
Notatka z wykładu pani Marzeny Nykiel „Gender- narzędzie wielkiego 
przewrotu ideologicznego”

Na zaproszenie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii św. 
Szczepana odbyło się w dniu 27 lutego 2015 r. spotkanie ogólno parafialne z 
prelekcją na temat „Gender- narzędzie wielkiego przewrotu ideologicznego” 
pani Marzeny Nykiel, absolwentki wydziałów filozofii i dziennikarstwa KUL, 
publicystki tygodnika  „wSieci”, autorki książki „Pułapka gender – karły kontra 
orły’

Motywem zainteresowania tą tematyką było przekonanie, że genderyzm, 
projekt ideologiczny rozwijający się  na naszych oczach i coraz aktywniej 
wciskający się do systemów prawnych, edukacyjnych i społecznych krajów 
Zachodu, w tym także do Polski, zmierza do gruntownej zmiany mentalności 
społeczeństw, głosząc, że rodziny i małżeństwo to systemy opresyjne.

W swojej książce Marzena Nykiel wskazuje na ideowe źródła tego 
projektu i argumentuje, że zachodzące zmiany w ludzkiej seksualności, 
stanowiące jeden z jego głównych elementów, nie powinny być  ,zdaniem jego 
ideologów,  traktowane jako wynik ewolucyjnych zmian w sferze kultury i 
obyczajowości, lecz powinny być przedmiotem zaplanowanego programu zmian 
świadomości zbiorowej głównie w sferze seksualnej, rodzinnej i obyczajowej. 
Świadomość ta sięga do samych fundamentów cywilizacji 
judeochrześcijańskiej. Drogą do realizacji tego programu jest zdefiniowanie na 
nowo pojęć podstawowych dla funkcjonowania społeczeństwa, jak kobieta, 
mężczyzna, małżeństwo, rodzina.

Zdaniem ideologa socjalizmu Antonio Gramsciego, założyciela Włoskiej 
Partii Komunistycznej, ludzie nie są obecnie w stanie rozpoznać swego 
prawdziwego interesu ponieważ ich dusze, będąc nasączane ideałami 
judeochrześcijańskimi przez dwa tysiące lat,  stworzyły i ugruntowały  przez ten 
okres  systemy i reżimy  ugruntowane  na tych ideałach. Te systemy i reżimy nie 
mogą być  odrzucone zanim ich korzenie nie zostaną odcięte.

Strategia dokonywania zmian w kierunku zwycięstwa pożądanej, zdaniem 
Gramsciego, świadomości zbiorowej, to „długi marsz przez instytucje”: 
przejmowanie i przekształcanie szkół, uniwersytetów, czasopism, gazet, teatrów, 
kina, sztuki. Powinien on przynieść praktyczną likwidację religii i zastąpienie jej 
wiarą w człowieka i jego najlepsze siły twórcze, jako jedyną rzeczywistość 
duchową. Te cele i strategię przyjmuje  gender jako podstawę swego programu.

Główne elementy działań na  polu świadomości ludzkiej promowanych 
przez ideologów gender:

Płeć jest zdeterminowana przez kulturę i w miarę zmian zachodzących w 
sferze kultury jej pojęcie musi ulegać zmianom.
           Pożądane główne zmiany w  kulturze to uwolnienie popędu seksualnego 
od ograniczeń ideologicznych poprzez, między innymi, relatywizm moralny 
zacierający różnice między dobrem i złem, budzenie postaw niechęci do 



stawiania oporu na gruncie poglądów, zacieranie  pamięci i szacunku dla 
bohaterów narodowych czy idei, nie stawianie wymagań etycznych dzieciom, 
nie karanie ich za złe  zachowanie i zachęcanie do szukania przyjemności 
seksualnych. Niech rosną w swobodzie jak piękne dzikie drzewka. Odłączanie 
macierzyństwa od seksualności i ograniczanie szacunku dla życia, włączanie 
t.zw. praw seksualnych do praw człowieka ( zdrowie seksualne, prawo do 
przyjemności seksualnych) ,przywileje dla mniejszości seksualnych, zacieranie 
różnic miedzy mężczyzną i kobietą.
Osiąganie powyższych celów jest wystarczające dla zabicia chrześcijaństwa. 
Nie ma potrzeby wszczynania dyskusji o istnieniu Boga.
Powyższe elementy ideologii gender można określić jako uwspółcześniony 
marksizm, uderzający głównie w kościół i rodzinę.

W swojej książce „Pułapka gender’ autorka przytacza wyniki badań 
antropologa  Józefa, Daniela Unwina nad wpływem norm seksualnych w 
społeczeństwie na poziom jego kultury. Jego badania przeprowadzone w 80 
społeczeństwach niecywilizowanych oraz społeczeństwach wysokich kultur 
Babilończyków, Ateńczyków, Rzymian, Anglosasów i Anglików wykazały, że 
im większe ograniczenia seksualne, tym wyższy poziom kultury. Od tej zasady, 
jak pisze badacz, nie ma wyjątku.
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