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Na czym polega równouprawnienie? O konieczności obalania stereotypów 
krzywdzących zarówno mężczyzn jak i kobiety. Sexed.pl – spotkanie z Rubik, 

Komasą, Hirszfeld, Baran. 

Grupa docelowa: nauczyciele i uczniowie szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych: historia kina, historia powszechna, wiedza o 
społeczeństwie, muzyka, teatr, zagadnienia społeczne: równouprawnienie, 
feminizm, niedyskryminacja, ekologia, nauka języków obcych. 

---------------------------------------------------------------------- 

W 2018 roku modelka Anja Rubik stworzyła kampanię edukacyjną „Sexed.pl”, 
która miała na celu zainicjować rozmowę o zdrowiu, orientacji i seksualności. 
Powstało 14 krótkich filmików, na których celebryci i celebrytki otwarcie mówią o 
seksie i seksualności. Wszystkie materiały z akcji znaleźć można na stronie 
www.sexed.pl. 

1) Lista tematów poruszanych w ramach akcji „Sexed.pl”. 

Akcja składała się z czternastu filmików, z których każdy poświęcony był innemu 
tematowi, między innymi konieczności przeprowadzania badań i wizyt u 
ginekologa, orientacji seksualnej, masturbacji. Anja Rubik i Barbara Baran 
opracowały listę zagadnień, na podstawie warsztatów prowadzonych z 
młodzieżą i pytań, które najczęściej były na nich zadawane. Dzięki temu 
kampania miała szansę wyjść naprzeciw oczekiwaniom jej odbiorców. 

Materiał wideo: posłuchajcie, w jaki sposób przybiegały przygotowania do 
kampanii i co było najważniejsze dla jej twórczyń. 

 [00: - 05:30] 

 

2) Mężczyźni w projekcie sexed.pl 

Od początku pracy nad kampanią ważna była różnorodność – wzięli w niej 
udział mężczyźni oraz kobiety, osoby homo i heteroseksualne. Aktor Sebastian 
Fabijański nagrał filmik, w którym mówił o byciu mężczyzną wrażliwym i uważnym 
na potrzeby swoje i innych, co  spotkało się z dużym zaskoczeniem wśród 
odbiorców, ponieważ zazwyczaj kojarzony jest z rolami brutalnych macho. Ta 
perspektywa w ciekawy sposób zbiega się z niedawną głośną aferą wokół 
reklamy Gillete. 

Materiał wideo: posłuchaj jak kształtuje się wizerunek współczesnego mężczyzny 
w Polsce. 

[05:30 – 12:38] 
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3) Na czym polega równouprawnienie? O konieczności obalania stereotypów 
krzywdzących zarówno mężczyzn jak i kobiety. 

Akcja sexed.pl wyrosła z ducha feminizmu i walki o równouprawnienie kobiet i 
mężczyzn. W Polsce wciąż istnieje wiele mitów i nieporozumień wokół znaczenia 
tego ruchu (powracające pytanie „czy mężczyzna może być feministą?”), 
krzywdzących wyobrażeń, które umniejszają osiągnięcia aktywistek i aktywistów.  

Wideo: obejrzyj, jak Rubik i Baran tłumaczą, na czym polegają nieporozumienia 
wokół feminizmu. 

[12:38 – 18:12] 

 


