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DWIE KONCEPCJE PŁCI 

I ICH SPOŁECZNE SKUTKI 
 

MATERIAŁ DLA NAUCZYCIELA 

Przed poprowadzeniem zajęć na temat społecznych skutków spornych koncepcji płci (naturalnej i genderowej) 

nauczyciel powinien zapoznać się z materiałami przybliżającymi mu to zagadnienie. Z jednej strony wszyscy mamy 

doświadczenie życia w świecie społecznym opartym na przekonaniu, że istnieją dwie stałe płcie, że ludzie są albo 

kobietami albo mężczyznami. Z drugiej strony jest coraz więcej przykładów, jakie skutki niesie za sobą przejęcie 

przekonania, że płci jest wiele, że są zmienne, że można wybrać jedną z wielu płci. Poniżej jest kilka przykładów 

przyjęcia genderowego rozumienia płci w różnych obszarach życia społecznego i skutków do jakich to prowadzi. 

Wiedza na temat tych skutków będzie potrzebna nauczycielowi w ostatniej części proponowanych zajęć.   

 

PRZYWITANIA 

„Brytyjska linia lotnicza zachęca swój personel, aby - zamiast tradycyjnego powitania 'panie i panowie' - zwracał się 

do pasażerów w języku neutralnym płciowo, czyli 'dzień dobry wszystkim' lub 'witamy na pokładzie'. Zmiana jest 

podyktowana tym, aby stworzyć bardziej "integracyjną i przyjazną" atmosferę dla osób niebinarnych i 

transpłciowych”.  

https://londynek.net/wiadomosci/Koniec+pan+i+pani+w+samolocie+EasyJet+stawia+na+neutralnosc+plciowa+wiad

omosci+news,/wiadomosci/article?jdnews_id=64808 

„[...] w parlamencie kraju związkowego Brandenburgia. Jeden z polityków partii AfD (Alternatywa dla Niemiec) [...] 

przywitał się [...] wymieniając wszystkie płcie. […] agender, androgyne, androgynous, bigender, cisgender, cis female, 

cis male, cis men, cis women, cisgender females, cisgender males, cisgender men, cisgender women, females to males, 

FTM, gender fluid, gender nonconforming, gender questioning, gender variant, genderqueer, intersex, males to 

females, MTF, neither, neutrois, non-binary, other, pangender, trans, (...), two-spirit, three-spirit, four-spirit, Other”. 

https://niezalezna.pl/82250-posel-osmieszyl-lewakow-i-przemowil-ich-jezykiem-wymienil-60-plci 

 

REJESTRACJE  

„Gender już na Facebooku. Wybierz sobie jedną z 56 płci”  

Agender  
Androgyne  
Androgynous 
Bigender  
Cis – Cisgender  
Cis Female   
Cis Male  
Cis Man 
Cis Woman 
Cisgender Female 
Cisgender Male 

Cisgender Man 
Cisgender Woman 
Gender Questioning  
Female to Male 
FTM  
Gender Fluid 
Gender Nonconforming 
Neither 
Gender Variant  
Genderqueer 
MTF 

Intersex 
Male to Female  
Neutrois 
Non-binary 
Other 
Pangender   
Trans – Trans*  
Trans Person  
Trans Female 
Trans* Female  
Trans Male (...) 

 

https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/internet/gender-juz-na-facebooku-wybierz-sobie-jedna-z-56-plci-pelna-

lista-oraz-instrukcja-jak/0nxn3mn 
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KRYTERIA DOTACJI  

„Vancouver Rape Relief and Women's Shelter [...] centrum kryzysowe dla ofiar gwałtu, straciło środki publiczne  

z powodu odmowy rozszerzenia swoich usług na transseksualnych mężczyzn uznających się za kobiety. Rada miasta 

Vancouver [...] zdecydowała się obciąć prawie 34 tys. dolarów rocznych subwencji, które organizacja wykorzystuje na 

programy edukacyjno-informacyjne, „dopóki nie wprowadzi zmian, aby być w zgodzie z polityką miasta” [...].  

Vancouver Rape Relief and Women's Shelter, która jest prowadzona przez feministyczny kolektyw proaborcyjny, 

twierdzi, że doznała dyskryminacji „w imię niewykluczania” i że decyzja miasta zamierza zmusić ją do zmiany 

„stanowiska i praktyk oferowania niektórych głównych usług tylko dla kobiet, które urodziły się jako kobiety”.  

Sarah Kirby-Yung, radna miasta Vancouver, powiedziała: „Jeśli przyznajemy środki publiczne, musimy przyznawać je 

organizacjom, które są inkluzywne””. 

https://bialykruk.pl/wydarzenia/osrodek-pomocy-ofiarom-gwaltu-stracil-subwencje-bo-nie-uznaje-osob-

transplciowych 

 

DOSTĘP DO TOALET 

„Sąd federalny w Teksasie ogłosił niekorzystny dla administracji Baracka Obamy wyrok w sprawie łazienek w szkołach. 

Według zaleceń prezydenckiej administracji szkoły powinny udostępniać chłopcom dostęp do żeńskich toalet i na 

odwrót. Jedynym warunkiem byłaby ich „transgenderowość”.  

Zdaniem sądu okręgowego w Teksasie tego typu zalecenia są sprzeczne z prawem. Departament Sprawiedliwości i 

organizacje lesbijskie wyraziły niezadowolenie z wyroku”. 

https://www.pch24.pl/meskie-toalety-beda-jednak-dla-mezczyzn--sad-w-teksasie-walczy-z-obama-i-ideologia-

gender-,45534,i.html  

 

OFERTA HANDLOWA  

„Koncern Procter&Gamble, producent podpasek Always, zamierza usunąć symbol płci żeńskiej (kółko połączone  

z krzyżykiem, symbol Wenus) z opakowań swoich produktów. Powodem tego są skargi transpłciowych aktywistów, 

którzy czują się dyskryminowani przez ten wizerunek [...] „Są ludzie niebinarni i trans, którzy wciąż potrzebują waszych 

produktów”.  

[...] Rzecznik Procter&Gamble skomentował to w następujący sposób: „[...] zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy, 

kto ma okres i potrzebuje podpaski, identyfikuje się jako kobieta. Dlatego chcieliśmy zapewnić, aby ktokolwiek, kto 

potrzebuje produktu menstruacyjnego, czuł się komfortowo, używając Always”. 

Decyzja ta spotkała się jednak z oburzeniem wielu klientek, które zapowiadają bojkot produktów Always [...] Według 

feministycznej działaczki Julie Bindel „usunięcie symbolu kobiecości z opakowania podpasek to w zasadzie 

zaprzeczanie istnieniu kobiet. Zbliżamy się w stronę całkowitej eliminacji kobiecej biologii. Ten symbol był używany 

przez feministki od dziesięcioleci””.  

https://bialykruk.pl/wydarzenia/symbol-plci-zenskiej-na-podpaskach-nie-podoba-sie-tzw-transseksualistom 
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SPORT  

„Martina Navratilova [...] wypowiedziała się w mocnych słowach o transpłciowych sportowcach. - Nie możesz tak po 

prostu ogłosić, że jesteś kobietą i zacząć konkurować z kobietami. Muszą być jakieś standardy, a posiadanie penisa  

i rywalizowanie z kobietami nie wpisywałoby się w te standardy. [...]   

Podkreśliła, że według niej transseksualne zawodniczki mają przewagę nad pozostałymi rywalkami, co uważa za 

oszustwo. - Mężczyzna może zadecydować, że jest kobietą, brać hormony, jeśli to wymagane przez jakąkolwiek 

organizację sportową, wygrać wszystko w zasięgu wzroku i być może zarobić małą fortunę, a później zmienić swoją 

decyzję i wrócić do "robienia dzieci", jeśli tego pragnie. To szaleństwo i oszustwo. - brzmiał fragment felietonu byłej 

tenisistki, która wiele lat temu ogłosiła, że jest osobą biseksualną, a później wyznała, że czuje się lesbijką.  

[...] organizacja Athlete Ally, która walczy z homofobią i transfobią w sporcie [...] wyrzuciła Navratilovą ze swojej rady 

doradczej oraz z grona ambasadorów, tłumacząc, że komentarze emerytowanej tenisistki są "transfobiczne, oparte na 

fałszywym rozumieniu nauki oraz danych, i utrwalają niebezpieczne mity [...]””.  

https://sport.onet.pl/ofsajd/martina-navratilova-wyrzucona-z-organizacji-walczacej-z-homofobia-i-

transfobia/3ncctn5 

 

WIĘZIENIA 

„W Cordobie (Argentyna) rozwodnik, odbywający karę pozbawienia wolności za przemoc wobec byłej żony, zmienił 

legalnie tożsamość i jako kobieta trans został przeniesiony do więzienia dla kobiet. Nim wyszedł na zwolnienie 

warunkowe, jedna z więźniarek zaszła z nim w ciążę i została przez niego pobita. [...] Prawnik zwrócił uwagę na to, że 

zmiana ta nie wymagała od mężczyzny badania psychologicznego; nie poddał się on także żadnym chirurgicznym 

modyfikacjom ciała. Rodziny więźniarek skarżyły się również na to, że osadzony korzystał z łazienki przy kobietach  

i chodził w ich obecności nago”. 

https://bialykruk.pl/wydarzenia/mezczyzna-trafil-do-aresztu-zmienil-plec-i-wyladowal-w-wiezieniu-dla-kobiet-teraz-

ma-dziecko-z-wiezniarka 

 

RELACJE W RODZINIE  

Fragment wywiadu Anny Grodzkiej:  

„– Trudno było się przyznać synowi? 

– Bardzo […] mówi do mnie „Aniu” lub „Dede”, jak kiedyś. […] To bardzo skomplikowane. Bo kim ja jestem dla swojego 

syna? Matką czy ojcem? Matką nie, bo on ma przecież matkę. Ojcem też trudno mnie nazwać, chociaż go spłodziłam”. 

https://viva.pl/ludzie/newsy/anna-grodzka-2020-pierwsza-transplciowa-posel-jak-dzisiaj-wyglada-jej-zycie-

129414-r1 
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