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Ronald Reagan 
b. prezydent USA: 
„Rodzice i nauczyciele powinni 

uczyc dzieci nieangazowania si? 
w przedmalzeriskie wspolzycie czy 
tez branie narkotykow i powinni 
przedstawic ludzk^ piciowos'c 
w kontekscie malzeristwa, wiemo-
sci, wzajemnego oddania i dojrza-
iosci". 

Amerykanska Akademia 
Pediatrii: 
„Nieletni powinni bye zach^ca-

ni do powstrzymywania si? od sto-
sunkow seksualnych, poniewaz 
jest to najpewniejszy sposob zapo
biegania chorobom przenoszonym 
drogom pJciow^, l^cznie z HIV, 
oraz zapobiegania ciqzy. Nielet-
nim, ktorzy juz wczesniej byli ak-
tywni seksualnie, powinno wska-
zywac si? korzysci z odkladania na 
przyszlosc dalszych stosunkow 
seksualnych". 

George W. Bush, obecny 
prezydent USA 
zaz^dal 30 proc. wzrostu nakJa-

dow finansowych (do wys. 135 
mln dolarow) na realizacj? w ame-
rykaiiskich szkolach programow 
promuj^cych czystosc i abstynen-
cj?. Aktualnie w ponad 50 proc. 
amerykariskich szkol abstynencja 
jest zalecana jako preferowany 
wzorzec zachowania mlodziezy. 

Josh McDowell: 
W stanie Wirginia w miastach, 

w ktorych wprowadzono permi-
sywn^ edukacj? seksualn% nastqpil 
wzrost wskaznika ci?zamosci nie-
letnich. W niektorych miastach 
zwi?kszyl si? on az o 58 proc., 
a srednio o 20 proc. Natomiast 
w tym samym czasie w tych mia
stach, gdzie nie prowadzono obo-
wi^zkowych zaj?c w zakresie edu-
kacji seksualnej w niektorych mia
stach spadek az o 42 proc., a srednio 
o 16 proc. 



Z rados'ciq przyj^lem wiadomosc o kolejnym numerze „Sluzby Zyciu" poswi?conemu zagadnieniom wychowania 
do zycia w rodzinie, w szczegolnosci ukazaniu negatywnych nast^pstw permisywnej i liberalnej edukacji seksualnej. 

Zeszyt, przygotowywany przez s'wieckich specjalistow, zawiera bogaty material dokumentacyjny z swiatowej l i -
teratury - ukazujqcy jednoznacznie negatywne skutki prob wychowywania mlodych pokoleri z pomini^ciem funda-
mentalnych wartosci moralnych i sfery duchowej. 

Budzqcym optymizm jest ukazanie mozliwosci godnego czlowieka wychowania w sferze plciowosci na przykla-
dzie polskich dos'wiadczen z sciezkq edukacyjnq „wychowanie do zycia w rodzinie" i amerykaiiskich szkolnych pro
gramow wychowania do czystosci i abstynencji. 

Przypominajqc slowa Ojca Swietego Jana Pawla I I zapisane w adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio": 
„wychowanie seksualne, stanowi^ce prawo i podstawowy obowi^zek rodzicow, winno dokonywac si? zawsze pod 
ich troskliwym kierunkiem zarowno w domu, jak i w wybranych i kontrolowanych przez nich os'rodkach wycho-
wawczych" (FC n. 36), wyrazam nadziej?, ze najnowszy numer „Sluzby Zyc iu" pomoze zarowno rodzicom, na-
uczycielom, jak i katechetom w przygotowaniu naszej mlodziezy do przezywania pi^knej milos'ci oraz szcz?sliwe-
go zycia w rodzinie. 

Ks. bp Kazimierz Nycz 
Ptzewodniczqcy Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski 

Bjrakow, we wspomnienie sw. Ignacego Loyoli, 31 lipca 2002 r. 

Polecamv literature 
W celu zaznajomienia si? szerzej z problematyk^ wychowania do zycia w rodzinie warto si^gn^c po na-
st^puj^ce pozycje literaturowe: 

•encyklika „Humanae vitae", podpisana 
przez Ojca Swietego Pawta VI 25 lipca 
1968 r. 

• encyklika „Evangelium vitae", podpisana przez 
Ojca Swietego Jana Pawla II25 marca 1995 r. 

• adhortacja apostolska „Familiaris consortio" 
podpisana przez Ojca Swietego Jana Paw
la II 22 listopada1981 r. 

Petne teksty dokumentow mozna znalezc 
w internecie pod odpowiednimi adresami: 

www.opoka.org.pI/biblioteka/W/WP/ 
pawel_vi/encykliki/humane.html 

www.opoka.org.pl/biblioteka/WA/VP/ 
jan_pawelji/encykliki/evangelium_1.htnil 

www.opoka.org.pI/biblioteka/W/WP/ 
jan_pawelji/encykliki/familiarjs.html 
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ABOHCJA A POLiTYKA 
Wychowanie seksualne 

w rodzinie iwszkole 
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• J . A. Reisman, E.W. Eichel, Kinsey - Sete / oszustno, Wydawnictwo Antyk, Warszawa 2002, (01-115 Warszawa, pi. Grzybowski 3/5, 
tel. 022 654 43 19) 

• M. Czachorowski, W\ek rewolucji seksualnej, Inicjatywa Wydawnicza „ad astra", Warszawa 1999, Warszawa 1999, (00-963 Warszawa 81, skr. 
poczt. 86, tel. 625 10 28) 

• M. Schooyans, Aborcja a polityka, Instytut Jana Pawta II, KUL, Lublin 1996, (al. Raclawicka 14, 20-950 Lublin, tel./fax: 081 445 32 17) 
• J. Augustyn SJ, Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole, WAM, Krakow 1999, (ul. Kopernika 26,31 -501 Krakow, www.wydawnictwowam.pl) 
• M. Czachorowski, Nowy imperializm, czyli o tzw. edukacji seksualnej, Inicjatywa Wydawnicza „ad astra" 
•J . McDowell, Mity edukacji seksualnej, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2000, (02-798 Warszawa, skr. pocztowa 41, tel. (022) 648 03 78) 

Informujemy, ze Polskie Stowarzyszenie Obrohcow Zycia Czlowieka posiada prawa autorskie (copyright) do 
zestawu 15 zdjfc dzieci poczetych (Od 6 tyg. do 6 miesi^ca od pocz^cia). Istnieje mozliwosc bezptatnego przekazania 
tych praw gazetkom parafialnym i szkolnym. Zainteresowanych prosimy o kontakt z redakcjq „Sluzby Zyciu". 
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Dawca zycia 
ZwyciQzca smierci 

Drodzy Przyjaciele! 
W nowej sytuacji politycznej Polski przekazujemy do Waszych kolejny numer „S}uzby Zy

ciu. Zeszytow Problemowych" pos'wî cony wychowaniu do zycia w rodzinie, skoncentrowany na 
ukazaniu negatywow liberalnej, peiTnisywnej seksedukacji. W Polsce podejmowane sq intensywne 
proby zmiany realizowanego od kilku lat wychowania do zycia w rodzinie na liberaln ,̂ powiedz-
my wprost; demoralizujqĉ  seksedukacj?. Pi'oby te sq o tyle grozniejsze, ze obecne wladze os'wia-
towe, nie zmieniajqc nazwy przedmiotu, podĵ ly proby zasadniczej zmiany tres'ci programowych. 

Bazujqc na s'wiatowej literaturze, przedstawiamy negatywne skutki permisywnej seksedu
kacji, maĵ c nadziejf, ze stanowic one b̂ dq mocny argument w dyskusjach nad modelem pol
skiej oswiaty. Zdziwienie wywoluĵ  ministerialne proby eliminacji dobrych programow (por. 
str. 9) i zast^ienia ich programami, z ktorych Zachod zaczyna si? wycofywac. Fundamentalne 
wartos'ci moraine wpisane ŝ  w duchowos'c kazdego czlowieka niezaleznie od jego religii 
i s'wiatopoglqdu. strzezone przez prawo naturalne. Odst̂ pstwo od tego prawa prowadzi do 
powazriego naruszenia zdrowia psychofizycznego mlodego czlowieka. 

Chĉ c najkrocej zilustrowac, do czego prowadzi permisywna, pozbawiona wartos'ci 
duchowych edukacja seksualna, wystarczy przywolac tylko dwa przyklady: Wielkiej Brytanii i 
Francji. W krajach tych, chĉ c m.in. wyeliminowac cî ze ws'rod nieletnich, wprowadzono do 
szkol „biologiczne us'wiadamianie", pozniej w szkolach zacẑ to nieletnim rozdawac 
prezerwatywy, a gdy te dzialania nie tylko nie przyniosly oczekiwanych rezultatow, ale 
spowodowaiy wzrost liczby cî z nieletnich, w szkolach francuskich i brytyjskich zacẑ to 
11-12-letnim uczennicom rozdawac poronne pigulki typu RU-486 - bez wiedzy i zgody 
rodzicow. Ostatnio, na szczgs'cie, wycofano sî  z tego zbrodniczego procederu zabijania 
nienarodzonych dzieci przez dzieci...! Takze w USA nastfpuĵ  pozytywne zmiany. Prezydent 
Stanow Zjednoczonych G. W. Bush zazqdal w budzecie na rok 2003 sumy 135 milionow dola
row na programy wychowujqce amerykahskq mlodziez do czystosci i abstynencji seksualnej 
(33% wzrost nakladow w porownaniu z rokiem biezacym). 

Nalezy podkres'lic, ze wszystkie wielkie religie swiata uwzgl̂ dniaĵ  w dziedzinie duchowej 
sfer? psycho-seksualuci czlowieka. Chrzescijanie, Kos'ciol katoUcki sformuowal nauczanie 
prowadzqce mgzczyzn^ i kobietg ku pelni milos'ci (por. str 18-22). 

Na stronach 15-17 zebralis'my akty prawne polskie i mi?dzynarodowe, ktore jednoznacznie gwaran-
tuĵ  prawo rodzicow do decydowania o pirofilu wychowawczym realizowanym w szkolach ich dzieci. 

Dla ostrzezenia nalezy przypomniec, ze kilka miesifcy temu pojawily sî  w Polsce proby 
ograniczenia czy odebrania tego prawa w zakresie wychowania do zycia w rodzinie; aktualnie 
rodzice nieletnich uczniow decydujq, czy syn czy corka majq uczfszczac na te nieobowî zkowe 
zaj?cia i majq prawo akceptacji programow, jakich h^da^ nauczane ich dzieci. Podobne prawo 
majq rodzice np. w USA czy Wielkiej Brytanii. W zadnym wypadku nie mozna dopuscic do po-
zbawienia polskich rodzicow tych fundamentalnych praw. 

Pisẑ c o wychowaniu do zycia w rodzinie, nie sposob nie wspomniec o roll mediow: prasy 
radia i telewizji w ksztaltowaniu postaw mlodego pokolenia. Generalnie trzeba stwierdzic, ze 
media (poza katolickimi i bardzo nielicznymi s'wieckimi) nie tylko nie wychowuĵ , lecz wr̂ cz 
demoralizujq mlodziez, lansujqc falszywe wzorce osobowe, a niekiedy wprost klamiqc, przy-
czyniaJ4 sî  do szerzenia patologii (np. falszywa kampania medialna jakoby prezerwatywy sta-
nowily skuteczne zabezpieczenie przed AIDS). Waznym elementem wychowania do zycia w ro
dzinie powinno bye takze uwrazliwienie mlodych na sytuacjg w polskich .srodkach masowego 
przekazu i wskazywanie im i ciagle zachfcanie do korzystania z dobrych mediow. 

Konczqc pragnf przeprosic za rocznq przerwg w ukazywaniu sig „Sluzby Zyciu" i zapowie-
dziec, ze nast̂ pny numer poswî cony problematyce eutanazji ukaze sî  w grudniu 2002 r. 

dr int Antoni Zifba 
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obroncow Zycia Czlowieka 

Zapraszamy na naszq strong internetow :̂ W W W . l i f e . n e t . p l 
Umies'cilis'my na niej m.in. wszystkie dotychczas wydane niimery „Sluzby Zyciu" 

• Jan Pawel II w obronie zycia • Od pocz^cia czlowiek (naukowcy o poczqtku zycia) • Syndrom 
postaborcyjny • Rz^dowy raport z realizacji w 1998 r. ustawy chroni^cej zycie • Rozwoj czlowieka 
od poczfcia do narodzin • Giganci obrony zycia # Pomozniewolenie • Sytuacja demograficzna 
Polski • Pornografia degradacj<i czlowieczeristwa • 25 marca - Dzien Swi?to.s'ci Zycia • Zycie 
zwycifzy s'mierc • Konsekwencje aborcji dla zdrowia kobiety • Rzsjdowy raport z realizacji w 1999 r. 
ustawy chroni^cej zycie • Nikotynizm • Uwaga! AIDS 
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M I T Y E D U K A C J I S E K S U A L N E J 

Skutki dziatan edukacyjriych 
w dziedzinie seksualnosci 
Krotko o historii edukacji 
seksualnej 

^ oczqtki dzialan zwiqzanych 
z wprowadzeniem do szkol 

H H edukacji seksualnej nalezy 
wi^zac z zalozon^ w 1928 r. w Berlinie 
przez Mangusa Hirschfelda SwiatowE^ L i -

Reformy Seksualnej, skupiajqc^ zna-
nych wowczas liberalnych seksuologow, 
ktorzy zamierzali doprowadzic m.in. do 
rozpowszechnienia antykoncepcji, legali-
zacji aborcji, uznania homoseksualizmu 
za alternatywn^ form? ekspresji seksual
nej, legalizacji prostytucji, upowszech-
nienia rozwodow i wprowadzenia do 
szkol edukacji seksualnej wolnej od mo-
ralnosci i wartosci duchowych, a ograni-
czonej do biologizmu i instruktazu stoso-
wania srodkow antykoncepcyjnych. 

W pocz^tkowym etapie dzialan reali-
zujqcych powyzsze cele aktywnq dzialal
nosc wykazala zalozona w Szwecji 
w r. 1933 Narodowa Liga Wychowania 
Seksualnego, ktorej juz w 1945 r. udalo 
si? wprowadzic do szwedzkich szkol 
obowi^zkowci edukacj? seksualn^. 

W Stanach Zjednoczonych aktywn^ 
dzialalnosc na rzecz edukacji seksualnej 
prowadzi powstala w 1964 r. Rada Sta
now Zjednoczonych ds. Informacji 
i Edukacji Seksualnej (SIECUS) wraz 
z Amerykariskim Stowarzyszeniem Wy-
kladowcow, Doradcow i Terapeutow ds. 
Seksu (AASECT). 

Aktualnie w skali swiata najatyw-
niejszq dzialalnosc prowadzi Mi?dzyna
rodowa Federacja Planowanego Rodzi-
cielstwa (International Planned Paren
thood Federation), zalozona w 1952 r. 
i posiadaj^ca swe filie w ponad 100 kra
jach (w Polsce jej f i l i ^ jest Towarzystwo 
Rozwoju Rodziny). Wymienic w tym 
kontekscie nalezy takze niektore agendy 
ONZ, UNICEF-u, WHO, Bank Swiato-
wy, a takze amerykariskie fundacje: Fun-
dacj? Forda oraz Fundacj? Rockefellera. 

Powszechnie edukacj? seksualn^ za-
czfto wprowadzac w Stanach Zjedno
czonych i w Europie Zachodniej z kori-
cem lat szescdziesiqtych i na poczqtku 
lat siedemdziesi^tych. 

Najwi?ksze zbiory informacji nt. skut-
kow edukacji seksualnej odnosz^ si? do 

USA i wlasnie od tego kraju - w latach 
dziewi?cdziesiqtych - rozpoczyna si? po-
zytywny proces: wycofywanie si? wladz 
oswiatowych i pahstwowych z programow 
edukacji seksualnej liberalnej i permisyw
nej i wprowadzanie programow wychowa
nia promujqcych pozamalzehsk^ abstynen-
cj? seksualnq oraz wartosci duchowe. 

W Stanach Zjednoczonych wyroznia 
si? trzy glowne rodzaje wychowania sek
sualnego: 

A) wychowanie do czystosci - absty
nencji seksualnej (chasity education, 
abstinence-only education) 

B) biologiczn^ edukacj? seksualn^ 
(biological sex education) 

C) zlozon^ edukacj? seksualnq 
zawierajqc^ oba powyzsze podejs'cia 
(comprehensive sex education).' 

Program wymieniony w punkcie 
A przyjmuje za podstaw? ogloszonq 
przez Papieskq Rad? ds. Rodziny w 1995 
r. instrukcj? „Ludzka piciowos'c: prawda 
i znaczenie. Wskazania dla wychowania 
w rodzinie" (glownych 7 punktow tego 
programu podano obok w ramce). 

Wymienia w punkcie B biologiczna 
seksedukacja opiera si? na przekazie in-
fomiacji biologicznych, informacji nt. 
metod zapobiegania ci^zy, lecz nie wpro-
wadza zasad moralnych czy formacji du
chowej. 

Podane w punkcie C, promowane 
przez wspomnian^ Federacj? Planowa
nego Rodzicielstwa, podejscie bazuje na 
szes'ciu grupach zagadnieh: 

- fakty biologiczne nt. ludzkiej pro-
ki-eacji; 

- informacji nt. rozwoju plciowego; 
- infomacji nt. zapobiegania wyko-

rzystywania seksualnego 
- informacji nt. kontroli urodzeii 
- informacji nt. aborcji i jej dost?p-

nosci; 
- informacji nt. srodkow antykon

cepcyjnych oraz ich dost?pnosci. 
Z uwagi na negatywne skutki dotych

czas realizowanych programow edukacji 
seksualnej - w ogromnej wi?kszosci ty
pu B i C) w pazdziemiku 1997 r. (w wi?c 
jeszcze za liberalnego prezydenta USA 
B. Clintona) rozpocz?to w USA na szer-
sz^ skal? wprowadzanie programow typu 
A: wychowanie do czystosci/abstynencji. 

Zach?cony pozytywnymi wynikami 
tej grupy programow obecny prezydent 
USA - G. W. Bush przewidzial w swej 
propozycji amerykaiiskiego budzetu 
na rok 2003 kwot? 135 milionow dola
row na programy „abstinence - only". 
Dodajmy, ze w biezacym roku na takie 
programy przeznaczono kwotf ok. 100 
mln dolarow. 

Sytuacja w stanach 
Zjednoczonych 

68 proc. chlopcow i 65 proc. dziew-
czyn w wieku 18 lat w USA ma juz za so-
b^ inicjacj? seksualnq.̂  Okolo 900 tys. nie
letnich zachodzi w ci^? kazdego roku, 
z czego 1/3 nie ma jeszcze 17 lat. 35 proc. 
z tych c i ^ kohczy si? aborcjq, czyli zabi-

Amerykaiiski program, aby mogl bye 
finansowany z powyzszych funduszy 
przewidzianych dla programow „absti-
nence - only", musi jednoznacznie wy-
chowywac mlodziez do wykluczenia ja-
kiegokolwiek wspolzycia seksualnego 
poza malzenstwem i odrzucenia anty
koncepcji. Musi zawierac tematyk? uj?t4 
w 7 ponizszych punktow: 

1) przedstawienie spolecznych, psy-
chicznych i zdrowotnych zalet 
abstynencji 

2) seksualna abstynencja poza mal
zenstwem jest normq dla wszyst
kich uczniow 

3) abstynencja seksualna jedyn^ 
pewn^ drog^ zapobiegania cho
robom wenerycznym i innym pro-
blemom zdrowotnym, a takze 
pewnym sposobem unikni?cia 
dzieci pozamalzeiiskich 

4) monogamiczne, wierne malzeh-
stwo stanowi miejsce wspolzycia 
seksualnego 

5) pozamalzenskie kontakty seksual
ne powodujc^ negatywne skutki f i -
zyczne i psychiczne 

6) posiadanie dzieci pozamalzeii
skich jest zwiqzane z negatywny-
mi skutkami dla nich samych, ro
dzicow i spoleczehstwa 

7) waznym jest uzyskanie autono-
mi/niezaleznosci odnosnie podej-
mowania aktywnosci seksualnej.^ 
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ciem pocz?tego dziecka. Stany Zjednoczo-
ne maj^ najwyzszy wskaznik c i ^ u nielet
nich ze wszystkich rozwini?tych ki-aj6w 
s'wiata. Okolo 3 mln nieletnich rocznie ule-
ga zakazeniu chorobami przenoszonymi 
drog^ plciow^, co stanowi 25 proc. wszyst
kich nowych zachorowah. 25 proc. no-
wych zachorowah na AIDS ma miejsce 
wsrod 22-latk6w lub osob mlodszych.* 

Sytuacja 
w Wielkiej Brytanii 

W Wielkiej Brytanii w ci^gu ostat-
nich 10 lat nast^pil 20 proc. wzrost 
ostrych zachorowah na choroby przeno-
szone drogq plciowq wsrod m?zczyzn 
i 56 proc. wsrod kobiet. Wiek inicjacji 
seksualnej obnizyl si? w latach dziewi?c-
dziesiqtych do lat 16. (ws'rod kobiet na-
st^ilo to w pierwszej, w wsrod m?z-
czyzn w drugiej polowie ostatniej deka-
dy). Wzrasta takze srednia liczba partne-
row seksualnych wsrod mlodych.^ 

Angielskie wladze oswiatowe w obli-
czu rosnqcej liczby ci^z wsrod nieletnich 
uczennic (mimo rozdawania w szkolach 
prezerwatyw) wprowadzily w lutym 
2001 r. bezplatne rozdawnictwo nawet 
U-letnim uczennicom (bez wiedzy 
i zgody rodzicow) pigulek poronnych ty
pu RU-486. Decyzja brytyjskiego S^du 
Najwyzszego z poczc t̂ku 2002 r., zaka-
zuj^ca generalnie w tym kraju stosowa-
nia tej smiercionosnej pigulki, zakoliczy-
la ten zbrodniczy proceder realizowany 
w brytyjskim systemic os'wiaty. 

Zmiana polityki 
Stopniowo Wielka Brytania i Stany 

Zjednoczone wycofujq sif z polityki 
polegajqcej na promowaniu oraz reali-
zowaniu permisywnej i liberalnej edu
kacji seksualnej. 

W Stanach Zjednoczonych minister-
stwo zdrowia od 1997 roku wdraza stra-
tegiczny plan „Zdrowa ludnosc 2010", 
ktory zaklada m.in. zmniejszenie liczby 
nastolatkow aktywnych seksualnie. 

W 1988 r. jedynie 2 proc. amery
kaiiskich nauczycieli w szkolach sred-
nich zalecalo abstynencja jako jedyny 
pewny srodek zapobiegania ciqzy oraz 
chorobom wenerycznym - w 1999 r. 
robilo to juz 23 proc. nauczycieli.^ 

W 51 proc. amerykahskich szkol pu-
blicznych w abstynencja seksualna jest 
zalecana jako preferowany wzorzec za
chowania dla nieletnich, a w 35 proc. 
szkol zaleca si? uczniom abstynencj? ja
ko jedyny wzorzec^ 39 proc. nauczycieli 
zalecaj^cych wylqcznie abstynencj? 

wzmiankuje takze o skutecznosci pigulek 
antykoncepcyjnych oraz prezerwatyw. 

Zmiana polityki nauczania w ramach 
edukacji seksualnej ma juz wymieme 
skutki. Amerykaiiski osrodek badawczy 
Alan Guttmacher Institute opublikowal 
badania, z ktorych wynika, ze spadek 
ilosci ci^z u nieletnich (jaki ma miejsce 
w USA w ostatnich latach) jest w 25 proc. 
wynikiem spadku ilosci aktywnych sek
sualnie nastolatkow.^ 

Doswiadczenia Wielkiej Brytanii 
oraz USA jasno wskazujq, ze jedynym 
skutecznym sposobem zmniejszenia 
wskaznika ciqz u nieletnich, zmniejsze
nia wskaznika zakazen przenoszonych 
drogami plciowymi (w tym HIV/AIDS) 
jest promowanie w szkolach abstynen
cji. Ponizej skrotowo przedstawiono 
dane dowodzqce nieskutecznosci polityki 
promujqcej permisywn^ i liberaln^ 
edukacj? seksualnq. 

1. Prezerwatywy sa za-
wodne jako s'rodek anty-
koncepcyjny I zabezpie
czenie przed AIDS 

Family Plamiing Perspectives, w ar-
tykule poswi?conym wynikom badania 
National Survey of Family Growth poda-
je zawodnosc prezerwatyw podczas 
pierwszego roku stosowania wsrod ko
biet niezam?znych, wspolzyj^cych sek
sualnie ponizej 24. roku zycia, od 40 na
wet do 70 proc. 10 

Amerykahski Urzqd ds. Zywnosci 
i Lekow (FDA), w czasie symulacji sto
sunkow seksualnych z uzyciem prezer
watywy stwierdzil, ze 29 z 89 bylo nie-
szczelnych." 

W 1989 roku inspektorzy FDA 
sprawdzili ponad 150 tys. probek z partii 
120 mln prezerwatyw. Musieli odrzucic 
okolo jednej dziesiqtej wszystkich pardi 
prezerwatyw produkcji krajowej, ponie
waz zbyt wiele bylo nieszczelnych. 
Srodki importowane okazaly si? jeszcze 
gorsze - odrzucono jednij piqtq dostaw.12 

Amerykaiiska Akademia Pediatrii 
stwierdzila: „Wi^ksze zastosowanie 
prezerwatyw moze jedynie zmniej-
szyc, lecz nigdy nie usun^c ryzyka za-
razenia sif chorobami przekazywany-
mi drogq plciowq, oraz HIV, a takze 
niechcianej ci^zy."i3 

Prezydent Ronald Reagan w Pro-
klamacji Prezydenta Stanow Zjednoczo
nych Ameryki napisal m.in.: „W kwestii 
zapobiegania AIDS medycyna i moral-
nos'c ucz^ tego samego. Naczelny lekarz 
powiedzial wszystkim Amerykanom, ze 

najlepsz^ drogq zapobiegania AIDS jest 
powstrzymywanie si? od aktywnosci sek
sualnej az do wieku dojrzalego, a nast?p-
nie ograniczenie wspolzycia seksualnego 
do relacji monogamicznych opartych na 
zasadzie wzajemnej wiemos'ci. (...) 

Rodzice i nauczyciele powinni uczyc 
dzieci nieangazowania si? w przedmalzeri
skie wspolzycie czy tez branie narkoty
kow i powiimi przedstawic ludzkq plcio-
wosc w kontekscie malzehstwa, wiemo-
sci, wzajemnego oddania i dojrzalosci".'"* 

2. uczestniczenie w per
misywnej edukacji seksu
alnej prowadzi do obnize-
nia wieku inicjacji seksual
nej u nieletnich 

Wsrod amerykariskich nastolatkow 
w przedziale wiekowym 14—15 lat udzial 
w zaj?ciach z edukacji seksualnej zwi?kszal 
ryzyko przyspieszenia inicjacji seksualnej. 

W stanie Wkginia w miastach, w kto
rych wprowadzono permisywn^ edukacj? 
seksualn^, nast^il wzrost wskaznika ci?-
zamosci nieletnich. W niektorych miastach 
zwi?kszyl si? on az o 58 proc, a srednio 
o 20 proc. Natomiast w tym samym czasie 
w tych miastach, gdzie nie prowadzono 
obowi^kowych zaj?c w zakresie edukacji 
seksualnej w niektorych miastach spadek 
az o 42 proc, a srednio o 16 proc'* 

„Jedne z badari nad efektami szkolnej 
edukacji seksualnej dokonane zostaly 
w 1986 r. w USA przez prof. Jacqueline 
Kasun z Uniwersytetu Humboldta. We-
dlug raportu (...) dzialania te nie spowo
dowaiy ograniczenia problemu niechcia
nej ci^zy u nastolatek, ale problem znacz-
nie powi?kszyly. Jednym z glownych ele-
mentow tej edukacji bylo dostarczenie 
mlodziezy szerokiego dost?pu do bezplat-
nej antykoncepcji (tak jak i innych form 
regulacji urodzeri). Raport Kasun pokazu-
je, iz pomi?dzy poszczegolnymi stanami 
istnieje znaczna rozbieznosc w ilosci ci^z 
u nieletnich. W 1980 r. Kalifomia, Hawa-
je, Georgia i Nowy Jork wprawdzie stwo-
rzyly najwi?ksz4 dost?pnosc do bezplat-
nych form kontroli urodzeri rowniez dla 
mlodziezy, to jednak rownoczesnie zano-
towano we wszystkich tych stanach naj
wyzszy w kraju wskaziuk ci^z u nielet
nich oraz aborcji. Tam natomiast, gdzie 
najmniej wydatkowano na kontrol? uro
dzeri (Utah, Dakota Poludniowa, Idaho, 
Dakota Polnocna), tam tez zanotowano 
najnizszy wskaznik aborcji oraz ci^z 
u niezam?znych. Zdaniem Kasun, to wla
snie te rzqdowe programy stworzyly pro
blem. Jezeli w Kalifornii w latach 
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1971-73 przeznaczono na kontrol? uro
dzeri 4 miliony dolarow, to w 1983 juz 
95 milionow. W ciqgu tego okresu wskaz
nik citjz u nieletnich wzrosl tam az 30 proc. 
ponad poziom calego kraju, potroila si? 
rowniez liczba aborcji w tej grupie wieko-
wej (60 proc. ponad narodowy poziom). 
We wszystkich stanach natomiast, w kto
rych zredkowano fundowanie kontroli uro
dzeri, wyst^i l spadek c i ^ u nieletnich 
(Minnesota, Utah). (...) Badania Kasun po-
twierdzone sq przez innych autor6w".i7 

Badania przeprowadzone w Sta
nach Zjednoczonych na chiopcach 
w w k u 15-19 lat dowiodly, ze tematy-
ka poruszana na zaj^ciach z edukacji 
seksualnej ma zasadniczy wplyw na to, 
czy uczniowie b?dq bardziej lub mniej 
sklonni do podj?cia decyzji o rozpocz?-
ciu wspolzycia plciowego. I tak, gdy na 
zajfciach omawiano jedynie biologiczne 
tematy oraz problematyk^ antykoncep
cji, wtedy wplywalo to na obnizanie 
wieku inicjacji seksualnej uczniow. Gdy 
natomiast na lekcjach dyskutowano 
o zagrozeniu AIDS oraz instruowano, 
jak mowic „nie", wtedy uczniowie od-
kladali moment inicjacji seksualnej.i^ 

Istnieje szereg amerykariskich badari 
(Marsiglio i Mott, Zelnik i Kim), z kto
rych wynika, ze zasadniczo edukacja 
seksualna ma tym lepsze efekty (tzn. 
cz?sciej jej wynikiem jest podwyzszenie 
wieku inicjacji seksualnej) im starsi sq 
uczniowie bior^cy udzial w zaj?ciach.i9 

3. Konsultacja antykon-
cepcyjna nie wyklucza 
zajscia w ciaz? 

W Wielkiej Brytanii przeprowadzono 
badania na ci?zamych kobietach ponizej 
dwudziestego roku zycia. Okazalo si?, ze 
w roku poprzedzaj^cym pocz?cie udzielono 
im porady antykoncepcyjnej i ze korzystaly 
one z tych porad cz?s'ciej niz kobiety z gm-
py kontrolnej (ich rowies'niczki, ktore w tym 
czasie nie byly w ci^y). Badania te wykaza-
ly rowniez, ze stosowanie wczesnopo-
ronnych, doraznych srodkow kontroU uro-
dzin (tzw. pigulki dzieri po) wplywa na 
zwi?kszenie prawdopodobieristwa aborcji 
u danej kobiety w przyszios'ci.̂ o 

4. Samo zwi^kszanle do-
st^pnosci antykoncepcji 
nie eliminuje cigz 
u nieletnich 

Amerykariskie badania prowadzone 
w Seatde wykazaly, ze rozprowadzenie 

wsrod uczniow ponad 133 tys. prezerwa
tyw nie zwi?kszylo korzystania z nich 
przez mlodziez nawet w najmniej szym 
stopniu^i (przypadek ten jest analizowa-
ny w najnowszej hteraturze, por. D. Kir
by, Emerging Answers, TJie National 
Campaign to Prevent Teen Pregnancy, 
May 2001; D. Kirby, J. Sch. Health, 1999 
Mar. Vol. 69 (3), pp. 89-94; West J Med 
2000, 172: U9-\5\; American Journal of 
Public Health, Vol. 89, Issue 2 182-187). 

W Stanach Zjednoczonych przebada-
no wplyw istnienia szes'ciu przyszkol-
nych klinik z poradnictwem antykoncep-
cyjnym na wskaznik ci^z wsrod uczniow 
tych szkol. Okazalo si?, ze dzialalnosc 
tych klinik nie spowodowala zmniejsze
nia ilosci cictz.22 

„Wprowadzenie (...) w 1984 r. w An-
glii zakazu udzielania antykoncepcyjn-
cyh srodkow dziewcz?tom ponizej 16 lat 
spowodowalo spadek aborcji w tej gru
pie wiekowej".23 

5. Samo przekazywanie 
wiedzy na temat seksual
nosci cz+owieka nie jest 
w stanie zmlenic zacho-
wah mlodziezy 

Badania na czterech amerykariskich 
uniwersytetach wykazaly, ze wi?kszosc 
studentow ma duz^ wiedz? na temat 
przyczyn AIDS. Natomiast tylko mniej-
szosc ankietowanych zmienia swoje po-
st?powanie w wyniku uzyskania stosow-
nej wiedzy. 24 

Amerykariskie czasopismo Journal 
of Medical Association of Georgia poda-
je: „Uswiadomienie seksualne nastolat
kow na temat plodnosci ich organizmow 
to odpowiednie posuni?cie. Ta edukacja 
moze jednak prowadzic do samounice-
stwienia, o ile nie towarzyszy jej wzbo-
gacenie sfery duchowej i moralnej mlo
dych ludzi."25 

Dwadziescia lat amerykariskich ba
dari wykazalo, ze zwi?kszenie wiedzy 
jest slabo skorelowane z dalszymi fak-
tycznymi zachowaniami uczniow, a pro
gramy edukacyjne, ktore skupiaj^ si? na 
przekazaniu wiedzy, owszem: zwi?ksza-
j ^ wiedz? ucznia, ale nie maj^ znaczqce-
go wplywu na jego seksualne czy anty-
koncepcyjne zachowania.^^ 

Amerykanskie badania (National Re
search Council) dowiodly, ze szkolne pro
gramy edukacji seksualnej, ktore przeka-
zujq wylqcznie suchq wiedzf, nie promu-
j^c zadnych wartosci ani nie zach^jqc 
do abstynencji s^ nieskuteczne w zapo
bieganiu niechcianej ciqzy u nieletnich.̂ ^ 

6. Mozliwe jest uczenie 
abstynencji, zmienianie 
postaw mlodziezy oraz 
podwyzszanie wieku ini
cjacji seksualnej 

Amerykaiiska Akademia Pediatrii: 
„Nieletni powinni bye zachfcani do po
wstrzymywania sif od stosunkow sek
sualnych, poniewaz jest to najpewniej
szy sposob zapobiegania chorobom 
przenoszonym drogom plciowq, Iqcznie 
z HIV, oraz zapobiegania ciqzy. Nielet
nim, ktorzy juz wczesniej byli aktywni 
seksualnie, powinno wskazywac sif ko
rzysci z odkladania na przyszlosc dal
szych stosunkow seksualnych."28 

Jedno z amerykariskich badari wyka
zalo roznic? w skloimosci do podejmo-
wania aktywnosci seksualnej pomi?dzy 
uczniami, ktorzy byli zach?cani do absty
nencji i tymi, ktorzy nie byli. Po osiem-
nastu miesi^cach stosunki seksualne pod-
j?lo 29 proc. z tych, ktorych nauczano 
abstynencji w porownaniu do 38 proc. 
wsrod tych, ktorych nie nauczano.29 

Zastanawiaj^cy jest fakt, ze ponad 
75 proc. wybitoie uzdolnionych amerykari
skich uczniow szkol s'rednich nie podj?lo 
aktywnosci seksualnej.30 Co wi?cej: niekto
re programy wychowawcze nie poruszaĵ ce 
w ogole problemow seksualnosci sq pomoc-
ne w obnizaniu wskaznika c i ^ nieletnich.^i 

7. M+odziez chce 
abstynencji 

McDowell przytacza wyniki dwoch 
amerykariskich ankiet, wedlug ktorych 
67 i 80 proc. uczniow chce dowiadywac 
si?, jak nie ulegac seksualnej presji.32 

W Stanach Zjednoczonych przebadano 
1000 szesnastoletnich (lub mlodszych) 
dziewczqt w ramach programu Emo-
ry/Grady Teen Service Program. Dziew-
cz?ta mialy wybrac (sposrod okolo 20 po-
zycji) problem, na temat ktorego chcialyby 
si? najwi?cej dowiedziec w ramach eduka
cji seksualnej. 84 proc. z nich odpowie-
dzialo, ze chce si? nauczyc, „jak mowic 
«nie» bez ranienia uczuc drugiej osoby".̂ ^ 

Rowniez amerykanskie badania 
dowodzq, ze 70 proc. rodzicow opowia-
da sif za nauczaniem zasad moralnych 
w ramach wychowania seksualnego.̂ ^ 

8. zach^canle do absty
nencji jest skuteczne 

Ocena amerykariskiego programu 
skupiaj^cego si? tyUco na abstynencji 
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wykazaia, ze po ukoriczeniu kursu 
24 proc. studentow podjglo aktywnosc 
seksualnq w porownaniu do 39 proc. 
uczniow grupy kontrolnej, ktora nie bra-
la udzialu w tych zajgciach.^s 

Badania na Uniwersytecie Bri-
gham w Utah (USA) wykazaly, ze pro
gramy abstynenckie sq skuteczne, 
a ich autorzy zalecajq dalsze wprowa-
dzenie tych programow do szkol pu-
blicznych. Autorzy zwracajq uwagf, 
ze skutecznosc tych programow jest 
wysoka nawet wsrod uczniow szkol 
srednich.36 

W 1983 r. w Aflancie w Stanach Zjed
noczonych wprowadzono do 19 szkol eks-
perymentalny program edukacji seksual
nej, obejmuj^cy 4500 uczniow. Program 
ten, o nazwie „Postponing Sexual Invol-
ment" (Odroczyc aktywnosc seksualnq), 
kladl nacisk na promocjg abstynencji sek
sualnej. Byl przeprowadzany wsrod 
uczniow 8 klasy (15 lat). Po roku od prze-
prowadzenia programu 39 proc. biorqcych 
w nim udzial chlopcow rozpocz^lo wspol
zycie (w porownaniu z 61 proc. z grupy 
kontrolnej). U dziewcz^t odpowiednio 
17 proc. w stosunku do 27 proc.^'' 

W amerykariskim stanie Illinois prze
prowadzono ewaluacj? programu eduka
cji seksualnej, ktory promowal abstynen-
cj?. Udokumentowano zmian? w posta-
wach uczniow - przed zaj?ciami 60 proc, 
z nich uwazalo abstynencj? za najlepszy 
sposob uniknifcia niechcianej ciqzy. Na
tomiast po przeprowadzeniu programu 
80 proc. uczniow stwierdzilo, ze absty
nencja jest najbardziej zdrowym sposo
bem unikni?cia niechcianej cicjzy.̂ ^ 

W 20 amerykahskich stanach 
w 112 szkolach wprowadzono program 
edukacji seksualnej sygnowany przez 
Fundacj? Josepha P. Kennedy'ego Jr., 
ktory nauczal wartosci. W jednej ze 
szkol wskutek tego programu ilosc ci^z 
w 9 klasie spadla z 14 w roku poprzedza-
j^cym kurs do 2 w roku nast̂ pnym.-^? 

„W dqzeniu do ograniczenia epidemii 
chorob przenoszonych drog^ plciowq 
i ci^z wsrod nastolatek amerykariskie 
sluzby medyczne polegaly niemal wy-
l^cznie na upowszechnianiu stosowania 
srodkow antykoncepcyjnych. (...) Dzia
lania zmierzajqce do opoznienia inicjacji 
seksualnej wsrod nastolatkow mogq le-
piej odpowiedziec na ten problem" -
stwierdzil ameiykahski badacz J. Mc I I -
haney w amerykariskim czasopismie me-
dycznym American Journal of Obste
trics & Gynecology.*^ 

W innym miejscu pismo American 
Journal of Obstetrics & Gynecology 
stwierdza: „Poprzez pomaganie nielet

nim w opoznianiu ich inicjacji seksual
nej mozemy dac duzej cz?sci z nich na-
dziej?. Lekarze powinni przodowac 
w podkreslaniu tego podejscia zarowno 
wsrod swoich pacjentow jak i w organi-
zacjach medycznych".4i 

Z kolei Amerykariska Akademia Pe
diatrii podaje: „Abstynencja pozostaje 
glownym srodkiem prewencyjnym w wy-
silkach maj^cych na celu obnizenie 
wskaznika ciqz nieletnich, chorob przeno
szonych drog4 plciow^ i infekcji HIV".42 

Rekomendacja Amerykariskiej Aka-
demii Pediatrii: „Pediatrzy powinni za-
chfcac i promowac abstynencj? seksual
na wsrod swoich nieletnich pacjentow 
w kazdych nadarzaj^cych si? okoliczno-
sciach".43 

Amerykariscy badacze opracowali l i 
st? zagadnieri charakterystycznych dla 
efektywnych programow edukacji seksu
alnej (czyli takie, ktore spowodowaiy 
zmniejszenie si? ilosc ciqz u nieletnich, 
podwyzszenie wieku inicjacji seksualnej 
oraz spadek ilos'c zachorowah na choro
by weneryczne u nieletnich). Te 
zagadnienia to m.in.: 

-wl^czenie i zaangazowanie rodzi
cow w wychowanie ich dzieci 

-us'wiadamianie dzieciom konse-
kwencji swobody seksualnej 

- wpajanie wartosci moralnych 
- uczenie abstynencji seksualnej 
- usuni?cie sprzecznych informacji 

nt. abstynencji.'*'* 
Inni badacze'is dodaj^: 
- redukowanie spolecznej presji 

(glownie w mediach) zwi^zanej 
z naklanianiem mlodziezy do ak
tywnosci seksualnej, 

- nauczanie mlodziezy umiej?diosci ko-
munikacji, negocjacji i odmawiania. 

9. Przyk+ady skutecznosci 
programow abstynencji 
w zapobieganiu HIV/AIDS 

Uganda 
„Abstynencja i wiemos'c malzeriska 

sq jedynym stuprocentowym zabezpie-
czeniem przeciwko zarazeniu si? HTV. 
(...) Uganda byla epicentrum AIDS na 
swiecie. 38 proc. dziewcz^t od 15 do 18 
lat bylo zakazonych. Co trzecia kobieta! 
Prezydent Musaveni pytal, co robic. Do-
radzilem wi?c, by w szkolach w calym 
kraju rozpoczfto kampanif edukacyj
ne na rzecz abstynencji i wiernosci 
malzehskiej. Swiatowa Organizacja 
Zdrowia doniosla w 1999, ze stopieh 
zakazenia wirusem HIV wsrod dziew-

czat od 15 do 18 lat zmniejszyl sif do 
7,3 procent. To spadek o 80 procent! 
Takich wynikow nie notujemy nigdzie 
indziej na s'wiecie" - prof, dr med. Fa-
rzin Davachi, lekarz amerykariski, spe-
cjalista ds. HIV/AIDS.^e 

Senegal 
Innym przykladem kraju, w ktorym 

odnotowano sukces w zapobieganiu tej 
epidemii jest Senegal - poziom zakazen 
spadl z 1,1 proc. w roku 1990 do 0,4 
proc. w r. 1997. Oznacza to spadek za-
chorowari o 65 proc. Takze i tu spadek 
zakazeri zwi^zany jest przede wszystkim 
z promowaniem abstynencji. W bada-
niach prowadzonych w latach 1990-94 
okazalo si?, ze liczba m?zczyzn deklara-
j^cych przypadkowe kontakty seksualne 
w okresie ostatnich 12 miesi?cy spadla 
z 39 proc. do 21 proc. Jednoczesnie w la
tach 1993-97 odnotowano podwyzsze
nie przeci?tnego wieku inicjacji seksual
nej (mediana wzrosla z 16,4 do 17,5)."*̂  

wnioski 
Permisywna, liberalna pozbawiona 

wartosci duchowych seksedukacja nie 
tylko nie osiqga zamierzonych celow 
(spadku liczby ciqz wsrod nieletnich, 
zmniejszenia chorob wenerycznych 
wsrod mlodziezy), ale powoduje nasi-
lenie zjawisk patologicznych. 

Programy promujqce wartosci, 
uczqce pozamalzeiiskiej abstynecji 
seksualnej przynoszq pozqdane efekty 
(juz obecnie w USA okolo 50 proc. pro
gramow wykorzystywanych w szko
lach opiera sif wylqcznie na tych za-
lozniach). 

Efektywne wychowanie mlodego 
pokolenia do godnego zycia w rodzinie 
bf dzie trudne do osiqgnif cia w skali 
calych spoleczeiistw bez zasadniczej 
zmiany linii programowej potfznych 
mediow: w szczegolnosci telewizji. 

Rola rodzicow w wychowaniu jest 
fundamentalna 1 nikt nie jest w stanie 
ich zastqpic. 

Mirosiaw Zak 
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0 skutecznosci metod 
planowania rodziny 

W literaturze medycznej istnieje duza 
rozbieznosc co do skutecznosci metod 
i srodkow planowania rodziny. Z tego 
wzgl?du zdecydowalismy si? na przyto-
czenie wykresu wskaznika zawodnosci 
(Pearla) podanego w „Ginekologii prak-
tycznej" wydanej przez Paiistwowy Za-
klad Wydawnictw Lekarskich (w 1994 r.) 
pod redakcjq W. Psychrembel, G. Straussa, 
E. Petriego, ktory przedstawia usrednione 
wartosci z pismiennictwa fachowego. 

Skutecznosc wybranych metod 
antykoncepcyjnych i naturalnych 

pigulka „mini"* 

wkladka wewn^trzmaciczna* 

melody NPR: termiczna 
i objawowo-termiczna 

prezerwatywa 

wspolczesne srodki 
chemiczne zawieraj^ce 
nonoksynol lub oktoksynol 

wskaznik zawodnosci 
Pearla" 

*Nalezy podkreslic, ze wiele autorytetow medycz-
nych zaiicza wkladki wewngtrzmaciczne do srodkow 
wczesnoporonnych i wskazuje na mozliwosc wcze-
snoporonnego dzialania pigulki. (red. „Sluzby Zyciu") 

Z wykresu wynika, ze wbrew obie-
gowym opiniom nie ma stuprocentowo 
skutecznej metody antykoncpcyjnej oraz 
ze ekologiczne metody naturalne: meto-
da termiczna i objawowo-termiczna sq 
wysokoskuteczne. Dodac nalezy, ze 
kolejna naturalna metoda: metoda obja-
wowa (metoda Billingsow) jest tez wy-
soce skuteczna: posiada wskaznik za
wodnosci ok. 1-3. 

„W Stanach Zjednoczonych 60 proc. 
ci^z (3,1 mln rocznie) to ciqze nieplano-
wane. 47 proc. z tych ci^z powstaje, gdy 
kobieta stosuje antykoncepcj?. Tak wy-
soki wskaznik jest szczegolnie zaskaku-
j^cy wobec niskiej zawodnosci przypisy-
wanej dlugoterminowym metodom anty-
koncepcyjnym oraz wobec faktu, ze an-
tykoncepcj? doustnq stosuje 73 proc. 
wszystkich Amerykanow stosujqcych 

, antykoncepcj? w ogole". 
(za: Potter Linda S., DrPH, How Ef

fective Are Contraceptives'! The Deter
mination and Measurement of Pregnacy 
Rates, Obstetrics &Gynecology, Vol. 88, 
no 3 (Supplement), September 1996) 

„W ci^gu pierwszego roku stosowa
nia odwracalnej metody antykoncepcyj
nej 9 proc. kobiet doswiadczylo zawod
nosci tej metody - 7 proc. tych, ktore za-
zywaly pigulk? antykoncepcyjnq, 9 proc. 
tych, ktore polegaly na prezerwatywie 
oraz 19 proc. tych, ktore praktykowaly 
stosunek przerywany. W ci^gu calego 

zycia statystyczna kobieta dos'wiadczy 
1,8 raza zawodnosci srodkow antykon
cepcyjnych". 

(za: Trussell James, Vaughan Barba
ra, Contraceptive Failure, Method-Rel
ated Discontinuation and Resumption of 
Use: Results from the 1995 National Su-
i-vey of Family Growth, Family Planning 
Perspectives, 1999, 31 (2): 64-72 & 93) 

Wysoka zawodnos'c 
antykoncepcji 
u nieletnicii 

Z danych przedstawionych w cyto-
wanym powyzej artykule w „Family 
Planning Perspectives" (1999, 31(2)) 
wynika takze, ze w ciqgu jednego roku 
ws'rod stosuj^cych prezerwatyw? kobiet 
ponizej 20. roku zycia zyj^cych w kon-
kubinacie w grupie ubogich w ci^z? za-
szlo 71,7 proc, a w grupie srednio za-
moznych 51,3 proc. Procent zawodnosci 
prezerwatywy u mlodych kobiet jest 
okolo 4 razy wi?kszy niz dla odpowied-
niej grupy kobiet, ale powyzej 30. roku 
zycia. 

Z danych opublikowanych przez 
Amerykahsk^ Akademi? Pediatrii 
w „Pediatrics" (Vol. 104, November 
1999) wynika, ze zawodnosc stosowania 
pigulki antykoncepcyjnej u nieletnich 
kobiet jest kilkanascie razy wyzsza 
w stosunku do zawodnos'ci u kobiet doj-
rzalych i dochodzi do 15 proc. 

AZ 

'* Wskaznik Pearla - liczba pocz^c u 100 kobiet 
w wieku rozrodczym, stosuĵ cychi dang metod? 
w ciggu 1 roku 

8 Stuzba zyciu 1/2002 



Aktualnie obowigzuj^ce podstawy 
programowe zaj^c edukacyjnych 
„Wychowanie do zycia w rodzinie" 
(wg rozporzgdzenia z dnia 26 lutego 2002 r. Dz. U. nr 51) 

becne kierownictwo Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Sportu, 
zgodnie z przewyborczymi dekla-

racjami SLD, od pocz^tku kadencji usiluje 
wprowadzic do szkot edukacj? seksualng. 
Proby zastgpienia tresci prorodzinnych (do-
brycii, sprawdzonycti i skutecznych - pozy
tywne skutki zaj^c „Wycliowania do zycia 
w rodzinie" opisano na str. 11-12) liberaln^ 
i permisywna edukacj^ seksualn^ w podsta
wie programowej ksztalcenia ogolnego zo
staly w znacznym stopniu udaremnione dzi?-
ki zdecydowanym reakcjom wybitnych 
specjalistow i prawicowych parlamentarzy-
stow. Do protestow wt^czyty si? rowniez licz-
ne organizacje i stowarzyszenia pro-rodzinne 
oraz wiele indywidualnych osob. Ponizej po-
dajemy obecnie obowi^zuj^ce podstawy pro
gramowe „Wychowania do zycia w rodzinie" 
w naszym kraju.* 

1. Wychowanie do zycia w rodzinie 
(szlcota podstawowa) 
Cele eduiocyjne 
Ceiem wychowania do zycia w rodzinie 

jest ukazywanie wartosci rodziny w zyciu 
osobistym czlowieka oraz pomoc w przygoto
waniu si? do zrozumienia i akceptacji prze-
mian okresu dojrzewania. 

Zadania szlcoty 
1. Integrowanie wychowawczych dziatari 

szkoty i rodziny. 
2. Wzmacnianie prawidtowycti relacji 

dziecka z rodziny. 
3. Wspotpraca z rodzicami w przygoto

waniu uczniow do okresu dojrzewania i po-
zytywnego przyj?cia przejawow zwi^za-
nych z rozwojem fizycznym i psychicznym 
dziecka. 

4. Pomoc w ksztattowaniu pozytywnego 
stosunku do ptciowosci. 

5. Wspieranie prawidtowego rozwoju 
emocjonalnego i spotecznego, w tym kole-
zeristwa i przyjazni. 

Tresci nauczania 
1. Podstawowe funkcje rodziny z podkre-

sleniem miejsca dziecka w rodzinie. 
2. Przekaz wartosci i tradycji w rodzinie, 

wspolne swi?towanie, sp?dzanie wolnego 
czasu. 

3. Wi?z rodzinna, zwi^zki uczuciowe i inne 
relacje w rodzinie; konflikty i ich rozwi^zywanie. 

4. Macierzyristwo i ojcostwo. Podstawo
wa wiedza dotycz^ca budowy i funkcjonowa-
nia uktadu rozrodczego cztowieka. 

5. Ci^za, rozwoj ptodu, porod, przyj?cie 
dziecka jako nowego cztonka rodziny. 

6. Roznice i podobieristwa mi?dzy chlop-
cami i dziewcz?tami. Identyfikacja z wtasn^ 
ptci^. Akceptacja i szacunek dla ciala. 

7. Zmiany fizyczne i psychiczne okresu 
dojrzewania. Zroznicowane, indywidualne 
tempo rozwoju. 

8. Higiena okresu dojrzewania. 
9. Prawo cztowieka do intymnosci 

i ochrona tego prawa; postawy asertywne. 
10. Istota kolezeristwa i przyjazni, wza-

jemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, 
wspotpraca, empatia. 

11. Mass media - zasady i kryteria wybo-
ru czasopism, ksi^zek, filmow i programow 
telewizyjnych. 

12. Odpowiedzialnosc za wtasny rozwoj. 
Samowychowanie. 

Osiqgni^cia 
1. Prawidtowe komunikowanie, rozwiqzy-

wanie konfliktow; empatia. 
2. Dostrzeganie potrzeb wtasnych i in

nych ludzi; wyrazanie uczuc, asertywnosc. 
3. Rozpoznawanie i rozumienie psychofi-

zycznycti przejawow dojrzewania. 
4. Akceptowanie i poszanowanie wtasne-

go data. 
5. Aktywny udziat w zyciu rodziny. 
6. Umiej?tne korzystanie z mass mediow. 

Wychowanie do zycia w rodzinie 
(gimnazjum) 
Cele edukacyjne 
1. Przyj?cie integralnej wizji osoby; wybor 

i urzeczywistnianie wartosci sluzgcych oso-
bowemu rozwojowi. 

2. Rozwi^zywanie problemow i pokony-
wanie trudnosci okresu dorastania. 

Zadania szkoty 
1. Stymulowanie procesu samowycho-

wania. 
2. Wspotpraca z rodzicami w zakresie 

prawidtowych relacji mi?dzy nimi a dziec-
kiem. 

3. Pomoc we wtasciwym przezywaniu 
okresu dojrzewania. 

4. Wzmacnianie procesu identyfikacji 
z wtasny ptcig. 

5. Wspieranie rozwoju moralnego 
i ksztattowania hierarchii wartosci. 

6. Promowanie integralnej wizji seksual
nosci cztowieka; ukazanie jednosci pomi?dzy 
aktywnosci^ seksualna a mitoscig I odpowie-
dzialnosci^. 

7. Tworzenie kllmatu dla kolezeristwa, 
przyjazni oraz szacunku dla cztowieka. 

8. Pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na 
podstawowe pytania egzystencjalne. 

9. Informowanle o mozliwosciach pomocy 
- system poradnictwa dla dzieci 1 mtodziezy. 

Tresci nauczania 
1. Rozwoj cztowieka: faza prenatalna, 

narodziny, faza niemowl?ca, wczesnodzle-
ci?ca, przedpokwitaniowa, dojrzewania, mto-
dosci, wieku sredniego, wieku poznego. Zy
cie jako fundamentalna wartosc. 

2. Budowa prawidtowych relacji z rodzi
cami. Konflikt pokoleri; przyczyny i sposoby 
rozwi^zywania konfliktow. Odpowiedzialnosc 
wszystkich za atmosfer? panujgc^ w rodzi
nie. Rodzina niepetna. 

3. Rola autorytetow w zyciu cztowieka. 
4. Relacje mi?dzyosobowe I ich znacze

nie. Przyjazri, zakochanie, mitosc; pierwsze 
fascynacje, mitosc platoniczna, mitosc mto-
dziericza, mitosc dojrzata. 

5. Zachowania asertywne. 
6. Podstawowe informacje o rozwoju sek-

sualnym cztowieka: tozsamosc ptciowa - ko-
biecosc i m?skosc. 

7. Dojrzewanie. Rozumienie i akceptacja 
kryteriow dojrzatosci biologicznej, psychicz-
nej i spolecznej. 

8. Problemy I trudnosci okresu dojrzewa
nia (np. napi?cia seksualne, masturbacja), 
sposoby radzenia sobie z nimi, pomoc w ro-
zeznaniu sytuacji wymagaj^cych porady le-
karza lub innych specjalistow. 

9. Roznice w rozwoju psychoseksualnym 
dziewczgt i chtopcow; postawy i wzajemne 
oczekiwania. 

10. Zagrozenia okresu dojrzewania: pre-
sja seksualna, uzaleznienia, pornografia. 

11. Glowne funkcje ptciowosci: wyrazanie 
mitosci, budowanie wi?zi I rodzicielstwo. 

12. Inicjacja seksualna; zwigzek pomi?-
dzy aktywnosci^ seksualn^ a mitosclg I odpo-
wiedzialnoscig; dysfunkcje zwl^zane z przed-
mlotowym traktowaniem cztowieka w dziedzi
nie seksualnej. Ryzyko zwi^zane z wczesng 
inicjacjg. 

13. Ksztattowanie i akceptacja tozsamo-
scl ptciowej. Mozliwosci pomocy w pokony-
waniu trudnosci zwi^zanych z tozsamosci^ 
ptclowg. 

14. Ptodnosc wspoing sprawg kobiety 
I m?zczyzny. 

15. Planowanle rodziny. Metody rozpo-
znawania ptodnoscl. Antykoncepcja. Aspekt 
zdrowotny, psychologiczny i etyczny. 
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16. Infekcje przenoszone drog^ ptciow^. 
AIDS: drogi przenoszenia zakazenia, profi
laktyka, aspekt spoteczny. 

17. Wartosci zwi^zane z seksualnosci^ 
czlowieka: m?skosc, kobiecosc, mitosc, mat-
zeristwo, rodzicielstwo. Znaczenie odpowie-
dzialnoscl w przezywaniu wtasnej ptciowosci 
oraz budowaniu trwatycti I szcz^sliwycti wi?zl. 

18. Wplyw sposobu sp^dzania wolnego 
czasu (w tym korzystania ze srodkow maso
wego przekazu) na cztowieka. 

Osiqgni^cia 
1. Znajomosc organizmu ludzkiego i za-

chodz^cych w nim zmian oraz akceptacja 
wtasnej ptciowosci. 

2. Poznawanie, analizowanle i wyrazanie 
uczuc. 

3. Kierowanie wtasnym rozwojem, podej-
mowanie wysitku samowychowawczego. 

4. Przyj^cle integralnej wizji ludzkiej sek
sualnosci. 

5. Umiej?tnosc obrony wtasnej intymno
sci I nietykalnosci seksualnej oraz szacunek 
dla data Innej osoby. 

6. Korzystanie ze srodkow przekazu 
w sposob selektywny, umozliwlaj^cy obron? 
przed ich destrukcyjnym oddzlatywaniem. 

7. Wnoszenie pozytywnego wkladu w zy
cie swojej rodziny. 

8. Okazywanie szacunku innym ludziom, 
docenlanle ich wysitku I pracy, przyj^cie po
stawy szacunku wobec slebie. 

9. Umiej?tnosc korzystania z systemu 
poradnictwa dla dzied i mlodziezy, 

Wychowanie do zycia w rodzinie 
(szkota ponadgimnazjalna) 
Cele edukacyjne 
1. Rozwijanie umlej?tnosd rozwlgzywa-

nia problemow zwigzanych z okresem dojrze
wania, dorastania I wyborem drogI zydowej. 

2. Pogt?bianie wiedzy zwi^zanej z funk-
cjami rodziny, mitosd^, przyjazni^, petnie-
niem rol matzerisklch I rodzidelskich, seksu
alnosci^ czlowieka I prokreacj^. 

3. Przyj?de pozytywnej postawy wobec zyda 
ludzkiego, osob niepetnosprawnych i chorych. 

4. Ksztattowanie postaw prozdrowot-
nych, prospotecznych i prorodzinnych. 

5. Uzyskanie przez uczniow lepszego ro-
zumlenla slebie i najblizszego otoczenia. 

Zadania szkoly 
1. Wspieranie wychowawczej roll rodziny. 

Integrowanie dzialan szkoly I rodzicow. 
2. Pomoc w ksztaltowaniu pozytywnego 

stosunku do piclowosd. Odnieslenie pldowo-
sci do wartosci i poj?c takich jak: poszanowa
nie zycia, mitosc, matzeiistwo, rodzina, przy-
jazh, akceptacja i szacunek w relacjach ml?-
dzyludzkich. 

3. Pomoc w osi^ganiu dojrzatosd psy-
choseksualnej. 

4. Uswiadomienle roll rodziny w zydu 
czlowieka. Promowanie tn/vatych zwigzkow, 
ktorych podstawy jest wi?z emocjonalna, 
efektywne sposoby komunikowania si?, wza
jemne zrozumienie. 

5. Przekazywanie rzetelnej, dostosowa-
nej do poziomu rozwoju ucznia, wiedzy na 
temat zmian biologicznych, psychicznych 
i spolecznych w roznych fazach rozwoju 
czlowieka. 

Tresci nauczania 
1. Tozsamosc i wielowymlarowosc czto

wieka. Poczude sensu zyda. 
2. Komunikacja Interpersonalna, aser

tywnosc, techniki negocjacji, empatia. 
3. Tolerancja wobec odmlennosd kultu-

rowych, etnicznych, rellgljnych, seksualnych. 
4. Rozwoj psychoseksualny cztowieka 

w kolejnych fazach zycia. 
5. Dojrzewanie: rozumienie i akceptacja 

kryteriow dojrzatosci biologicznej, psychicz-
nej i spolecznej. Problemy okresu dojrzewa
nia i sposoby radzenia sobie z nimi. 

6. Wartosci i poj?cia zwi^zane z piclowo
sd^ cztowieka: m?skosc, kobiecosc, mitosc, 
rodzina, rodzicielstwo. Znaczenie odpowie-
dzialnoscl w przezywaniu wtasnej ptdowosd 
i budowaniu emocjonalnych wl?zi. Role ko
biet I m?zczyzn a panuj^ce stereotypy. 

7. Inicjacja seksualna, jej uwarunkowania 
i nast^pstwa. Argumenty blomedyczne, psy-
chologlczne I moraine za opoznianiem wieku 
inicjacji seksualnej. 

8. Istota seksualnosci czlowieka i jej 
aspekty. Integracja seksualna. 

9. Komplementarnosc ptd - wzajemne do-
pelnianie si? ptcl w sferach fizycznej, psychicz-
nej, emocjonalnej i spolecznej. Rozumienie, 
akceptacja I szacunek dla osob ptd odmiennej. 

10. Istota, rodzaje I etapy rozwoju mito
sci. Roznice w przezywaniu mitosd. 

11. Metody rozpoznawania ptodnosd. 
12. Metody I srodki antykoncepcji. Spo

soby ich dzialania i zasady doboru. 
13. Choroby przenoszone drog^ ptdow^ 

I zapobieganie im. AIDS: profilaktyka, aspekt 
spoteczny 1 etyczny, chory na AIDS w rodzi
nie. 

14. Trudnosd w osi^ganiu tozsamosci 
ptciowej, mozliwosci pomocy. 

15. Normy zachowah seksualnych. Prze-
moc I przest?pstwa seksualne; mozllwosd 
zapobiegania, sposoby obrony. Informacja 
0 osrodkach pomocy psychologlcznej, me
dycznej i prawnej. 

16. Przygotowanie do malzehstwa. Pro
blemy wiernosd, zaufania i dialogu. 

17. Matzehstwo - jego fazy; trudnosd 
1 konflikty oraz sposoby Ich rozwigzywania; 
wartosc malzehstwa. Macierzyhstwo i ojco
stwo. Przygotowanie do rol rodzidelskich. 
Adopcja. Bezdzietnosc. 

18. Przebieg I higiena d^zy. Rozwoj pre-
natalny dziecka. Szkola rodzenia, porbd i na
turalne karmienie. Rola rodzicow w okresie 
oczekiwania na narodziny dziecka, w czasie 
porodu i po narodzinach. 

19. Funkcje rodziny, ze szczegolnym 
uwzgl?dnieniem wychowania dzied w rodzi
nie. Znaczenie prawidtowych postaw rodzi
delskich dla rozwoju dziecka. Samotne rodzi-
delstwo. 

20. Nieplanowana dgza; sposoby szuka-
nia pomocy w sytuacjach trudnych. 

21. Aborcja jako zagrozenle dla zdrowia 
psychicznego I fizycznego - aspekty: prawny, 
medyczny i etyczny. 

22. Konflikty w rodzinie i ich przyczyny. 
Sposoby rozwi^zywania konfliktow. 

23. Przemoc w rodzinie. Wykorzystywa-
nie seksualne. Profilaktyka. Mozliwosd uzy-
skiwanla pomocy. 

24. Zagrozenia zyda spotecznego: alko-
holizm, narkomania, agresja, sekty, porno
grafia. 

25. Prawodawstwo dotyczgce rodziny. 
Zawarde malzehstwa, separacja, rozwod. 
Prawa I obowi^zki malzonkow i rodzicow, 
prawa dziecka. Obowi^zkl pahstwa wobec 
rodziny. 

26. Czlowiek wobec niepetnosprawnosd, 
starosci, choroby, umierania i smierd, w tym 
w aspekde zyda rodzlnnego. 

27. Poradnlctwo miodziezowe i rodzinne 
w Polsce. 

Osi^gni^cia 
1. Umlej?tnosc podejmowania odpowie-

dzlalnych decyzji dotyczgcych wyboru drogi 
zyciowej, malzeristwa i rodziny. 

2. Umlej?tnosc swiadomego kreowania 
wtasnej osobowosd. 

3. Przygotowanie, na podstawie wiedzy 
I wyksztatconych umiej^tnoscl, do poszano-
wania godnosd zyda ludzkiego i dojrzalego 
funkcjonowania w rodzinie. 

4. Znajomosc podstawowych zasad po-
st?powania w sferze ludzkiej piciowosd 
I ptodnosd. 

5. Umlej?tnosc poszukiwania I udzielania 
odpowiedzi na pytania: Kim jest czlowiek? 
Jakie s^ jego cele i zadania zydowe? Jaki 
jest sens zyda? 

* Sposob nauczania szkolnego i zakres tresci 
zaj^c edukacyjnych ..Wychowanie do zycia 
w rodzinie" okresia rozporz^dzenie ministra 
wtasciwego do spraw oswiaty i wychowania, 
wydane na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy 
z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, 
ochronie ptodu ludzkiego i warunkach dopusz-
czalnosci przerywania ci^zy (Dz. U. Nr 17, 
poz. 78, z 1995 r. Nr 66, poz. 334, z 1996 r. Nr 
139, poz. 646, z 1997 r. Nr 141, poz. 943 i Nr 
157, poz. 1040, z 1999 r. Nr 5, poz. 32 oraz 
z2001 r. Dz. U. Nr 154, poz. 1792). 
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Polskie doswiadczenia 
Uniwersytet Gdansk! (Pracownia Realizacji Badari Socjologicznych) przeprowadzil w 1999 r. 
badania nad wplywem zaj^c szkolnych „Wychowanie do zycia w rodzinie" na normy 
i wartosci uczniow. W tym celu przeprowadzono badania na probie 1043 uczniow 
w ponadpodstawowych szkolach wojewodztwa pomorskiego. Okazalo si?, ze dobrze 
przygotowane i przeprowadzone zajscia majq pozytywny wplyw na wyznawane przez 
mlodziez wartosci. 

Wdrozone w 1998 roku do nauczania szkolnego zajscia 
edukacyjne „Wychowanie do zycia w rodzinie" charaktery-
zowaly si?: 

1. Integralnym uj?ciem ludzkiej seksualnosci, tj. uwzgl?-
dnieniem sfery biologicznej, psychicznej i duchowej czlo
wieka. 

2. Przekazywaniem rzetelenej wiedzy z dziedziny socjo-
logii malzehstwa i rodziny, psychologii rozwojowej i psycho-
logii komunikacji, biologii (w tym podstawowych informacji 

z seksuologii), edukacji prozdrowotnej, profilaktyki uzalez-
nieh oraz etyki zycia malzehsko-rodzinnego opartej na war-
tosciach chrzescijahskich. 

3. Ksztaltowaniem szacunku dla zycia ludzkiego od po-
cz?cia do naturalnej smierci. 

4. Ekologicznym uj?ciem zagadnieri dotyczqcych prokre-
acji (promocja naturalnych metod planowania rodziny). 

5. Ksztaltowaniem postaw prorodzinnych, prozdrowot-
nych i prospolecznych. 

„Przeprowadzonym badaniom postawiono dwa nadrz?dne 
cele. Pierwszy dotyczyl diagnozy stanu swiadomosci, wiedzy 
oraz postaw i intencji zachowah mlodziezy szkol ponadpodsta
wowych w zakresie rodzinnym, spolecznym, zdrowotnym. 
Drugim celem bylo zbadanie wplywu przedmiotu „Wychowa-
nie do zycia w rodzinie" na ksztaltowanie i ewaluacj? tych po
staw, intencji zachowah i wiedzy z ww. zakresu oraz odbior sa
mego przedmiotu przez badanych. W tym celu badanie przepro
wadzone zostalo przed wprowadzeniem ww. przedmiotu do 
szkol (badanie stany rzeczy), by po zakoriczeniu programu (10 
godzin lekcyjnych) powtorzyc je na tej samej probie (badanie 
ewaluacji). (...) 

Dobor szkol byl losowo-kwotowy. Proba ma wi?c charakter 
reprezentatywny. Sposrod wszystkich szkol wytypowano te, 
w ktorych - z informacji uzyskanych od dyrekcji szkoly - mialy 
bye realizowane zaj?cia z „Wychowania do zycia w rodzinie". (...) 

Badanej mlodziezy postawiono pytanie dotycz^ce deklaiacji 
wiary. Najwi?ksza ilosc (73%) okreslilo si? jako „wierzqcy". Sto-
sunkowo duzy odsetek uczniow okreshl si? jako „poszukuJ4-
cy/wqtpiqcy" (20%), oraz „niewierz^cy (8%). (Za: Uniwersytet 
Gdariski, Pracownia Reahzacji Badah Socjologicznych, Ewalu-
acja postaw mlodziezy wobec norm i wartosci zwiqzanych z zy-
ciem rodzinnym, zdrowotnym i spolecznym pod wplywem zaj^c 
szkolnych „ Wychowanie do zycia w rodzinie", Gdarisk 2000) 

Oto wyniki badari, charakteryzujqce zmiany postaw mlodziezy pod wplywem zajfc ^Wychowanie do zycia w rodzinie" 

Czy dopuszczasz w swoim zyciu mozliwosc zycia 
w konkubinacie? 

Czy zgadzasz sif z poglqdem, ze malzenstwo 
jest przestarzal^ form^ zwiqzku kobiety z mfzczyznq? 

• badanie I (pretest) • badanie I I (posttest) • badanie I (pretest) • badanie I I (posttest) 
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Czy wspolzycie seksualne z osobq, co do ktorej nie ma sif 
powaznych zamiarow malzenskich jest przez Ciebie 
dopuszczalne czy tez nie? 

• badanie I (pretest) • badanie I I (posttest) 

Jak oceniasz skutecznosc prezerwatyw w zapobieganiu 
zakazeniem wirusem HIV? 

• badanie I (pretest) • badanie I I (posttest) 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

IB 
dopuszczam trudno powiedziec nie dopuszczam 

Czy uzywanie srodkow antykoncepcyjnych (np. 
prezerwatywy) jest przez Ciebie dopuszczalne czy tez nie? 

• badanie I (pretest) • badanie I I (posttest) 

dopuszczam trudno powiedziec nie dopuszczam 

Czy uzywanie srodkow wczesnoporonnych np. wkladek 
domacicznych jest Twoim zdaniem dopuszczalne czy tez 
nie? 

• badanie I (pretest) • badanie 11 (posttest) 

dopuszczam trudno powiedziec nie dopuszczam 
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chroni ptzed HV clironi ale nie zawsze nie chroni przed 
zakazeniem HIV 

Rola mediow 
Nalezy z uznaniem podkreslic powyzsze pozytywne wy

niki szkolnej edukacji, ktore osiqgnigto mimo narastaj^cej 
fall demoralizacji i antyrodzinnych wzorcow masowo prze-
kazywanych przez media. Generalnie prasa mlodziezowa 
(za wyj^tkiem niskonakladowych pism katolickich), radio-
stacje i telewizje komercyjne i pubhczne promujq antywar-
tosci: rozwi^zlosc, falszywe wzorce zycia rodzinnego, cz?-
sto takze nieprawd? np. o rzekomej skutecznos'ci prezerwa
tyw w ochronie przed AIDS, braku skutkow ubocznych 
srodkow antykoncepcyjnych, ich rzekomej „stuprocento-
wej" skutecznosci czy tez klamstwa o wysokiej zawodnos'ci 
naturalnych metod planowania rodziny. 

Juz na poczqtku tzw. rewolucji seksualnej na Zachodzie nie-
ktorzy naukowcy ostrzegali przed jej skutkami, nie tylko w sfe
rze duchowej, ale takze w zakresie zdrowia. Dr Arthur Wigfield 
(brytyjski specjaUsta ds. chorob wenerycznych) pisal juz w 197 L 
r. w czasopis'mie British Medical Journal (4: 342, 1971): „Cz?s'c 
spoleczehstwa, ktora zajmuje postaw? przyzwalaj^cq wzgl?dem 
takiego seksu, okazuje wi?cej niz ignorancj?, oboj?tnosc lub po-
gard? wobec chorob wenerycznych. My, wenerolodzy, chcieU-
bys'my wiedziec, jak je powstrzymac, zanim wymkn^ si? spod 
kontroU". Ten naukowiec juz na pocz^tku lat siedemdziesi^tych 
przewidzial: ,Jailt zmyslowosci, lubieznosci i sensacji", a takze 
ogromny wplyw „tych, ktorzy kontrolujq srodki masowego 
przekazu. W ich r?kach spoczywa zdrowie i moralnosc ludzko-
sci. Czy gor? wezmie wrogi materializm z jego gonitwq za 
sprzedaz^ i zyskiem, czy zyczUwa froska o ludzkie szcz?s'cie?" 

Odnoszqc si? krytycznie do wi?kszos'ci pot?znych pol
skich mediow, pragniemy wskazac pedagogom i wycho-
wawcom dobre miodziezowe gazety: 

Tygodnik Mlodziezy Katohckiej „Droga", 31-027 Kra
kow, ul. Mikolajska 17/19, tel. /fax (0*12) 411 93 38 

Miesi?cznik „Wzrastanie", 32-800 Brzesko, ul. Glo-
wackiego 2, tel. (0*14) 686 37 06 

Dwumiesi?cznik „Milujcie si?", 60-962 Poznah, 
ul. Panny Marii 4, tel. /fax (0*61) 852 32 82. 

Warto tez zach?cic mlodych do sluchania mlodziezo-
wych audycji w Radiu Maryja, sieci Radia Plus i oglqdania 
Telewizji Familijnej Puis i Telewizji Niepokalanow. 

AZ 
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Twierdzi si? cz?sto, ze antykoncepcja, 
jesli jest bezpieczna i dost?pna dla 
wszystkich, stanowi najskuteczniejszy 
srodek przeciw aborcji. Zarzuca si? tez 
Kosciolowi katolickiemu, ze w rzeczywi
stosci sprzyja rozpowszechnieniu si? 
przerywania ci^zy, poniewaz uparcie ob-
staje przy swojej nauce o moralnej niego-
dziwosci antykoncepcji. Taka argumenta-
cja okazuje si? w rzeczywistosci zwodni-
cza. Bye moze wielu ludzi rzeczywiscie 
stosuje srodki antykoncepcyjne po to, aby 
nie narazac si? pozniej na pokus? aborcji. 
Jednakze antywartosci wszczepione 
w »mentalnosc antykoncepcyjn^«, ktora 
jest czyms zupelnie odmiennym od odpo-
wiedzialnego ojcostwa i macierzyhstwa, 
przezywanego w poszanowaniu pelnej 
prawdy aktu matzeriskiego - sprawiajg, 
ze ta wlasnie pokusa staje si? jeszcze sil-
niejsza, jezeli dojdzie do pocz?cla »nie 
chcianego« zycia. W istocie, kultura pro-
aborcyjna jest najbardziej rozpowszech-
niona wlasnie w srodowiskach, ktore od-
rzucajg nauczanie Kosciota o antykon
cepcji. Z pewnosci^ antykoncepcja i prze-
rywanie ci^zy, z moralnego punktu widze-
nla, to dwa zasadniczo rozne rodzaje zla: 
jedno jest sprzeczne z petn^ prawdy aktu 
plciowego jako wtasciwego wyrazu mito
sci malzehskiej, drugie niszczy zycie ludz
kiej istoty; pienwsze sprzeciwia si? cnocie 
czystosci malzehskiej, drugie zas jest 
sprzeczne z cnot^ sprawledliwosci i bez-
posrednio tamie Boze przykazanie »nie 
zabijaj«. 

Mimo tej odmiennej natury i ci?zaru 
moralnego pozostaje one bardzo cz?sto 
w scislym zwigzku, niczym owoce jednej 
rosliny". 

Ojciec Swi^ty Jan Pawef II, 
encyklika Evangelium vitae, nr 13 

Matka Teresa z Kalkuty: 

„Niszczqc moc dawania zycia przez 
stosowanie antykoncepcji, zona i m^z 
troszcz^ si? kazde o siebie. Kierujg swoj^ 
uwag? na siebie samych i w ten sposob 
niszczy dar mitosci dla tej drugiej osoby. 
Kiedy zyjgca mitosc zostaje znlszczona 
przez antykoncepcj?, aborcja przychodzl 
bardzo tatwo". 

(fragm. wypowiedzi podczas National 
Prayer Breakfast w Waszyngtonie 30 lute
go 1994 r.) 

zwigzek przyczynowo-skutkowy 
mi^dzy aborcjg a antykoncepcja 

IVJ wielu srodowiskach, szcze
golnie w mediach, promuje 
si? falszywy pogl^d, jakoby 

poprzez antykoncepcj? mozna bylo wy
eliminowac aborcjf. Prawdq jest, ze 
promowanie stosowania srodkow anty
koncepcyjnych, powszechne ich 
stosowanie, prowadzi w skah spolecz
nej nie do spadku, lecz do wzrostu licz
by aborcji. Trzeba podkreslic, ze nie-
ktorzy bl?dnie okreslajq srodki wcze-
snoporonne jako antykoncepcyjne np. 
„the morning after pill" (tzw. pigulk? 
po stosunku) RlI-486 czy spiral? we-
wnqtrzmacicznq (lUD), czy tez pod 
okresleniem „regulacja miesiqczki" 
ukrywajq aborcj?. Ta bl?dna klasyfika-
cja powoduje zafalszowanie statystyk, 
ktore np. w Holandii wykazuj^ stosun-
kowo niskq liczb? aborcji - wskutek 
pomini?cia abortywnego dzialania spi
ral i pigulek hormonalnych. 

Ponizej podajemy kilka wypowie
dzi ekspertow (zarowno tych opowia-
dajqcych si? za ochronq zycia ludzkie
go od poczfcia, jak i tych, ktorzy ak-
ceptujq aborcj?), jednoznacznie wska-
zujqcych na zwi4zek przyczynowo-
-skutkowy mi?dzy antykoncepcja 
a aborcjq. 

W 1955 roku znany amerykaiiski 
seksuolog, Alfred Kinsey (anty-life) 
powiedzial: „najwi?kszq cz?stodiwosc 
wykonywanych aborcji zanotowalismy 
w grupie, ktora z reguly najcz?sciej sto
suje antykoncepcj?. (...) Uwazam, ze nie 
mozna miec nadziei na to, by jakiekol-
wiek praktyki antykoncepcyjne (oprocz 
sterylizacji), mogly wyeliminowac ten 
bl^d, ktory jest przyczyny duzego pro-
centu niechcianych ci^z i aborcji, 
zwlaszcza wsrod kobiet z wyzszych 
warstw spolecznych i ekonomicznych" 
(cyt. za: Calderrone Mary, M . D., Editor, 
Abortion in the United States, New York: 
Paul B. Hoeber, Inc. 1956, p. 157) 

Prof, dr Christopher Tietze, jeden 
z najbardziej doswiadczonych staty-
stykow aborcyjnych na swiecie, 
stwierdzil juz w 1956 r.: 

„Nalezy oczekiwac wysokiej korela-
cji pomi?dzy dos'wiadczeniem aborcyj-
nym a doswiadczeniem antykoncepcyj-
nym w przypadku populacji, w ktorych 
zarowno antykoncepcja, jak i aborcja ŝ  
dost?pne. (...) Wi?ksze prawdopodobieh-
stwo posiadania doswiadczenia aborcji 
wyst?puje u kobiet, ktore stosuje anty

koncepcj?". (cyt. za: Clowes Brian, 
Facts of Life, Human Life International, 
Front Royal, Virginia 1997, p. 58) 

Dr med. Siegfried Ernst (przewodni-
czqcy Europejskiej Akcji Lekarzy) przy-
pomnial z goryczc}, ze „juz w 1964 r. 400 
lekarzy i 45 profesorow uniwersyteckich 
ostrzegalo w Ulmer Arztdenlcsclirift (Me
morial Lekarzy z Ulm) rzqd niemiecki, ze 
pigulka antykoncepcyjna {antybaby pill) 
wytworzy mentalnosc przeciwnq dziecku, 
a to prowadzi do aborcji" (cyt. za: Empfdn-
gnisverhutung. Fakten, Hintergrunde, Zu-
sammenhange, red. Roland Sussmund, 
Hanssler Verlag 2000 s. 1218) 

Dr Malcom Potts (anty-life) juz 
w 1973 r. stwierdzil: „Jesli ludzie za-
czn^ stosowac antykoncepcj?, to nie na-
st^pi spadek, lecz wzrost liczby aborcji" 
(cyt. za: Potts Malcolm, Fertility Rights, 
The Guardian, 25 April 1979) 

Francuski profesor J . Savatier 
podkresla: ,Zachodzi korelacja pomi?-
dzy systematycznym stosowaniem techni
ki zapobiegawczej a uciekaniem si? do 
przerywania c i ^ y w razie niepowodzenia. 
W obydwoch przypadkach jest taki sam 
sposob myslenia - oparty na prawie do ak
tywnosci seksualnej przy odmowie dania 
zycia dziecku". (cyt. za: Toulat J., Sztucz-
ne poronienie, Ed. d. Dialogue, Societe 
d'Editions Internationales, Paryz 1978). 

Dr Judy Bury w 1981 r. stwierdzila: 
„Istniej^ jednoznaczne dowody, ze wbrew 
temu, CO wydawaloby si? do przewidzenia, 
promowanie*stosowania srodkow antykon
cepcyjnych prowadzi do wzrostu hczby 
aborcji" (cyt. za: „Sex Education for Bure-
acrats". The Scotsman, 29 June 1981). 

Prof, dr Janet E . Smith z Uniwer
sytetu w Dallas w USA: 

„Istotn^ roznic^ pomi?dzy antykoncep-
cJ4 a naturalnym planowaniem rodziny jest 
fakt, ze kobiety poddajqce si? aborcji 
w wi?kszosci stosowaly antykoncepcj?, 
natomiast kobiety, ktore stosujq naturalne 
metody planowania rodziny, prawie nigdy 
nie usuwaj^ ciqzy. Te, gdy zachodz^ w nie
planowana ciqze, w pelni j ^ akcephrj^. 

Antykoncepcja usuwa ze stosunku 
seksualnego element prokreacji. Spra-
wia, ze ci^za wydaje si? raczej wypad-
kiem niz naturalnq konsekwencje, na 
ktorq ludzie odpowiedzialni powinni bye 
przygotowani. Wtedy aborcja staje si? 
rozwiqzaniem problemu niechcianej ci^-
zy. Antykoncepcja umozliwia utrzymy-
wanie stosunkow seksualnych tym ko-
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bietom, ktore nie gotowe na zajmowa-
nie si? dzieckiem. Kiedy zachodzq w ci^-
ze, maje pretensje do nienarodzonego 
dziecka za to, ze wkroczylo w ich zycie 
i uciekaje si? do aborcji. (...) 

Jest faktem, ze ten sam system przeko-
nari i postawa psychologiczna, ktora do-
puszcza antykoncepcj?, ch?tnie rowniez do-
puszcza aborcj?". (cyt. za: Smith J. E., The 
connection between contraception and 
abortion. The Rescuer, Vol. VH, No 4,1993) 

Dr Marek Czachorowski: 
„Doswiadczenie edukacji seksualnej 

w krajach zachodnich - ktora ukierunko-
wana byla na dost?pnosc srodkow anty
koncepcyjnych dla mlodziezy - wykazalo 
bez jakichkolwiek w^tpliwosci, iz nie pro
wadzi ona do spadku ilosci nieplanowa-
nych ciqz wsrod tej grupy wiekowej. Po
woduje natomiast znacz^cy ich wzrost. Te 
obserwacje sprawdzaj^ si? nie tyUco w od-
niesieniu do mlodocianych, ktorym mozna 
by zarzucic wlas'ciwq temu wiekowi lek-
komyslnosc i nieliczenie si? z mozhwymi 
nast?pstwami swoich dzialan. Dane staty-
styczne pokazuj^, iz szeroki dost?p row
niez doroslych do antykoncepcji nie pro
wadzi do zmniejszenia ilos'ci aborcji. Wi-
dac to chociazby na przykladzie Holandii. 
Wbrew rozpowszechnionym ostatnio 
w naszym kraju dezinformacjom na ten te
mat, nalezy wspomniec, iz dokonuje si? 
tam nie 5 na 1000 (jak slyszelismy nieraz 
w Sejmie), ale wedlug zanizonych szacun-
kow 100 aborcji na 1000 ciijz. Ponadto do 
zabiegow przerywania c i ^ y nie zaUcza 
si? w Holandii wczesnych poronieh zwa-
nych regulacje menstruacji (niektore szpi-
tale przeprowadzaje ich do 600 tygodnio-
wo). Wszystko to pomimo ogromnego roz
powszechnienia antykoncepcji w tym kra
ju. T? same prawidlowosc spotykamy row
niez w Dami (300 aborcji na 1000 ci^z) czy 
tez Austtii (330-563 na 1000). (...) Nie 
znaczy to jednak oczywiscie, ze wszystkie 
osoby, ktore zawiedzie antykoncepcja, de-
cyduje si? na aborcj?. Tym niemniej si?ga-
']2f po antykoncepcj?, otwieraje sobie pro-
ste drog? do aborcji". (Czachorowski M. , 
Nowy imperializm, Inicjatywa Wydawni
cza Ad Astra, Warszawa 1997, s. 104) 

Amerykaiiska Rada ds. Ludnosci 
(Population Council Report): „Jest bar
dziej prawdopodobne, ze na aborcj? zde-
cyduje si? kobiety, ktore stosowaly anty
koncepcj?, niz te, ktore jej nie stosowa
ly". (cyt. za: McDowell Josh, Mity edu
kacji seksualnej, Oficyna Wydawnicza 
Vocatio, Warszawa 1999, s. 183) 

Dr n. med. Rudolf Ehmann 
(Szwajcaria): 

„Nie mozna zmniejszyc liczby abor
cji poprzez antykoncepcj?. Potwierdza to 

wiele statystyk. Liczba aborcji rosnie 
najszybciej w krajach o najwi?kszej ak
ceptacji antykoncepcji. Aborcja byla 
i b?dzie stosowana przez te osoby, ktore 
zawiodla antykoncepcja". (cyt. za: Emp-
fdngnisverhiitung. Fakten, Hintergrunde, 
Zusammenhange, red. Roland Sus
smund, Hanssler Verlag 2000, s. 246) 

Japonia 
W Japonii ankieta dziennika Maini-

chi, obejmujeca 3 500 malzehstw, ujaw-
nila, ze pary uzywajqce srodkow anty
koncepcyjnych, szesc razy cz?sciej niz 
inne uciekajq si? do przerywania ci^zy. 
(por. Toulat J. Sztuczne poronienie, Ed. 
d. Dialogue, Societe d'Editions Interna
tionales, Paryz 1978, s. 132) 

Slowacja 
„Analiza danych uzyskanych 

w r. 1992 z 38 okr?g6w w Slowacji wyka
zala, ze na kazde 8-10 nowych uzytkow-
niczek antykoncepcji przypada przeci?t-
nie 1 dodatkowa aborcja (...). Nalezy 
z cale stanowczoscie stwierdzic: nie mo
zna osiqgnec obnizenia wskaznika aborcji 
poprzez promowanie/wzrost stosowania 
antykoncepcji" (cyt. za: Andrzej Hradoc-
ky, Karol Pastor, Alternative zur Abtre-
ibung? Eine kritische Untersuchung [w:] 
Empfdngnisverhiitung. Fakten, Hinter
grunde, Zusammenhange, red. Roland 
Sussmund, Hanssler Verlag 2000, s. 246) 

Szwajcaria 
„Wedlug danych Centrum Informacji 

o Rodzinie i Antykoncepcji (CIFERN), od
setek kobiet stosuj^cych pigulk? antykon
cepcyjne i prezerwatywy oraz zglaszajecych 
si? do aborcji w 1990 r. wyniosl 49 proc., 
a w 1992 az 73 proc." (Za: ,>Iedizin und 
Ideoiogie" nr 1/2002, s. 45) 

USA 
Wyniki narodowego studium zreali-

zowanego w latach 1994-95 w oparciu 
0 dane uzyskane od 9985 pacjentek, kto
re poddaly si? aborcji, wykazaly, ze ko
biety, ktore wspolzyje poza malzenstwem 
1 nie identyfikuje si? z zadne religie 
3,5 do 4 razy cz?sciej poddaje si? aborcji 
niz „przeci?tne" kobiety w populacji. 

W latach 1987 do 1994/5 nastepil pro-
cento wy wzrost kobiet poddajecych si? 
aborcji a wczesniej stosujacych antykon
cepcj? - z 51 proc. do 58 proc. (por. Hen-
shaw Stanley K., Kost Kathym, Abortion 
patients in 1994-1995 characteristics and 
contraceptive use, „Family Planning Per
spectives", Vol. 28, No 4/1996) 

Wielka Brytania 
W Anglii proporcja sztucznych poro

nieh byla 8,7 razy wyzsza u malzehstw 
przyzwyczajonych do uzywania srod
kow zapobiegawczych - wedlug raportu 
Krolewskiej Komisji Ludnosciowej 

z 1949 roku. (por. Toulat J. Sztuczne po
ronienie, Ed. d. Dialogue, Societe d'Edi
tions Internationales, Paryz 1978, s. 132) 

W osrodku aborcyjnym M . Stopes 
w Leeds, w ciagu 5 lat zapytano 4666 ko
biet, ktore poddaly si? aborcji o przyczy-
n? ich zajscia w ciez?. 46,6 proc. odpo-
wiedzialo, ze zaszly w ciez? wskutek za
wodnosci prezerwatyw (por. British Jour
nal of Family Planning, 22, 1996, 6-8). 

Antykoncepcja poprzedza 
aborcjQ 

Znamienna jest takze chronologia 
przeprowadzania legalizacji aborcji i an
tykoncepcji. W Stanach Zjednoczo
nych zalegalizowano stosowanie s'rod-
kow antykoncepcyjnych tylko dla mal
zehstw w 1965 r. (decyzje Sedu Najwyz
szego), dla wszystkich w 1968 r., zas le-
galizacja aborcji nastepila w 1973 r. We 
Francji w 1967 r. parlament dopuscil 
stosowanie antykoncepcji, a aborcj? 
w 1975 r. 

Wniosek: 
Antykoncepcja nie prowadzi do re-

dukcji liczby aborcji, a jej promowa
nie i rozpowszechnianie w skali spo
lecznej prowadzi do wzrostu liczby 
aborcji. 

Stanislaw Sliwinski 

w+asciwe rozwigzanie 

dr Wanda Poltawska: 
„Chc? z naciskiem powiedziec, ze 

antykoncepcja jest niepotrzebna, gdyz 
planowanie rodziny jest mozUwe bez 
antykoncepcji. Wystarczy bowiem po-
znac funkcjonowanie swego organi
zmu, aby «obejsc» ludzke plodnosc. 
Naturalne funkcje kobiecego organi
zmu zawieraje rozwiezanie problemu 
plodnosci. W naturalnym planowaniu 
rodziny istnieje wystarczajeco duzo 
diagnostycznych metod dla dokladne-
go okreslenia plodnego okresu. Pro
blem dzisiaj nie tkwi w diagnozie, lecz 
w koniecznosci podporzedkowania 
czlowieka (...) sytuacji okreslonej dia-
gnoze. W ramach naturalnego plano
wania rodziny jest oczywiste, ze ci 
malzonkowie, ktorzy nie chce lub nie 
moge miec dziecka, w plodnych 
dniach rezygnuje z pozycia plciowe
go". (Poltawska W., Psychologiczne 
nastawienie do zapobiegania poczfciu 
- skutki dla malieiistwa, [w:] Empfdn
gnisverhiitung. Fakten, Hintergmnde, 
Zusammenhange, red. Roland Sus
smund, Hanssler Verlag 2000, s. 246). 

Sluzba zyciu 1/2002 



Prawa rodzicow 
Rodzice maj^ prawo i pierwszenstwo do wychowywania swoich dzieci. Zobowiazania 
w zakresie spraw dotycz^cych praw rodzicow zostaly wyrazone w aktach prawnych Rzeczpo-
spolitej Polskiej oraz dokumentach mi^dzynarodowych. 

Konstytucja 
Rzeczypospolitej 

(uchwalona 2 kwietnia 1997 r.) 

Art. 48 
1. Rodzice maje prawo do wychowa

nia dzieci zgodnie z wlasnymi przekona-
niami. Wychowanie to powinno uwzgl?-
dniac stopieh dojrzatosci dziecka, a tak
ze wolnos'c jego sumienia i wyznania 
oraz jego przekonania. 

2. Ograniczenie lub pozbawienie praw 
rodzidelskich moze nast^pic tylko 
w przypadkach okreslonych w ustawie 
i tylko na podstawie prawomocnego 
orzeczenia s^du. 

Art. 53 
3. Rodzice majq prawo do zapewnie-

nia dzieciom wychowania i nauczania 
moralnego i religijnego zgodnie ze swo-
imi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 
1 stosuje si? odpowiednio. 

Art. 70 
3. Rodzice maje wolnosc wyboru dla 

swoich dzieci szkol innych niz publicz-
ne. Obywatele i instytucje maje prawo 
zakladania szkol podstawowych, ponad
podstawowych i wyzszych oraz zakla-
dow wychowawczych. Warunki zaklada
nia i dzialalnosci szkol niepublicznych 
oraz udzialu wladz publicznych w ich f i -
nansowaniu, a takze zasady nadzoru pe-
dagogicznego nad szkolami i zakladami 
wychowawczymi, okresia ustawa. 

Art. 72 
Rzeczpospolita Polska zapewnia 

ochron? praw dziecka. Kazdy ma prawo 
z^dac od organow wladzy publicznej 
ochrony dziecka przed przemoc^, okru-
ciehstwem, wyzyskiem i demoralizacj^. 

Konkordat mi^dzy Stolicg 
Apostolska a Rzeczgpospoli-
tg Polskg, 

(podpisany 28 lipca 1993 r., ratyfiko-
wany 23 lutego 1998 r.) 
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Art. 12 
1. Uznajqc prawo rodzicow do reli

gijnego wychowania dzieci oraz zasad? 
tolerancji Pahstwo gwarantuje, ze szkoly 
publiczne podstawowe i ponadpodsta-
wowe oraz przedszkola, prowadzone 
przez organy administracji paristwowej 
i samorz^dowej, organizuje zgodnie 
z wole zainteresowanych nauk? religii 
w ramach planu zaj?c szkolnych i przed-
szkolnych. 

Ustawa 0 systemie oswiaty 
(z dnia 7 wrzes'nia 1991 r. z pozniej-

szymi zmianami) 

Art. 1 
System oswiaty zapewnia w szcze

golnosci: 
- wspomaganie przez szkol? wycho

wawczej roll rodziny. 
Art. 12 
1. Publiczne przedszkola, szkoly pod

stawowe i gimnazja organizujq nauk? re
ligii na zyczenie rodzicow, publiczne 
szkoly ponadgimnazjalne na zyczenie 
b^dz rodzicow, b^dz samych uczniow; po 
osiegni?ciu peinoletnosci o pobieraniu 
nauki religii decyduje uczniowie. 

Art. 48 
1. Organ stanowi^cy jednostki sa-

morz^du terytorialnego moze powolac 
rad? os'wiatowe dzialaj^c^ przy tym or
ganic. 

2. Do zadah rady oswiatowej nalezy: 
1) badanie potrzeb oswiatowych na 

obszarze dzialania jednostki samorz^du 
terytorialnego oraz przygotowywanie 
projektow ich zaspokajania, 

2) opiniowanie budzetu jednostki sa-
morz^du terytorialnego w cz?sci doty-
czqcej wydatkow na oswiat?, 

3) opiniowanie projektow sieci pu
blicznych szkol i placowek, 

4) opiniowanie projektow aktow pra
wa miejscowego wydawanych w spra-
wach os'wiaty. 

5) wyrazanie opinii i wnioskow w in
nych sprawach dotycz^cych oswiaty. 

3. Wlasciwy organ jednostki samo-
rzqdu terytorialnego jest obowi^zany 
przedstawic radzie os'wiatowej projekty 
aktow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2-4. 

Art. 50 
1. W szkolach i placowkach moge 

dzialac rady szkol i placowek. 
2. Rada szkoly lub placowki uczest-

niczy w rozwiezywaniu spraw we-
wn?trznych szkoly lub placowki, a takze: 

1) uchwala statut szkoly lub placowki, 
2) przedstawia wnioski w sprawie 

rocznego planu finansowego srodkow 
specjalnych szkoly lub placowki i opi-
niuje plan finansowy szkoly lub pla
cowki, 

3) moze wyst?powac do organu spra-
wujecego nadzor pedagogiczny nad 
szkole lub placowke z wnioskami o zba
danie i dokonanie oceny dzialalnosci 
szkoly lub placowki, jej dyrektora lub in-
nego nauczyciela zatrudnionego w szko
le lub placdwce; wnioski te maje dla or
ganu charakter wiezecy, 

4) opiniuje plan pracy szkoly lub pla
cowki, projekty innowacji i eksperymen-
tow pedagogicznych oraz inne sprawy 
istotne dla szkoly lub placowki, 

5) z wlasnej inicjatywy ocenia sytu-
acj? oraz stan szkoly lub placowki i wy-
st?puje z wnioskami do dyrektora, rady 
pedagogicznej, organu prowadzecego 
szkol? lub placowk? oraz do wojewodz-
kiej rady oswiatowej, w szczegolnosci 
w sprawach organizacji zaj?c pozalek-
cyjnych i przedmiotow nadobowiezko-
wych. 

3. W celu wspierania dzialalnosci sta
tutowej szkoly lub placowki rada szkoly 
lub placowki moze gromadzic fundusze 
z dobrowolnych skladek oraz innych zro-
del. Zasady wydatkowania funduszy rady 
szkoly lub placowki okresia regulamin, 
o ktorym mowa w art. 51 ust. 5. 

Art. 51 
1. W sklad rady szkoly lub placdwki 

wchodze w rownej liczbie: 
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1) nauczyciele wybrani przez ogol 
nauczycieli, 

2) rodzice wybrani przez ogol rodzicow, 
3) uczniowie wybrani przez ogol 

uczniow. 
2. Rada powinna liczyc co najmniej 

6 osob. 
3. Tryb wyboru czlonkow rady szko

ly lub placowki okresia statut szkoly lub 
placowki. Statut szkoly lub placowki mo
ze przewidywac rozszerzenie skladu rady 
0 inne osoby niz wymienione w ust. 1. 

4. Kadencja rady szkoly lub placow
ki trwa 3 lata. Statut szkoly lub placowki 
moze dopuszczac dokonywanie corocz-
nej zmiany jednej trzeciej skladu rady. 

5. Rada szkoly lub placowki uchwala 
regulamin swojej dzialalnosci oraz wy-
biera przewodniczqcego. Zebrania rady 
se protokolowane. 

5 a. W regulaminie, o ktorym mowa 
w ust. 5, moge bye okreslone rodzaje 
spraw, w ktorych rozpatiywaniu nie bio-
re udzialu przedstawiciele uczniow. 

6. W posiedzeniach rady szkoly lub 
placowki moze brae udzial, z glosem do-
radczym, dyrektor szkoly lub placowki. 

7. Do udzialu w posiedzeniach rady 
szkoly lub placowki moge bye zaprasza-
ne przez przewodniczecego, za zgode 
lub na wniosek rady, inne osoby z glo
sem doradczym. 

8. Rady szkol lub placowek moge PO" 
rozumiewac si? ze sobe, ustalajec zasady 
1 zakres wspolpracy. 

9. Powstanie rady szkoly lub placow
ki pierwszej kadencji organizuje dyrek
tor szkoly lub placowki na leczny wnio
sek dwoch sposrod nast?pujecych pod-
miotow: 

1) rady pedagogicznej, 
2) rady rodzicow, 
3) samorzedu uczniowskiego. 
Art. 52 
1. Minister wlas'ciwy do spraw 

oswiaty i wychowania okresli typy szkol 
i placowek, w ktorych w sklad rady 
szkoly lub placowki nie wchodze rodzi
ce lub uczniowie. 

2. W szkolach lub placowkach, 
w ktorych rada nie zostala powolana, za
dania rady wykonuje rada pedagogiczna. 

Art. 53 
1. W szkole i placowce moze dzialac 

rada rodzicow, stanowieca reprezentacj? 
rodzicow uczniow. 

2. Zasady tworzenia rady rodzicdw 
uchwala ogol rodzicow uczniow tej 
szkoly lub placowki. 

3. Rada rodzicow uchwala regulamin 
swojej dzialalnosci, ktory nie moze bye 
sprzeczny ze statutem szkoly lub pla
cowki. 

4. Reprezentacja rodzicow moze tak
ze przybrac inne nazw? niz okreslona 
w ust. 1. 

Art. 54 
1. Rada rodzicow moze wyst?powac 

do rady szkoly lub placowki, rady peda
gogicznej i dyrektora szkoly lub placow
ki z wnioskami i opiniami dotyczecymi 
wszystkich spraw szkoly lub placowki. 

2. W celu wspierania dzialalnos'ci 
statutowej szkoly lub placowki rada ro
dzicow moze gromadzic fundusze z do
browolnych skladek rodzicow oraz in
nych zrodel. Zasady wydatkowania fun
duszy rady rodzicow okresia regulamin, 
o ktorym mowa w art. 53 ust. 3. 

Rozporzadzenie Ministra 
Edul<acji Narodowej 

(z dnia 12 sierpnia 1999 r.) 
w sprawie sposobu nauczania szkolne

go oraz zakresu tresci dotyczecych wiedzy 
o zyciu seksualnym czlowieka, o zasadach 
swiadomego i odpowiedzialnego rodzi
cielstwa, o wartosci rodziny, zycia w fazie 
prenatalnej oraz metodach i srodkach 
swiadomej prokreacji zawartych w pod
stawie programowej ksztalcenia ogolnego. 

§ 2 
Realizacja tresci programowych za-

j?c powinna stanowic spojne calosc z po-
zostalymi dzialaniami wychowawczymi 
szkoly, a w szczegolnosci: 

1) wspierac wychowawcze rol? rodziny, 
2) promowac integralne uj?cie ludz

kiej seksualnos'ci, 
3) ksztaltowac postawy prorodzinne, 

prozdrowotne i prospoleczne. 
§ 4 
1. Udzial ucznia w zaj?ciach nie jest 

obowiezkowy. 
2. Na udzial w zaj?ciach uczniow nie-

pelnoletnich zgod? w fonnie pisemnej wy-
razaje rodzice lub prawni opiekunowie, po 
spelnieniu przez szkol? warunkow okre
slonych w § 5 ust. 1. Po osiegni?ciu peino
letnosci o udziale w zaj?ciach decyduje sa-
mi uczniowie, deklarujec swqj udzial na 
pismie. W przypadku uczniow pelnolet-
nich z uposledzeniem umyslowym w stop
niu lekkim o udziale w zaj?ciach decyduje 
rodzice lub prawni opiekunowie. 

§ 5 
1. W kazdym roku szkolnym przed 

przystepieniem do realizacji zaj?c na-
uczyciel prowadzecy zaj?cia wraz z wy-
chowawce klasy przeprowadza co naj
mniej jedno spotkanie informacyjne z ro
dzicami uczniow niepelnoletnich oraz 
uczniami pelnoletnimi. Nauczyciel jest 

obowiezany przedstawic peine informa-
cj? o celach i tresciach realizowanego 
programu nauczania, podr?cznikach 
szkolnych oraz srodkach dydaktycznych. 

Kodeks rodzinny 
i opiekunczy 

(ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., obo-
wiezuje od dnia 1 stycznia 1965 r.) 

Dz.U. Nr 9, poz. 59 z 1964 r., ostatnia 
uwzgl?dniona zmiana: Dz.U. Nr 117, 
poz.757 z 1998 r. 

Art. 87 
Rodzice i dzieci obowiezani se 

wspierac si? wzajenmie. 
Art. 92 
Dziecko pozostaje az do peinoletno

sci pod wladze rodzicielske. 
Art. 95 
§ 1. Wiadza rodzicielska obejmuje 

w szczegolnosci obowiezek i prawo ro
dzicow do wykonywania pieczy nad oso-
be i majetkiem dziecka oraz wychowania 
dziecka. 

§ 3. Wiadza rodzicielska powinna 
bye wykonywana tak, jak tego wymaga 
dobro dziecka i interes spoleczny. 

Art. 96 
Rodzice wychowuje dziecko pozosta-

jece pod ich wladze rodzicielske i kieruje 
nim. Obowiezani se troszczyc o fizyczny 
i duchowy rozwoj dziecka i przygotowac 
je nalezycie do pracy dla dobra spoleczeh
stwa odpowiednio do jego uzdolnieh. 

Konwencja ONZ o prawach 
dziecka uciiwalona w 1989 r. 

(Polska ratyfikowala konwencj? 
30 wrzesnia 1991 r. z zastrzezeniami 
oraz deklaracjami interpretacyjnymi.) 

Art. 3 
2. Pahstwa-Strony dzialaje na rzecz 

zapewnienia dziecku ochrony i opieki 
w takim stopniu, w jakim jest to niezb?d-
ne dla jego dobra, biorec pod uwag? pra
wa i obowiezki jego rodzicow, opieku-
now prawnych lub innych osob prawnie 
za nie odpowiedzialnych, i w tym celu b?-
de podejmowaly wszelkie wlasciwe kroki 
ustawodawcze oraz administracyjne. 

Art. 5 
Pahstwa-Strony b?de szanowaly od

powiedzialnosc, prawo i obowiezek ro
dzicow lub, w odpowiednich przypad
kach, czlonkow dalszej rodziny lub srodo-
wiska, zgodnie z miejscowymi obyczaja-
mi, opiekunow prawnych lub innych osob 
prawnie odpowiedzialnych za dziecko, do 
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zapewnienia mu, w sposob odpowiadaj^-
cy rozwojowi jego zdolnosci, mozliwosci 
ukiemnkowania go i udzielenia mu rad 
przy korzystaniu przez nie z praw przy-
znanych mu w niniejszej konwencji. 

Art. 14 
2. Panstwa-Strony b?de respektowaly 

prawa i obowiezki rodzicow lub, w od
powiednich przypadkach, opiekunow 
prawnych odnosnie do ukierunkowania 
dziecka w korzystaniu z jego prawa 
w sposob zgodny z rozwijajecymi si? 
zdolnosciami dziecka. 

Art. 18 
1. Pahstwa-Strony podejm^ wszelkie 

mozliwe starania dla pelnego uznania za
sady, ze oboje rodzice ponoszq wspoln^ 
odpowiedzialnosc za wychowanie i roz
woj dziecka. Rodzice lub w okreslonych 
przypadkach opiekunowie prawni po-
noszq glownq odpowiedzialnosc za wy
chowanie i rozwoj dziecka. Jak najlep-
sze zabezpieczenie interesow dziecka ma 
bye przedmiotem ich najwi?kszej troski. 

2. W celu zagwarantowania i popierania 
praw zawartych w niniejszej konwencji 
Pahstwa-Strony b?de okazywaly odpowied
nio pomoc rodzicom oraz opiekunom praw-
nym w wykonywaniu przez nich obowiqz-
kow zwiqzanych z wychowaniem dzieci 
oraz zapewniq rozwoj instytucji, zakladow 
i using w zakresie opieki nad dziecmi. 

Deklaracje dotgczone do 
polskiego aktu 
ratvfikacvjnego konwencji 
0 prawach dziecka 

-Rzeczpospolita Polska uwaza, ze 
wykonania przez dziecko jego praw okre
slonych w konwencji, w szczegolnosci 
praw okreslonych w artykulach od 12 do 
16, dokonuje si? z poszanowaniem wladzy 
rodzicielskiej, zgodnie z polskimi zwycza-
jami i tradycjami dotyczqcymi miejsca 
dziecka w rodzinie i poza rodziny. 

- W odniesieniu do artykulu 24 ust?p 
2 Utera f) konwencji Rzeczpospolita Pol
ska uwaza, ze poradnictwo dla rodzicow 
oraz wychowanie w zakresie planowania 
rodziny powinno pozostawac w zgodzie 
z zasadami moralnos'ci. (zrodlo: Dz. U. 
z 1991 r.Nr 120, poz. 526) 

Powszechna Deklaracja 
Praw Cz+owieka 

(uchwalona przez Zgromadzenie 
Ogolne Organizacji Narodow Zjedno
czonych 10 grudnia 1948 r.) 

Art. I l l 
„Kazdy czlowiek ma prawo do zycia, 

wolnosci i bezpieczehstwa swej osoby". 
Art. X X V I 
1. Kazdy czlowiek ma prawo do 

nauki. Nauka b?dzie bezplatna, 
przynajmniej na szczeblu podstawowym. 
Nauka podstawowa b?dzie obowiqzkowa. 
Oswiata techniczna i zawodowa b?dzie 
powszechnie dost?pna, a studia wyzsze 
b?de dost?pne dla wszystkich na rownych 
zasadach w zaleznosci od uzdolnieh. 

2. Nauczanie b?dzie ukierunkowane 
na pelen rozwoj osobowosci ludzkiej 
i umocnienie poszanowania praw czlo
wieka i podstawowych wolnosci. B?dzie 
ono krzewic wzajemne zrozumienie, to-
lerancj? i przyjazh mi?dzy wszystkimi 
narodami, grapami rasowymi i religiami, 
a takze wspierac dzialalnosc Organizacji 
Narodow Zjednoczonych zmierzajqcq do 
utrzymania pokoju. 

3. Rodzice majq prawo pierwszeii-
stwa w wyborze rodzaju nauczania, 
ktorym objfte b?dq ich dzieci. 

Europejska Karta Praw 
i Obowigzkow Rodzicow 

(ogloszona przez Europejskie Stowa
rzyszenie Rodzicow - European Parents 
Association w 1992 r.) 

Preambula 
Rodzice w Europie majq prawo bye 

otaczani szacunkiem za ich odpowie
dzialnosc jako pierwszych i najwazniej-
szych wychowawcow mlodziezy. Ozna
cza to poszanowanie ich rodzicielskiej 
roll i wynikajqcych z niej obowiqzkow. 
W swych wysilkach wychowawczych 
powinni bye wspierani przez cale spole-
czehstwo, a w szczegolnosci przez osoby 
zaangazowane w edukacj?. 

Prawa i obowigzki 
rodzicow w Europie 

1. Rodzice majq prawo do wychowy
wania swoich dzieci w duchu tolerancji 
i zrozumienia dla innych, bez dyskrymina-
cji wynikajqcej z koloru skory, rasy, naro-
dowosci, wyznania, plci oraz pozycji eko-
nomicznej. Rodzice majq obowi^ek wy-
chowywac swoje dzieci w duchu odpowie-
dzialnosci za siebie i za caly ludzki swiat. 

2. Rodzice majq prawo do uznania 
ich prymatu jako „pierwszych nauczy
cieli" swoich dzieci. Rodzice majq obo
wiezek wychowywac swoje dzieci 
w sposob odpowiedzialny i nie zanie-
dbywac ich. 

3. Rodzice majq prawo do pelnego do-
st?pu do formalnego systemu edukacji dla 
swoich dzieci z uwzgl?dnieniem ich po
trzeb, mozliwosci i osiegni?c. Rodzice ma-
je obowi^ek zaangazowania si? jako part-
nerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole. 

4. Rodzice majq prawo dost?pu do 
wszelkich informacji o instytucjach 
oswiatowych, ktore mogq dotyczyc ich 
dzieci. Rodzice majij obowi^ek przeka-
zywania wszelkich informacji szkolom, 
do ktorych ucz?szczajq ich dzieci, infor
macji dotyczecych mozliwosci osiqgni?-
cia wspolnych, (tj. domu i szkoly) celow 
edukacyjnych. 

5. Rodzice majq prawo wybora takiej 
drogi edukacji dla swoich dzieci, ktora 
jest najblizsza ich przekonaniom i warto-
sciom uznawanym za najwazniejsze dla 
rozwoju ich dzieci. Rodzice majq obo
wiezek dokonania swiadomego wyboru 
drogi edukacyjnej, jake ich dzieci powin-
ny zmierzac. 

6. Rodzice majq prawo domagania 
si? od formalnego systemu edukacji te
go, aby ich dzieci osiegn?ly wiedz? du
chowy i kulturowq. Rodzice majq obo
wiezek wychowywac swoje dzieci w po
szanowaniu i akceptowaniu innych ludzi 
i ich przekonah. 

7. Rodzice majq prawo wplywac na 
polityk? oswiatowq realizowanq w szko
lach ich dzieci. Rodzice majq obowie
zek osobiscie wl^czac si? w zycie szkol 
ich dzieci i stanowic istotnq czfsc spo-
lecznosci lokalnej. 

8. Rodzice i ich stowarzyszenia majq 
prawo wydawania opinii i przeprowa
dzania konsultacji z wladzami odpowie-
dzialnymi za edukacj? na wszystkich po-
ziomach ich struktur. Rodzice majq obo
wiezek tworzyc demokratyczne, repre-
zentatywne organizacje na wszystkich 
poziomach. Organizacje te b?de repre-
zentowaly rodzicow i ich interesy. 

9. Rodzice maje prawo do pomocy 
materialnej ze strony wladz publicz
nych, eliminujecej wszelkie bariery f i -
nansowe, ktore moglyby utradnic do-
st?p ich dzieci do edukacji. Rodzice ma-
je obowiezek poswi?cac swoj czas 
i uwag? swoim dzieciom i ich szkolom, 
tak aby wzmocnic ich wysilki skierowa-
ne na osiegni?cie okreslonych celow 
nauczania. 

10. Rodzice majq prawo zqdac od 
odpowiedzialnych wladz publicznych 
wysokiej jakosci uslugi edukacyjnej. 
Rodzice maje obowiezek poznac siebie 
nawzajem, wspolpracowac ze sobq i do-
skonalic swoje umiej?tnosci „pierw-
szych nauczycieli" i partnerow w kon-
takcie: szkola-dom. 
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M I T Y E D U K A C J I S E K S U A L N E J 

Na kolejnych stronach prezentujemy stanowisko Kosciola katolickiego w sprawach etyki 
seksualnej i wychowania do zycia w rodzinie. 

Katechizm Kosciota Katoliclciego (fragmenty) 

0 mieictorych problemach etyici 
seicsualnej 
I „M^ZCZYZNA I NIEWIASTA 
STWORZYt ICH" 

'W 332 Plciowosc wywiera 
^ H ^ ^ l wplyw na wszystkie sfery 

'^m osoby ludzkiej w jednosci 
ciala i duszy. Dotyczy ona szczegolnie 
uczuciowosci, zdolnosci do milosci oraz 
prokreacji i - w sposob ogolniejszy -
umiej^tnosci nawi^zywania wi?z6w ko-
munii z drugim czlowiekiem. 

2333 Kazdy czlowiek, m?zczyzna 
i kobieta, powinien uznac i przyjqc swo-
J4 tozsamosc plciowq. Zroznicowanie 
i komplementarnosc fizyczna, moralna 
i duchowa sq ukierunkowane na dobro 
malzeristwa i rozwoj zycia rodzinnego. 
Harmonia malzeristwa i spoleczeristwa 
zalezy cz?sciowo od sposobu, w jaki 
m?zczyzna i kobieta przezywajq swojq 
komplementamos'c oraz wzajemnie oka-
zywanq pomoc. 

II. POWOtANIE 
DO CZYSTOSCI 
2337 Czystosc oznacza osi^gni^tq in-

tegracj? plciowosci w osobie, a w konse-
kwencji wewn^trznq jednos'c czlowieka 
w jego bycie cielesnym i duchowym. 
Plciowosc, w ktorej wyraza si? przyna-
leznosc czlowieka do swiata cielesnego 
i biologicznego, staje si? osobowa 
i prawdziwie ludzka, gdy zostaje wlqczo-
na w relacj? osoby do osoby, we wza-
jemny dar m?zczyzny i kobiety, ktory 
jest calkowity i nieograniczony w czasie. 
Cnota czystosci obejmtije zatem inte-
gralnosc osoby i integralnosc daru. 

Integralnosc osoby 

2338 Osoba zyjqca w czystosci za-
chowuje integralnos'c obecnych w niej sil 
zycia i milosci. Integralnosc ta zapewnia 
jednosc osoby i sprzeciwia si? wszelkie-
mu raniijcemu jcj post?powaniu. Nie tole-
ruje ani podwojnego zycia, ani podwoj-
nej mowy. 

2339 Czystos'c domaga si? osiqgni?-
cia panowania nad sobq, ktore jest peda-
gogicj ludzkiej wolnosci. Alternatywa 
jest oczywista: albo czlowiek panuje nad 
swoimi nami?tnosciami i osiqga pokoj, 
albo pozwala zniewolic si? przez nie 
i staje si? nieszcz?s'liwy. „Godnos'c czlo
wieka wymaga, aby dzialal ze swiado
mego i wolnego wyboru, to znaczy oso-
bowo, od wewnqtrz pomszony i napro-
wadzony, a nie pod wplywem slepego 
pop?du wewn?trznego lub tez zgola 
przymusu zewn?trznego. Takq zas' wol
nos'c zdobywa czlowiek, gdy uwalniajqc 
si? od wszelkiej niewoli nami?tnosci, dq-
zy do swojego celu drogq wolnego wy
boru dobra oraz zapewnia sobie skutecz-
nie i pilnie odpowiednie pomoce". 

2340 Kto chce pozostac wierny przy-
rzeczeniom chrztu i przeciwstawic si? 
pokusom, podejmie w tym celu s'rodki, 
takie jak: poznanie siebie, praktykowa-
nie ascezy odpowiedniej do spotykanych 
sytuacji, posluszeristwo przykazaniom 
Bozym, cwiczenie si? w cnotach moral
nych i wiernosc modlitwie. „Czystosc 
integruje nas na nowo i prowadzi do jed-
nos'ci, ktorq utracilis'my, rozpraszajqc si? 
w wielosci". 

2341 Cnota czystosci pozostaje w za
leznosci od kardynalnej cnoty umiarko-
wania, ktora zmierza do przenikni?cia 
rozumem uczuc i pop?d6w ludzkiej 
zmyslowosci. 

2342 Panowanie nad sobq jest zada-
niem dlugotrwalym. Nigdy nie nalezy 
uwazac, ze zdobylo si? je raz na zawsze. 
Zaklada ono wysilek podejmowany we 
wszystkich okresach zycia. Wymagany 
wysilek powinien bye bardziej intensyw-
ny w pewnych okresach - gdy ksztaltuje 
si? osobowosc, w dziecihstwie i w mlo-
dosci. 

2344 Czystosc jest zadaniem wyjqt-
kowo osobistym; zaklada rowniez wysi
lek kulturowy, gdyz istnieje „wzajemna 
zaleznosc mi?dzy post?pem osoby ludz
kiej i rozwojem spoleczeristwa". Czy
stosc zaklada poszanowanie praw osoby. 

szczegolnie prawa do otrzymywania in
formacji i wychowania, ktore szanujq 
moraine i duchowe wymiary zycia ludz
kiego. 

Integralnosc daru z siebie 

2346 Milosc jest formq wszystkich 
cnot. Pod jej wplywem czystos'c jawi si? 
jako szkola daru z wlasnej osoby. Pano
wanie nad sob2j jest podporzqdkowane 
darowi z siebie. Czystosc prowadzi tego, 
kto je praktykuje, do stawania si? wobec 
blizniego swiadkiem wiernosci i czulosci 
Boga. 

Rozne formy czystosci 

2350 Narzeczeni sq powolani do zy
cia w czystosci przez zachowanie 
wstrzemi?zliwosci. Poddani w ten spo
sob probie, odkryjq wzajemny szacunek, 
b?de uczyc si? wiernosci i nadziei na 
otrzymanie siebie nawzajem od Boga. 
Przejawy czulosci wlasciwe milosci mal
zehskiej powinni zachowac na czas mal
zeristwa. Powinni pomagac sobie wza
jemnie we wzrastaniu w czystosci. 

Wykroczenia przeciw czystosci 

2351 Rozwiqzlosc jest nieuporzqdko-
wanym pozqdaniem lub nieumiarkowa-
nym korzystaniem z przyjemnos'ci ciele-
snych. Przyjemnosc seksualna jest mo-
ralnie nieuporzqdkowana, gdy szuka si? 
jej dla niej samej w oderwaniu od nasta-
wienia na prokreacj? i zjednoczenie. 

2352 Przez masturbacj? nalezy rozu-
miec dobrowolne pobudzanie narzqdow 
plciowych w celu uzyskania przyjemno-
sci cielesnej. „ Z a r 6 w n o Urzqd Nauczy-
cielski Kosciola wraz z niezmiennq tra-
dycjq, jak i zmysl moralny chrzescijan 
stanowczo stwierdzajq, ze masturbacja 
jest aktem wewn?trznie i powaznie nie-
uporzqdkowanym". „Bez wzgl?du na 
swiadomy i dobrowolny motyw uzycie 
narzqdow plciowych poza prawidlowym 
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wspolzyciem malzeriskim w sposob 
istotny sprzeciwia si? ich celowosci". 
Poszukuje si? w niej przyjemnosci 
plciowej poza „relacjq plciowq, wyma
gany przez porzqdek moralny, ktora 
urzeczywistnia (w kontekscie prawdzi-
wej milosci pelny sens wzajemnego od-
dawania si? sobie i przekazy wania zycia 
ludzkiego). 

W celu sformulowania wywazonej 
oceny odpowiedzialnosci moralnej kon-
kretnych osob i ukierunkowania dzialan 
duszpasterskich nalezy wziyc pod uwag? 
niedojrzalosc uczuciowq, nabyte nawyki, 
stany l?kowe lub inne czynniki psychicz
ne czy spoleczne, ktore nawet redukujy 
do minimum win? moralny. 

2353 Nierzyd jest zjednoczeniem cie
lesnym mi?dzy wolnym m?zczyzny 
i wolny kobiety poza malzenstwem. Jest 
on w powaznej sprzecznosci z godnosciy 
osoby ludzkiej i jej plciowosci w sposob 
naturalny podporzydkowanej dobra mal
zonkow, jak rowniez przekazywaniu zy
cia i wychowaniu dzieci. Poza tym nie-
rzyd jest powaznym wykroczeniem, gdy 
powoduje deprawacj? mlodziezy. 

2354 Pornografia polega na wyrwa-
niu aktow plciowych, rzeczywistych lub 
symulowanych, z intymnosci partnerow, 
aby w sposob zamierzony pokazywac je 
innym. Zniewaza ona czystosc, ponie
waz stanowi wynaturzenie aktu malzeh-
skiego, wzajemnego intymnego dara 
malzonkow. Narusza powaznie godnosc 
tych, ktorzy si? jej oddajy (aktorzy, 
sprzedawcy, publicznosc), poniewaz 
jedni stajy si? dla drugich przedmiotem 
prymitywnej przyjemnosci i niedozwo-
lonego zarobku. Przenosi ona ich 
wszystkich w swiat iluzoryczny. Porno
grafia jest ci?zky winy. Wladze cywilne 
powinny zabronic wytwarzania i rozpo-
wszechniania materialow pornograficz-
nych. 

2355 Prostytucja narasza godnosc 
osoby, ktora oddaje si? prostytucji, stajyc 
si? przedmiotem przyjemnosci cielesnej 
kogos dragiego. Ten, kto placi, grzeszy 
ci?zko przeciw sobie samemu; niszczy 
czystosc, do ktorej zobowiyzuje go 
chrzest, i zniewaza swoje cialo, swiyty-
ni? Ducha Swi?tego. Prostytucja stanowi 
plag? spoleczny. Dotyka na ogol kobiety, 
lecz takze m?zczyzn, dzieci i mlodziez 
(w dwoch ostatnich przypadkach grzech 
jest jednoczesnie zgorszeniem). Odda-
wanie si? prostytucji jest zawsze grze-
chem ci?zkim, jednak n?dza, szantaz 
i presja spoleczna mogy znmiejszyc od-
powiedzialnos'c za win?. 

2356 Gwalt oznacza wtargni?cie 
przemocy w intymnosc plciowy osoby. 

Jest naruszeniem sprawledliwosci i milo
sci. Rani on gl?boko prawo kazdego 
czlowieka do szacunku, wolnosci oraz 
integralnosci fizycznej i moralnej. Wy-
rzydza powazny krzywd? ofierze i moze 
wywrzec pi?tno na calym jej zyciu. Jest 
zawsze czynem wewn?trznie zlym. Jesz
cze powazniejszy jest gwalt popelniony 
przez rodzicow (por. kazirodztwo) lub 
wychowawcow na dzieciach, ktore sy im 
powierzone. 

Ill Mitosc MAtZONKOW 
2360 Plciowosc jest podporzydkowa-

na milosci malzehskiej m?zczyzny i ko
biety. W malzehstwie cielesna intymnosc 
malzonkow staje si? znakiem i r?kojmiy 
komunii duchowej. Mi?dzy ochrzczony-
mi wi?zy malzehskie sy uswi?cone przez 
sakrament. 

2363 Przez zjednoczenie malzonkow 
urzeczywistnia si? podwojny eel malzeh
stwa: dobro samych malzonkow i prze
kazywanie zycia. Nie mozna rozdzielac 
tych dwoch znaczeh, czyli wartosci mal
zehstwa, bez naruszenie zycia duchowe-
go malzonkow i narazenia dobra malzeh
stwa oraz przyszlosci rodziny. 

Milosc malzehska m?zczyzny i ko
biety powinna wi?c spelniac podwojne 
wymaganie: wiernosci i plodnosci. 

Wiernosc maizeiiska 

2364 „Wsp61nota zycia i milosci 
malzehskiej, ustanowiona przez Stwor-
c? i normowana Jego prawami, zawiy-
zuje si? przez przymierze malzehskie, 
czyb przez nieodwolalny osobisty zgo-
d?". Malzonkowie oddajy si? sobie 
wzajemnie w sposob ostateczny i calko
wity. Juz nie sy dwoje, ale stanowiy od-
tyd jedno cialo. Przymierze dobrowol-
nie zawarte przez malzonkow naklada 
na nich obowiyzek podtrzymania jego 
jednosci i nierozerwalnosci. Co... Bog 
zlyczyl, tego czlowiek niech nie roz-
dziela! (Mk 10,9). 

Plodnosc maizeiiska 

2366 Plodnosc jest darem celem mal
zeristwa, poniewaz milosc malzeriska ze 
swojej natury zmierza do tego, by bye 
plodny. Dziecko nie przychodzl z ze-
wnytrz jako dodane do wzajemnej milo
sci malzonkow; wylania si? w samym 
centram tego wzajemnego dara, ktorego 
jest owocem i wypelnieniem. Dlatego 
Kosciol, ktory „opowiada si? za zy-
ciem", naucza, ze „kazdy akt malzeriski 

powinien pozostac otwarty na przekazy
wanie zycia ludzkiego". Nauka ta, wielo-
krotnie podawana przez Urzyd Nauczy-
cielski Kosciola, ma swojy podstaw? 
w ustanowionym przez Boga nieroze-
rwalnym zwiyzku, ktorego czlowiekowi 
nie wolno samowolnie zrywac, miesci 
si? mi?dzy podwojnym znaczeniem aktu 
malzeriskiego: znaczeniem jednoczycym 
i prokreacyjnym". 

Dziecko jako dar 

2373 Pismo Swi?te oraz tradycyjna 
praktyka Kosciola widzy w rodzinach 
wielodzietnych znak Bozego blogosla-
wieristwa i wielkodusznosci rodzicow. 

2378 Dziecko nie jest czyms nalez-
nyjn, ale jest darem. Najwi?kszym darem 
malzeristwa jest osoba ludzka. 

IV WYKROCZENIA PRZECIW 
CODNOSCI MAtZENSTWA 

2380 Cudzolostwo. Slowo to oznacza 
niewiemosc malzerisky. Gdy dwoje part
nerow, z ktorych jedno przynajmniej jest 
w zwiyzku malzeriskim, nawiyzuje sto
sunki plciowe, nawet przelotne, popel-
niajy oni cudzolostwo. Chrystus pot?pia 
cudzolostwo nawet w postaci zwyklego 
pozydania. Szoste przykazanie i Nowy 
Testament bezwzgl?dnie zakazujy cu-
dzolostwa. Prorocy ukazujy jego ci?zar. 
Widzy w cudzolostwie figur? grzechu 
balwochwalstwa. 

2381 Cudzolostwo jest niesprawie-
dliwosciy. Ten, kto je popelnia, nie do-
trzymuje podj?tych zobowiyzari. Rani 
znak przymierza, jakim jest w?zel mal
zeriski, narasza prawo wspolmalzonka 
i godzi w instytucj? malzehstwa, nie do-
trzymujyc umowy znajdujycej si? u jego 
podstaw. Naraza na niebezpieczeristwo 
dobro rodzicielstwa ludzkiego oraz dzie
ci, ktore potrzebujy trwalego zwiyzku ro
dzicow. 

Rozwod 

2382 Pan Jezus podkreslil pierwotny 
plan Stworcy, ktory chcial nierozerwal
nosci malzeristwa. Znosi poblazliwosc, 
ktora przenikn?la do Starego Prawa. 

Mi?dzy ochrzczonymi „malzeristwo 
zawarte i dopelnione, nie moze bye roz-
wiyzane zadny ludzky wladzy i z zadnej 
przyczyny, oprocz smierci". 

2383 Separacja malzonkow z utrzy-
mywaniem w?zla malzeriskiego moze 
bye uzasadniona w pewnych przypad
kach przewidzianych przez prawo kano-
niczne. 

Stuzba Zyciu 1/2002 



M I T Y E D U K A C J I S E K S U A L N E J 

Karta Praw Rodziny 
(uchwalona przez Stohc^ Apostolsk^ 23 pazdziemika 1983 r. 
i podpisana przez Ojca Swietego Jana Pawla I I , fragmenty) 

WstQP 
B. rodzina zbudowana jest na mal

zehstwie, gl?bokim i uzupelniajycym si? 
zwiyzku m?zczyzny i kobiety, ktory 
opiera si? na nierozerwalnej wi?zi mal
zehstwa zawartego dobrowolnie i pu-
blicznie, otwartego na przekazywanie 
zycia; 

I . spoleczehstwo, a w szczegolnosci 
pahstwo i organizacje mi?dzynarodowe, 
winny czynic wszystko, co mozliwe, ce
lem zabezpieczenia wszelkiej pomocy -
politycznej, ekonomicznej, spolecznej 
i prawnej - niezb?dnej do umocnienia 
jednos'ci i stabilnosci rodziny, tak aby 
mogla ona sprostac swym specyficznym 
zadaniom; 

ARTYKUt 3 
Malzonkowie majy niezbywalne pra

wo do zalozenia rodziny i decydowania 
o czasie narodzin i liczbie dzieci, 
uwzgl?dniajyc w pelni obowiyzki wobec 
siebie samych, wobec dzieci juz naro
dzonych, rodziny i spoleczehstwa, we 
wlasciwej hierarchii wartos'ci i zgodnie 
z naturalnym porzydkiem moralnym, 
ktory wyklucza uciekanie si? do anty
koncepcji, sterylizacji, sp?dzania plodu. 

ARTYKUt 4 
Zycie ludzkie, od samego pocz?cia, 

bezwzgl?dnie winno bye otoczone trosky 
i szacunkiem. 

a. Sp?dzanie plodu jest bezposrednim 
pogwalceniem podstawowego prawa 
kazdej istoty ludzkiej - prawa do zycia. 

b. Poszanowanie dla godnosci ludzkiej 
wyklucza jakiekolwiek manipulacje eks-
perymentalnie dokonywane na ludzkim 
embrionie lub inne jego wykorzysty wanie. 

d. Zarowno przed, jak i po narodze-
niu, dzieci majy prawo do ochrony i spe-
cjalnej opieki; to samo dotyczy matek 
w okresie ciyzy i - w rozsydnych wymia-
rach - po porodzie. 

ARTYKUt 5 
Rodzice, poniewaz dali zycie dzie

ciom, majq pierwotne, niezbywalne 
prawo i pierwszeiistwo do wychowa
nia potomstwa i dlatego musz^ bye 
uznani za pierwszych i glownych jego 
wychowawcow. 

a. Rodzice majy prawo do wychowa
nia dzieci zgodnie ze swoimi przekona
niami moralnymi i religijnymi, 
z uwzgl?dnieniem tradycji kulturalnych 
rodziny, ktore sprzyjajy dobru i godnosci 
dziecka; winni takze otrzymywac od 

spoleczehstwa odpowiedniy pomoc 
i wsparcie konieczne do wypelnienia ro
l l wychowawcow. 

c. Rodzice maj^ prawo do tego, ze 
ich dzieci nie b?dq musialy ucz?szczac 
do szkol, ktore nie zgadzajq si? z ich 
wlasnymi przekonaniami moralnymi 
i religijnymi. W szczegolnosci wycho
wanie seksualne, stanowiqce podsta
wowe prawo rodzicow, winno dokony
wac si? zawsze pod ich troskliwym kie
runkiem, zarowno w domu, jak i w wy
branych i kontrolowanych przez nich 
osrodkach wychowawczych. 

e. Podstawowe prawo rodzicow do 
wychowywania dzieci powinno bye 
wspierane przez rozmaite formy wspol
pracy rodzicow z nauczycielami i kie-
rownictwem szkoly, a w szczegolnosci 
przez dopuszczenie oby wateli do uczest-
nictwa w dzialalnos'ci szkoly oraz 
w okreslaniu i wprowadzaniu w zycie 
polityki wychowawczej. 

ARTYKUt 10 
a. Wynagrodzenie za prac? winno 

bye wystarczajyce do zalozenia i godne
go utrzymania rodziny, czy to dzi?ki od
powiedniej placy, okre.slonej jako „placa 
rodzinna", czy tez dzi?ki innym srodkom 
spolecznym, jak zasilki rodzinne bydz 
wynagrodzenie pracy domowej jednego 
z rodzicow; powinno bye ono takie, aby 
matka nie byla zmuszona do pracy poza 
domem ze szkody dla zycia rodziny, 
a zwlaszcza wychowywania dzieci. 

b. Nalezy uznac i szanowac prac? 
matki w domu, zgodnie z wartosciy, ja-
ky przynosi ona rodzinie i spoleczeh-
stwu. 

Humanae vitae 
(fragmenty encykliki ogloszonej przez Ojca Swietego Pawla V I 25 lipca 1968 r.) 

ODPOWIEDZIALNE 
RODZICIELSTWO 

10. (...) milosc malzonkow domaga 
si? od nich, aby poznali nalezycie swoje 
zadanie w dziedziiue odpowiedzialnego 
rodzicielstwa. Poniewaz dzis' slusznie kla-
dzie si? na nie tak wieUd nacisk, dlatego 
musi ono bye nalezycie rozumiane. Roz-
patrzyc je przeto nalezy pod roznymi, sci-
sle ze soby powiyzanymi i slusznymi 
aspektanh. 

Bioryc najpierw pod uwag? procesy bio
logiczne, odpowiedzialne rodzicielstwo 
oznacza znajomos'c i poszanowanie wlas'ci-
wych im funkcji; rozum czlowieka bowiem 
odkrywa w zdohrosci dawania zycia prawa 
biologiczne, ktore sy cz?sciy osoby ludzkiej. 

Nast?pnie, gdy chodzi o wrodzone 
pop?dy i nami?tnosci, to odpowiedzialne 
rodzicielstwo oznacza koniecznosc opa-
nowania ich przez rozum i wol?. 

Jezeli zas z kolei uwzgl?dnimy wa
runki fizyczne, ekonomiczne, psycholo

giczne i spoleczne, nalezy uznac, ze ci 
malzonkowie realizujy odpowiedzialne 
rodzicielstwo, ktorzy kierujy si? roztrop-
nym namyslem i wielkodusznosciy, de-
cydujy si? na przyj?cie liczniejszego po
tomstwa, albo tez, dla waznych przyczyn 
i przy poszanowaniu nakazow moral
nych, postanawiajy okresowo lub nawet 
na czas nieograniczony unikac dalszego 
dziecka. 

Dlatego do zadah odpowiedzialnego 
rodzicielstwa nalezy, aby malzonkowie 
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uznali swe obowiyzki wobec 
Boga, wobec siebie samych, 
rodziny i spoleczehstwa, 
przy nalezytym zachowaniu 
porzydku rzeczy i hierarchii 
wartosci. 

Konsekwentnie, w pelnie-
niu obowiyzku przekazy wania 
zycia nie mogy oni post?po-
wac dowolnie tak, jak gdyby 
wolno im bylo na wlasny r?k? 
i w sposob niezalezny okreslac 
poprawne moralnie metody 
postfpowania; przeciwnie, sy 
oni zobowiyzani dostosowac 
swoje post?powanie do planu 
Boga-Stworcy, wyrazonego 
z jednej strony w samej natu-
rze malzehstwa oraz w jego 
aktach, a z drugiej - oki-eslo-
nego w stalym nauczaniu Ko
sciola. 

NIEDOPUSZCZALNE 
SPOSOBY OGRANI-
CZANIA ILOSCI 
POTOMSTWA 

14. W oparciu o te pod
stawowe zasady ludzkiej 
i chrzes'cijahskiej nauki 
0 malzehstwie czujemy si? w obowiyzku 
raz jeszcze oswiadczyc, ze nalezy bez-
warunkowo odrzucic - jako moralnie 
niedopuszczalny sposob ograniczania 
ilosci potomstwa - bezposrednie naru-
szanie rozpocz?tego juz procesu zycia, 
a zwlaszcza bezposrednie przerywanie 
ciyzy, chocby dokonywane ze wzgl?d6w 
leczniczych. 

Podobnie - jak to juz Nauczycielski 
Urzyd Kos'ciola wielokrotnie os'wiadczyl 
- odrzucic nalezy bezposrednie obe-
zplodnienie, czy to stale, czy czasowe, 
zarowno m?zczyzny, jak i kobiety. 

Odrzucic rowniez nalezy wszelkie 
dzialanie, ktore - bydz to w przewidywa-
niu zblizenia malzehskiego, bydz pod
czas jego spelniania, czy w rozwoju jego 
naturalnych skutkow - mialoby za eel 
uniemozliwienie pocz?cia lub prowadzi-
loby do tego. 

Nie mozna tez dla usprawiedliwie-
nia stosunkow malzenskich z rozmy-
slem pozbawionych plodnosci odwoly-
wac si? do nast?pujycych, rzekomo 
przekonywajycych racji: ze mianowi-
cie z dwojga zlego nalezy wybierac to, 
ktore wydaje si? mniejsze; albo ze ta
kie stosunki plciowe tworzy pewny ca
losc ze stosunkami plodnymi, ktore je 

poprzedzily lub po nich nastypiy, tak 
ze przejmujy od nich t? samy wartosc 
moralny. 

MORALNA DOPUSZCZALNOSC 
KORZYSTANIA Z OKRESOW 
NIEPLODNOSCI 

Jesli wi?c istniejy sluszne powody do 
wprowadzenia przerwy mi?dzy kolejny-
mi urodzeniami dzieci, wynikajyce bydz 
z warunkow fizycznych czy psychicz
nych malzonkow, bydz z okolicznosci 
zewn?trznych, Kosciol naucza, ze wolno 
wowczas malzonkom uwzgl?dniac natu
ralny okolicznosc wlasciwy funkcjom 
rozrodczym i podejmowac stosunki mal
zehskie tylko w okresach nieplodnosci, 
regulujyc w ten sposob ilosc pocz?c, bez 
lamania zasad moralnych, ktore dopiero 
CO wylozylismy. 

Kosciol jest zgodny z samym soby 
i ze swojy nauky zarowno wtedy, gdy 
uznaje za dozwolone uwzgl?dnianie 
przez malzonkow okresow nieplodnos'ci, 
jak i wtedy, gdy pot?pia, jako zawsze za-
bronione, stosowanie srodkow bezpo-
srednio zapobiegajycych pocz?ciu, choc
by nawet ten ostatni sposob post?powa-

nia usprawiedliwiono racjami, ktore mo
glyby si? wydawac uczciwe i powazne. 
W rzeczywistosci mi?dzy tymi dwoma 
sposobami post?powania zachodzi istot-
na roznica. 

W pierwszym wypadku malzonko
wie w sposob prawidlowy korzystajy 
z pewnej wlasciwosci danej im przez na-
tur?. W drugim zas stawiajy oni prze-
szkod? naturalnemu przebiegowi proce-
sow zwiyzanych z przekazywaniem zy
cia. Jest prawdy, ze w obydwu wypad-
kach malzonkowie przy obopolnej i wy-
raznej zgodzie chcy dla slusznych powo-
dow uniknyc przekazywania zycia i chcy 
miec pewnos'c, ze dziecko nie zostanie 
pocz?te. 

Jednakze trzeba rownoczesnie przy-
znac, ze tylko w pierwszym wypadku 
malzonkowie umiejy zrezygnowac ze 
wspolzycia w okresach plodnosci (ile-
kroc ze slusznych powodow przekazy
wanie zycia nie jest pozydane); podej-
mujy zas wspolzycie malzehskie 
w okresach nieplodnosci po to, aby 
swiadczyc sobie wzajemny milos'c i do-
chowac przyrzeczonej wzajemnej wier
nosci. Post?pujyc w ten sposob dajy oni 
swiadectwo prawdziwej i w pelni uczci-
wej milosci. 
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TWORZENIE KLIMATU 
SPRZYJAJACEGO CZYSTOSCI 

22. Pragniemy przy tej okazji zwro-
cic uwag? wyciiowawcow i tych wszyst
kich, ktorych prawem i obowiyzkiem jest 
starac si? o wspolne dobro spolecznosci 
ludzkiej, na koniecznosc tworzenia k l l 
matu sprzyjajycego czystosci tak, by 
dzi?ki pelnemu przestrzeganiu zasad po-
rzydku moralnego, prawdziwa wolnosc 
zapanowala nad swawoly. 

Wszystko wi?c, co w dziedzinie tzw. 
nowoczesnych srodkow spotecznego prze
kazu podnieca zmysly i podsyca rozwiy-
zlosc obyczajow, a takze wszelkie formy 
pomografii oraz nieprzyzwoitych wido-
wisk, powinny spotkac si? z otwartym 
i jednoglosnym pot?pieniem ze strony tych 
wszystkich, ktorzy bydz to troszczy si? 
o rozwoj kultury spolecznej, bydz tez majy 
obowiyzek bronic najwyzszych wartosci 
duchowych. Bezpodstawnie bowiem pro-
bowalby ktos usprawiedHwic tego rodzaju 

demorahzacj?, powolujyc si? na rzekome 
wymogi artystyczne lub naukowe, czy tez 
uzasadniac jy swobody, na jaky, bye moze, 
zezwalajy wladze danego kraju. (...) 

Zainteresowanych problenfiatyl^a obro
ny zycia zach?camy do korzystania 
z dwumiesi?cznika „Gtos dla Zycia". 

Fundacja „Glos dla Zycia" 
ul. Forteczna 3, 61 -362 POZNAN 
tel. (061) 653 03 91, 
fax (061) 653 03 94 

Wytyczne wychowawcze 
w odniesieniu do ludzkiej mitosci 
(fragmenty dokumentu watykariskiej Kongregacj i do spraw Wychowania 

Ka;tolickiego z 1 listopada 1983 r.) 

J apiez wskazuje zarazem na 
rol? szkoly, jako odpowie-
dzialnej za to wychowanie 

i harmonijny wspolprac? z rodzicami. 
„Wychowanie seksualne, stanowiyce pra
wo i podstawowy obowiyzek rodzicow, 
winno dokonywac si? zawsze pod ich tro
skliwym kierunkiem zarowno w domu, 
jak i w wybranych i kontrolowanych 
przez nich osrodkach wychowawczych. 
W tym sensie Kosciol potwierdza prawo 
pomocniczosci, ktore szkola obowiyzana 
jest przesttzegac wspolpracujyc w wy
chowaniu seksualnym, w takim samym 
duchu, jaki ozywia rodzicow. 

Do pelnego urzeczywistnienia warto
sci plciowosci ludzkiej „nieodzowne jest 
wychowanie do czystosci, ktore dopro-
wadza osob? (...) do uszanowania i roz-
wijania «oblubiehczego sensu» ciala. 
Wychowanie to polega na panowaniu 
nad soby, na zdolnosci ukierunkowania 
instynktu plciowego na sluzb? milosci 
i wlyczenia go w rozwoj osobowy. Jako 
owoc laski Bozej i naszej wspolpracy 
czystosc dyzy do pelnego zharmonizo-
wania roznorodnych wspolczynnikow 
osobowosci, pokonywania slabosci natu
ry ludzkiej, naznaczonej przez grzech 
tak, aby kazdy mogl odpowiedziec na 
wezwanie Boze wzgl?dem niego. 

W chrzescijahskiej wizji czlowieka 
szczegolny rol? przyznaje si? cialu, po
niewaz ono przyczynia si? do odsloni?-
cia sensu zycia i powolania ludzkiego. 
Cielesnosc jest bowiem specyficznym 
sposobem istnienia i dzialania, wlasci-
wym ludzkiemu duchowi. To znaczenie 
jest najpierw natury antropologicznej: 

„cialo objawia czlowieka", „wyraza oso-
b?" i jest w ten sposob pierwszym prze-
kazem informacji Boga do czlowieka, ja
koby pewien pierwotny „sakrament, ro-
zumiany jako znak, ktory w swiecie wi-
dzialnym przekazuje tajemnic? niewi-
dzialny, ukryty w Bogu od wiekow". 

Drugie znaczenie cielesnosci ma cha
rakter teologalny: cialo przyczynia si? do 
objawiania Boga i Jego milosci stwor-
czej, poniewaz wyraza charakter czlo
wieka jako istoty stworzonej, jego uza-
leznienie od podstawowego daru, kto
rym jest dar milosci. „Takim jest cialo: 
swiadkiem stworzenia jako podstawowe
go dam, a wi?c s'wiadkiem milosci jako 
zrodla, z ktorego si? rodzi sam dar". 

Cialo o tyle o ile jest seksualne, wyra
za powolanie czlowieka do wzajemnosci, 
to znaczy do milosci i wzajemnego daru 
z siebie samego. Cialo wreszcie wzywa 
m?zczyzn? i kobiet? do spelnienia ich 
podstawowego powolania do plodnosci. 

Wychowanie przynalezy przede 
wszystkim do rodziny, ktora jest „szkoly 
bogatszego czlowieczehstwa". 

Rodzina jest najbardziej odpowied-
nim s'rodowiskiem do zapewnienia stop-
niowego wychowania seksualnego. Ona 
posiada pewien ladunek afektywny, 
umozliwiajycy, bez urazania, akceptacj? 
najbardziej delikatnej dziedziny i jej har-
monijnego wlyczenia w osobowosc 
zrownowazony i bogaty. 

W swiecie wspolczesnym srodki spo
tecznego przekazy z racji swej nachalno-
sci i sugestywnosci wywierajy na mlo
dych i mlodocianych swoj staly i uwa-
runkowujycy wplyw, dajyc im informa-

cj? i znaczeniu duzo wi?kszym, niz in
formacja i formacja rodzinna, rowniez 
i przede wszystkim w dziedzinie wycho
wania seksualnego. 

Jan Pawel I I wskazal na sytuacj?, 
w jakiej przychodzl si? znajdywac dzie
ciom w kontakcie ze srodkami masowe
go przekazu: „Zafascynowane i bezbron-
ne wobec swiata i osob doroslych dzieci 
sy z natury gotowe przyjyc to, co im jest 
oferowane w dobrym lub w zlym. Pociy-
ga je maly ekran, nasladujy kazdy poka-
zywany gest i szybciej oraz bardziej niz 
ktokolwiek inny przyswajajy sobie wyra
zone tam emocje i uczucia". 

Nalezy jednak zauwazyc, ze post?p 
technologiczny coraz bardziej utrudnia 
w odpowiednim czasie niezb?dny kon
trol?. Jest wi?c bardzo wazne, aby „od-
biorcy, a zwlaszcza mlodziez, narzucila 
sobie w korzystaniu z tych srodkow spo
tecznego przekazu umiar i zdecydowa-
nie. Niech starajy si? ponadto dobrze ro-
zumiec oglydane, slyszane lub czytane 
rzeczy; niech dyskutujy z wychowawca-
mi i kompetentnymi osobami, uczyc si? 
w ten sposob wlasciwego ich oceniania"; 
to wchodzi w perspektyw? dobrego wy
chowania seksualnego. 

Celem obrony praw dziecka w tej 
dziedzinie Jan Pawel I I budzi sumienie 
wszystkich odpowiedzialnych chrzesci
jan, w szczegolnosci rodzicow i tworcow 
spotecznego przekazu, aby nie ukrywali 
pod masky neutralnosci i szacunku dla 
spontanicznego rozwoju dziecka tego, co 
jest w rzeczywistosci niepokojycym zo-
boj?tnieniem. 

Dobrze rozumiejyc to, co zostalo po-
wiedziane na temat pierwszorz?dnej roll 
rodziny, zadaniem szkoly jest wspoma-
gac i uzupelniac dzielo rodzicow, dostar-
czajyc dzieciom i mlodziezy oceny 
„plciowosci jako wartosci i zadania do 
wypelnienia przez kazdy osob?, stworzo-
ny m?zczyzny i kobiety, na obraz Bozy". 

(w cytowanych dokumentach 
pomini^to przypisy) 
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Od poczQGia c z t o w i e k 
Dzieri 1. 
Zycie cztowieka zaczyna si? w mo-

mencie pocz?cia. W tej chwili zostaje 
okreslone takie cechy dziecka, jak: ple6, 
kolor oczu, wtosow I skory, tendencja do 
wysokiego lub nisklego wzrostu, krzepkle 
zdrowie lub sktonnosd do pewnych 
chorob. 

Dzieri 21. 
V Zaczyna b\t serce dziecka, ksztattuje si? 

lydzieri 6. 
Tworzy si? szkielet dziecka. Funkcjonu-
juz nerki, ptuca, wqtroba I serce. 

Rejestruje si? juz fale eiektromagnetyczne 
wysytane przez mbzg cztowieka. 

IVdzieri 10. 
DzJataj^ wszystkie organy. Uksztatto-

waly si? nozkl I r^czkl. Na palcach rqk wy-
ksztatoity si? linie papilarne. Dziecko re-
aguje na bodzce zewn?trzne, odczuwa bol. 
Dalszy rozwoj polega jedynie na doskona-

lenlu pracy Istnlejqcych juz narzqdow < 
I wzroscie cztowieka. j 

IVdzieri 12. 
Dziecko potrafi podkurczad nogi, obra- < 

ca6 stopy i prostowac palce u nog, zaciskati | 
piqstk?, marszczyc brwi. Wykazuje w swoim \ 
zachowaniu I budowie Indywidualne cechy; j 
odczuwa I reaguje na stany emocjonalne 
matkl. Wzrost cztowieka wynosi okoJo 9 cm. 

IVdzieri 36. 
Rodzl si? dziecko - po 9 mlesl^cach zycia 

w tonie matkl. 

oprac. dr med. Jozefa Deszczowa i 

Dziecko w 8. tygodnlu 
od pocz?cla 
FOT. A. ZACHWIEJA 

Naul(ow 

Z Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka Narodow 
Zjednoczonych (1948 r.): 

Art. Ill 
••Kazdy czlowiek ma prawo do zycia, wolnosci i bezpie

czehstwa swel osoby". 

Z Konwencji Praw Dziecka Narodow Zjednoczonych 
(1989 r.): 

••Dziecko z uwagi na swoj^ niedojrzalosc psychiczne 
oraz umyslowq, wymaga szczegolnej opieki i troski, w tym 
wlasciwej ochrony prawnej, zarowno orzed iak i no 
urodzeniu". 

Z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: 
Art. 38. 
..Rzeczpospolita Polska zapewnia kazdemu czlowiekowi 

prawnq ochrony zycia". 

Naukowcy o pocziitku zycia ludzkiego 
„Kom6rk? jajow^ od momentu zaptodnienia nazywamy zarodkiem, ale nie ulega w^tpl iwosci , ze jest 
to cztowiek". 

prof, dr hab. med. Bogdan Chazan, specjalista krajowy w dziedzinie pohznictwa i ginekoiogii 

„Zywot cztowieka rozpoczyna s i f w momencie pocz^ i a , to jest zaptodnienia i kohczy si? w momencie 
Smierci". 

prof. zw. dr had. med. Rudolf Klimek, czionek Krdlewskiego Towarzystwa Lekarskiego w Londynie 

..Cztowiek jest cztowiekiem od poczfc ia" . dr hab. med. Kinga Wisniewska-Roszkowska 

Przyĵ cie do wiadomosci faktu, ze zycie czlowieka rozpoczyna si^ w momencie pocz|-
cia powinno u kazdego, niezaleznie od wyznawanego swiatopogliidu, prowadzic do Nozki dziecka 
bezwarunkowego szacunku wobec zycia kazdej pocz^tej istoty ludzkiej. ^ ' y9 °^ " ' ' w 11. tygodniu od poczecia 

Ku refleksji: 

VJokupomnej Polsce w 1943 r. hitlerowcy wprowadzili bezkarnosc zabijania nie narodzonych polskich dzieci (Ver-
ordnung z 9 marca 1943 r.). Za zabicie niemieckiego, nie narodzonego dziecka nadal grozila kara smierci... 
Po zakoriczeniu II wojny swiatowej przywrocono ustawodawstwo przedwojenne chroniace zycie poczQtych dzieci. 
Po raz drugi zezwolono na zabijanie nie narodzonych 27 kwietnia 1956 r. Ludzie wprowadzeni przez ludobojcq 
Stalina do polskiego Sejmu (w 1952 r.) przeglosowali bezkarnosc aborcji - zabijania dzieci. 
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C Z L O W I E K • MILOSC • RODZINA 
K A S E T Y E D U K A C Y J N E 

Edukacyjny pakiet 10 wideokaset „Czlowiek • 
Milosc • Rodzina" jest znakomitq pomocy dydak-
tyczn^ do nauczania przedmiotu „Wychowanie 
do zycia w rodzinie". Dostarczy on mlodemu od-
biorcy rzetelny wiedz? z psychologii, biologii, me-
dycyny i higieny. Autorzy klady szcze
golny akcent na rozwijanie odpowie-
dzialnos'ci w sferze zachowah seksual
nych. Pragny przygotowac mlodziez do 
dokonywania wlasciwych wyborow. 

Filmy integrujy tres'ci natury biolo
gicznej z podstawowymi informacjami 
z zakresu psychologii i etyki. Skierowane 
sy do nauczycieli i pedagogow z przezna-
czeniem do wykorzystania na lekcjach dla 
mlodziezy w wieku 12 do 19 lat oraz do 
rodzicow i katechetow. Komplet sklada si? 
z dziesi?ciu kaset zawierajycych dwudzie-
stominutowe filmy, zrealizowane w technice 
telewizyjnej. Filmy wzbogacone sy animowanymi 
planszami i ciekawy oprawy muzyczny. 

Tytuly poszczeg61nych filmdw: 
1. Czlowiek od poczfcia, 2. Do progu dojrzewania, 
3. Tajemnice kobiecosci, 4. Tajemnice m?skosci, 
5. Czlowiek - istota plciowa, 6. Etyka seksualnosci, 
7. Dramat aborcji, 8. Naturabie planowanie rodziny, 
9. Czas oczekiwania, 10. Milosc 

Zamowienia dokonuje si? poprzez wplat? na 
rachunek bankowy Fundacji „Zr6dlo" Zakladu 
„Wychowawcy" rownowartos'ci kaset (380 zl). 
Kasety zostany przeslane poczty. Koszt przesylki 

wliczony zostal w cen? kompletu. Mozliwe 
jest takze przeslanie wideokaset za zalicze-

niem pocztowym na podstawie pisemnego 
zamowienia. 

Fundacja „Zr6dlo" 
Zaklad „Wychowawca" 
ul. Smolensk 2, 
31-004 Krakow 
B P H I I I O/Krakow 
10601406-320000221017 
biuro: ul. Mikolajska 17, 
31-027 Krakow 
tel./fax: (012) 423 22 57 

Wideokasety „Czlowiek 
• Milosc • Rodzina" zostaly 
wpisane przez M E N do wy-

kazu pomocy dydaktycznych zaiecanych do 
przedmiotu „Wychowanie do zycia w rodzi
nie" (nr 743 - 752/1999). 

W 2001 r. na Festiwalu Filmdw Katolickich w Niepokalanowie kasety te zdobyly pierwszy 
nagrod^ w kategorii film6w edukacyjnych. 

Wychowawca 
Miesi§cznik dla nauczycieli i wychowawcow 
katolickich zaiecany przez MEN 

Teraz w nowej formie 
wydawany jako zeszyty tematycznell! 

W 2002 roku przewidujemy i 
pujqce tematy: 
- uzaleznienia, 
- zagrozenia cywilizacyjne, 

Fundacja „Zr6dto" poleca 

Cena prenumeraty na rok 2002: jedno polrocze - 24 zl, caly rok - 45 zl. 
Prenumeroty dokonuje si§ wplacojqc odpowiedniq kwot§ na konto: 

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawcow, ul. Mikolajsko 17/19, 
31-027 Krakow, BPH lll/O Krakow nr 10601406-320000680999. Kontakt 
z redakcjq: tel. (0*12) 423 23 24. Prenumerata moze bye finansowana z bu
dzetu szkoly, a takze (za zgodq rodzicow] z funduszy komitetow rodzicielskich. 

www.wychowawca.pl 
Pod tym odresem internetowym znajdziesz gotowy formularz na prenumerat?. 

Rodzice, zatroszczcie si§ o to, aby w szkole 

Waszych dzieci bvl kotolicki W v c h o w a w c a l 

2 kasety edukacyjne 
nt. szkocJIiwosci pornografii. 

Kasety te (wraz z 16-stronicow^ broszur^) 
mogq byd pomocne w pracy nauczycieli. Za
wieraje one przyktady ludzi, ktorych zycie zo-
stato zniszczone przez pornografia oraz wy-
ktad amerykariskiego specjalisty ds. rodziny 
dr. Dobsona nt. uzalezniaj^cego dziatania 
pronografii. 

Cena 2 kaset: 48 zt + koszty wysytki 7 zi. 
Zamowienia: Redakcja „Zr6dto" 
ul. Mikolajska 17, 31-027 Krakow, 
tel./fax (0*12) 423 22 57. 
Kasety mozna rowniez zamowid wplacajqc 
odpowiedniq kwotf na rachunek: 
Fundacja „Zr6dto" 
31-004 Krakow 
ul. Smolensk 2 
BPH I O/Krakow 
10601376-320000033867 


