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I. biegun  

TREŚĆ ZNACZENIOWA 

łac. rzeczownik SEXUS - biologiczna płeć 

późna łacina przymiotnik SEXUALIS  

                                          „należący do płci” 

1382 Anglia, tłum. Biblii Johna Wycliffa 

 

1631 r. w poezji angielskiej J. Donne SEXE  

                    „pożądanie seksualne, współżycie” 

 

XX w. lata 50. SEX(UALITY) - seksualność 

Polska : 1914 r. tłumaczenie: „Zagadnienia seksualne”  

                                  Augusta Forela 



SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO  PWN 

 

SEKS  (2 znaczenia) 

1.  ogół spraw i CZYNNOŚCI  

            związanych z zaspokojeniem 

            popędu płciowego 

2. określanie   atrakcyjności seksualnej 

TREŚĆ ZNACZENIOWA 



KIERUNEK ZMIANY 
TREŚCI ZNACZENIOWEJ  

PŁEĆ biologiczna - funkcje i znaczenie  

                  płci  

…do CZYNNOŚCI  

                           związanych z zaspokojeniem 

                                                popędu seksualnego 

                                            „UPRAWIAĆ SEKS” 

  

 AFIRMACJA PRZYJEMNOŚCI 



HEDONIZM  

(gr. ἡδονή, hedone, "przyjemność", "rozkosz")  IV wiek p.n.e.  

 
•  POGLĄD UZNAJĄCY PRZYJEMNOŚĆ  

    I ROZKOSZ za główny motyw ludzkiego postępowania 

 

•  szczęście można osiągnąć przez  

    CHWILOWE PRZYJEMNOŚCI 

•  jest stanem aktywnym ( nie brakiem cierpienia) 

•  ważne są DOZNANIA TERAŹNIEJSZE 

 

•  SEKS JEST ŹRÓDŁEM DOZNAŃ 

•  SEKS JEST CELEM GŁÓWNYM 

KIERUNEK ZMIAN - CEL  

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_grecki
http://pl.wikipedia.org/wiki/IV_wiek_p.n.e.


KIERUNEK ZMIAN - CEL  

OPINIA SPOŁECZNA 
 www.ONA24.polska.pl 

Pytanie: po co nam seks ? 
 

Odpowiedzi: 

•  przyjemność 

•  bliskość 

• „lekarstwo na dolegliwości” (korzyści) 

antydepresant 

uspakaja 

rozluźnia 

witamina młodości 

               MECHANIZMY PSYCHICZNE w seksualności 

•TOROWANIE 

•PIERWSZYCH POŁĄCZEŃ 

•GENERALIZACJI 

•DOMINACJI 

•ZNUŻENIA 

 

http://www.ONA24.polska.pl/
http://www.ONA24.polska.pl/


KIERUNEK ZMIAN - CEL  

DOZNANIE…………………hedonizm 

 

KORZYŚĆ………..................utylitaryzm 

 

KORZYŚĆ WŁASNA………egoizm 

 

CEL UŚWIĘCA ŚRODKI…..makiawelizm 

 
„ seks -  jeden z zasadniczych czynników  motywujących  

do podejmowania więzi,  i kontaktów interpersonalnych”?! 

 
NOWOCZESNOŚĆ ?   

 NOWY ŚWIAT -   NOWY  CZŁOWIEK  ? 

 



TŁO HISTORYCZNE PRZEMIAN  

KULTUROWO-SPOŁECZNYCH 

Feminizm (Margaret Sanger IPPF, Simone de Beauvoir 

  Emma Goldmann, Maureen Dowd, Shulie Firestone NYRW ) 

 

Psychoanaliza  (Freud, Jung…) 

    (rola popędu seksualnego) 

  

   Raport Kinseya 
 

   Antykoncepcja systemowa 
(oddzielenie płodności od płciowości) 

 

 Rewolucja seksualna 1968  

 

 Rewolucja kulturowa: B. Nathanson (pro-choice) 

 do.....  IDEOLOGII GENDER 



MARGARET SANGER 
1879 – 1966 

amerykańska feministka, aktywistka  

na rzecz świadomego macierzyństwa i eugeniki,  

założycielka American Birth Control League (IPPF) 

 
1914 r - miesięcznik The Woman Rebel  

„ małżeństwo to zdegenerowana instytucja  

  czystość seksualna  - obsceniczna pruderia „ 

1917 roku - pismo "The Birth Control Review 

eugenika,  wprowadzenie przymusowej sterylizacji i 

aborcji dla osób "nieprzystosowanych" 

1952–1959  przewodniczącą IPPF  

                   (Planned Parenthood Federation)  

                    organizacji zajmującej się problemami                                           

planowania rodziny 

                   biologa Gregory Pinkusa  zainspirowała  

                  do stworzenia nowoczesnej antykoncepcji - pigułki 



Simone de Beauvoir (1908-1986) 

francuska pisarka, filozofka i feministka. 

Pionierka współczesnego feminizmu drugiej fali 

„ Nie rodzimy się kobietami  

– stajemy się nimi” 

* małżeństwo – prostytuuje kobiety 

* macierzyństwo - zniewala  

    (sama nie chciała mieć dzieci)  

* aborcja – to wolność  

   (której kilkakrotnie się poddała)  

1949  Druga płeć (Le Deuxième 

sexe) 



(1894–1956) amerykański biolog i zoolog 

1948 

1953     RAPORTY KINSEYA 

ALFRED KINSEY 

* połowa Amerykanów zdradza żony 

 * 26% Amerykanek zdradza mężów 

 * seks pozamałżeński jest normą  
 * co 10 mężczyzna jest krypto-homoseksualistą 

 *  90% mężczyzn uprawia samogwałt  

*  60% kobiet przyznaje się do masturbacji 

 

„Seks jest jak gra w brydża  

  jeśli nie masz dobrego partnera  

  zostaje ci dobra ręka" 

Raporty Kinsey’a to jedno z największych 

oszustw naukowych XX w 

 
J. A. Reisman, E. W. Eichel: Kinsey – seks i oszustwo 1990 



Żyj dla siebie i ciesz się życiem 

Liczy się tylko to, co sprawia przyjemność 

Make Love -  Not War 

Outsider – wycofanie z normalnego życia 

To Be hip – żyć chwilą 

Ważne jest tylko dzisiaj, nie ma jutra i wczoraj,  

żyj chwilą - JAK MOTYL 

Niszczcie to, co was niszczy 

Tylko przemoc pomaga – gdzie przemoc panuje 

Obal państwo, a nie zmieniaj 

  
KONTESTACJA KULTURY ZACHODNIEJ NA FUNDAMENCIE CHRZEŚCIJAŃSKIM  

 

HASŁA REWOLUCJI SEKSUALNEJ 1968             
 



HERBERT MARCUSE 
  

 
SZKOŁA FRANKFURCKA 

-Frankfurcki Instytut Badań Społ. 

-Ecole normale superieure  

-Columbia University 

Marksizm, neoheglizm, 

psychoanaliza, psychologia 

społeczna  

DUCHOWI PRZYWÓDCY 
 REWOLUCJI SEKSUALNEJ 1968 

 „Tradycyjna idea rewolucji i tradycyjna strategia rewolucji skończyły się… 

To, co musimy przeprowadzić, jest rodzajem rozbijającej, rozproszonej 

dezintegracji systemu” 



DUCHOWI PRZYWÓDCY 

Nadchodzi rewolucja. Nie będzie ona podobna  

do rewolucji z przeszłości. Będzie zapoczątkowana  

                                 przez jednostkę  i kulturę.  

                                  Nie wymaga przemocy   

                                    to rewolucja nowej generacji 
                                                                        Charles Reich 

 

 

 

 



filozof marksistowski,  

w okresie Węgierskiej Republiki Rad Beli Kuna 

pełnił funkcję komisarza ludowego ds. oświaty  

 

Wprowadził do szkół węgierskich 

 

 PROGRAM EDUKACJI SEKSUALNEJ  

                     DLA DZIECI 

 
- upowszechniający rozwiązłość seksualną wśród kobiet i dzieci- 

- przeciwny monogamii  

- traktujący religię jako hamulec „rozwoju” 

 - za cel uważał zniszczenie kultury chrześcijańskiej i rodziny  

    jako fundamentu „starego” ładu 

- pracował dla Stalina w Instytucie Filozofii Akademii Nauk ZSRR 

György Lukács (1885-1971) 



ANTONIO GRAMSCI 

(1891-1937) 

    Sformułował tezę nowoczesnego marksizmu : 

 
„W celu zniszczenia chrześcijańskiej cywilizacji Zachodu  

     należy przeprowadzić  bezkrwawą   

             REWOLUCJĘ KULTURY 

 

Zadanie to wymaga długiej i ciężkiej pracy ale prowadzi 

            DO OPANOWANIA DUSZ 

 

Jest to droga PRZEZ INSTYTUCJE  

           – sztukę, kino, teatr, szkoły, czasopisma, media  

              tzw. agendy rewolucji” 



REWOLUCJA 68 – A KULTURA 
 DZIAŁANIE PRZEZ KULTURĘ W KIERUNKU ZMIANY 

ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ 

 FILMY propagujące NOWĄ ERĘ –  

     1966   ROSMARYS BABY 

 

 

                       - ABSOLWENT 

                                                            - musical HAIR,  

                                                             JESUS CHRISTUS SUPERSTAR 

                                                                                                                               

MUZYKA  -  The Doors, 

                                                                       The Beatles,  

                                                                 Bob Dylan, Janis Joplin 

                                 Powieść – On the Road Jacka Kerouackaa   



zmiany demograficzne: 
  - spadek liczby narodzeń (niezastępowalność pokoleń) 

  - starzenie się społeczeństwa 

  - wzrost liczby rozwodów 

  - wzrost wolnych związków 

  - spadek liczby zawieranych małżeństw 

  - wzrost liczby samotnych matek 

 * zmiany obyczajowości  - liberalizacja – wzrost 
przemocy, agresji, zabójstw,przestępczości, SAMOBÓJSTW 

 * uzależnienia (alkoholizm, narkomania, seksoholizm) 
 * problemy z płodnością, homoseksualizm, bezdzietność 

 * problemy bioetyczne – techniki wspomaganego rozrodu  

    (in vitro...) 

 * KONTROLA URODZEŃ, aborcja, eutanazja 

 * brak tożsamości narodowej, patriotyzmu, terroryzm 

 * pop-kultura (na usługach ideologii);  

                kultura użycia, śmierci 

 * zniszczenie rodziny kosztem praw jednostki 

IDEE MAJĄ KONSEKWENCJE 



IDEOLOGIA GENDER 

Gender (z łac. genus, j. ang. rodzaj gramatyczny) 

 – płeć kulturowa 

Sex – płeć biologiczna 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje gender jako 

 „stworzone przez społeczeństwo role, zachowania,  

aktywności i atrybuty, jakie dane społeczeństwo uznaje  

za odpowiednie dla mężczyzn i kobiet” 

 PRAWO WYBORU 
Ludzie mogą wybrać sobie „płeć kulturową” (gender):  

 heteroseksualizm, homoseksualizm,  bi-, transseksualizm itp.  

To rozdzielenie płci biologicznej i płci kulturowej,  

natury i kultury 



JUDITH BUTLER 
(24.02.1956) QEER THEORY 

 
Koncepcja 

PERFORMATYWNOŚCI PŁCI 

1990 „Uwikłani w płeć” 

* odrzucenie podziału na  

   płeć społeczną (ang. gender) i biologiczną (ang. sex) 

   Według tego podziału płeć biologiczna jest statyczną,      

    konstytutywną cechą organizmu,  

    natomiast gender ma charakter społeczno-kulturowy i dynamiczny  

 

* Tak jak płeć kulturowa jest tworem kultury i społeczeństwa,  

    tak płeć biologiczna jest jedynie kulturową interpretacją biologii  

    zdeterminowaną przez dominujące w społeczeństwie przekonania  

* oba te wymiary płci  

   mają charakter dyskursywny i kulturowy !!! 

 



„Aby osiągnąć skuteczność w długiej perspektywie,  

programy planowania rodziny powinny skupiać się nie tylko na próbach 

ograniczenia płodności w obrębie istniejących ról płciowych („gender roles”), ale 

raczej na zmianie ról płciowych po to, by zredukować płodność”  
 „Perspektywy płci w programach planowania rodziny” 

   Bangalore 1992 

 

                                   ONZ konferencje ludnościowe 
                                                           1975 Meksyk 

                                                           1980 Kopenhaga 

                                                           1985 Nairobi 

                                                           1994 KAIR 

                                                           1995 PEKIN 

                                                           1999 NEW YORK 

IDEOLOGIA GENDER A POLITYKA 

                       gender mainstreaming 

                             włączenie polityki płci do działań polityki i ekonomii 

                                    1997 Amsterdam 

                                             jeden z oficjalnych celów polityki UE 

                                    język równościowy (nie – dla stereotypów,autorytetów)  

 









 

 Seksualizacja dzieci  

i młodzieży 







Jeżeli masz mniej niż 16 lat: 
Przepisy w tej kwestii są dosyć jasne: nie masz 

prawa do samodzielnego stanowienia o sobie. 

Jedynie w niektórych przypadkach oprócz zgody 

rodziców prawo dla ważności ich decyzji wymaga 

wyrażenia przez Ciebie Twojej woli. W kwestiach 

medycznych prawo przewiduje, że lekarz nawet 

nie musi informować Cię o przebiegu leczenia – 

wystarczy, że wszystkie informacje przekaże 

Twoim rodzicom. Co zrobić, gdy lekarz 

odmawia wypisania recepty na pigułki? 

 

Należy jednak zaznaczyć, że żadne przepisy nie 

określają formy takiej zgody rodziców. Należy 

stąd wnioskować, że na równi ze zgodą wyrażoną 

przez rodziców ustnie podczas wizyty u lekarza 

czy zawartej w formie pisemnej należy traktować 

deklarację młodego pacjenta o tym, że rodzicie 

wyrazili zgodę na jego wizytę i leczenie. Dlatego 

podczas wizyty u lekarza możesz powołać się na 

ten argument. Niestety, to do danego lekarza 

należy ostateczna decyzja o uznaniu zgody 

rodziców wyrażonej w danej formie (ustnie, 

pisemnie lub przekazanej ustnie przez pacjenta). 





„W momencie, kiedy zaproponowano chłopcom przebranie się 

 w sukienki, część z nich uciekła do toalety, część zaczęła płakać,  
kilku zaoponowało natychmiast, a jeden zareagował agresją 

 i chciał nauczycielkę pogryźć.  
Program odziera z godności małych chłopców. O ile dziewczynki 

godzą się na przebieranki, bo to dla nich frajda, bo, leży w ich naturze, 
o tyle chłopcom to bardzo uwłacza”  

W POLITYCE 10.09.2013 



 
Człowiek wyraża się w ciele, w płci męskiej i żeńskiej 

 

PŁEĆ konstytuuje osobę, dogłębnie określa istnienie 

człowieka.  

Powoduje, że człowiek poznaje, czuje, myśli, działa 

jako mężczyzna lub jako kobieta 
Pojawiający się w czasie dojrzewania popęd seksualny stanowi wewnętrzny 

IMPULS do otwierania się na inne osoby 

 
Aspekt płciowości kieruje ku rzeczywistości MIŁOŚCI  

 mającej swój początek w Akcie Stworzenia 

Genealogia Divina 

PŁEĆ 

 jest istotnym składnikiem osoby, który ją definiuje w 

sposób podstawowy 

II. biegun  PŁCIOWOŚĆ 



ISTOTNE ZNACZENIE PŁCI 

 
* zachwyt, podziw                      WIĘZIOTWÓRCZE 

* dopełnienie się                         KOMPLEMENTARNE 

* dar z siebie  wyłączny             OBLUBIEŃCZE 

* wartość dodana                        PŁODNE         



„Kładę przed wami życie i śmierć, 

błogosławieństwo i przekleństwo. 

Wybierajcie więc życie, 

abyście żyli wy  

i potomstwo wasze” 

 

                                    Pwt 30,19 

odniesienie do PŁCIOWOŚCI ? 

odniesienie do nauczania 

       O SEKSIE ? 


