
© Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN 

MAŁŻEŃSTWO JAKO KONTEKST  

AKTYWNOŚCI SEKSUALNEJ  
 

MATERIAŁ DLA NAUCZYCIELA 

 

ANALIZA SWOT NA TEMAT MAŁŻEŃSTWA  

W scenariuszu, w ramach aktywizacji, została zaproponowana metoda SWOT. Pomocnym materiałem  

w przygotowaniu się nauczyciela do realizacji tego scenariusza może być bezpłatny e-book MAŁŻEŃSTWO TAK / NIE  

W KTÓRA STRONĘ?, w którym jest relacja z badań przeprowadzonych metodą SWOT na temat małżeństwa wśród 

samych małżeństw. E-book można pobrać ze strony https://projektrodzina.stacja7.pl/do-pobrania/  

MODELE SEKSU WG. PROF. J. KOCHANOWSKIEGO 

W scenariuszu, w ramach aktywizacji, uczestnicy zajęć będą analizowali dwa modele seksualności. Propozycja opisu 

tych spornych modeli seksualności jest zawarta w scenariuszu. Warto jednak, dla poszerzenia perspektywy, przed 

zajęciami zapoznać się wizją tych dwu spornych modeli, którą przedstawia prof. Jacek Kochanowski, jeden  

z autorytetów środowisk LGBT. Jest on gorącym zwolennikiem modelu seksualności oderwanego od kontekstu 

małżeństwa i rodziny. Model seksualności w kontekście małżeństwa i rodziny przedstawia nieadekwatnie i w krzywym 

zwierciadle, ale mimo to, warto zapoznać się z jego ujęciem tego sporu - szczególnie z opisem modelu osobiście mu 

bardzo bliskiego.   

SEKS W KONTEKŚCIE MAŁZEŃSTWA I RODZINY 

„Seks służy przede wszystkim reprodukcji, może być 

ewentualnie wyrazem silnej, głębokiej i trwałej więzi 

emocjonalnej pomiędzy dwiema osobami. Wszelkie 

inne przejawy zachowań seksualnych są niemoralne, 

mogą też być konsekwencją lub źródłem wielu 

zaburzeń i chorób. Dowolne zaspokajanie pragnień 

seksualnych przez człowieka doprowadziłoby do 

zaburzenia ładu społecznego i dramatycznego 

wzrostu liczby patologicznych zachowań, takich jak 

homoseksualizm, gwałty czy pedofilia. W 

konsekwencji doprowadziłoby to do wymarcia 

gatunku, ponieważ ludzie przestaliby się rozmnażać. 

Seks jest niebezpieczeństwem, przed których trzeba 

bronić społeczeństwo”. 

 

SEKS BEZ KONTEKSTU MAŁZEŃSTWA I RODZINY 

„Seks jest wspaniałym, wzbogacającym doświadczeniem 

przyjemności, obejmującym niemal nieskończony 

repertuar zachowań, od wielorakich technik 

samozaspokojenia, przez seks z dwiema lub więcej 

osobami w niezliczonych konfiguracjach płci, pozycji, 

miejsc, czasów, rekwizytów itp., po bardzo rozbudowane 

i wymyślne spektakle, gdzie erotyzm jest tylko jednym z 

elementów, jak na przykład te związane z praktykami 

BDSM. Seks może być wyrazem głębokiej więzi 

emocjonalnej, może być wzbogaceniem relacji 

przyjacielskich, może być też po prostu miłym sposobem 

spędzania czasu ze znajomymi lub nieznajomymi. Seks 

jest zabawą: zdrową, radosną i dostępną dla każdego”.  

J. Kochanowski, Socjologia seksualności. Marginesy, Warszawa 2013, s. 7-8. 

J. Kochanowski tak wyjaśnia termin BDSM: „BDSM (od ang. bondage, discipline/domination, submission/sadism, 

masochism, czyli wiązanie, dyscyplina/dominacja, uległość/sadyzm, masochizm) to szerokie spektrum zachowań 

seksualnych związane z tzw. odgrywaniem ról, w których jedna strona odgrywa rolę dominującą, a druga 

podporządkowaną. Zachowania te mogą, ale nie muszą wiązać się z różnego typu fetyszyzmami, akceptowanym 

zadawaniem bólu; upokorzeniem itp. Zawsze przebiegają za zgodą i pod kontrolą obu stron”.  
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