
O mojej działalności w obszarze wychowania seksualnego uczniów  w 

„Esejach wspomnieniowych” 

 

Esej wspomnieniowy cz. III. Moje trzy lata pracy w opiece nad dzieckiem 

[…] 

Podczas mojej pracy w Ośrodku zdarzył się pewien „incydent wychowawczy”. Któregoś dnia, 

po przyjściu do pracy dowiedziałem się od wychowawczyń, że poprzedniego dnia wieczorem 

„złapano w ubikacji dla dziewcząt zboczeńca-podglądacza”. I przyprowadzono przed moje 

dyrektorskie oblicze owego sprawcę – wystraszonego i zawstydzonego szesnastolatka, 

domagając się ode mnie, abym niezwłocznie załatwił odwiezienie tego przestępcy do 

poprawczaka! 

  

Udało mi się tą „aferę” na tyle wyciszyć, że przekonałem moje pracownice, iż to nie jest 

podstawa do umieszczania w zakładzie poprawczym, że to co najwyżej zachowanie, mające 

swą genezę w problemach seksualnych okresu dojrzewania, że załatwię, ale nie poprawczak, 

a leczenie w specjalistycznej poradni. 
  

I tak, wraz z owym młodzieńcem, zawitałem w poradni seksuologicznej, która wtedy mieściła 

się na I piętrze we frontowej kamienicy przy Piotrkowskiej, przez której bramę wchodziło się 

na podwórko, prowadzące do kina „Polonia”. I tam poznałem jej kierownika, seksuologa,  

doktora Andrzeja Barczewskiego, autora książeczki o problemach dojrzewania seksualnego 

chłopców. Po kilku wizytach pan doktor uznał, że młodzieniec będzie już sobie radził ze 

swoim popędem, nie uciekając się do wizyt w ubikacji dla dziewcząt, a ja… ja zawarłem 

znajomość z – jedynym w owym czasie w Łodzi – specjalistą w tej dziedzinie wiedzy 

medycznej.  

 

Rozmowy, jakie prowadziłem z nim przy okazji wizyt z moim podopiecznym, pozyskana 

dzięki nim wiedza, spowodowały, że zainteresował mnie tą problematyką. Od niego 

uzyskałem listę tytułów broszur i książek o dojrzewaniu dziewcząt i chłopców – dostępnych 

Polsce.. Już wkrótce wiedza ta okaże się bardzo przydatna w mojej nowej aktywności, 

realizowanej w obszarze dotąd mi niedostępnym, co po latach zaowocuje podjęciem się roli 

nauczyciela-matodyka zajęć, określanych jako pdż… 
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Esej wspomnieniowy IV.4. O tym, że nie tylko dydaktyką i pracą naukową żyłem 

 

[…] Bardzo szybko wyrobiłem sobie markę „wziętego” prelegenta, zwłaszcza wtedy, gdy 

podjąłem się tematów, które – i w tamtych czasach – były swego rodzaju „gorącym 

kartoflem”: „Problemy dojrzewania” – w ostatnich klasach szkół podstawowych, i 

„Wychowanie seksualne” – w szkołach ponadpodstawowych. Prelekcje na takie tematy były 

bardzo chętnie zamawiane przez szkoły, bo niewielu nauczycieli było przygotowanych do tej 

problematyki, a także – bardzo często – krępowali się oni rozmawiać ze swoimi uczniami na 

„te” tematy.  

Zanim ja podjąłem się roli prelegenta z tego obszaru tematycznego – TWP poszukiwało 

prelegentów wśród lekarzy. A tych – z przygotowaniem z zakresu seksuologii – też prawie 

nie było. A jeśli już podejmowali się tego zadania lekarze innych specjalności, najczęściej 

interniści, to później do TWP docierały dość krytyczne recenzje, że „mówią fachowym, 

niezrozumiałym dla dzieci językiem”, że „wypowiadają się wyłącznie na tematy fizjologii 

organów płciowych”, że „nie chcą odpowiadać na większość zadawanych przez uczniów 

pytań”.  

Wyjaśnię jeszcze jak do tego doszło, że akurat do mnie (wszak nie seksuologa) skierowano 

ofertę podjęcia się tych tematów prelekcji. Otóż wszystkiemu była winna owa pracująca w 

TWP koleżanka ze studiów, której jeszcze wtedy opowiedziałem o przypadku nastoletniego 

chłopca z „mojego” domu dziecka, którego przyłapano na podglądaniu dziewczynek w WC, z 

którym odbywałem wizyty u doktora Barczewskiego w poradni seksuologicznej, i o tym, że 

częste wizyty tam składane spowodowały moje zainteresowanie problematyką okresu 

dojrzewania oraz, że – dzięki wskazówkom doktora – przeczytałem wtedy wiele 

wartościowych, popularno-naukowych książek na ten temat. A ona te opowieści zapamiętała i 

teraz, w sytuacji kierowanych przez szkoły zapotrzebowań na prelekcje o tej tematyce, 

przypomniała sobie o tym. […] W okresie dwudziestu kilku lat mojej prelegenckiej 

aktywności takich spotkań z obszaru wychowania seksualnego odbyłem kilkaset… […]  
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Esej wspomnieniowy cz. IV.6. Moje prace dodatkowe i warte wspomnienia wakacje 

[…] W zupełnie innych okolicznościach doszło do mojej kolejnej pracy dodatkowej – w 

Zespole Szkół Budowlanych nr 3 przy ul. Kilińskiego 159. Otóż 1 września 1978 roku jego 

dyrektorem został pan Djakow (imienia nie znam). Fakt ten jest w tej historii kluczowy – bo 

był to mąż mojej koleżanki z Zakładu – pani dr Izy Muchnickiej-Djakow. I to ona, wiedząc o 

mojej działalności prelegenckiej w TWP, w tym o tym że podejmuję się tam problematyki 

wychowania seksualnego, dowiedziawszy się, że jej mąż szuka nauczyciela do prowadzenia 

w tej szkole zajęć z pdż, namówiła mnie, abym się tego podjął. 
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Muszę tu przypomnieć, że to zapotrzebowanie na osoby podejmujące się prowadzenia 

spotkań z młodzieżą na tematy problematyki seksuologicznej wzięło się stąd, że w 1973 roku 

Ministerstwo Oświaty i Wychowania wprowadziło do szkół nadobowiązkowy 

przedmiot „Przysposobienie do życia w rodzinie socjalistycznej”. Oczywiście – jak prawie 

wszystko w tamtym okresie – i ta problematyka mogła w szkołach funkcjonować wyłącznie z 

tym przymiotnikiem. Co nie znaczy, że nie można było realizować po prostu merytorycznych 

spotkań. Tylko od osoby prowadzącej zależał sposób przedstawienia tej ważnej dla młodych 

ludzi w okresie dojrzewania problematyki.I socjalistyczny „sos” był do tego absolutnie 

zbędny! 

  

Od pomysłu do jego realizacji była krótka droga – także dlatego, że korciło mnie sprawdzenie 

siebie w roli szkolnego nauczyciela. Przyznam się, że niewiele faktów z tego zatrudnienia 

pamiętam, nawet dokładnej daty rozpoczęcia tej pracy – prawdopodobnie było to od 1 

września 1979 roku. Wiem tylko, że musiałem nieźle sobie radzić w tej roli i z tymi tematami 

w owej prawie wyłącznie męskiej szkole, bo – z tego co zapmiętałem – uwzględniając, że 

uczestniczenie w tych zajęciach nie było obowiązkowe – na brak słuchaczy nie narzekałem. 

Nawet nie wiem jak długo zajęcia te prowadziłem, ale zapewne tylko jeden rok. I dziś już nie 

jestem w stanie przypomnieć sobie dlaczego nie dłużej. 
  

Ale jedno wiem na pewno – była to znakomita praktyka, która umożliwiła mi w 1987 roku 

przyjęcie propozycji zatrudnienia – tym razem już w charakterze nauczyciela-metodyka – 

kolejnej, nowej pracy. Ale o tym opowiem we właściwym czasie… […] 
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Esej wspomnieniowy cz. V.2. Kolejne lata w TWP. O narkomanii i problemach 

dojrzewania 

 

[…] Jednak nawet ta moja tak silna koncentracja na tematyce dotyczącej profilaktyki 

narkomanii nie miała wpływu na zaniechanie wcześniej dominującego w mojej tewupowskiej 

aktywności tematyki wychowania seksualnego. Nadal przyjmowałem zlecenia na te prelekcje, 

gdyż zapotrzebowanie nie tylko że nie zmalało, lecz nawet – po 1984 roku – wzrosło. Oto 

przyczyna tego zjawiska: 

  

Od 1981 roku decyzją Ministra Oświaty i Wychowania przymiotnik „socjalistycznej” w 

nazwie tamtego programu odrzucono, lecz nadal był on nadobowiązkowy. Dopiero gdy 4 

czerwca 1984 roku zatwierdzono „Przysposobienie do życia w rodzinie” jako 

obowiązkowy blok zajęć, z programem, realizowanym w klasach V–VIII szkoły 

podstawowej a także w wersji dla wszystkich poziomów szkół ponadpodstawowych – od 1 
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września tego roku dyrektorzy szkół stanęli przed poważnym problemem – kto ma prowadzić 

te zajęcia. 

  

Piszę o tych formalno-prawnych okolicznościach, gdyż dziś już mało kto pamięta, że 

wprowadzenie do programów szkolnych zagadnień wychowania seksualnego było wręcz 

rewolucją w dotychczas raczej purytańskich poglądach ówczesnej „władzy ludowej”. I jak to 

już opisywałem w części moich wspomnień, w których opowiadałem o początkach i 

pierwszych latach mojej aktywności prelegenckiej w TWP, z jednej strony powstał popyt na 

prelekcje o okresie dojrzewania, będący skutkiem słabego przygotowania do tej problematyki 

kadry nauczycielskiej, a z drugiej strony – mała podaż „fachowców”, którzy mieliby nie tylko 

wiedzę z zakresu seksuologii, ale także kompetencje metodyczne, potrzebne do spotkań z 

uczniami. I na to wszystko trafiłem ja z moją „przeszłością” zawodową, o czym w tamtej 

części moich wspomnień o początkach prelegenckiego hobby już pisałem. 
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Esej wspomnieniowy cz. V.. Jeden rok w IKN ODN i XXIII LO 

 

[…]Przeto przechodzę już do opowieści jak to się stało, że zostałem zatrudniony w łódzkim 

Oddziale Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Wólczańskiej. 
  

Wszystko zaczęło się od tego, że odzew na moje zapotrzebowanie na zmianę przyszedł z 

najmniej spodziewanej strony – od wicedyrektorki łódzkiego IKN ODN dr. Grażyny 

Tadeusiewicz. […]Kiedy dr Grażyna Tadeusiewicz wysłuchała relacji o mojej 

dotychczasowej drodze zawodowej i towarzyszącym jej działalnościom społecznym – w tym 

o dorobku w TWP – pomyślała chwilę, a następnie oświadczyła: „Aktualnie poszukujemy 

kompetentnej osoby, która podjęłaby się obowiązków nauczyciela-metodyka, który 

pokierowałby wprowadzaniem do szkół programu pdż. Z tego co pan mówił, ma pan w tej 

dziedzinie duże doświadczenie. Czy podjąłby się pan tej roli?” 

  

Długo się nie zastanawiałem. Przypomniałem sobie, że mam nie tylko doświadczenie jako 

prelegent TWP, ale także – choć niewielkie – doświadczenie z prowadzenia tych zajęć w 

Zespole Szkół Budowlanych nr 3 przy Kilińskiego, pomyślałem, że pojawia się kolejne 

wyzwanie na mojej pedagogicznej drodze i oczywiście zgodziłem się. […] 

 

Z dniem 1 września 1987 roku zostałem nauczycielem XXIII Liceum 

Ogólnokształcącego, mieszczącego się w kompleksie szkolnym im. Tekli Borowiak przy ul. 

Głównej (dzisiaj im. J. Piłsudskiego) – naprzeciw stadionu RKS Widzew, która stała się moją 

„szkołą bazową”, jako nauczyciela-metodyka ds. pdż. Jednocześnie – jak już o tym 

informowałem – rozpocząłem pracę na pół etatu jako wykładowca na kursach 

kwalifikacyjnych IKN ODN w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 222. […] 
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Nie pamiętam już dzisiaj dokładnie ile wynosiło obowiązkowe pensum godzin 

dydaktycznych, które jako nauczyciel-metodyk realizowałem w XXIII LO. Wydaje mi się, że 

było to 8 godzin. Pamiętam, że godziny te realizowałem w dwu dniach, chyba po 4 godziny. I 

pamiętam jeszcze, że obok owego pdż prowadziłem także lekcje w klasie o profilu 

pedagogicznym (tak, tak – takowy profil miało wtedy owe liceum w swojej ofercie) – 

przedmiot nazywał się (chyba) „Podstawowe wiadomości z pedagogiki”. […] 

 

 

Jako metodyk zajęć przysposobienia do życia w rodzinie działałem w zupełnie pionierskich 

warunkach. Na początek musiałem dokonać inwentaryzacji szkół i nauczycieli, którzy 

prowadzili te zajęcia. W drugiej kolejności zorganizować dla nich wsparcie merytoryczne i 

metodyczne: zbiorowe – w formie zebrań, oraz indywidualne – podczas dyżurów w siedzibie 

ODN przy Wólczańskiej. Ale aby dziś, po 35-u latach od tamtych wydarzeń, czytający mogli 

lepiej wyobrazić sobie owe pionierskie czasy, muszę poinformować, że przedtem nie było 

żadnych podręczników, które mogły stanowić wsparcie dla nauczycieli. I dopiero po 

wakacjach 1987 roku pojawił się w księgarniach podręcznik dla uczniów trojga autorów: 

Wiesława Sokoluka, Dagmary Andziak i Marii Trawińskiej, zatytułowany 

„Przysposobienie do Życia w Rodzinie”.[…] 

 

Z tej trójki autorów „twarzą” owej ekipy był Wiesław Sokoluk. To on najczęściej udzielał 

wywiadów, występował przed mikrofonami i kamerami.[…]   1 września tegoż roku 

rozpocząłem moją pracę, poniekąd od pierwszych dni w roli jego promotora, to gdyby owa 

informacja była prawdziwa, nie byłoby możliwe aby odbyła się, zorganizowana przeze 

mnie zimą lub wczesną wiosną 1988 roku, konferencja metodyczna dla łódzkich 

nauczycieli pdż-u, której gwoździem programu było spotkanie z Wiesławem 

Sokolukiem! 

  

Wydarzenie to odbiło się głośnym echem nie tylko w środowisku oświatowym, gdyż jego 

efektem było zorganizowanie przez miejscowy oddział Stowarzyszenia PAX debaty, 

poświęconej atakowi na ten podręcznik. Mogę tu złożyć oświadczenie, że – po pierwsze – 

zostałem na to spotkanie zaproszony jako jedyny przedstawiciel łódzkiej oświaty, a po drugie 

– że byłem tam jedynym, który – merytorycznie – bronił tezy, iż jest to bardzo dobry 

podręcznik, oparty na naukowej wiedzy oraz rzetelnej znajomości problemów przed jakimi w 

okresie dojrzewania seksualnego stają młodzi ludzie. […] 
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