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PONADPODSTAWOWYCH



Adresaci lekcji:
Uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 
Zarys lekcji:
Moduł 1  Płeć, rzekoma dyskryminacja i tzw. polityka równości. Niebezpieczne ideologiczne
                 zagrożenie wolności.
Moduł 2  Ideologia jako droga do władzy.  Ogólny schemat działania marksistowskich ideologii
                 totalitarnych.
Moduł 3  Teoria i ideologia marksistowska komunizmu (realnego socjalizmu), jako ideologii
                 "równości"- w praktyce. (Pseudo)naukowa teoria (tzn. lekceważąca fakty). Obraz świata
                 wypełnionego złem, jako pretekst i usprawiedliwienie do wyrządzania zła.
Moduł 4   Neo-marksizm, jako "poprawiona" wersja marksizmu sowieckiego.
                 Rewolucja według Herberta Marcuse, jako czołowego ideologa nowej lewicy.
                 Fałszywy obraz świata jako pretekst do jego zniszczenia (wolność i tolerancja
                 przedstawiona jako zniewolenie i nietolerancja).          
Moduł 5   Mniejszości seksualne, jako nowa ofiara do wyzwolenia przez marksistów -
                 teoria/ideologia gender-queer.
 
Szczegółowy plan lekcji:
Moduł 1
Płeć, rzekoma dyskryminacja i tzw. polityka równości. Niebezpieczne ideologiczne zagrożenie 
wolności.
1)  Płeć deklarowana a rzeczywista płeć biologiczna. Czy płeć deklarowaną należy uznać za
     rzeczywistą? Absurd mianowania się na dowolną płeć/dowolny obiekt.
2)  Władza nazywania i narzucania pseudo- rzeczywistości i jej konsekwencje. "Homofobia",
     "Transfobia" i "dyskryminacja", a prawo do racjonalnego opisu rzeczywistości.
3)  Zakaz poglądu, że kobieta/mężczyzna, to osoba która ma biologiczne cechy
     kobiety/mężczyzny.  Potępienie go jako dyskryminującego stereotypu, tj. uproszczonego, ale
     fałszywego, często krzywdzącego poglądu; analiza na ile krzywdzącego (na przykładzie tzw.
     trans-fobii i homo-fobii).
4)  Kampanii społeczna Hazte Oir w Hiszpanii; reakcja władz i lewicowych aktywistów. Cenzura i
     zdławienie wolności. Pozbawienie obywateli podstawowej wolności nazywania rzeczy po
     imieniu w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem i biologią pod pretekstem nie-dyskryminowania(?)
     rzekomo krzywdzonych tym ofiar. Państwowy przymus irracjonalności wsparty pseudo
     naukową argumentacją.
5)  Domaganie się prawa trans-kobiet do korzystania z toalety dla kobiet (USA).
6)  Prawo, które nakazuje: wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk
     opartych na [...] stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn.
7)  Czy i dlaczego takie wydarzenia powinny nas niepokoić.
 
Moduł 2
Ideologia, jako droga do władzy.  Ogólny schemat działania marksistowskich ideologii totalitarnych.
1)  Ideologia - światopogląd grupy społecznej na podstawie którego określa ona swoje cele
     polityczne.
 



2)  Obrona uciśnionych jako deklarowany cel.
3)  Fałszywy obraz rzeczywistości wsparty pseudo-naukową teorią.
4)  Rzekomo nierozwiązywalny konflikt, jako pretekst i motor do nienawiści, rewolucji i zniszczenia
5)  Zniszczenie wolności politycznych słowa i zrzeszania się uzasadnione, jako konieczne narzędzie
      przejęcia, utrzymania władzy w celu realizacji szlachetnych (rzekomo) celów.
 
Moduł 3 
Teoria i ideologia marksistowska komunizmu (realnego socjalizmu), jako ideologii "równości"- w 
praktyce. (Pseudo)naukowa teoria (tzn. lekceważąca fakty). Obraz świata wypełnionego złem, jako 
pretekst i usprawiedliwienie do wyrządzania zła.
1) Teza o nierozwiązywalnym konflikcie kata i ofiary ( klasy robotniczej i kapitalistów), jako
     podstawa teorii i ideologii nienawiści: walka klas (a także płci: Marks o małżeństwie. Engels o
     rodzinie)
2)  Kłamstwo pogarszającego się losu i pogłębiania się prześladowania robotników.
3)  Rzekomy pogłębiający się wyzysk pretekstem do nienawiści i zacietrzewienia stanowiących motor
     rewolucji.
4)  Idea rewolucji - całkowitego zniszczenia zastanego porządku i eksterminacji ideologicznego
     wroga; usunięcia kapitalistów i przejęcia środków produkcji przez państwo robotnicze (likwidacja
     jakiejkolwiek wolności gospodarczej).
5)  Partia komunistyczna, jako narzędzie organizacyjne -  wąska grupa działaczy- zawodowych
     rewolucjonistów, jako (rzekomy) wyraziciel interesów i dążeń klasy pracującej (robotników i
     chłopów) nie oglądający się na niczyje zdanie.
6)  Dyktatura proletariatu (faktycznie partii komunistycznej) - likwidacja wszelkich form wolności
     obywatelskich i demokracji; nierówności społeczne i przywileje partii komunistycznej.
7)  Katastrofa rewolucyjnego feminizmu Aleksandry Kołłontaj i rezygnacja z niego; Lenin i Stalin
     stawiają na "socjalistyczną rodzinę".
8)  Ludobójstwo (np. głód na Ukrainie); niewolniczy system gułagu.
9)  Inne reżimy marksistowskie i ich zbrodniczy charakter.
 
Moduł 4
Neo-marksizm, jako "poprawiona" wersja marksizmu sowieckiego. Rewolucja według Herberta 
Marcuse, jako czołowego ideologa nowej lewicy. Fałszywy obraz świata, jako pretekst do jego 
zniszczenia (wolność i tolerancja przedstawiona jako zniewolenie i nietolerancja).
1)  Nowa rewolucja w oparciu o radykalne, nietolerancyjne rzekomo prześladowane mniejszości i
     tezę o nierozwiązywalnym konflikcie kata (większości społeczeństwa)
     i ofiary (rzekomo prześladowanych mniejszości; w czasach Marcusa jeszcze nie do końca
     zdefiniowanych).
2)  Odrzucenie faktycznej wolności i tolerancji (nazwanej tolerancją represywną).
3)  Wojna kulturowa i polityczna -  odrzucenie i zniszczenie dotychczasowej kultury, jako całości (w
     tym chrześcijaństwa, a zwłaszcza katolicyzmu).
4)  Odrzucenie ustalonych znaczeń pojęć dobra i zła, prawdy i fałszu - manipulacje semantyczne, aż
     do całkowitego zaprzeczenia sensu słów (tolerancja, liberalizm, prawda); liberalizm jako maska
     marksizmu i lewicy.
5)  Długi marsz przez instytucje, które zachowują nazwy, ale zmieniają swoją treść i zasady działania.



6) Poszukiwanie ofiary do wyzwolenia.
 
Moduł 5
Mniejszości seksualne, jako nowa ofiara do wyzwolenia przez marksistów - teoria/ideologia gender-
queer.
1)  Teoria (fałszywa) performatywności płci i rzekomego jej narzucenia, jako formy ucisku i
     dyskryminacji kobiet i mężczyzn
2)  Pielęgniarka mianująca niemowlę na płeć wg. j. Butler.
3)  Wyzwolenie z narzuconej płci, jako deklarowany cel
4)  Cel obalenia (zniszczenia) tożsamości; wprowadzenie zamieszania/destabilizacji w kategoriach płci
     i seksualności.
5)  Zastąpienie płci genderem, jako sposób wprowadzenia zamętu - semantycznego.
6)  Zasady Yogyakarty - przywileje i uzurpacje LGBTQ kosztem pozostałych obywateli.
7)  Promocja niesterotypowych seksualności w kulturze i edukacji. Prawdziwe wizerunki owych
     niestereotypowych seksualności.
8)  Przemoc, zakażenia HIV. Zniszczenie rodziny.
9)  Dzieci i młodzież, jako główny cel.
10) Edukacja, jako jedno z głównych narzędzi.
11) Praktyczne skutki zaburzania seksualności na przykładach amerykańskich.
 
Metody i techniki wykorzystywane podczas lekcji:
Prezentacja multimedialna, interaktywny wykład, studium przypadków, ćwiczenia oraz możliwość 
skorzystania z indywidualnych konsultacji.
 
Sylwetka Prowadzącego:
Mgr Grzegorz Strzemecki – mąż i ojciec siedmiorga dzieci, magister chemii, nauczyciel. Wybitny 
specjalista z zakresu ideologii gender-queer. Autor książki "Gender - ideologia państwowa 
Rzeczpospolitej". Działalność społeczna: lider Obywatelskiej Inicjatywy Rodzin, członek zarządu 
Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza, członek Rady Koalicji 
Obywatelskiej „Dla Rodziny” (zrzeszającej ponad czterdzieści organizacji pro-rodzinnych z całej 
Polski), członek (społecznego) Zespołu ds. promocji uczestnictwa rodzin w życiu publicznym i 
przeciwdziałania ich dyskryminacji przy KPRM. Działalność naukowa, popularyzatorska i 
publicystyczna: od sześciu lat badacz i popularyzator wiedzy o ideologii gender-queer: wykłady, 
szkolenia oraz konferencje na temat polityki i edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej oraz 
ideologii gender-queer (dla samorządów, szkół, w placówkach kultury i kościołach), wystąpienia w 
programach telewizyjnych i radiowych. Publikacje: kwartalnik Fronda, portal Fronda, gazeta Polska 
Codziennie, tygodnik Gazeta Polska, Nowe Państwo, W sieci (dotyczące historii najnowszej, polityki 
i edukacji, w tym polityki i edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej oraz ideologii gender-queer). 
Autor książki „Gender – ideologia państwowa Rzeczypospolitej”.
 
Miejsce:
Do ustalenia z możliwością dojazdu do szkoły, bądź innego miejsca.
 
Termin:
Do ustalenia.



Czas trwania:
45 min (godzina dydaktyczna).
 
Cena:
Do ustalenia.
 
Cena obejmuje:
Poprowadzenie lekcji, materiały informacyjne, możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji 
z prowadzącym oraz możliwość nabycia książki prowadzącego.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia znajdą Państwo pod numerem 
telefonu:+48 886 046 849, lub adresem mailowym biuro@amcreativelife.pl

Zapraszamy do kontaktu.
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