej w Polsce: Z. Izdebski, K. Wąż, 
Edukacja seksualna. Potrzeba, oczekiwania społeczne, realizacja, w: Edukacja. Studia. 
Badania. Innowacje, nr 1 (113) 2011. 
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naciski ideologiczne i polityczne, to jest religii i wychowania do życia w rodzinie. 
W programach innych przedmiotów są starannie pomijane. 
Analiza zaprezentowana w tym opracowaniu wykazała, że podręczniki biologii 
i wiedzy o społeczeństwie praktycznie nie obejmują problematyki LGTBQ. 
Należy żałować, że tak się dzieje, zwłaszcza, że specyfika tych przedmiotów 
(dziedzin wiedzy), a także sposób kształcenia nauczycieli wydaje się sprzyjać 
zaistnieniu w ich ramach problematyki LGTBQ, jako kompendium wiedzy 
pozbawionej ideologicznych i światopoglądowych kontekstów i interpretacji. 
W tej sytuacji wiedza na temat seksualności człowieka, w tym zagadnienia 
związane z problematyką LGTBQ jest w polskiej szkole przekazywana głównie 
na zajęciach wychowania do życia w rodzinie i na lekcjach religii. Analiza 
podręczników opracowanych na potrzeby wychowania do życia w rodzinie 
wykazała, że większość z nich nie prezentuje uczniom obiektywnej, rzetelnej 
wiedzy na temat osób LGTBQ i ich problemów. Co więcej: przekaz ten jest 
w większości zideologizowany, oparty na stanowisku Kościoła Katolickiego. 
W tej sytuacji zajęcia wychowania do życia w rodzinie poświęcone tym 
zagadnieniom mogą bardzo przypominać lekcje religii, tym bardziej, że WDŻR 
dosyć często prowadzą katecheci. 
Taka sytuacja ma liczne, negatywne konsekwencje w odniesieniu do uczniów 
i nauczycieli. Uczniowie nie otrzymują wsparcia w trudnym procesie budowania 
swojej tożsamości seksualnej, co więcej, otrzymują w tym zakresie przekaz 
nierzetelny, przepełniony nieprawdziwymi tezami, mitami i stereotypami, na 
dodatek podawany często w sposób niespójny i chaotyczny. Nauczyciele, 
zwłaszcza ci, którzy nie posiadają dostatecznej wiedzy na temat rozwoju 
psychoseksualnego, w mniej, bądź bardziej świadomy sposób wpisują się 
w działania,  które mogą być dla uczniów wręcz szkodliwe. 
Odrębnym zagadnieniem jest to, jak analizowane treści książek mogą odebrać 
uczniowie świadomi swojej nieheteroseksualnej orientacji. Takie osoby, po 
lekturze niektórych podręczników, zapewne nie pozbędą się problemów 
z akceptacją swojej seksualności, nie będą mieli poczucia, że ich orientacja 
seksualna jest równoprawna z heteroseksualną. Co więcej, jeśli uwierzą tym 
autorom – którzy prezentują orientację homoseksualną jako niepożądaną, 
a aktywność seksualną jako grzech i którzy nakłaniają do zmiany orientacji 
poprzez podjęcie „leczenia” - to mogą wkroczyć na bardzo ryzykowną drogę, 
mogącą zaważyć na ich zdrowiu. Równie źle mogą poczuć się uczniowie mający 
problemy z zaakceptowaniem swojej płci, zwłaszcza osoby transseksualne, jeśli 
informacje na ten temat znajdą obok takich zaburzeń, jak pedofilia, czy 
kazirodztwo. Niestety w analizowanych książkach spotykamy także bardzo 
mało informacji na temat takich zjawisk, jak nietolerancja, dyskryminacja, 
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stygmatyzowanie. Autorzy zupełnie pominęli problem ujawniania własnej 
orientacji seksualnej (coming out), nie piszą z jakimi trudnościami borykają się 
osoby nieheteroseksualne oraz gdzie i od kogo mogą uzyskać niezbędne 
wsparcie, jakie są ich prawa, jak mogą się o nie upominać. 
 

Co można zrobić w takiej sytuacji? Jednym z rozwiązań, które mogłoby 
przełamać istniejącą sytuację mogłaby być zmiana podstawy programowej 
poszczególnych przedmiotów. 
 

Jeśli chodzi o wiedzę o społeczeństwie, to szczególnie cenne byłoby 
omówienie takich zagadnień, jak: 
 płeć kulturowa (gender), 
 alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego (w tym, związki 

partnerskie, zarówno osób heteroseksualnych, jak i homoseksualnych), 
 naznaczenie społeczne, 
 funkcjonowanie stereotypów i uprzedzeń dotyczących płci, 
 mniejszości seksualne i dyskryminacja wobec nich podejmowana. 
 

W przypadku biologii należałoby pomyśleć o znaczących zmianach w podstawie 
programowej. Nie do utrzymania jest taka sytuacja, że uczeń polskiej szkoły 
więcej wie o biologii roślin i świata zwierząt, niż o biologii człowieka. 
Szczególnie ważne byłoby tutaj wprowadzenie takich zagadnień, jak: 
 rozwój psychoseksualny człowieka, 
 płeć biologiczna i psychologiczna, 
 tożsamość seksualna i orientacja psychoseksualna. 
Należałoby się także zastanowić nad podobnymi zmianami w zakresie innych 
przedmiotów ogólnokształcących i powiązać te zmiany z potrzebną od dawna 
polskiej edukacji modernizacją programową uwzględniającą kwestię 
dyskryminacji, zwłaszcza dyskryminacji kobiet i osób nieheteroseksualnych oraz 
przełamania sterotypizacji w socjalizacji do ról płciowych wszechobecną 
w polskich szkołach

34
. 

 

Jednak podstawa programowa to nie wszystko. Niezwykle ważną kwestią jest 
także to, kto i czym się kierując dopuszcza podręczniki, zwłaszcza podręczniki 
wychowania do życia w rodzinie do użytku szkolnego. Aktualnie na liście 
ekspertów, którzy przedstawiają ministerstwu oceny niezbędne do podjęcia 
takiej decyzji jest kilkanaście osób, w tym także takie, które publicznie 

                                                           
34 Por. M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Płeć i rodzaj w edukacji, Wyd. Wyższej Szkoły 
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2004; L. Kopciwicz, Rodzaj i edukacja. Studium 
fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierr’a Bourdieu, Wyd. Naukowe 
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2007. 
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prezentują swoje poglądy na temat osób LGBTQ, zwłaszcza osób 
homoseksualnych, dalekie od akceptacji, czy choćby tolerancji

35
. Niestety nie 

można liczyć na to, że podręczniki WDŻR będzie oceniał ktoś inny, gdyż to 
wydawcy najczęściej wskazują proponowanych recenzentów. Tak więc ten 
mechanizm, który powinien zapewnić dopuszczanie do użytku w szkołach 
książek najlepszych, a co najmniej pozbawionych  treści niezgodnych z prawdą 
i aktualnymi ustaleniami nauki, a – w omawianym tu zakresie – treści 
i interpretacji o charakterze dyskryminacyjnym, restrykcyjnym 
i homofobicznym, praktycznie nie działa. Należy to zdecydowanie zmienić, 
zwłaszcza, że taka zmiana, o charakterze administracyjno-politycznym wymaga 
tylko decyzji kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z kolei to, jakie 
podręczniki znajdują się na rynku zależy głównie nie od Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, czy samych nauczycieli realizujących w szkołach te zajęcia, ale od 
wydawców. To oni podejmują ryzyko finansowe związane z przygotowaniem 
takiego a nie innego podręcznika. Kalkulacja finansowa w tym przypadku musi 
uwzględniać to, na podręczniki o jakim charakterze przekazu będzie 
zapotrzebowanie. Wydawcy doskonale się orientują, że w Polsce będą to 
książki prezentujące tradycyjne, restrykcyjne podejście do seksualności 
człowieka. 
 

Sam fakt umieszczenia (bądź nie umieszczenia) problematyki LGBTQ 
w podręcznikach nie przesądza jeszcze o tym, czy nauczyciel w ogóle będzie je 
omawiał na lekcji, w jakim zakresie, jak je zinterpretuje. W tej kwestii nie sądzę 
abyśmy mogli być optymistami. Składa się na to co najmniej kilka powodów. 
 

 Po pierwsze, to specyfika przygotowania nauczycieli do omawiania tych 
zagadnień. Wystarczy wspomnieć, że większość nauczycieli wychowania do 
życia w rodzinie to absolwenci studiów podyplomowych z tego zakresu 
organizowanych przez wydziały teologiczne uczelni państwowych, bądź 
kościelne uczelnie prywatne, a także to, że za organizację kursów 
kwalifikacyjnych oraz form doskonalenia przeznaczonych dla nauczycieli 
wychowania do życia w rodzinie w ośrodkach doskonalenia nauczycieli 
odpowiadali przez całe lata nauczyciele konsultanci powoływani nie przez 
dyrektorów tych placówek, lecz przez ówczesne władze ministerstwa 
prawicowego rządu. 

 

                                                           
35 D. Obidniak, Polityczna edukacja seksualna, w : D. Obidniak, M. Konarzewska (red.), 
Czytanki o edukacji. Dyskryminacja, ZNP, Warszawa 2011, s. 158-160. 
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 Po drugie, to „ukryty program nauczania”
36

, który warunkowany jest, 
między innymi, systemem wartości i poglądami nauczycieli. W tym 
kontekście należy przytoczyć wyniki badań Z. Izdebskiego

37
, z których 

wynika, że nauczyciele deklarujący, że są osobami wierzącymi 
i praktykującymi, wskazując na problematykę, którą winno się realizować na 
zajęciach wychowania do życia w rodzinie częściej wybierają takie 
zagadnienia, jak przekazywanie religijnego punktu widzenia na sprawy płci 
i rodziny.

 
Jeszcze bardziej znamienny wynik – z punktu widzenia przedmiotu 

niniejszej analizy - otrzymano w tych badaniach przy zestawieniu poglądów 
politycznych nauczycieli z ich poglądami na temat homoseksualizmu. 
Okazało się, co prawda, że nauczyciele o poglądach lewicowych są bardziej 
tolerancyjni w tym zakresie od osób o poglądach centrolewicowych 
i prawicowych, jednakże nawet w ich przypadku wskaźnik akceptacji 
przyjmuje wartości ujemne, czyli można je uznać za opinie z zakresu etyki 
restrykcyjnej. 

 

 Po trzecie, to pewien niesprzyjający klimat, który wokół realizacji edukacji 
seksualnej w szkole, a szczególnie poruszania tematyki LGBTQ jest 
wytwarzany poprzez różnorodne naciski i sygnały płynące do nauczycieli ze 
strony polityków i lokalnych ośrodków decyzyjnych i przedstawicieli 
kościoła. Wystarczy tu wspomnieć choćby o awanturze wywołanej wokół 
opublikowania w Polsce podręcznika dla nauczycieli, z powodzeniem 
funkcjonującego w innych krajach UE, który zawierał w jednym 
z zaproponowanych ćwiczeń zadanie: „Nawiążcie kontakt z organizacją 
gejowską lub lesbijską w waszym kraju; (…) Zaproście jednego 
z przedstawicieli tej organizacji na spotkanie. Porozmawiajcie 
o zagadnieniach związanych z równością i na temat praw, których odmawia 
się osobom homoseksualnym w waszym kraju”

38
. Ówczesny minister 

edukacji zablokował dystrybucję książki ze względu na tę propozycję 
metodyczną i zdymisjonował dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli, który był współwydawcą tej publikacji. Chociaż ministra, który 
podjął te decyzje już nie ma i książkę można rozprowadzać, to fakt ten 
zapadł w pamięć nauczycieli, wzmacniając ich obawy przed 
podejmowaniem problematyki LGBTQ na zajęciach.  

                                                           
36 Por. Meighan R., Socjologia edukacji, Wyd. UMK, Toruń 1993. 
37 Z. Izdebski, Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze, Wyd. UJ, 
Kraków 2012, s. 735-755. 
38  P. Brander i inni, Kompas. Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą, 
Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 
Warszawa 2005, s. 205. 
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Dla tego, co dzieje się z zakresem i sposobem podejmowania problematyki 
LGBTQ w polskich szkołach nie jest obojętna także atmosfera w kraju wokół 
tych osób i ich żywotnych problemów. Na pewno duże znaczenie w budowaniu 
klimatu niesprzyjającego równoprawnemu traktowaniu mniejszości 
seksualnych mają homofobiczne wypowiedzi osób publicznych, także znanych 
polityków, czy artystów, nierzadko też taki charakter przekazu medialnego. 
Sprawę komplikuje w tym zakresie to, że w Polsce dyskryminacja ze względu na 
orientację seksualną nie znajduje ochrony w prawie karnym oraz cywilnym. 
Polskie sądy oddalają więc pozwy o takim charakterze, zwłaszcza te, w których 
chodzi o ochronę przed mową nienawiści

39
. 

* 
W toku Światowej Konferencji na rzecz Ludności i Rozwoju (Kair, 1994) oraz 
IV Światowej Konferencji na rzecz Kobiet (Pekin, 1995) międzynarodowe 
gremia ustaliły, iż każdy człowiek ma prawo do wyczerpującej edukacji 
seksualnej, a także prawo do informacji na temat seksualności człowieka 
opierającej się na badaniach naukowych. Ponadto ustalono, że edukacja 
seksualna w szkole musi opierać się na: zasadzie równości płci, pełnym 
poszanowaniu praw prokreacyjnych człowieka i praw seksualnych zarówno 
kobiet i mężczyzn, szacunku dla młodych ludzi i dla ich decyzji, akceptacji 
mniejszości seksualnych oraz założeniu, że seksualność jest dobrem i powinna 
służyć szczęściu człowieka. Właśnie taka edukacja seksualna jest dzisiaj 
niezwykle potrzebna w polskiej szkole, jednak przyjęte rozwiązania prawne, 
sposób ich wdrożenia a także obraz realizacji zajęć z tego zakresu 
w poszczególnych szkołach wzbudzają wiele uwag. Odnosi się to w pełni do 
poddanych analizie w niniejszym opracowaniu fragmentów podręczników 
szkolnych dotyczących problematyki LGBTQ. 
W niniejszym opracowaniu oprócz diagnozy, zaproponowałem także szereg 
modyfikacji, zmian, które wydają się niezbędne. Co do wychowania do życia w 
rodzinie, sprawa jest o wiele bardziej złożona. Zakres i kierunek zmian 
koniecznych w aktualnie obowiązującej podstawie programowej 
i podręcznikach poddanych analizie są oczywiste i – jak się wydaje – nie 
wymagają powtórzenia w tym miejscu. Mimo jednak tego, że ich realizacja 
byłaby korzystna, nie sądzę aby w dostatecznym stopniu poprawiła stan 
edukacji seksualnej w polskich szkołach, także w zakresie prezentowania 
problematyki LGBTQ. Potrzebne są do tego bardziej radykalne i kompleksowe 
działania, polegające na: zmianie statusu wychowania do życia w rodzinie  
(powinien to być - równorzędny innym przedmiotom ogólnokształcącym - 
przedmiot nauczania, obligatoryjny dla ucznia i poddany ocenianiu), zmianie 

                                                           
39 Por. E. Siedlecka, Homofobia jak rasizm, w: Gazeta Wyborcza, 13 lutego 2012, s. 6. 
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standardów i programu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, zmianie 
podstawy programowej i – w konsekwencji – wymianie aktualnie 
funkcjonujących podręczników. Dwa ostatnie zadania powinny być realizowane 
przez specjalistów, przy uwzględnieniu rzetelnej wiedzy z zakresu seksuologii, 
psychologii i pedagogiki seksualnej, subdyscypliny pedagogiki, która w Polsce 
coraz prężniej się rozwija. 
Tego typu działania są – zdaję sobie z tego sprawę – mało realne, ale taką wizję 
i program należałoby stworzyć i je upowszechnić. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRZEGLĄD PODRĘCZNIKÓW Z PUNKTU WIDZENIA EDUKACJI SEKSUALNEJ – K. WĄŻ 
 

 

Strona 146 z 190 
 

 

Bibliografia 
Literatura cytowana 
1. Augustyn J., Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole, Wydawnictwo WAM, 

Kraków 2008. 
2. Bardziejewska M., Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków?, 

w: A. I. Brzezińska, Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia 
rozwojowa, GWP, Gdańsk  2005. 

3. Boczkowski K., Homoseksualizm, PZWL, Warszawa 1988. 
4. Brander P. i inni, Kompas. Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą, 

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, Centralny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli, Warszawa 2005. 

5. Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Edukacja seksualna w społeczeństwie 
współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychologiczne, UMCS, Lublin 2002. 

6. Chomczyńska-Rubacha M. (red.), Płeć i rodzaj w edukacji, Wyd. Wyższej Szkoły 
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2004. 

7. Izdebski Z.,  Jaczewski  A., Kocha, lubi, szanuje. Wychowanie do życia w rodzinie, 
Wyd. Szkolne PWN, Warszawa 1999. 

8. Izdebski Z., Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze, 
Wyd. UJ, Kraków 2012. 

9. Izdebski Z., Wąż K., Edukacja seksualna. Potrzeba, oczekiwania społeczne, 
realizacja, w: Edukacja. Studia. Badania. Innowacje, nr 1 (113) 2011. 

10. Kopciwicz L., Rodzaj i edukacja. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem 
teorii społecznej Pierr’a Bourdieu, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 
Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2007. 

11. Kozakiewicz M., Moralne aspekty wychowania seksualnego, w: K. Imieliński 
(red.), Seksuologia społeczna, PWN, Warszawa 1997. 

12. Król T., Ryś M., Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. 
Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo „Rubikon”, 
Kraków 2010. 

13. Meighan R., Socjologia edukacji, Wyd. UMK, Toruń 1993. 
14. Obidniak D., Polityczna edukacja seksualna, w : D. Obidniak, M. Konarzewska 

(red.), Czytanki o edukacji. Dyskryminacja, ZNP, Warszawa 2011. 
15. Siedlecka E., Homofobia jak rasizm, w: Gazeta Wyborcza, 13 lutego 2012. 
16. Sokoluk W., Wychowanie do życia w rodzinie. Poradnik metodyczny dla 

nauczycieli, WSiP, Warszawa  2003. 
17. Wąż K., Socjalizacja seksualna i przemiany w obyczajowości seksualnej 

młodzieży, w: Izdebski Z, Niemiec T, Wąż K, (Zbyt)młodzi rodzice, Wydawnictwo 
TRIO, Warszawa 2011. 

 
 
 
 
 



 

PRZEGLĄD PODRĘCZNIKÓW Z PUNKTU WIDZENIA EDUKACJI SEKSUALNEJ – K. WĄŻ 
 

 

Strona 147 z 190 
 

 

Zestawienie podręczników 
BIOLOGIA, GIMNAZJUM 
[BG1]  Małgorzata Kłyś, Joanna Stawarz., Świat biologii. Podręcznik dla gimnazjum.  
Część 1, Nowa Era,  
[BG2] Małgorzata Kłyś, Joanna Stawarz, Wiesława Gołda, Jadwiga Wardas, Świat 
biologii. Podręcznik dla gimnazjum. Część 2, Nowa Era,  
[BG3]  Małgorzata Kłyś, Andrzej Kornaś, Marcin Ryszkiewicz, Świat biologii. 
Podręcznik dla gimnazjum. Część 3, Nowa Era,  
[BG4]  Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas, Puls życia 1. Podręcznik do biologii dla 
gimnazjum, Wydawnictwo „Era”,  
[BG5]  Małgorzata Jefimow, Puls życia 2. Podręcznik do biologii dla gimnazjum, 
Wydawnictwo „Era”, 
[BG6]  Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas, Puls życia 3. Podręcznik do 
biologii dla gimnazjum, Wydawnictwo „Era”, 
[BG7] Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-
Jakubiec, Ciekawa biologia Podręcznik dla gimnazjum. Część 1, Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne, 
[BG8] Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-
Jakubiec, Ciekawa biologia. Podręcznik dla gimnazjum. Część 2, Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne, 
[BG9] Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-
Jakubiec, Ciekawa biologia. Podręcznik dla gimnazjum. Część 3, Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne, 
[BG10]  Barbara Klimuszko, Biologia. Jedność i różnorodność świata żywego, 
Podręcznik dla klasy III gimnazjum, ŻAK Wydawnictwo Edukacyjne Zofii 
Dobkowskiej, Warszawa 2009 
[BG11]  Jolanta Loritz-Dobrowolska, Zyta Sendecka, Elżbieta Szedzianis, Ewa 
Wierbiłowicz, Biologia 1. Podręcznik dla gimnazjum, Wydawnictwo Edukacyjne 
„Operon”,   
[BG12]  Jolanta Loritz-Dobrowolska, Zyta Sendecka, Elżbieta Szedzianis, Ewa 
Wierbiłowicz, Biologia 2. Podręcznik dla gimnazjum, Wydawnictwo Edukacyjne 
„Operon”,   
[BG13]  Jolanta Loritz-Dobrowolska, Zyta Sendecka, Elżbieta Szedzianis, Ewa 
Wierbiłowicz, Biologia 3. Podręcznik dla gimnazjum, Wydawnictwo Edukacyjne 
„Operon”. 
 

BIOLOGIA, SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 
[BP1]  Waldemar Lewiński, Jan Prokop, Grażyna Skirmuntt, Jolanta Walkiewicz, 
Biologia 1. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum 
profilowanego i technikum,  Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, 

http://atut.osdw.pl/autor/Lewi%F1ski+Waldemar+Prokop+Jan+Skirmuntt+Gra%BFyna+Walkiewicz+Jolanta;jsessionid=8EC6F98B0F5CE0CD834AE78564D12B68.s02
http://atut.osdw.pl/autor/Lewi%F1ski+Waldemar+Prokop+Jan+Skirmuntt+Gra%BFyna+Walkiewicz+Jolanta;jsessionid=8EC6F98B0F5CE0CD834AE78564D12B68.s02
http://atut.osdw.pl/autor/Lewi%F1ski+Waldemar+Prokop+Jan+Skirmuntt+Gra%BFyna+Walkiewicz+Jolanta;jsessionid=8EC6F98B0F5CE0CD834AE78564D12B68.s02


 

PRZEGLĄD PODRĘCZNIKÓW Z PUNKTU WIDZENIA EDUKACJI SEKSUALNEJ – K. WĄŻ 
 

 

Strona 148 z 190 
 

 

[BP2] Jacek Balerstet, Waldemar Lewiński, Jan Prokop, Karol Sabath, Grażyna 
Skirmutt, Biologia 1. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, 
liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, 
[BP3] Jacek Balerstet, Ewa Bartnik, Ewa Holak, Waldemar Lewiński, Małgorzata 
Łaszczyca, Karol Sabath,  Biologia 2. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwo 
Pedagogiczne OPERON, 
[BP4] Ewa Holak, Waldemar Lewiński,  Małgorzata Łaszczyca, Jolanta Walkiewicz, 
Grażyna Skirmuntt, Biologia 2. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum 
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwo 
Pedagogiczne OPERON, 
[BP5] Jacek Balerstet, Ewa Bartnik, Ewa Holak, Waldemar Lewiński, Małgorzata 
Łaszczyca, Karol Sabath, Grażyna Skirmuntt, Biologia 3. Zakres rozszerzony. 
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, 
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, 
[BP6] Andrzej Kornaś, Leopold Śliwa, Małgorzata Kłyś, Robert Konieczny, Biologia 2. 
Podręcznik kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era 
[BP7] Andrzej Joachimiak, Andrzej Kornaś, Małgorzata Kłyś, Biologia 3. Podręcznik 
kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era 
[BP8] Andrzej Kornaś, Leopold Śliwa, Małgorzata Kłyś, Robert Konieczny, Andrzej 
Joachimiak, Biologia. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym. Część 1 i 2. 
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Nowa 
Era 
[BP9] Jerzy  Duszyński, Krystyna Grykiel, Lilla Hryniewiecka, Artur Jarmołowski, 
Biologia, Tom 1, Podręcznik Zakres rozszerzony, Wydawnictwo Szkolne PWN, 
Warszawa – Poznań 2003  
[BP10]  Jerzy  Duszyński, Jerzy Błoszyk, Krystyna Grykiel, Bogdan Jackowiak, 
Biologia, Tom 2, Podręcznik Zakres rozszerzony, Wydawnictwo Szkolne PWN 
[BP11]  Jerzy  Duszyński, Krystyna Grykiel, Andrzej Lesicki, Lech Ratajczak, Biologia, 
Tom 3, Podręcznik Zakres rozszerzony, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – 
Poznań 2004 
 [BP12]  Jerzy Duszyński, Ewa Godzińska, Krystyna Grykiel, Bogdan Jackowiak, 
Katarzyna A. Koszycka, Marcin Ryszkiewicz, Biologia, Tom 4, Podręcznik Zakres 
rozszerzony, Wydawnictwo Szkolne PWN,  Warszawa – Poznań 2011 
[BP13]  Jerzy Duszyński, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marta Krenz-Niedbała, 
Andrzej Lesicki, Kazimierz Ziemicki, Biologia, Tom 5, Podręcznik Zakres rozszerzony, 
Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – Poznań 2009 
[BP14]  Beata Jancarz, Marzanna Wikiera, Biologia. Człowiek w równowadze. Część 
1, Wydawnictwo ZNAK, 
[BP15] Beata Jancarz, Marzanna Wikiera, Biologia. Człowiek w równowadze. Część 
2, Wydawnictwo ZNAK. 
 

http://www.bookmaster.pl/szukaj.xhtml?dzial=1&search=Andrzej+Korna%B6&t=6
http://www.bookmaster.pl/szukaj.xhtml?dzial=1&search=Leopold+%A6liwa&t=6
http://www.bookmaster.pl/szukaj.xhtml?dzial=1&search=Ma%B3gorzata+K%B3y%B6&t=6
http://www.bookmaster.pl/szukaj.xhtml?dzial=1&search=Robert+Konieczny&t=6
http://www.bookmaster.pl/szukaj.xhtml?dzial=1&search=Andrzej+Korna%B6&t=6
http://www.bookmaster.pl/szukaj.xhtml?dzial=1&search=Leopold+%A6liwa&t=6
http://www.bookmaster.pl/szukaj.xhtml?dzial=1&search=Ma%B3gorzata+K%B3y%B6&t=6
http://www.bookmaster.pl/szukaj.xhtml?dzial=1&search=Robert+Konieczny&t=6
http://www.znak.com.pl/osoba,nazwa,576,nazwisko,Beata_Jancarz
http://www.znak.com.pl/osoba,nazwa,1575,nazwisko,Marzanna_Wikiera
http://www.znak.com.pl/osoba,nazwa,576,nazwisko,Beata_Jancarz
http://www.znak.com.pl/osoba,nazwa,1575,nazwisko,Marzanna_Wikiera


 

PRZEGLĄD PODRĘCZNIKÓW Z PUNKTU WIDZENIA EDUKACJI SEKSUALNEJ – K. WĄŻ 
 

 

Strona 149 z 190 
 

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, GIMNAZJUM 
[WOSG1]  Iwona Janicka. Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski, Dziś i jutro. Wiedza 
o społeczeństwie - podręcznik z ćwiczeniami dla klas I-III gimnazjum. Część 1, 
Wydawnictwo „Era”, Warszawa 2012, 
[WOSG2]  Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski, 
Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie - podręcznik z ćwiczeniami dla klas I-III 
gimnazjum. Część 2, Wydawnictwo „Nowa Era”, Warszawa 2012, 
[WOSG3] Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara, Wiedza o społeczeństwie. Część 1. 
Podręcznik dla gimnazjum, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2012, 
[WOSG4] Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara, Wiedza o społeczeństwie. Część 2. 
Podręcznik dla gimnazjum, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2012, 
[WOSG5] Piotr Krzesicki, Małgorzata Poręba, Wiedza o społeczeństwie. Część 1, 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2009, 
[WOSG6]  Piotr Krzesicki, Piotr Kur, Małgorzata Poręba, Wiedza o społeczeństwie. 
Część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2012, 
[WOSG7] Maria Wesołowska-Starnawska, Andrzej Pilipiuk, Witold Starnawski, Bliżej 
świata. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla gimnazjum, Wydawnictwo Szkolne 
PWN, Warszawa 2009, 
[WOSG8] Alicja Pacewicz i Tomasz Merta (red.), KOSS. Podręcznik i ćwiczenia. 
Część 1, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Civitas, Warszawa 2009, 
[WOSG9] Alicja Pacewicz i Tomasz Merta (red.), KOSS. Podręcznik i ćwiczenia. 
Część 2, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Civitas, Warszawa 2010. 
 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE   
[WOSP1] Tomasz Stryjek, Elżbieta Tyszko-Kulik, Piotr W. Zawadzki, Wiedza 
o społeczeństwie. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy i rozszerzony. 
Podręcznik, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2007, 
[WOSP2] Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. 
Zakres podstawowy, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2011, 
[WOSP3] Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. 
Zakres rozszerzony, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2008, 
[WOSP4] Stanisław Zając, Zofia Teresa Kozłowska, Irena Unger, Piotr Unger, 
Historia i wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej, 
Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Toruń 2004, 
[WOSP5] Zbigniew Smutek, Janusz Maleska, Beata Surmacz, Wiedza 
o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, 
liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 
2004, 
[WOSP6] Andrzej Waśkiewicz, Tomasz Merta, Witold Klaus, Dagmara 
Woźniakowska-Fajst, Alicja Pacewicz, Przewodnik młodego obywatela. Wiedza 
o społeczeństwie. Podręcznik i ćwiczenia. Zakres podstawowy, Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, Civitas, Warszawa 2009, 

http://www.podreczniki-gandalf.pl/a/zajac-stanislaw/
http://www.podreczniki-gandalf.pl/a/kozlowska-zofia-teresa/
http://www.podreczniki-gandalf.pl/a/unger-irena/
http://www.podreczniki-gandalf.pl/a/unger-piotr/
http://www.podreczniki-gandalf.pl/w/sop-stowarzyszenie-oswiatowcow-polskich/
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=Smutek+Zbigniew%2C+Maleska+Janusz%2C+Surmacz+Beata&start=1


 

PRZEGLĄD PODRĘCZNIKÓW Z PUNKTU WIDZENIA EDUKACJI SEKSUALNEJ – K. WĄŻ 
 

 

Strona 150 z 190 
 

 

[WOSP7] Janusz Maleska, Zbigniew Smutek, Beata  Surmacz, Wiedza 
o społeczeństwie. Podręcznik. Część I. Zakres rozszerzony, Wydawnictwo 
Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2010, 
[WOSP8] Janusz Maleska, Zbigniew Smutek, Beata  Surmacz, Wiedza 
o społeczeństwie. Podręcznik. Część II. Zakres rozszerzony, Wydawnictwo 
Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2010, 
[WOSP9] Piotr Leszczyński, Tomasz Snarski, Wiedza o społeczeństwie. Matura 2012. 
VADEMECUM MATURALNE, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2011, 
[WOSP10] Lech Moryksiewicz, Maria Pacholska, Wiedza o społeczeństwie. Liceum 
ogólnokształcące. Zakres rozszerzony, Nowa Era, Warszawa 2011, 
[WOSP11] Zbigniew Smutek, Jarosław Bonecki, Antonina Telicka-Bonecka, Historia 
i wiedza o społeczeństwie. Zasadnicza szkoła zawodowa. Podręcznik, Wydawnictwo 
Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2008. 
 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, GIMNAZJUM 
[WDŻG1] Teresa Król (red.), Krystyna Maśnik, Wojciech Śledziński, Grażyna 
Węglarczyk, Jadwiga Wronicz, Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia 
w rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum, Wydawnictwo „Rubikon”, Kraków 2009, 
[WDŻG2] Teresa Król (red.), Krystyna Maśnik, Wojciech Śledziński, Grażyna 
Węglarczyk, Jadwiga Wronicz, Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia 
w rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum, Wydawnictwo „Rubikon”, Kraków 2011, 
[WDŻG3] Felicja Kalinowska, Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik. 
Gimnazjum, Efka Wydawnictwa Szkolne, Felicja Kalinowska, Piła 2009/10. 
 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE   
[WDŻP1] Teresa Król, Maria Ryś (red.), Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do 
życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo „Rubikon”, 
Kraków. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ceneo.pl/Podreczniki_szkolne;030ps1=Lech~~MMoryksiewicz~~H~~MMaria~~MPacholska.htm
http://www.podreczniki-gandalf.pl/a/smutek-zbigniew/
http://www.podreczniki-gandalf.pl/a/bonecki-jaroslaw/
http://www.podreczniki-gandalf.pl/a/telicka-bonecka-antonina/
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Zakres publikacji skierowanych do recenzji 
 

Do recenzji zostało skierowanych 51 pozycji książkowych, należących do 
dopuszczonych oraz nie dopuszczonych do użytku podręczników szkolnych 
(a ponadto jedno vademecum maturalne) dla gimnazjum oraz szkół 
ponadgimnazjalnych. Oceniane były podręczniki do przedmiotów biologia, 
wiedza o społeczeństwie oraz wychowanie do życia w rodzinie oraz 
vademecum maturalne do wiedzy o społeczeństwie. Lista recenzowanych 
pozycji powstała na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych 
w toruńskich szkołach pod koniec roku szkolnego 2011/2012 oraz analizy 
wszystkich list podręczników opublikowanych przez toruńskie i grudziądzkie 
gimnazja i szkoły gimnazjalne na rok szkolny 2011/2012

40
. 

 

Cel  
 

W przedstawionych do oceny podręcznikach/vademecum poszukiwano treści 
o znaczeniu dla projektu „Przegląd treści szkolnych podręczników do biologii, 
wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie pod katem 
przedstawienia w nich problematyki LGBTQ i treści homofobicznych”. 
 

Ujęcia teoretyczne wykorzystane w analizie podręczników 
 

IV. Problematyka LGBTQ w tym zjawisko homofobii. Podstawowe pojęcia. 
 

1. Terminologia  
 

(Osoby) LGBTQ (z ang. Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgenders, 
Queer/Questioning) Lesbijki, Geje, Osoby Biseksualne, Osoby Transpłciowe, 
Osoby Queer lub Questioning (odnoszącego się do osób kwestionujących 
przynależność do konstruktu jakim jest‚ orientacja psychoseksualna swojej 
orientacji seksualnej lub poszukujących) oznacza ogół osób 
nieheteroseksualnych i nieheteronormatywnych. 
 

Orientacja seksualna (psychoseksualna) to konstrukt pojęciowy definiowany 
jako „trwały emocjonalny, uczuciowy i seksualny pociąg wobec osób określonej 

                                                           
40 Więcej na temat listy pozycji książkowych poddanych recenzji – patrz część „Podręczniki“ 
niniejszego opracowania. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Queer
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płci”
41

. Osoby odczuwające pociąg do osób przeciwnejpłci określane są mianem 
heteroseksualnych. Osoby, które odczuwają pociąg zarówno do osób płci 
przeciwnej jak i do osób tej samej (własnej) płci określa się jako biseksualne. 
Osoby odczuwające pociąg do osób tej samej płci – homoseksualne. Nie należy 
mylić pojęcia orientacja seksualna z zachowaniami seksualnymi. Osoby 
homo/bi/heteroseksualne mogą podejmować zachowania seksualne 
niezależne od orientacji seksualnej, w związku z tym nie można na podstawie 
tylko i wyłącznie zachowań seksualnych wyciągać wniosków o orientacji 
seksualnej danej osoby [APA, Bojarska i Kowalczyk, 2010]. 
 

Homofobia to uprzedzenie do osób LGBTQ w ogóle; transfobia to uprzedzenie 
do osób transpłciowych. Uwarunkowana społecznie, nadmiernie uogólniona, 
awersyjna (wroga, negatywna) postawa wobec osób LGBTQ, oparta wyłącznie 
na ich przynależności do danej grupy [Bojarska, 2008]. 
 

Coming out (z ang. wyjście na jaw, ujawnienie się) „wyjście z szafy”, faza 
rozwojowa u osób nieheteroseksualnych, polegająca na dostrzeżeniu swojej 
inności w zakresie tożsamości psychoseksualnej w stosunku do większości 
heteroseksualnej, i uzewnętrznieniu tej tożsamości. Możemy wyróżnić coming 
out przed samym/samą sobą i przed otoczeniem (np. rodzina, przyjaciele, 
współpracownicy). Coming out to często proces długotrwały. Pojęcie to 
również stosowane jest wobec osób transpłciowych „ujawniających” swoją 
tożsamość  [Bojarska i Kowalczyk, 2010]. 
 

Transpłciowość (ang. transgender) określenie odnoszące się do niezgodności 

na tożsamość płci. Słowo to używane jest jako hasło-parasol zwierające 
spektrum różnorodnych ekspresji związanych z niezgodnością na płeć 
zdeterminowaną kulturowo (drag queen/king, cross-dressing, gender queer, 
gender fuck, gender bender itp). Zjawiskiem przynależnym do tej kategorii jest 
między innymi transseksualność. W paradygmacie medycznym 
reprezentowanym przez klasyfikację ICD – 10, Grupa: Zaburzenia identyfikacji 
płciowej

42
, funkcjonują rozpoznania jn.: 

F64.0 Transseksualizm – pacjent pragnie żyć i być akceptowanym jako 
przedstawiciel płci przeciwnej, czemu towarzyszy uczucie niezadowolenia 
z powodu niewłaściwości własnych anatomicznych cech płciowych oraz 

                                                           
41 We współczesnym piśmiennictwie zauważyć można odchodzenie od pojęcia orientacji 
seksualnej, na rzecz tożsamości seksualnej, które jest o wiele trafniejsze do opisania 
doświadczeń ludzi w zakresie ich relacji seksualnych. [Bojarska i Kowalczyk, 2010]. 
42 Współcześnie bardziej poprawne będzie sformułowanie „niezgodność na tożsamość płci” 
a nie traktowanie zjawiska jako zaburzenia i patologii (Bancroft, 2011). 
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chęć poddania się leczeniu hormonalnemu czy operacyjnemu, by własne 
ciało uczynić możliwie najbardziej podobnym do ciała płci preferowanej 
[Drosdzol i in., 2005]. 
F64.1Transwestytyzm fetyszystyczny i podwójnej roli – ubieranie się 
w stroje płci przeciwnej w celu uzyskania zadowolenia z chwilowego 
doświadczenia bycia osobą płci przeciwnej, bez pragnienia trwałej zmiany 
płci. Przebieraniu nie towarzyszy satysfakcja seksualna [Drosdzol i in., 
2005]. 

 

Uprzedzenia to emocjonalny komponent postawy. Przyjmuje postać 
negatywnych, wrogich ustosunkowań wobec jednostek na podstawie ich 
przynależności do grupy. Równie istotnym elementem postaw jest ich 
poznawczy komponent. Przyjmuje on często postać stereotypu, uogólnienia, 
generalizacji, które dotyczą całej grupy i są niezależne od rzeczywistego 
zróżnicowania panującego w danej grupie. 
 

Dyskryminacja to trzeci, behawioralny komponent postawy. Przyjmuje on 
formę negatywnego działania skierowanego na osoby należące do określonej 
grupy. Zachowanie to jest wywołane i wyzwalane przez stereotypy 
i uprzedzenia [Kowalczyk, Mirocha i Potaczek, 2006]. 
 

Heteroseksualny przywilej to często nieuświadomiony przez większość 
heteroseksualną, niewynikający z zasług, zestaw ułatwień kulturowych, które 
wynikają z ich heteroseksualności Ilustracją tego przywileju jest na przykład 
opowiadanie bez skrepowania o swoim życiu prywatnym, wspominanie 
o dziewczynie/chłopaku, żonie/mężu, czy też swobodne okazywanie uczuć 
swojej/swojemu partnerce/partnerowi w miejscach publicznych, opowiadanie 
wspólnym wychowywaniu dzieci itp.  itp.) [Bojarska, 2008]. W przypadku osób 
nieheteroseksualnych w przywołanych sytuacjach często pojawia się refleksja 
nad konsekwencja takich działań, ustawiczna autocenzura. 
 

Queer jest terminem zbiorczym określającym przedmiot badań między innymi 
socjologicznych, psychologicznych, kulturowych skupionych na analizowaniu 
i proliferacji ustalonych społecznie tożsamości oraz opozycji płciowych 
i związanych z seksualnością (kobieta – mężczyzna, płeć męska – płeć żeńska, 
heteroseksualność – homoseksualność itp.), w tym przede wszystkim 
konstrukcji subwersywnych tożsamości (Burzyńska, 2006). Osoby queer to 
wszyscy ludzie, którzy nie mieszczą się w kategorii heteronormy: na przykład 
osoby homoseksualne, biseksualne, transseksualne, interseksualne itd.  
 
 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Socjologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Psychologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kulturoznawstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Proliferacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Subwersja_(gender)
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2. Zgodność recenzowanych treści z najnowszymi ustaleniami nauki 
 

Standardy współczesnej wiedzy budowane są w oparciu o rzetelne źródła 
naukowe. W dziedzinie badań nad seksualnością bazę stanowią między innymi 
wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia, konsensusy zespołów eksperckich, 
ustalenia uznanych towarzystw naukowych. Jednym z najważniejszych 
dokumentów, który stanowi podstawę odniesień dotyczących seksualności jest 
Powszechna Deklaracja Praw Seksualnych.

43
 Dokument zawiera 11 praw 

seksualnych, stanowiących fundamentalne i uniwersalne prawa człowieka, 
przyczyniające się do wolności, równości i godności wszystkich ludzi. Został 
stworzony w celu zaspokojenia potrzeb społecznych i osobistych, niezbędnych 
w pełnym rozwoju jednostki. Prawa seksualne. Prawo do wolności seksualnej. 
Wolność seksualna obejmuje indywidualną możliwość jednostki do wyrażania 
pełni potencjału seksualnego, wyklucza jednak wszelkie formy seksualnego 
przymusu, wykorzystywania i nadużyć w jakimkolwiek czasie i sytuacji życiowej. 
Prawo do odrębności seksualnej, integralności oraz bezpieczeństwa 
seksualnego ciała. Prawo to pozwala człowiekowi podejmować niezależne 
decyzje dotyczące własnego życia seksualnego, zgodne z własną moralnością 
i obowiązującą etyką społeczną. Obejmuje ono również możliwość 
sprawowania kontroli nad własnym ciałem i czerpanie z niego zadowolenia 
oraz wolność od torturowania, okaleczania i jakiejkolwiek przemocy. Prawo do 
prywatności seksualnej. Obejmuje możliwość podejmowania indywidualnych 
decyzji i zachowań w sferze intymnej, w stopniu, w jakim nie naruszają one 
praw seksualnych innych osób. Prawo do równości seksualne. Odwołuje się do 
wolności od wszelkich form dyskryminacji, niezależnie od płci, orientacji 
seksualnej, wieku, rasy, klasy społecznej, religii oraz fizycznej lub emocjonalnej 
niepełnosprawności. Prawo do przyjemności seksualnej. Przyjemność 
seksualna, włączając zachowania autoerotyczne, jest źródłem fizycznego, 
psychologicznego, intelektualnego i duchowego dobrostanu. Prawo do 
emocjonalnego wyrażania seksualności. Wyrażanie seksualności obejmuje 
więcej niż przyjemność erotyczną lub zachowanie seksualne. Ludzie mają 
prawo do wyrażania swojej seksualności poprzez komunikowanie się, dotyk, 
wyrażanie uczuć i miłość. Prawo do swobodnych kontaktów seksualnych. 
Oznacza możliwość zawarcia związku małżeńskiego lub niezawierania go, 
przeprowadzenia rozwodu i ustanawiania innych form związków seksualnych 
opartych na odpowiedzialności. Prawo do podejmowania wolnych 

                                                           
43 Pierwotnie dokument ten został przyjęty podczas 14. Światowego Kongresu Seksuologii 
(Hong Kong, 1999) i jest dokumentem World Association for Sexual Health, następnie w 2002 
roku Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła i zarekomendowała ten dokument. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Seks
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_cz%C5%82owieka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wno%C5%9B%C4%87_(polityka_i_socjologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Godno%C5%9B%C4%87_cz%C5%82owieka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Potrzeba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Moralno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Etyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tortura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemoc
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskryminacja_(psychologia_spo%C5%82eczna)
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82e%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Orientacja_seksualna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Orientacja_seksualna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rasa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klasa_spo%C5%82eczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Religia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Autoerotyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Seks
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozw%C3%B3d
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i odpowiedzialnych decyzji dotyczących posiadania potomstwa. Obejmuje 
możliwość podejmowania decyzji o posiadaniu lub nieposiadaniu potomstwa, 
jego liczbie, różnicy wieku między potomstwem oraz prawo do pełnego 
dostępu do środków regulacji płodności. Prawo do informacji seksualnej 
opartej na badaniach naukowych. Prawo to mówi, że poszukiwanie informacji 
dotyczących seksualności człowieka musi być realizowane na drodze rzetelnych 
i nienaruszających zasad etycznych badań naukowych, a odpowiednie 
rozpowszechnianie informacji będzie następować na wszystkich poziomach 
społecznych. Prawo do wyczerpującej edukacji seksualnej. Edukacja seksualna 
jest procesem trwającym od momentu narodzin przez całe życie i powinny być 
w nią zaangażowane wszystkie instytucje społeczne. Prawo do seksualnej 
opieki zdrowotnej. Opieka w zakresie zdrowa seksualnego powinna być 
dostępna i służyć zapobieganiu oraz leczeniu wszelkich problemów, chorób 
i zaburzeń seksualnych [Kowalczyk i Bojarska, 2010]. 
 

3. Sposób przekazywania wiedzy  
 

Podręcznik szkolny to taki typ publikacji, który powinien w sposób rzetelny 
i przystępny przekazywać najnowsze ustalenia nauki. Z założenia wszystkie 
użyte w podręczniku pojęcia i zagadnienia powinny być przedstawione 
w sposób obiektywny, neutralny, jasny i przystępny. W przypadku treści 
związanych z LGBTQ czy homofobią należy stosować ujęcie współczesne – 
„Egalitarystyczne” – w którym tożsamości seksualne nie są wartościowane 
a priori. Konieczne są też dostrzeżenie i krytyka logicznych niekonsekwencji 
w teoriach okresu patologizacji nienormatywnych zachowań seksualnych. 
Przedmiotowe ujęcie oznacza też, że nie przytacza się uznanych za fałszywe 
teorii dotyczących seksualności. Przy ujęciu „Egalitarystycznym” istnieje 
świadomość i uznanie faktu względności seksualnych ról kulturowych i norm 
seksualnych, zwraca się również większą uwagę na społeczną opresję osób 
LGBTQ i nieheteroseksualnych itp., zatem powinno się z cała świadomością 
unikać ujęcia „Patologizującego” i „Podskórnie wartościującego”. Wiedza 
teoretyczna powinna być poparta licznymi przykładami, wzbogacona o aspekt 
praktyczny [Bojarska, 2010]. 
 

4. Dostosowanie treści do wieku osób, dla których przeznaczony jest 
podręcznik 

 

We wczesnym okres dojrzewania (gimnazjum) zagadnienia, które powinny się 
pojawić w procesie edukacyjnym (istotne dla tego okresu), to między innymi: 
zmiany fizyczne i akceptacja własnej cielesności, relacje z rówieśnikami. 
W szkołach ponadgimnazjalnych zaleca się następujące tematy: relacje 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Potomstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Antykoncepcja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Badanie_naukowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Edukacja_seksualna
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psychologiczne, społeczno-kulturowe i etyczne powiązane z seksualnością – 
ponieważ wówczas mają często miejsce pierwsze doświadczenia seksualne. 
Zatem niezwykle istotne jest, aby w tym czasie ustrukturyzować wiedzę 
dotyczącą infekcji przenoszonych drogą płciową, kultury współżycia 
seksualnego, zaburzeń seksualnych, obyczajowości, fantazji seksualnych, 
pornografii, doboru partnera seksualnego, tworzenia prawidłowych relacji, 
miłości, odpowiedzialności, zdrad, konfliktów czy stereotypów płciowych 
i orientacji seksualnych [Lew-Starowicz i Długolęcka, 2006]. 
 

5. Strona graficzna 
 

Podstawowym zadaniem podręcznika jest jego funkcja informacyjna. 
W realizowaniu tej funkcji pomocny jest między innymi materiał ilustracyjny. 
Strona graficzna powinna być na tyle atrakcyjna, aby przykuć uwagę, pozwolić 
ustrukturyzować zdobywaną wiedzę. Używając materiałów ilustracyjnych 
można wzmocnić lub osłabić określony przekaz. W związku z tym materiał 
graficzny powinien być na tyle różnorodny, aby nie budził zastrzeżeń co do 
tendencyjności wyboru. Na przykład: gdy zostaje przedstawiony temat relacji 
partnerskich to obok pary osób różnej płci ilustracje powinny zawierać również 
parę osób tej samej płci. Jeżeli omawiane są role płciowe, to należy unikać 
stereotypów w ich przedstawianiu (np. policjant, prawnik, żołnierz, biznesmen, 
lekarz – mężczyzna, opiekunka, kucharka, sprzątaczka, pielęgniarka, 
nauczycielka – kobieta), umiejętnie wspierając różnorodność. Należy także 
unikać przedstawień osób LGBTQ tworzących wrażenie, że są subkulturą (np. 
w przedstawianiu wizerunku osób LGBTQ dominują przedstawienia drag 
queens, zdjęcia z parad równości itp.). Ilustracje powinny być różnorodne, nie 
odbiegające od przedstawiania osób heteroseksualnych. 
 

6. Język 
 

Używanie określonego języka może skutkować utrwalaniem stereotypów 
i uprzedzeń ale także ich osłabieniem, usunięciem lub zapobiegnięciem ich 
powstaniu. Język może stygmatyzować, wręcz piętnować, ale może też 
opisywać świat różnorodny a mimo tego zamieszkały przez ludzi o równych 
prawach, równym statusie, tak samo zdolnych do realizacji w każdym zawodzie 
i każdej roli. 
We współczesnym ujęciu „Egalitarystycznym” powszechne jest dążenie do 
inkluzywności płciowej w języku. Obiektem zainteresowania publikacji są 
w równej mierze kobiety, mężczyźni, a także osoby, które nie mieszczą się 
w tych kategoriach (spektrum transpłciowości) [Bojarska, 2010]. W efekcie 
m.in. unika się używania wyłącznie form męskich, w tym pisania np. o uczniach, 
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wychowankach, podopiecznych, nauczycielach, wychowawcach i pedagogach – 
zamiast tego używa się form obojętnych płciowo (osoby uczęszczające do 
szkoły, osoby uczące się w szkole, młodzież uczęszczająca do szkoły, osoby 
uczące w szkole, osoby prowadzące zajęcia szkolne) albo przynajmniej stosuje 
formy żeńskie obok form męskich (np. uczennice i uczniowie, nauczyciele 
i nauczycielki, pedagożki i pedagodzy). 
Przykładem niewłaściwego stosowania języka jest używanie określenia 
„homoseksualizm” („biseksualizm”, „transseksualizm”), które ma wydźwięk 
kliniczny a nadto budzi skojarzenia – nierzadko pejoratywne – z innymi 
określeniami o końcówce „-izm”. Bardzo często są to określenia związane 
z kwestiami światopoglądowymi i politycznymi (katolicyzm, agnostycyzm, 
komunizm, faszyzm, agraryzm, feminizm, liberalizm, socjalizm, ateizm), co 
może utrwalić fałszywe przekonanie, że orientację seksualną wybiera się tak, 
jak religię, poglądy polityczne czy światopogląd. Aby uniknąć tego typu 
naznaczania można wprowadzić formy takie jak: lesbijka, gej, osoba 
biseksualna, osoba homoseksualna, osoba o orientacji biseksualnej lub 
homoseksualnej, w przypadku których mamy podkreśloną podmiotowość. 
Stosować należy też określenia „transpłciowość”, „transseksualność”, 
„homoseksualność” i „biseksualność” – bowiem to końcówka „-ość” a nie 
końcówka „-izm” jest w języku polskim związana z cechami i właściwościami 
(płciowość, płodność, uczciwość, hardość, kobiecość, męskość, uczuciowość 
a przede wszystkim – seksualność). Dodać należy, że analogiczny związek 
występuje w języku angielskim (homosexuality oraz bisexuality a nie 
homosexualism ani bisexualism – a przy tym Catholicism. feminism, 
communism) oraz w języku niemieckim (Homosexualität oraz Bisexualität a nie 
Homosexualismus ani Bisexualismus – a przy tym Katholizismus, Feminismus, 
Kommunismus). 
 

V. Analiza sposobu ujmowania bi/homoseksualności. 
 

Bojarska (2010) zaproponowała analizę sposobu ujmowania tematyki LGBT ze 
względu na formę pisania. Zwraca ona uwagę na fakt, że forma wypowiedzi 
ujawnia sposób myślenia, założenia (nawet nie wynikające ze złej woli), którymi 
kierują się autorki i autorzy. To samo zjawisko może być w różny sposób 
interpretowane – w zależności od kontekstu, w jakim występuje. Wyróżnia ona 
trzy ujęcia. Pierwsze ujęcie wyjściowe (A) – „Patalogizujące”, drugie pośrednie 
(B) – „Podskórnie wartościujące”, trzecie współczesne (C) – „Egalitarystyczne”. 
Ujęcia te obrazują ewolucję pisania o nieheteroseksualności a w pewnym 
sensie również o transpłciowości. Kolejnym wymiarem analizy jest kryterium. 
Autorka proponuje ich jedenaści. Wraz z ujęciami tworzą one przejrzystą 
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macierz. Autorka wskazuje na sztuczność ich wyodrębnienia ze złożonej 
rzeczywistości oraz ich wzajemne powiazanie, przenikanie się. Wyjściowym 
kryterium oceny jest Status homo/biseksualności (kryterium „0”). 
W pierwszym z w/w ujęć mamy jawne patalogizowanie: poszukuje się 
patologicznych przyczyn nieheteroseksualności, podkreśla się jej rzekomą 
nienaturalność i nienormalność; nie jest uważana za wrodzoną, tylko za nabytą 
(wybraną) cechę. W ujęciu pośrednim następuje podskórna patologizacja 
homo/biseksualności. Wskazuje się na ułomność nieheteroseksualności, 
wartościuje się orientacje seksualne na korzyść heteroseksualności, poszukuje 
czynników zakłócających „prawidłowy” rozwój (w efekcie czego zamiast 
heteroseksualności pojawia się homo/biseksualność). Współczesne ujęcie – 
„Egalitarystyczne” – ujmuje bi/homoseksualność jako zwyczajną formę 
seksualności, naturalną i wrodzoną. Wskazuje się na procesy, które są 
odpowiedzialne za orientację seksualną (generalnie): heteroseksualną, 
biseksualną i homoseksualną. Kolejne kryterium „1” Nastawienie do osób 
LGBT. A: dominuje jawna wrogość, pogarda; B: protekcjonalizm, „współczucie 
ułomności” (vide „kochający inaczej”); C: brak wartościowania. Kryterium „2” 
Domyślny punkt odniesienia. A: heteroseksizm, B: heterocentryzm / 
heteronormatywność, C: brak założeń co do punktu odniesienia. Kryterium „3” 
Rola autorki lub autora. A: obserwacja osądzająca, B: obserwacja 
„wyrozumiała”, C: obserwacja bezstronna. Kryterium „4” Domyślna tożsamość 
autora lub autorki i czytelniczki lub czytelnika. W ujęciach A i B zarówno autor 
lub autorka jak i czytelniczka lub czytelnik są osobami heteroseksualnymi (o ile 
inaczej nie zaznaczono). W ujęciu C brak jest oczywistej/domyślnej orientacji 
seksualnej w/w. Kryterium „5” Sposób przedstawiania osób LGBT. A: Osoba 
nieheteroseksualna jest przedstawiana jako obca, źródło zagrożeń, zboczona. 
B: „egzotyczny odmieniec”. C: Brak wartościującej perspektywy my – oni. 
Kryterium „6” Status tradycyjnej obyczajowości seksualnej. A: Jest tylko jedna 
„tradycyjna”, „zdrowa”, „naturalna” obyczajowość seksualna. Uprawniona jest 
tylko heteronormatywność. B: Warunkowe (zachowania konsensualne i nie 
krzywdzące innych) tolerowanie nieheteroseksualności, podział na gorszą 
i „obiektywnie” lepsza orientację seksualną. C: wszystkie zachowania, które są 
konsensualne i nie krzywdzą innych są akceptowane i nie są wartościowane. 
Kryterium „7” Relacja hetero-homoseksualność. A: Tylko i wyłącznie 
zachowania heteroseksualne są normalne. B: Oczywista heteroseksualność. 
Nieheteroseksualność to samoistna „odmienność” C: Brak kryterium 
odniesienia. Kryterium „8” Kierunek poszukiwań. A: Patogeneza 
bi/homoseksualności (o poszukiwaniu przyczyn heteroseksualności nie ma 
mowy – jest ona czymś oczywistym, czego źródeł nie ma powodu szukać). 
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B: Przyczyna bi / homoseksualności (o poszukiwaniu przyczyn 
heteroseksualności nadal nie ma mowy). C: Mechanizm powstawania orientacji 
seksualnej jako takiej. Kryterium „9”. Relacja między płciami. A: Skrajny 
androcentryzm. B: Przeważający androcentryzm. C: Odchodzenie od 
androcentryzmu. Inkluzywność płciowa. Kryterium „10” Specyfika treści. 
A: Poszukiwanie argumentacji potwierdzającej tezę o patologii 
bi/homoseksualności. Ignorowanie nieprawidłowości w metodologii 
badawczej. Pomijanie dowodów i argumentów sprzecznych z założoną 
wcześniej tezą (badania „z tezą”). Autorytarne orzekanie o zależności 
przyczynowo – skutkowej po realizacji obserwacji. Nadużycia interpretacyjne. 
Opieranie wniosków na niepotwierdzonych danych. Nie uwzględnianie różnic 
kulturowych w zakresie ekspresji seksualnej. Powoływanie się na 
zdezaktualizowane i odrzucone teorie. B: Założenie o patologii, 
„niewłaściwości” nieheteroseksualności nie jest wyrażone wprost, ale wynika z 
kontekstu. Przywoływane są „dla równowagi” nieaktualne teorie dotyczące 
przyczyn bi/homoseksualności. Pochylanie się nad „niedolą” osób 
nieheteroseksualnych. Niewspółmierne/nieuzasadnione przyglądanie się 
teoriom „leczenia”. Dyskredytowanie praw osób LGBT. Budowanie zastrzeżeń 
wokół tych praw. Pozorna tolerancja przy wskazaniu braku wyboru, 
niemożliwości leczenia. C: brak wartościowania orientacji seksualnych. 
Argumentacja w oparciu o poddane szczegółowej analizie wnioski z badań. 
Brak przywoływania archaicznych teorii z okresu patologizacji. Świadomość 
faktu względności kulturowej ról płciowych, seksualnych etc. Dostrzeżenie 
mnogości potencjalnych czynników budujących seksualność.  
 

Podział przedmiotów uwzględniający publikacje skierowane do recenzji: 
 

Biologia 
 

1. Zakres programowy  
 

Nauczanie biologii jest obowiązkowe dla wszystkich osób uczęszczających do 
szkół i obejmuje trzyletni cykl w gimnazjum oraz roczny cykl w szkole 
ponadgimnazjalnej. Istnieje także możliwość wyboru na poziomie 
ponadgimnazjalnym biologii w zakresie rozszerzonym. Podstawa programowa 
narzucona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) stanowi zbiór treści, 
które będą obowiązywać osobę uczęszczającą do szkoły po zakończeniu danego 
etapu edukacyjnego. Stanowi ona wskazówkę do realizacji treści, ale 
pozostawia jednak pewien stopień dowolności co do kolejności 
i szczegółowości przekazywanych treści – jeżeli spełnione są warunki 
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podstawowe oraz program ma znamiona logicznej koncepcji autorskiej [Spalik 
i in., 2012]. 
Problematyka LGBTQ nie została uwzględniona w sposób bezpośredni 
w podstawie programowej do nauczania biologii, może się jednak pojawić przy 
okazji poruszania niektórych treści związanych z biologicznymi podstawami 
zachowania człowieka (zwierząt), rozmnażania i rozwoju człowieka itp. 
[Podstawa programowa, 2012, Patrz też: Driscoll, 2008]

 
. 

Analizując poszczególne treści nauczania biologii można wysunąć wniosek, 
iż najbardziej prawdopodobne wydaje się pojawienie treści LGBTQ w: 
 III etap edukacyjny (gimnazjum) przy poruszaniu zagadnień rozmnażania 

i rozwoju (treść programowa: „Przedstawia cechy i przebieg fizycznego, 
psychicznego i społecznego dojrzewania człowieka; przedstawia 
podstawowe zasady profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową”) lub 
przy omawianiu stanu zdrowia i choroby (treść programowa: „Wymienia 
najważniejsze choroby człowieka wywoływane przez wirusy, bakterie, 
protisty i pasożyty zwierzęce oraz przedstawia zasady profilaktyki tych 
chorób; w szczególności przedstawia drogi zakażenia się wirusami HIV, HBV 
i HCV oraz HPV, zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez te wirusy 
oraz przewiduje indywidualne i społeczne skutki zakażenia”) [Podstawa 
programowa, 2012]. 

 IV etap edukacyjny (szkoła ponadgimnazjalna – poziom rozszerzony), przy 
poruszaniu następujących tematów: rozwój człowieka czy wirusy („Uczeń 
(…) wymienia najważniejsze choroby wirusowe człowieka (WZW typu A, 
B i C, AIDS, zakażenie HPV, grypa, odra, świnka, różyczka, ospa wietrzna, 
polio, wścieklizna) i określa drogi zakażenia wirusami oraz przedstawia 
podstawowe zasady profilaktyki chorób wirusowych”) [Podstawa 
programowa, 2012]. 

 

2. Podział publikacji ze względu na kryteria recenzji 
 

Analizie poddano 28 podręczników do biologii (13 gimnazjum i 15 szkoła 
ponadgimnazjalna). Wszystkie podręczniki do gimnazjum były dopuszczone do 
użytku szkolnego przez MEN. Na 15 podręczników do szkół 
ponadgimnazjalnych poddanych analizie żaden nie został dopuszczony do 
użytku przez MEN. 
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a) Podręczniki do biologii (gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne), w których 
zakres treści bezpośrednio związany był z problematyką LGBTQ oraz 
zamieszczone treści mogły być analizowany pod katem treści 
homofobicznych. 

 

Gimnazjum 
 

(8
44

) (Jedyny dopuszczony podręcznik w tej grupie przedmiotowej). 
W podrozdziale „Wybrane choroby zakaźne człowieka” (8, s. 250) czytamy: 
AIDS przez wiele lat było traktowane jako choroba pewnych grup ludzi, np.: 
narkomanów i homoseksualistów. Z tego powodu wiele osób 
nieidentyfikujących się z wymienionymi grupami błędnie sądziło, że choroba im 
nie grozi. Nie jest to jednak prawda być nosicielem wirusa i wszyscy powinni 
przestrzegać zasad profilaktyki AIDS. Przywołany cytat jest zgodny 
z współczesnym rozumieniem. Niestety podręcznik, przywołując stereotyp 
o „chorobie »pewnych grup«”, nawet gdy w następnym zdaniu go obala, 
paradoksalnie powoduje jego utrwalenie. We współczesnej literaturze unika się 
również określenia „nosiciel wirusa”, zastępując mniej stygmatyzującym „osoba 
żyjąca z wirusem”. 
W podręczniku (8, s. 224) możemy znaleźć przykłady ujęcia „Podskórnie 
wartościującego”. I tak we fragmencie, w którym pojawia się postulat 
dorosłości, dojrzałości i odpowiedzialności, adresowany on jest do osób 
żyjących w „tradycyjnym” modelu rodziny: Powoli nadchodzi czas 
podejmowania odpowiedzialnych decyzji (…) zawarcia związku małżeńskiego, 
założenia rodziny i posiadania potomstwa. Dominuje zatem myślenie 
heterocentryczne, o braku możliwości alternatywy, zakładające jednocześnie, 
że jest to jedyna droga.  
 

Szkoły ponadgimnazjalne 
 

(26) Rozdział „Rozmnażanie i rozwój”. Podrozdział „Heteroseksualizm 
i homoseksualizm” (26, s. 228). W tym przypadku mamy do czynienia 
z nierównym pod względem ujęcia tematu LGBT tekstem. W pierwszym 
akapicie mamy wyjaśnienie pojęcia orientacja seksualna. Można zauważyć 
neutralne, nie wartościujące  podejście. Pojawiają się takie określenia jak: 
większość ludzi to heteroseksualiści. Niektórzy interesują się i osiągają 

                                                           
44 Stosowana przez R. Kowalczyka numeracja pokrywa się z numeracją w części „Podręczniki” 
niniejszego opracowania i została przyjęta dla skrócenia zapisu. (8) oznacza zatem podręcznik 
„Ciekawa biologia. Podręcznik dla gimnazjum. Część 2”, Ewy Kłos, Wawrzyńca Kofty, Marioli 
Kukier-Wyrwickiej i Hanny Werblan-Jakubiec. 
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satysfakcje seksualną jedynie w związkach z osobami tej samej płci – to 
homoseksualiści. Pojawia się też poprawna definicja orientacji seksualnej.  
W drugim akapicie można już dostrzec ujęcie „Podskórnie wartościujące”. 
Pojawiają się takie określenia jak: przyczyny homoseksualizmu i biseksualizmu – 
o przyczynach heteroseksualności, choć o niej samej jest mowa w tytule 
podrozdziału, nie ma mowy. Dla przybliżenia poszukiwanych przyczyn 
przytaczane są dwie teorie: zaburzeń gospodarki hormonalnej okresu 
prenatalnego oraz teoria upatrująca „patogenezy” w uwarunkowaniach 
genetycznych

45
. Dalej następuje próba odpatologizowania homoseksualizmu: 

pojawia się stwierdzenie, że niektórzy ludzie w związku z tym uważają, że 
homoseksualizm jest chorobą lub „zboczeniem”, jednak takie poglądy nie 
znajdują potwierdzenia medycznego. Następnie dochodzi do pomylenia 
i pomieszania orientacji seksualnej z tożsamością płciową twierdzi się bowiem, 
że pierwiastek męskości i żeńskości, warunkowany między innymi gospodarką 
hormonów płciowych, jest bardzo zróżnicowany także u heteroseksualistów. 
Akapit kończy informacja, iż w 1991 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
wykreśliła homoseksualność z „listy chorób i zaburzeń”. Brak jest tego 
stwierdzenia odnośnie do biseksualności, choć wzmianka o niej pojawia się 
wcześniej. 
W tym samym podręczniku (26, s. 229), jako dopełnienie informacji rozdziału 
„Rozmnażanie i rozwój” (ciekawostka), w zakładce „Warto przeczytać” 
pojawiają się pojęcia transseksualizm oraz transwestytyzm. Przywołana została 
definicja opierająca się o paradygmat medyczny: wskazano rozbieżność 
pomiędzy płcią chromosomalną, somatyczną a psychiczną, której skutkiem jest 
transseksualizm. Dalej stwierdzono, że transseksualiści często poddają się 
terapii hormonalnej i chirurgicznej „dopasowując” swoje ciało do psychiki. 
Przekazana jest również, chociaż nie wprost, informacja o prymacie płci 
psychicznej z nad płcią biologiczną – co jest zgodne z współczesnym 
rozumieniem zjawiska. Podkreślono też że transseksualizmu nie należy mylić 
z transwestytyzmem. Transwestyta to człowiek, który osiąga satysfakcję 

                                                           
45 Dyskusja na temat przyczyn zróżnicowania orientacji seksualnych nie jest zamknięta. 
Stanowisko w tej sprawie zajęło między innymi Amerykańskiego Towarzystwo Psychologiczne 
(2008): Nie ma zgody między naukowcami co do dokładnych przyczyn tego, że u danej osoby 
rozwija się orientacja heteroseksualna, biseksualna czy homoseksualna. Pomimo znacznej 
ilości badań na temat ewentualnego wpływu na orientację seksualną czynników 
genetycznych, hormonalnych, rozwojowych, społecznych czy kulturowych, to jednak nie ma 
wyników, które zezwalałyby naukowcom stwierdzić, iż orientacja seksualna determinowana 
jest przez jakiś szczególny czynnik lub czynniki. Wiele osób uważa, że istotną rolę odgrywa 
zarówno natura jak i środowisko czy wychowanie. Większość osób jest przekonanych, że ma 
niewielki wpływ na swoją orientację lub nie ma go wcale [APA, 2008/2012]. 
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seksualną przez przebieranie się w strój płci odmiennej (!) i odgrywanie roli tej 
płci. We fragmencie tym prawdopodobnie chodziło o odmianę 
transwestytyzmu określaną mianem transwestytyzmu fetyszystycznego, 
należącą – zgodnie z ICD-10 – do grupy zaburzeń preferencji seksualnych. 
Z tego względu dziwi odniesienie do kategorii zaburzeń identyfikacji płciowej 
(zdanie: Przyczyną transwestytyzmu mogą być zaburzenia identyfikacji z płcią). 
Z jednej strony zatem podręcznik (26) prawidłowo rozróżnia transwestytyzm 
i transseksualność a z drugiej błędnie opisuje zjawisko transwestytyzmu. 
Dodać należy, że (26) to podręcznik do biologii w zakresie rozszerzonym 
a zatem niedostępny dla większości osób uczęszczających do szkół. 
 

b) Podręczniki do biologii (gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne), w których 
zakres treści nie był bezpośrednio związany z problematyką LGBTQ. 

 

W pozostałych podręcznikach (1-7,9-23,25,27-18) nie występowały treści 
bezpośrednio związane z tematyką LGBTQ. 
 

Wiedza o społeczeństwie 
 

1. Zakres programowy  
 

Nauczanie wiedzy o społeczeństwie jest obowiązkowe dla wszystkich osób 
uczęszczających do szkół i obejmuje trzyletni cykl w gimnazjum oraz roczny cykl 
w szkole ponadgimnazjalnej. Istnieje także możliwość wyboru na poziomie 
ponadgimnazjalnym wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym. 
 

Gimnazjum 
 

W trzecim etapie edukacyjnym (gimnazjum) zgodnie z podstawą programową 
do przedmiotu wiedza o społeczeństwie jeden z dwóch głównych bloków  
tematycznych związany jest z edukacją obywatelską. 
W wymaganiach ogólnych zawarte są między innymi cele, które ma za zadanie 
osiągnąć osoba uczęszczająca do szkoły. Należą do nich między innymi 
kształtowanie umiejętności wykorzystania i tworzenia informacji na temat życia 
publicznego, umiejętność wyrażania własnego zdania w wybranych sprawach 
publicznych i uzasadnia go, otwartość na odmienne poglądy (Podstawa 
programowa; Punkt I – „Wykorzystanie i tworzenie informacji”), a także 
znajomość zasad i procedur demokracji, w tym umiejętność rozpoznania 
przypadków łamania norm demokratycznych i ocenia ich konsekwencji 
(Podstawa programowa; Punkt IV – „Znajomość zasad i procedur demokracji”). 
Brak jest bezpośredniego zalecenia do poruszania tematyki LGBTQ czy 
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problemu homofobii w przypadku realizacji treści nauczania (wymagania 
szczegółowe) [Podstawa programowa, 2012]

46
. 

 

Szkoły ponadgimnazjalne 
 

W czwartym etapie edukacyjnym (szkoły ponadgimnazjalne) jeden z głównych 
obszarów tematycznych związany jest ze zdobywaniem wiedzy na temat 
funkcjonowania i zmian w społeczeństwie. Problematyka LGBTQ nie została 
uwzględniona w sposób bezpośredni w podstawie programowej do nauczania 
wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym [Podstawa programowa, 
2012]

47
. 

W przypadku zakresu rozszerzonego w podstawie programowej problematyka 
LGBTQ jest częściowo uwzględniona w Podstawie programowej w punkcie 9. - 
„Współczesne spory światopoglądowe”. Wymagania wobec osoby 
uczęszczającej do szkoły obejmują (Punkt 4. Podstawy programowej) 
„rozważanie argumentów i kontrargumentów stron sporu o przyznanie 
mniejszościom seksualnym takich samych praw, jakie mają osoby 
heteroseksualne” [Podstawa programowa, 2012].

48
 

 

                                                           
46 Pomimo braku bezpośredniego zalecenia do poruszania tematyki LGBTQ czy homofobii 
w przypadku realizacji treści nauczania (por. wymagania szczegółowe, które obowiązują 
nauczyciela) mogłaby ona być wprowadzona. Na przykład omówienie zjawiska dyskryminacja 
ze względu za płeć, orientację seksualna. Treści programowe; Punkt II - „Życie społeczne” 
uczeń powinien umieć wyjaśniać, jak tworzy się podziały w grupie i w społeczeństwie (np. na 
„swoich” i „obcych”) i podaje możliwe sposoby przeciwstawiania się przejawom nietolerancji. 
Czy przykład organizacji pozarządowych walczących z przejawami nietolerancji dla LGBTQ 
w punkcie 5. „Udział obywateli w życiu publicznym”: Uczeń powinien: przedstawić przykłady 
działania organizacji pozarządowych i społecznych i uzasadniać ich znaczenie dla obywateli 
(Podpunkt 3.)[Podstawa programowa, 2012]. 
47 Mogłaby się jednak pojawić przy okazji poruszania niektórych treści związanych z (Treści 
nauczania – wymagania szczegółowe) prawami człowieka. Wymagania wobec ucznia; Punkt 5 
- „rozpoznaje przejawy rasizmu, szowinizmu, antysemityzmu i ksenofobii; uzasadnia potrzebę 
przeciwstawiania się im oraz przedstawia możliwości zaangażowania się w wybrane działania 
na rzecz równości i tolerancji”. Punkt 6. – „znajduje informacje o naruszaniu praw człowieka 
w wybranej dziedzinie (np. prawa kobiet, prawa dziecka, wolność wyznania, prawo do 
edukacji, prawa humanitarne) i projektuje działania, które mogą temu zaradz ” [Podstawa 
programowa, 2012]. 
48 W przywołanej podstawie programowej osoby z grupy LGBTQ pojawiają się w momencie 
poruszania wątku równouprawnienia, co jest niewątpliwie zaletą. Jednak twórcy podstawy 
programowej założyli, że uczniowie nie tylko mają świadomość istnienia osób queer, ale 
także to, że nie mają one takich samych praw jak osoby heteroseksualne. Założenie to było by 
w pełni uzasadnione, w momencie obecności treści „elementarnych” w podręcznikach np. do 
biologii, WOS na poziomie podstawowym. 
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2. Podział publikacji ze względu na kryteria recenzji 
 

Analizie poddano 18 podręczników do przedmiotu wiedza o społeczeństwie 
(9 gimnazjum, 9 szkoła ponadgimnazjalna) oraz 1 vademecum maturalne. 
Wszystkie podręczniki do gimnazjum były dopuszczone do użytku szkolnego 
przez MEN. Na 10 pozycji dla szkół ponadgimnazjalnych żadna z poddanych 
analizie nie została dopuszczona do użytku przez MEN. 
 

Gimnazjum 
 

W żadnym z przedstawionych do oceny podręczników do gimnazjum z zakresu 
wiedzy o społeczeństwie nie padają sformułowania bezpośrednio odwołujące 
się do tematyki LGBTQ czy problemu homofobii. Typowe ujęcie, które 
dominuje w analizowanych podręcznikach to heteronorma i/lub 
heterocentryzm – opis rzeczywistości następuje tylko z heteroseksualnej 
perspektywy.  
 

Przykłady ujęcia pośredniego – „Podskórnie wartościującego” ze względu na 
„Domyślny punkt odniesienia”: 
 (29, s. 32) Rozdział „Ja i moje otoczenie”. Podrozdział „Grupy społeczne”. 

„Dlaczego rodzina jest wartością”. Rodzina (w domyśle układ 
heteroseksualny – brak alternatyw) – to gwarant szczęścia. Temat 
różnorodności modeli partnerskich nie został podjęty, co może zaskakiwać, 
tym bardziej. że taką dyskusję umożliwia podrozdział „Rodzina dawniej 
i dziś”.  

 (29, s. 41) Rozdział „Życie szkoły”. W podrozdziale „Tolerancja i rodzaje 
nietolerancji” mowa o nietolerancji ze względu na rasę, religię, narodowość 
czy poglądy polityczne. Brak choćby wzmianki o dyskryminacji ze względu 
na płeć, tożsamość płciową i orientację seksualną. 

 (29, s. 61) Rozdział „Naród i społeczeństwo”. Podrozdział „Od patriotyzmu 
do szowinizmu”. Pytanie: „Czym jest stereotyp?”: nie uwzględniono płci ani 
orientacji seksualnej  jako sfer zagrożonych stereotypami. 

 (29, s. 108) Rozdział „Państwo”. Podrozdział „Organizacje pozarządowe”. 
Pominięto organizacje broniące praw kobiet, walczące z homofobią. 

 (29) Rozdział „Pracownik i jego prawa”. Brak wzmianki o konsekwencjach 
prawnych dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość 
płciową w zatrudnieniu [Patrz też : Śmiszek, 2011]. 
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Szkoły ponadgimnazjalne 
 

W grupie 9 analizowanych podręczników oraz vademecum maturalnym do 
wiedzy o społeczeństwie na poziomie ponadgimnazjalnym, w trzech pojawia się 
bezpośrednie odniesienia do społeczności LGBTQ. 
 

Przykłady ujęcia współczesnego – „Egalitarnego” ze względu na „Status 
homoseksualności”: 
 (39, s. 123) Katalog wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela – 

jest mowa o prawach człowieka tzw. czwartej generacji (w trakcie 
wyodrębniania): Należą do nich zwłaszcza prawa mniejszości seksualnych, 
np. prawa do małżeństwa, adopcji dzieci. 

 Ramka (38, s. 26) – w sposób nieoceniający, ale też bez komentarza, 
wskazano rodzaje związków innych niż małżeństwo, występujące 
w zagranicznych porządkach prawnych. 

 

Przykład ujęcia pośredniego – „Podskórnie wartościującego” ze względu na 
„Domyślny punkt odniesienia”: 
 (45, s. 24) Rozdział „Społeczeństwo”. Podrozdział „Problemy moralne 

współczesnych społeczeństw” – Prawa homoseksualistów. 
Tekst nie jest równy pod względem ujęcia zjawiska. Z jednej strony próbuje 
się w nim zachować bezstronność w prezentowaniu treści i prezentuje 
aktualny stan wiedzy, co jest warte podkreślenia, z drugiej zaś strony 
pojawiają się informacje jawnie sprzeczne z współczesnymi ustaleniami 
naukowymi, np. sugerujące że  „homoseksualizm“ może być nabyty. 
W sposób niezwykle uproszczony przedstawiono różnice w podejściu do 
osób LGBTQ, ich sytuacji i praw przez partie lewicowe (deklarują poparcie 
dla równouprawnienia osób LGBTQ) i partie prawicowe (deklarujące 
przywiązanie do religii, uznające „homoseksualizm“ za grzech.). We 
wspomnianym fragmencie pominięto informacje na temat osób 
biseksualnych oraz transpłciowych; pojawia się jedynie wzmianka 
o społeczności LGBT – bez rozwinięcia użytego skrótu.  

 (38, s. 24) Rozdział  „Człowiek w społeczeństwie”. Temat: „Formy i funkcje 
rodziny oraz modele życia rodzinnego”. Definicja rodziny 
(heterocentryczna), jedyny uprawniony model to układ heteroseksualny, 
monogamiczny. Pojawia się tu również definicje: poligamii, poligynia, jak 
również układu partnerskiego. Brak jednak przykładów wskazujących układy 
inne aniżeli heteroseksualne.  
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Wychowanie do życia w rodzinie 
 

3. Zakres programowy 
 

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie (WDŻR) realizowane są w gimnazjum 
i szkołach ponadgimnazjalnych. Wymiar godzin przewidzianych dla przedmiotu 
to 14 – we wszystkich klasach, w obu typach szkół, z godzin przeznaczonych na 
realizację zajęć w danej klasie. W zaleceniu pojawia się również wskazanie, że 
5 godzin (z puli 14) należy przeprowadzić z podziałem na grupy dziewcząt 
i chłopców. W założeniu realizacja treści programowych WDŻR powinna 
stanowić spójną całość z pozostałymi działaniami wychowawczymi 
i profilaktycznymi szkoły. 
Zajęcia WDŻR nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję do klasy 
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły [Podstawa programowa, 2012]. 
Dodać należy, że zajęcia WDŻR są – po pierwsze – nieobowiązkowe a – po 
drugie – organizowane w miarę możliwości danej szkoły; w efekcie w wielu 
szkołach plany lekcji w ogóle nie przewidują takich zajęć a szkoły nie wymagają 
posiadania podręczników do WDŻR. Wszystkie powyższe czynniki powodują, że 
WDŻR – jedyny przedmiot, który ma się „na poważnie” zajmować ludzką 
płciowością i seksualnością – bardzo często traktowany jest po macoszemu. 
Cele edukacyjne stawiane przez podstawę programową: 
 Przyjęcie integralnej wizji osoby

49
; wybór i urzeczywistnianie wartości 

służących osobowemu rozwojowi. 
 Rozwiazywanie problemów i pokonywanie trudności okresu dorastania. 
Wybrane treści nauczania, przy których zachodzi duże prawdopodobieństwo 
pojawienia się tematu społeczności LGBTQ oraz problemu homofobii: 
 relacje międzyosobowe i ich znaczenie. Przyjaźń, zakochanie, miłość; 

pierwsze fascynacje, miłość platoniczna, miłość młodzieńcza, miłość 
dojrzała,  

 podstawowe informacje o rozwoju seksualnym człowieka: tożsamość 
płciowa – kobiecość i męskość,  

 inicjacja seksualna,  

                                                           
49 Należy zauważyć, że pojęcie „integralnej wizji osoby” zostało wypracowane przez katolicką 
naukę społeczną. Z pojęcia tego wyprowadzane jest m.in. spojrzenie na seksualność, życie 
rodzinne i inne kwestie. Określenie celów edukacyjnych m.in. poprzez pryzmat religijny niesie 
za sobą określone konsekwencje także dla rozumienia oraz obecności tematyki LGBTQ – 
zwłaszcza, gdy jest to pryzmat religii odrzucającej homoseksualność, głoszącej m.in., że akty 
homoseksualizmu są sprzeczne z prawem naturalnym, że wykluczają z aktu płciowego dar 
życia. że nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej, oraz że 
w żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane [Katechizm Kościoła Katolickiego, 
1998]. 
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 infekcje przenoszone drogą płciową. AIDS: drogi przenoszenia zakażenia, 
profilaktyka, aspekt społeczny,  

 wartości związane z seksualnością człowieka: męskość, kobiecość, miłość, 
małżeństwo, rodzicielstwo. Znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu 
własnej płciowości oraz budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi.  

 

4. Podział publikacji ze względu na kryteria recenzji 
 

Analizie poddano 4 podręczniki do WDŻR: 3 do gimnazjum i 1 dla szkół 
ponadgimnazjalnych. Wszystkie podręczniki do gimnazjum były dopuszczone 
do użytku szkolnego przez MEN. Recenzowany podręcznik do szkół 
ponadgimnazjalnych nie jest obecnie dopuszczony do użytku przez MEN. 
 

Podręczniki do WDŻR (gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne), w których 
zakres treści bezpośrednio związany był z problematyką LGBTQ oraz 
zamieszczone treści mogły być analizowane pod kątem treści 
homofobicznych. 
 

Przykłady poszczególnych ujęć teoretycznych obecne w analizowanych 
podręcznikach do WDŻR. 
 

Ujęcie wyjściowe „Patologizujące” 
 

Jak wspominano już wcześniej, standardy współczesnej wiedzy budowane są 
w oparciu o wyniki rzetelnych badań i najnowsze ustalenia naukowe. 
Publikowane one są przez renomowane czasopisma naukowe, opierają się na 
wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zaleceniach towarzystw 
naukowych. To w Ameryce po raz pierwszy na świecie (Amerykańskie 
Towarzystwo Psychiatryczne) uznano, że ujęcie patalogizujące 
homoseksualność jest niezasadne i – w 1973 roku – wykreślono ją 
z podręczników diagnozujących zaburzenia psychiatryczne. W 1991 roku 
Światowa Organizacja Zdrowia nie umieściła homoseksualności w podręczniku 
diagnostycznym ICD-10

50
, błędnie nazywanym „listą chorób” (w rzeczywistości 

każda edycja ICD jest narzędziem statystycznym). Konsekwencją takich działań 
było uznanie niezasadności, a także niezgodności z podstawami naukowymi, 
dyskusji zarówno na temat patologii jak i leczenia nieheteroseksualności 
[Kowalczyk i Bojarska, 2010]. 
 
 

                                                           
50 Warto dodać, że choć poprzednia edycja ICD, oznaczona numerem 9 i przyjęta w 1977 
roku, wymieniała homoseksualność, to – jak w 1994 roku wyjaśniła WHO – nie oznaczało to 
uznania homoseksualności za chorobę czy inny problem zdrowotny [WHO, 1994]. 
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Kryterium 0: 
„Status homoseksualności” 
 

W jawnej sprzeczności ze współczesnym rozumieniem orientacji seksualnych 
mamy do czynienia w podręcznikach (48, 49 i 51). Na przykład: już we wstępie 
do rozdziału 4. „Homoseksualizm” (48, s. 115) zasygnalizowany został domyślny 
status  homoseksualności –  przytoczono tam cytat z Zygmunta Freuda Nie 
pamiętam większej potrzeby dzieciństwa niż poczucia ojcowskiej miłości. Można 
wysunąć hipotezę, że cytat ten ma naprowadzić na ścieżkę wyjaśniającą 
przyczynę bi/homoseksualności: są one wynikiem niezaspokojonych potrzeb, 
tęsknot. Jest to odwołanie do archaicznej, dawno odrzuconej próby 
wyjaśnienia powstania nieheteroseksualnej orientacji zaburzonymi relacjami 
z ojcem. Podręcznik w sposób prawidłowy rozróżnia heteroseksualność, 
biseksualność i homoseksualność, natomiast błędnie stosują do opisu 
wyjściowego kategorię preferencji

51
, która w tej sytuacji jest jednak pewnym 

nadużyciem. 
Kolejny przykład statusu nieheteroseksualności zauważyć możemy 
w podrozdziale (51, s. 81) „Nieprawidłowości życia psychoseksualnego”, gdzie 
wprost zostaje wprowadzone kryterium „normalności”: prawidłowe (normalne) 
życie seksualne zawiera w sobie potencjalną możliwość spełnienia trzech 
funkcji: prokreacyjnej, psychologicznej, społecznej. W domyśle – osoby 
nieheteroseksualne. podczas współżycia z osobami tej samej płci, nie są 
w stanie spełnić funkcji prokreacyjnej i automatyczne wykluczane są one 
z obszaru normy. W dalszych fragmencie podręcznika stwierdzono, że 
(51, s. 86) pierwszym zasadniczym przejawem seksualności człowieka jest jego 
tęsknota „za bliźnim”, „ciążenie” ku osobie płci przeciwnej (…), z kolei 
w podrozdziale (51, s. 87) „Etapy integracji seksualnej” nie pozostawiono 
wątpliwości, że jednym z podstawowych elementów integracji seksualnej, którą 
przychodzi w okresie dojrzewania , jest świadomy wybór obiektu seksualnego. 
(…) jeżeli dokonała się pełna identyfikacja seksualna, wówczas wybór obiektu 
seksualnego : dla chłopca wybór dziewczyny, dla dziewczyny wybór chłopca – 
jest czymś spontanicznym i naturalnym. Z powyższego wynika, że u osób 
nieheteroseksualnych zachodzi „niepełna identyfikacja seksualna”. Definiując 

                                                           
51  Termin „preferencje seksualne” najczęściej jest dyskutowany w kontekście modelu 
medycznego – parafilii (zaburzonych preferencji seksualnych).  Wówczas mamy do czynienia 
z odchyleniem od szeroko pojętych norm zachowań. Przykładem zaburzonych preferencji jest 
np. pedofilia, fetyszyzm, nekrofilia, ekshibicjonizm, zoofilia. Odnoszenie się do preferencji 
seksualnych w kontekście nieheteroseksualności czy orientacji seksualnej jako takiej oznacza 
stawianie jej w jednym rzędzie z parafiliami [Kowalczyk i Ciesielska, 2010], co jest rażąco 
sprzeczne z ustaleniami nauki. 
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miłość podręcznik podkreśla, że  „homoseksualizm“ [zachowanie 
homoseksualne – przyp. R. Kowalczyk] to  (…) nie tyle wyraz prawdziwej 
miłości, co raczej zaspokojenie pewnego „przymusu” emocjonalno-seksualnego 
(51, s. 91).  Przytoczone przykłady świadczą o otwartej patologizacji 
nieheteroseksualności.  
W podręcznikach (48, 49 i 51) w rozdziale „Zaburzenia rozwoju 
psychoseksualnego” (48, s. 121) pojawia się stwierdzenie odrębnym rodzajem 
zaburzeń psychoseksualnych jest transseksualizm, czy (51, s. 82) 
transseksualizm – zaburzenie seksualne. Jak już wspomniano wcześniej 
(Podstawowe pojęcia) pomimo obowiązywania klasyfikacji ICD – 10 (rok 
powstania 1991), zgodnie ze współczesnym rozumieniem transseksualności 
(niezgodności na tożsamość płci), nie powinno się jej traktować jako zaburzenia 
ani patologii [Bancroft, 2011]. 
 

Kryterium 1 
Nastawienie do osób LGBTQ 
 

W przypadku ujęcia „Patologizujacego” nastawienie do ludzi LGBTQ podszyte 
jest pogardą i wrogością. W przypadku takiego ujęcia interpretacja przemocy 
motywowanej homofobią może być uzasadniona i ma znaczenie diagnostyczne. 
Ilustrację tego sposobu myślenia można znaleźć  w  (48 s. 117 i 49 s. 118). 
Autorzy twierdzą, że przezwiska, naśmiewanie się, czy znęcanie psychiczne 
i fizyczne, związane z podejrzeniem czy ujawnioną orientacją 
nieheteroseksualną osoby, jest argumentem, kwestionującym ową orientację. 
 

Kryterium 2:  
Domyślny punkt odniesienia 
 

W publikacjach (48, 49 i 51) dominuje heterocentryzm/heteroseksizm. Nie 
dopuszczane są alternatywy dla tych modeli. Jeżeli ma miejsce miłość, to tylko 
w związkach osób różnej płci, do tego osób heteroseksualnych. Możemy 
dostrzec ten typ myślenia w następujących stwierdzeniach (51, s. 85) Pełne 
otwarcie się „na drugiego”. Jest to otwarcie mężczyzny na kobietę i kobiety na 
mężczyznę, czy (51, s. 79) w podrozdziale „Cele płciowości” U zwierząt 
płciowość dotyczy zachowań  związanych z doborem partnerów, później opieką 
nad potomstwem. Jak dalej stwierdzono, kobieta i mężczyzna są 
komplementarni (wzajemnie się uzupełniający, dopełniający się)  wobec siebie 
w aspekcie cielesności, psychiki i pełnionych ról. 
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Kryterium 5: 
Sposób przedstawienia osób LGBT 
 

Przykładem „Patologizującego” przestawienia osób LGBT jest następujące 
„ostrzeżenie” (48, s. 118):  nakłanianie nieletnich do kontaktów 
homoseksualnych jest sądownie karalne. Na poparcie tego stwierdzenia 
przywołano art. 168, 170, 175 i 176 kodeksu karnego, które nie obowiązują od 
1997 roku (podręcznik wydano po tej dacie). Wskazać należy, że trzy z w/w 
przepisów dotyczyły przestępstw, w przypadku których płeć ani wiek osoby 
pokrzywdzonej ani orientacja seksualna osoby popełniającej przestępstwo nie 
miały żadnego znaczenia – chodziło bowiem o przestępstwa zgwałcenia, 
wykorzystania zależności lub krytycznego położenia dla poddania się czynności 
seksualnej oraz kazirodztwa, które popełnić może każda osoba. Ostatni z w/w 
przepisów dawnego kodeksu karnego dotyczył obcowania płciowego lub innej 
czynności seksualnej z osobą poniżej piętnastego roku życia; ponownie nie 
miało znaczenia, jakiej płci jest osoba pokrzywdzona ani jakiej orientacji 
seksualnej jest osoba, która dopuściła się przestępstwa. Sednem „ostrzeżenia” 
było tymczasem wywołanie wrażenia, że kodeks karny zawiera specjalne 
przepisy służące ściąganiu „homoseksualistów” – co dowodzi, że są oni 
szczególnym zagrożeniem dla społeczeństwa a zwłaszcza dla nieletnich

52
. Takie 

przedstawienie sprawy jest nie tylko nieprawdziwe, ale wprost sugeruje 
związek homoseksualności z pedofilią. niemal je ze sobą utożsamiając. 
Kolejnym przykładem kategoryzacji my – oni możemy spotkać w opisie chorób 
przenoszonych droga płciową (48, s. 188, 49, s. 186), gdzie sugeruje się, że 
jedną z głównych przyczyn chorób przenoszonych droga płciową są „nietypowe 
preferencje (homo- i biseksualne)”. Osoby homoseksualne i biseksualne są 
zatem przedstawione  jako źródło chorób. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
52 W niektórych krajach obowiązywały przepisy karne ustalające inny „wiek przyzwolenia” 
(ang. age of consent) dla współżycia z osobą różnej płci a inny dla współżycia z osobą tej 
samej płci; ten drugi był wyższy. Takim krajem przez 60 lat była Holandia, w której „wiek 
przyzwolenia” na współżycie różnopłciowe wynosił 16 lat a jednopłciowe – 21 lat; dopiero 
w 1971 roku zrównano „wiek przyzwolenia” na poziomie 16 lat. Na tym tle prawo 
obowiązujące w Polsce wypada bardzo korzystnie: od 1932 roku „wiek przyzwolenia” 
niezmiennie wynosi 15 lat a płeć osób, które ze sobą współżyją, nie ma znaczenia. W tym 
gorszym świetle stawia to próby przedstawiania obowiązujących lub uchylonych ustaw 
karnych jako wymierzonych w osoby LGBTQ. 
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Kryterium 6:  
Status tradycyjnej obyczajowości seksualnej 
 

W przypadku tego kryterium występuje następujący schemat rozumowania: 
tradycyjna obyczajowość świadczy o zdrowiu, moralności, naturalności a każdy 
inny model jest niedopuszczalny i stanowi niebezpieczeństwo dla w/w. 
Wyrazem tego sposobu myślenia jest pytanie, które zadane w podręczniku 
(48): Czy zmiana nastawienia społecznego do homoseksualizmu oraz zmiana 
prawodawstwa państwowego może zmienić zasady etyczne i moralne, na 
których budowana jest miłość małżeńska i rodzicielska? 
 

Kryterium 7: 
Relacja: heteroseksualność – homoseksualność 
 

W publikacjach (48, s. 116 i 166, 49, s. 117, 51, s. 90) możemy spotkać się 
z określeniem „skłonności” homoseksualne. Pojęcie „skłonność” (upodobanie, 
słabość) zakłada coś niewłaściwego, odchylenie od „prawidłowej” osi 
(heteroseksualności). Dalej wskazywany jest podział na osoby 
o rzeczywistych/nierzeczywistych  „skłonnościach”. Rozwinięcie: osobnicy 
niedojrzali emocjonalnie, podejmują takie działania [o nierzeczywistych 
skłonnościach – przyp. R. Kowalczyk]. Podział taki jest nieuprawniony i stoi 
w opozycji z najaktualniejszym rozumieniem orientacji seksualnych. Dalej 
czytamy, że niektórzy ludzie niedojrzali emocjonalnie podejmują takie 
[homoseksualne] działania kierując się np. ciekawością, nie zdając sobie sprawy 
z konsekwencji dla swojego rozwoju psychoseksualnego. Nie tylko zatem 
homoseksualność jest pewną fanaberią, efektem ulegnięcia słabości, 
„skłonności” i odstępstwem od prawidłowego, heteroseksualnego zachowania, 
ale też wiąże się z nią ryzyko negatywnych konsekwencji. 
Innym przykładem relacji homoseksualność (nieprawidłowość) – 
heteroseksualność (normalność) jest sugestia, że orientacja seksualna jest 
świadomym wyborem (48, s. 119). Autorzy twierdzą że wybór 
„homoseksualizmu“, „Łączy się z rezygnacją pokonywania skłonności (…) 
[którym towarzyszą, przekonania o – przyp. aut] wyższości stanu 
homoseksualnego nad heteroseksualnym”. W tym przypadku autorzy 
jednoznacznie założyli prymat orientacji heteroseksualnej nad 
nieheteroseksualną, uznając wybór heteroseksualnej tożsamości za jedyny 
właściwy, naturalny. 
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Kryterium 8: 
Kierunek poszukiwań 

 

Z ujęciem jawnie „Patologizującym” mamy również do czynienia 
w podrozdziale: „Przyczyny homoseksualizmu” (48, s. 119, 51, s. 93), fragment 
„Homoseksualizm jako zaburzenie tożsamości”, czy w książce (49, s. 116) 
podrozdział „Geneza homoseksualizmu”. Autorzy poszukują patologicznych 
przyczyn nieheteroseksualności, jednocześnie podkreślając jej rzekoma 
nienaturalność i nienormalność. Sugerują także nabyty charakter 
bi/homoseksualności Podobny typ myślenia  można również dostrzec 
w przytoczonym stanowisku Kościoła Katolickiego np.: „psychiczna geneza 
(homoseksualizmu) pozostaje w dużej części niewyjaśniona (48, s. 120). 
 

Kryterium 9: 
Relacje między płciami 
 

W podręczniku (48, s. 115 – 121 i 49 s. 115-120) w rozdziale „Homoseksualizm” 
skupiono się na mężczyznach. Kobiety nieheteroseksualne nie są widoczne 
w żadnym z wskazanych tematów do dyskusji. W ćwiczeniu „Pomyśl 
i odpowiedź”, na przykład sugerowana jest rola ojca w „genezie” 
homoseksualności mężczyzn. (48, s. 121) pojawia się tam ostrzeżenie, 
przestroga (!): „Ojcowie przytulajcie własne dzieci, bo inaczej inny mężczyzna 
zrobi to za was” (Joseph Nicolosi). Autorzy ponownie odwołują się do 
archaicznych teorii, braków w wychowaniu, patologii relacji. Warto jednak też 
zauważyć, że dziecko w tym kontekście to mężczyzna. Można założyć, ze 
autorzy nie widzieli by nic niestosownego w sytuacji kiedy kobiety były by 
przytulane przez mężczyzn. Jaskrawy przykład androcentrycznego myślenia 
o świecie. 
 

Kryterium 10: 
Specyfika treści 
 

Dobrymi przykładami „Patologizacji” ze  względu na kryterium specyfiki treści 
są fragmenty „Zawrócić z drogi …” (48, s. 120)oraz „Pomoc terapeutyczna 
i duchowa” (51, s. 94). W obu przypadkach faworyzuje się tezę, że 
„homoseksualny styl życia”, jako rzecz nabytą, można zmienić, że zawrócenie 
z drogi „wiodącej ku upadkowi” jest wyłącznie kwestia woli i wytrwałości. 
Twierdzi się wobec tego, że możliwa jest „zmiana zachowań homoseksualnych” 
– powołując się m.in. na badaczy z USA a jawnie ignorując stanowisko 
Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, które w 2000 roku wydało 
oświadczenie w sprawie terapii skoncentrowanych na próbach zmiany 
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orientacji seksualnej, otwarcie potępiające tego typu praktyki, podkreślające 
negatywne skutki takich działań tj. depresję, lęk i zachowania 
autodestruktywne (51, s. 92) [APA, 2004, Bojarska i  Kowalczyk, 2010]. 
Podsumowując dla autorów wspominanych podręczników cel jakim jest 
„wyleczenie z homoseksualizmu“ jest nie tylko nadrzędny, ale – przede 
wszystkim – możliwy do osiągnięcia, choć nie wynika to z przesłanek 
naukowych, ale najprawdopodobniej z ideologicznych. 
W podrozdziale „Co trzeba wiedzieć” (48, s. 122) wskazano tylko jeden 
z elementów, który może być odpowiedzialny za kształtowanie się tożsamości 
płciowej – relacje z rodzicami, rodzeństwem. Pominięto przy tym cały szereg 
innych, często ważniejszych czynników decydujących o tej tożsamości płciowej 
(np. czynniki natury biologicznej). Uwagę zwraca dobór przykładów, które mają 
pokazać, że najważniejsze są czynniki natury społecznej (w domyśle: patologia 
układu – zwłaszcza rodzinnego – wpłynie na w patologię jednostki). 
 

Ujęcie pośrednie – „Podskórnie wartościujące” 
 

„Podskórne wartościowanie” ma swoje odzwierciedlenie głównie w sposobie 
myślenia o nieheteroseksualności, w efekcie czego używa się określonego, 
specyficznego słownictwa czy przyjętej perspektywy w przedstawieniu lub/i 
doborze treści. Ujawnia się to często w ambiwalentnej postawie: z jednej 
strony następuje uznanie niepatologiczności bi/homoseksualności a z drugiej 
przytaczane są teorie dot. przyczyn tych (i tylko tych) orientacji seksualnych.  
 

Fragment (49, s. 116) stanowi przykład takiego podejścia: z jednej strony 
przytoczono w nim stanowisko WHO o depatologizacji nieheteroseksualności, 
a z drugiej – już w następnym akapicie – dyskutuje się o „genezie 
homoseksualizmu”. 
 

Temat tożsamości płciowej poruszony został w podręczniku (49, s. 117), ale 
ograniczono się tam do dychotomicznej identyfikacji „jestem kobietą” oraz 
„jestem mężczyzną”. 
 

Temat rodzicielstwa osób nieheteroseksualnych jest zasadniczo nieobecny; 
Pojawia się tyko jako przykład  rozstrzygnięć legislacyjnych (49, s. 116) – 
w kontekście adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. O tym, żeby osoby 
nieheteroseksualne miały biologiczne dzieci – nie ma mowy. 
 

Ujęcie współczesne – „Egalitarystyczne” 
 

W tym ujęciu biseksualność i homoseksualność przedstawiane są jest jako 
orientacje seksualne równorzędne heteroseksualności. Orientacje seksualne 
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(homo/bi/heteroseksualności) traktowane są jako spójne zjawisko 
a poszukiwanie źródeł nie ogranicza się do homoseksualności i biseksualności. 
Jedynym podręcznikiem, w którym można znaleźć przykład takiego ujęcia jest 
(50). Informacji o społeczności i problemach osób LGBTQ występuje tutaj 
niewiele, jednak prezentowane treści spełniają kryteria ujęcia współczesnego 
np.: 
 Biorąc na przykład kryterium kierunek poszukiwań – wskazanie na 

wieloczynnikowość mechanizmów tworzenia się orientacji seksualnej 
(50, s. 71). 

 

Język publikacji (48,49,51) najczęściej reprezentuje ujęcie patalogizujące lub 
podskórnie wartościujące. 
 

Ilustracje utrwalają (48,49,50,51) stereotypy związane z płcią, jeden 
(tradycyjny) model życia jako przejaw normy, nieuwzgledniający alternatyw. 
 

W przypadku podręczników (48,49, 51) dobór literatury, która zarówno miała 
legitymizować prezentowane poglądy i stanowić źródło poszerzania wiedzy, 
budzi zastrzeżenia. Pojawiają się liczne pozycje książkowe wydane przed 1991 
rokiem (a zatem nieaktualne) oraz publikacje eksponujące wyłącznie poglądy 
Kościoła Katolickiego. Konsekwencją takiego wyboru jest fakt występowania 
w formie szczątkowej literatury, w której prezentowane są poglądy odbiegające 
od „psychopatologicznego” ujęcia tematyki LGBTQ. 
 

Podsumowanie i wnioski z przeprowadzonej analizy 
 

W podstawie programowej do biologii i wiedzy o społeczeństwie w formie 
szczątkowej pojawiają się odniesienia do osób LGBTQ i zagadnień z nimi 
związanych.  
Choć problematyka LGBTQ nie została uwzględniona w sposób bezpośredni 
w podstawie programowej do nauczania biologii, to jednym z podstawowych 
celów kształcenia (wymagania ogólne) tego przedmiotu jest znajomość 
różnorodności biologicznej i procesów biologicznych. Zatem już na tym etapie 
można wskazać na różnorodność relacji tworzonych przez człowieka (jak 
i zwierzęta), omawiać tematykę w sposób współczesny, tzn. w ujęciu 
„Egalitarystycznym“. Pomimo tej możliwości, analizowane podręczniki tematu 
nie podejmują wcale – i mimo tego, że poruszają zagadnienia płciowości 
i seksualności ludzi. 
W analizowanych podręcznikach do wiedzy o społeczeństwie osoby LGBTQ, 
problem braku ich emancypacji i równouprawnienia oraz zjawisko homofobii 
niemal nie istnieją. Pojawiają się obszerne informacje dotyczące mniejszości 
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narodowych, religijnych, etnicznych etc., brak jest jednak wzmianki 
o społeczności LGBTQ, problemach z jakimi się boryka. W założeniach 
programowych do przedmiotu „wiedza o społeczeństwie“, pojawia się 
rozbudowany blok dotyczący praw człowieka. Niestety – o prawach osób 
LGBTQ przelotnie napomknięto tylko w jednym podręczniku (39). 
Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest brak pełnej wiedzy na temat grup 
dyskryminowanych, mechanizmów dyskryminacji i uprzedzeń, a także brak 
kompetencji w zakresie reagowania i przeciwdziałania tym zjawiskom. Z drugiej 
strony analizowane podręczniki utrwalają „tradycyjny” model rodziny – 
przedstawiając go jako jedyny słuszny i możliwy. Nie uwzględniają alternatyw, 
w tym nie poruszają  tematu rodzicielstwa osób nieheteroseksualnych 
i transpłciowych. 
 

W szerszym kontekście tylko zgodna ze współczesnym („Egalitarystycznym“) 
ujęciem realizacja przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie“ daje szanse 
rzetelnego poruszania tematu orientacji seksualnych i tożsamości płciowych, 
a także zjawiska homofobii.  
Niestety, oceniane pod tym kątem podręczniki, z jednym wyjątkiem, utrwalają 
nieaktualną, dyskryminującą postawę wobec społeczności LGBTQ.  
 

Uprzedzenia ze względu na orientację seksualną w polskiej szkole są faktem. 
Skutkiem jest przemoc o podłożu homofobicznym. W kształtowaniu 
racjonalnych postaw wobec osób LGBTQ pomóc może wieloaspektowa 
edukacja antydyskryminacyjna definiowana jako „świadome działanie 
podnoszące wiedzę i umiejętności, wpływające na postawy, które ma na celu 
przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz 
wspieranie równości i różnorodności” (Jończy-Adamska, 2012). 
 

Wychowanie bez homofobii jest skuteczniejsze niż jej zwalczanie. 
W kształtowaniu odpowiednich postaw pomocna jest szkolna edukacja 
seksualna oparta na dorobku światowej nauki, której celem powinno być 
ukształtowanie jednostki odrzucającej stereotypy dotyczące osób LGBTQ. 
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WNIOSKI I REKOMENDACJE 
  
Wnioski 
Najważniejsze wnioski sformułowane w toku realizacji projektu pn. „Przegląd 
treści szkolnych podręczników do biologii, wiedzy o społeczeństwie 
i wychowania do życia w rodzinie pod kątem przedstawienia w nich 
problematyki LGBTQ i treści homofobicznych”: 
 w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – obok podręczników 

dopuszczonych do użytku szkolnego – używane są podręczniki do biologii, 
wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie, które do 
tego użytku nie zostały dopuszczone a także takie, których dopuszczenie – 
wobec zmian podstawy programowej – należy uznać za nieaktualne, 

 w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych do wychowania do życia 
w rodzinie często nie używa się jakiegokolwiek podręcznika, 

 podstawa programowa określona dla biologii, wiedzy o społeczeństwie oraz 
wychowania do życia w rodzinie, zarówno wprowadzona w 2008 roku jak 
i wprowadzona w 2012 roku, nie przewiduje – poza sporadycznymi 
wypadkami – aby w trakcie nauczania poruszana była problematyka LGBTQ;  

 podręczniki do biologii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia 
w rodzinie używane w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych nie 
poruszają problematyki LGBTQ, tam, gdzie mogłoby to mieć miejsce, lub 
przedstawiają ją sprzecznie z ustaleniami nauki, ponadto większość 
podręczników poruszających tę problematykę przedstawia ją w sposób 
ocenny i zgodnie ze światopoglądem zakładającym niechęć wobec osób 
LGBTQ, 

 w przypadku podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego ujęcie 
problematyki LGBTQ wskazane powyżej nie zostało zauważone przez 
rzeczoznawców ani rzeczoznawczynie MEN albo osoby te uznały, że jest 
ono poprawne. 

 

Rekomendacje 
Podążając za ustaleniami projektu pn. „Przegląd treści szkolnych podręczników 
do biologii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie pod 
kątem przedstawienia w nich problematyki LGBTQ i treści homofobicznych”, 
w   tym wnioskami i zaleceniami ekspertów, sformułowano poniższe 
rekomendacje. 
 

Rekomendacja 1 
Należy wprowadzić mechanizm skutecznie eliminujący z użytku szkolnego 
podręczniki, które nie zostały do niego dopuszczone oraz podręczniki, których 
dopuszczenie należy uznać za nieaktualne – wobec zmiany podstawy 
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programowej. Ta rekomendacja odnosi się do wszystkich podręczników – nie 
tylko przeznaczonych do biologii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do 
życia w rodzinie dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Brak takiego 
mechanizmu podważa sens dopuszczania podręczników do użytku szkolnego. 
 

Rekomendacja 2 
Należy zmienić ustawową regulację cofnięcia dopuszczenia podręcznika do 
użytku szkolnego. Obecna regulacja powoduje, że – nawet wobec oczywistej 
niezgodności treści podręcznika z ustaleniami nauki czy wobec rażących błędów 
merytorycznych – Minister Edukacji Narodowej może z urzędu cofnąć 
dopuszczenie jedynie w przypadku gdy „co najmniej dwóch rzeczoznawców (…) 
stwierdzi, że podręcznik utracił aktualność lub przydatność dydaktyczną”. 
Zasadne jest poszerzenie kręgu podmiotów, których opinia umożliwiałaby 
ministrowi decyzję o cofnięciu dopuszczenia podręcznika. 
 

Rekomendacja 3 (wraz z rekomendacjami szczegółowymi) 
Problematykę LGBTQ należy wyraźnie wymienić w podstawie programowej 
wśród treści nauczania: 
 wychowania do życia w rodzinie – tak na III etapie edukacyjnym jak i na 

IV etapie edukacyjnym 
 biologii lub wiedzy o społeczeństwie – na III etapie edukacyjnym, 
 biologii lub wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym oraz 

w zakresie rozszerzonym – na IV etapie edukacyjnym. 
Rekomendacje szczegółowe – wychowanie do życia w rodzinie 
 Dostosowanie treści dotyczących orientacji seksualnych, w tym 

heteroseksualności, homoseksualności i biseksualności a także 
transpłciowości do aktualnego, nieuwarunkowanego ideologicznymi 
przekonaniami, stanu wiedzy na ten temat. Przekazywana wiedza nie może 
ograniczać się do wyodrębniania niehetroseksualności (sprowadzanej 
często do hasła homoseksualizm) jako problematycznej orientacji 
seksualnej, lecz winna polegać na obiektywnym, wolnym od stereotypizacji 
oraz uprzedzeń opisie każdego typu orientacji seksualnej. 

 Uwzględnienie problematyki homo-, bi- i transfobii poprzez wyjaśnienie 
mechanizmu tworzenia się uprzedzeń i przemocy na tym tle oraz 
przeciwdziałania im, a także metod zasięgania pomocy w sytuacji 
dyskryminacji lub nierównego traktowania osób o tej orientacji seksualnej 
i tożsamości płciowej w kontekście obecności osób nieheteroseksualnych 
i transpłciowych w przestrzeni publicznej, relacji rówieśniczych i rodzinnych. 

 Jednoznaczne wyjaśnienie problematyki tożsamości płciowej, oparte 
o aktualny stan wiedzy z zakresu socjologii i gender studies. Podręczniki 
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adresowane do młodzieży szkolnej muszą zawierać obiektywne wyjaśnienie 
różnorodności społecznej w tym zakresie oraz wyraźnie opowiadać się 
przeciw jakimkolwiek uprzedzeniom i przemocy obecnej w społecznościach 
szkolnych na tym tle. 

 Potrzebnym jest uwzględnianie problematyki dyskryminacji wielokrotnej 
(krzyżowej). 

 Wprowadzenie pojęć: coming out (wyjście z ukrycia) oraz korekta płci 
biologicznej i – szczególnie ważnych dla młodych osób - problemów, na 
jakie mogą napotkać w ich trakcie. 

 Uwzględnienie kontekstu prawnego, w tym instytucjonalnego, związanego 
z ochroną praw człowieka w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji 
i zapewnienia równego traktowania na tle orientacji seksualnej i tożsamości 
płciowej. 

 Wprowadzenie i odnoszenie tematyki różnorodności społecznej w sposób 
jednoznacznie pozytywny, także za pomocą innych niż tekst narzędzi 
w podręcznikach, także do osób i związków nieheterosekualnych oraz osób 
o nienormatywnej ekspresji płciowej. 

 Podjęcie tematyki zróżnicowania modeli relacji rodzinnych, 
z uwzględnieniem obecności społecznej rodzin tworzonych w oparciu 
o związki jednopłciowe. 

 Jednoznaczne oddzielenie tematyki związanej z orientacjami seksualnymi 
od zagadnień związanych z patologiami i przemocą na tle seksualnym. 

Rekomendacje szczegółowe – wiedza o społeczeństwie 
 Włączenie na każdym etapie edukacji tego przedmiotu analizy przyczyn, 

przeciwdziałania i skutków istnienia stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji 
na tle różnych przesłanek, w tym orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. 
Rozwijanie tej problematyki poza przesłankę narodowości/etniczności/rasy, 
podawanie przykładów dotyczących różnych grup narażonych na 
dyskryminację i przemoc. 

 Jednoznaczne ujęcie problematyki dyskryminacji i nierównego traktowania 
w kontekście społecznym i prawnym. Przekazanie wiedzy na temat praktyk 
przeciwdziałania tym zjawiskom oraz metod uzyskiwania pomocy na 
każdym etapie życia i w każdym kontekście np. szkoły, rodziny czy pracy. 

 Wprowadzenie tematyki mniejszości seksualnych polegające na wyjaśnieniu 
sytuacji społecznej i zmian prawnych odnoszących się do problemów osób 
nieheteroseksualnych oraz historii ruchu emancypacyjnego związanego 
z postulatami tej społeczności. 

 Dostosowanie treści dotyczących orientacji seksualnych, w tym 
heteroseksualności, homoseksualności i biseksualności a także 
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transpłciowości do aktualnego, nieuwarunkowanego ideologicznymi 
przekonaniami, stanu wiedzy na ten temat. 

 Rozszerzenie wiedzy na temat historii i ewolucji współczesnego sytemu 
praw człowieka. Uwzględnienie kontekstu prawnego, w tym 
instytucjonalnego, związanego z ochroną praw człowieka w zakresie 
przeciwdziałania dyskryminacji i zapewnienia równego traktowania na tle 
orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. 

 Wprowadzenie i odnoszenie tematyki różnorodności społecznej w sposób 
jednoznacznie pozytywny, także za pomocą innych niż tekst narzędzi 
w podręcznikach, także do osób i związków nieheterosekualnych oraz osób 
o nienormatywnej ekspresji płciowej. 

 Podjęcie tematyki zróżnicowania modeli relacji rodzinnych, 
z uwzględnieniem obecności społecznej rodzin tworzonych w oparciu 
o związki jednopłciowe. 

 Jednoznaczne oddzielenie tematyki związanej z orientacjami seksualnymi 
od zagadnień związanych z patologiami i przemocą na tle seksualnym. 

 Ujmowanie działań publicznych związanych ze sferą polityki a odnoszących 
się do mniejszości seksualnych ze szczegółowym wyjaśnieniem kontekstu 
ich występowania. 

Rekomendacje szczegółowe – biologia 
 Wprowadzenie takich zagadnień, jak rozwój psychoseksualny człowieka, 

płeć biologiczna i psychologiczna, tożsamość seksualna i orientacja 
psychoseksualna. 

 

Rekomendacja 4 
Należy rozważyć zmianę podstawy programowej przedmiotów 
ogólnokształcących – polegającą na wprowadzeniu do niej problematyki LGBTQ 
– i powiązać te zmiany z modernizacją programową uwzględniającą kwestię 
dyskryminacji, zwłaszcza dyskryminacji kobiet i osób nieheteroseksualnych oraz 
przełamania sterotypizacji w socjalizacji do ról płciowych. 
 

Rekomendacja 5 
Należy rozważyć rozszerzenie katalogu wymagań dotyczących podręczników do 
kształcenia ogólnego, zawartego w odnośnym rozporządzeniu MEN

53
, w taki 

sposób, aby podręczniki były wolne od treści ideologicznych oraz 
światopoglądowych. 

                                                           
53  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 czerwca 2012 roku w sprawie 
dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów 
nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 roku, 
poz. 752). 
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Rekomendacja 6 
Należy rozważyć zmianę statusu wychowania do życia w rodzinie na 
równorzędny innym przedmiotom ogólnokształcącym przedmiot nauczania, 
obligatoryjny i poddany ocenianiu. 
 

Rekomendacja 7 
Należy przeprowadzić analizę standardów i programu kształcenia oraz 
doskonalenia nauczycieli i nauczycielek, weryfikując czy oraz jakie otrzymują 
przygotowanie do prowadzenia zajęć dotyczących nie tylko problematyki 
LGBTQ ale związanej z ludzką seksualnością jako taką. 
  

Rekomendacja 8 
Błędy merytoryczne i inne uchybienia wskazane w niniejszym opracowaniu 
w tych podręcznikach, które są dopuszczone do użytku szkolnego, winny zostać 
usunięte w ramach poprawionych wydań tych podręczników; dotychczasowe 
wydania tych podręczników powinny trafić do rzeczoznawczyń oraz 
rzeczoznawców MEN celem stwierdzenia, czy mogą one pozostać dopuszczone 
do użytku szkolnego pomimo błędów i innych uchybień. 
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